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(Standard  Operating Procedure) 

 
 

กระบวนการ แสดงผลรายการการใชหองประชุมบนหนาจอโทรทัศน 
 

งานประชุมและชวยนักบริหาร 
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1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหงานประชุมและชวยนักบริหาร มีการจัดคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลาย
ลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และ
สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได
มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ 
 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพ่ือขอการรับ
บรกิารที่ตรงกับความตองการ 
 1.3 เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการ แสดงรายการหองประชุมบนหนาจอโทรทัศน 
สามารถปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้ง  

 
2. ขอบเขต 
 ขั้นตอนการดําเนินงานนี้เปนการปฏิบัติงานกระบวนการแสดงรายการใชหองประชุมบนโทรทัศน จาก

หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
3. คําจํากัดความ 
งานประชุมและชวยนักบริหาร หมายถึง งานประชุมและชวยนักบริหาร สวนสารบรรณ

และนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หนวยงานตางๆ  หมายถึง หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย อาทิเชน  

  สวนการเจาหนาที่  สํานักวิชาฯ เปนตน 

ระบบจองหองประชุม (E-Booking) หมายถึง ระบบการจองหองประชุม ผานระบบดวยวิธีทาง 

  อิเล็กทรอนิกส 

หนวยความจําสํารอง หมายถึง เปนอุปกรณเพ่ิมความจําใหมีขนาดใหญมากขึ้น  

  เชน แฟลชไดรฟ หรือทรัมไดรฟ 

เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการกิจ) 

งานประชุมและชวยนักบริหาร สสน. 

หองประชมุ หมายถึง หองประชุมสารนิเทศ, ประชุมสารนิทัศน, หอง

ประชุมสารวินิจ, หองประชุมสารวิกรม 

4. หนาท่ีความรับผดิชอบ 
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1.  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป รบัผดิชอบ ตรวจสอบรายการจองหองประชุมที่  ระบบ  

E-Booking/บันทึกรายการการขอใชหองประชุม

ลงในแฟลซไดรฟ/นําเสนอบนหนาจอโทรทัศน 

2.  หนวยงานตาง ๆ  รับผิดชอบ  จองหองประชุมผานระบบ E-Booking 
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลาํดั

บ 

ผงักระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผูร้บั 

ผิดชอบ 

ระยะเวลา เอกสารทีเกียวข้อง 

1  

 

 

 

 

เขา้ระบบ  

E-Booking เพอืดู

รายการการใช้

หอ้งประชมุ 

หวัขอ้การประชมุและเวลา

ประชมุถูกต้อง 

เจา้หน้าที

บรหิารงาน

ทวัไป 

ก่อน เวลา .  น. 

ของทุกวนัทําการ 

http://eccs.sut.ac.th/e

booking/ 

 

2  ตรวจสอบหวัขอ้

การประชมุ เวลา 

สถานท ี

หวัขอ้การประชมุและเวลา

ประชมุถูกต้องตามการขอใช้

งานจรงิ 

เจา้หน้าที

บรหิารงาน

ทวัไป 

ก่อน เวลา .  น. 

ของทุกวนัทําการ 

http://eccs.sut.ac.th/e

booking/ 

 

 

 

 

3  จดัทําขอ้มูล

รายการจองหอ้ง

ประชมุใหอ้ยูใ่น

รปูแบบไฟล ์

.JPEG 

บนัทกึรายการการขอใชห้อ้ง

ประชมุลงในแฟลชไดรฟ์และ

จดัทําขอ้มูลใหอ้ยู่ในรปูแบบ

ไฟล ์.JPEG 

เจา้หน้าที

บรหิารงาน

ทวัไป 

ก่อน เวลา .  น. 

ของทุกวนัทําการ 

1.http://eccs.sut.ac.th

/ebooking/ 

2.โปรแกรม PowerPoint 

3.แฟลชไดรฟ 

 

4  

 

 

 

 

 

นํารายการการ

จองหอ้งประชมุ

ขนึแสดงผลบน

หน้าจอโทรทศัน์ที

หน้าหอ้งสาร

นิทศัน์ 

รายการการขอใชห้อ้งประชุม

ถูกต้องชดัเจน 

เจา้หน้าที

บรหิารงาน

ทวัไป 

ก่อน เวลา .  น. 

ของทุกวนัทําการ 

แฟลชไดรฟ์ 

จดัทําขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์

.JPEG 

แสดงผลบนหน้าจอ

โทรทศัน์ 

เขา้ระบบ  

E-Booking 

ตรวจสอบ

รายการ 

ถูกต้อง 
ไม่ถูกตอ้ง 

ประสานหน่วยงาน

ทขีอใชห้อ้งประชุม 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 รายละเอยีดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เขา้ระบบ E-Booking - เขา้ระบบ E-Booking  http://eccs.sut.ac.th/ebooking/  

- กรอก User & Password ตวัเดยีวกนักบั Internet Account 

ตรวจสอบรายการ - เจา้หน้าทตีรวจสอบรายการการใชห้อ้งประชมุตามขนัตอน ดงัภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

- เจา้หน้าทตีรวจสอบความถูกตอ้งโดยตรวจสอบกบัตารางนดัหมาย

ของผูบ้รหิารหรอืตรวจสอบกบัหน่วยงานทขีอใชห้อ้งประชมุ เช่น 

หวัขอ้การประชุมไมช่ดัเจน เวลาประชมุระบุไมต่รงกบัตารางนดั

หมายของผูบ้รหิาร สถานทซีาํซอ้นกบัหน่วยงานอนื ใหป้ระสาน

กลบัไปทหีน่วยงานทขีอใชห้อ้งประชุมเพอืตรวจสอบขอ้มลูอกีครงั  

จัดทําขอมูลในรูปแบบไฟล .JPEG - เปิดโปรแกรม PowerPoint พมิพร์ายการการขอใชห้อ้งประชุม (นํา

ขอ้มลูมาจาก E-Booking) ดงัภาพ 

 

 

 

 

- บนัทกึรายการการขอใชห้อ้งประชมุลงในแฟล์ชไดรฟ์ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 เลือกเมนูหองประชุมประจําเดือน 

 เลือกเมนูเลือกหอง 

 หองประชุมสารนิเทศ 

 หองประชุมสารนิทัศน 

 หองประชุมสารวินิจ 
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- หลังจากเลือกไฟล .JPEG แลว กด Save 

- เลือก กด All Slides 

- จะขึ้นกลองขอความ         ไมตองกด Cancel 

- เลือก กด OK 

- บันทึกรูปแบบไฟล .JPEG สําเร็จ 

แสดงผลบนหน้าจอโทรทศัน์ .นําแฟลช์ไดร์ฟเสยีบเขา้กบัโทรทศัน์ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. จะปรากฏหน้าจอดงัภาพ แลว้กดปุ่ มเลอืนลง เพอืเลอืกเมนูภาพ  

 

 

 

 

 

. จะปรากฏหน้าจอดงัภาพ แลว้กดปุ่ มเลอืนซา้ย-ขวา เพอืเลอืกภาพ

 

 

 

 

 

. จะปรากฏหน้าจอดงัภาพ แลว้กดปุ่ มเรมิตน้สไลดโ์ชว ์

3.เลอืกรายการ USB 2.เปดโทรทัศน 

ปุมเลื่อน บน-ลาง ซาย-ขวา 
ปุมเลือกเมนู 

ปุมเลือกเร่ิมตนสไลดโชว 

เมนภูาพ 
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. การแสดงผลบนหน้าจอโทรทศัน์สาํเรจ็ 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
1. คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานประจําหนวยงาน (SOP Committee) เปน

ผูติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือ ทุก 3 เดือน  
2. หนวยตรวจสอบภายใน ตามปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ 

 
8. เอกสารอางอิง 

- ระบบจองหองประชุม (E-Booking) http://eccs.sut.ac.th/ebooking/ 

  
9. แบบฟอรมที่ใช 
  - ไมมี - 
 

10. ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา 
 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญท่ีพบ 

ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1 เจา้หน้าทตีรวจสอบรายการ - หัวขอการประชุมไมชัดเจน  

 

 

- เวลาประชุมระบุไมตรงกับตารางนัด

หมายของผูบริหาร 

 

  

- หองประชุมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 

 

 

 

- ประสานทางโทรศัพท

กับหนวยงานท่ีขอใช

หองประชุม 

- ประสานทางโทรศัพท

กับหนวยงานท่ีขอใช

หองประชุมเพื่อแกไข

เวลาใหตรงกัน 

- ประสานทางโทรศัพท

กับหนวยงานท่ีขอใชหอ

ประชุม 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การแสดงผลรายการการใชหองประชุมบน 
                          หนาจอโทรทัศน 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_07 แกไขคร้ังท่ี : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : 29 มิ.ย. 2561 หนาที่ : 9 จาก 9 

 

 

- หนวยงานที่ขอใชหองประชุมยกเลิก

การใชหองประชุมแตไมยกเลิกในระบบ 

E-Booking 

 

- ประสานทางโทรศัพท

เพื่อยืนยันการใชหอง

ประชุมกับหนวยงานท่ี

ขอใชหองประชุม (กอน

เวลาเลิกงาน) 

2 แสดงผลบนหน้าจอโทรทศัน์ - หนาจอโทรทัศนจะดับ หากไฟฟาดับ - ทําการแสดงผลบน

หนาจอโทรทัศนใหมอีก

คร้ัง 

 
 

11. ภาคผนวก 
- ระบบจองหองประชุม (E-Booking) http://eccs.sut.ac.th/ebooking/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 


