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หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

งานโสตทัศนศึกษา การใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud meeting 

 มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ งานผลิตสื่อต่าง ๆ ทางด้าน

กราฟิก ภาพ เสียง งานบริการเกี่ยวกับการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ การให้บริการสื่อ ตรวจความเรียบร้อยของสื่อ  

ให้ค าแนะน าในการใช้สื่อและอุปกรณ์แต่ละประเภทแก่ผู้รับบริการ ให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลจัดเก็บ 

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่การจัดการห้องประชุมในทุกรูปแบบรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลักษณะงาน

ที่ต้องปฏิบัติด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การผลิตสื่อต่าง ๆ ทั้งด้านกราฟิก ภาพ และเสียง จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ และ

ควบคุมการงานโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงการบรรยาย จัดเก็บและรักษาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ทางด้านโสตทัศนศึกษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ด้านการบริการ ได้แก่ ให้บริการห้องประชุมและ

อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานหรือผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการ 

งานบริการเกี่ยวกับการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นการบริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการห้องประชุมและอ านวยความสะดวก

ในการจัดการประชุม การปฏิบัติงานบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการใช้งานอุปกรณ์

เหล่านี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวกรวดเร็วนั้น ทางงานโสตทัศนศึกษาได้จัดท าระบบแจ้งปัญหาการใช้

งานโสตทัศนูปกรณ์โดยผ่านระบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถแจ้งมายัง

เจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้มีการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรที่ใช้ห้องประชุมออนไลน์เกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการห้องประชุมออนไลน์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการการใช้ห้องประชุมออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ปฏิบัติงานแทนสามารถด าเนินการ บริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา การใช้งาน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud meeting ไดอ้ย่างถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการ ร้อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรปฏิบัติงานการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud meeting ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บริหารจัดการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 
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กระบวนการการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud meeting 

แผนภูม ิ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

    

 
ผู้ขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ แจ้ง

ความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม

มายังงานโสตทัศนศึกษา 

ผู้ขอใช้ห้องประชุม 30 นาท ี

 

ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม

ว่ามีการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีสา

มารใช้งานการประชุมได้ 

งานโสตทัศนศึกษา 30 นาท ี

 

ด า เ นิ น ก า ร ข อ  License ไ ป ยั ง

ส านักงานอธิการบดี 
งานโสตทัศนศึกษา 2 ชั่วโมง 

 
ด าเนินการสร้างห้องประชุม Zoom 

cloud meetimg ตามวันและเวลา

ที่ผู้ขอได้ขอไว้ 

งานโสตทัศนศึกษา 1 ชั่วโมง 

เริ่มต้น 

ผู้ขอใช ้

แจ้งการใช้ห้องประชุม 

ตรวจสอบ 

ด าเนินการขอ 

License 

สร้างห้องประชุม 

Zoom cloud meeting 

ไม่ว่าง 

ว่าง 
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บันทึกการขอใช้ห้องประชุมลง

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม 
งานโสตทัศนศึกษา 20 นาท ี

 

ส่งลิงค์การประชุมไปยังผู้ขอใช้ห้อง

ประชุมผ่านช่อทางการสื่อสารต่าง ๆ 
งานโสตทัศนศึกษา 10 นาท ี

 

เปิดห้องประชุมตามวันและเวลาที่ผู้

ขอใช้ได้ขอไว้ 
งานโสตทัศนศึกษา 10 นาท ี

 

ก าหนดผู้ดูแลการประชุม โดยตั้งให้

ผู้ขอใช้ห้องประชุมเป็นผู้ดูแล 
งานโสตทัศนศึกษา 10 นาท ี

   

 

 

 

 

 

 

บันทึกลงปฏิทิน 

การให้องประชุม 

ส่งลิงค์การประชุม 

ไปยังผู้ขอใช้ 

เปิดห้องประชุม 

Zoom cloud meeting 

ก าหนดผู้ดูแล 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ Zoom cloud meeting
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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom cloud meeting 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  




