
 

ผังขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด/ขอ-ย่ืนแบบฟอร์มการใช้ห้องประชุม 

(สํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

เริ่ม 

เสนอหัวหน้าสํานักงาน 

เสนอคณบดี 

ติดต่อประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 

(งานธุรการคณะฯ) 

ส้ินสุด 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

แจ้งเหตุผล/เลื่อนวัน 

(งานธุรการคณะฯ) 



    
 

 

 

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

ข้อ 1
ข้อ 1

 
หมาย

คณะเทคโนโลยกีา
http://agt.snru

. ผู้มีสิทธิ์ขอ
หน่วยงานร

. ผู้ขอใช้ห้อง
ประชุม กา
สงบเรียบร้

.  ผู้ขอใช้ห้อง
เทคโนโลยี
ได้รับอนุญ

.  ผู้ขอใช้ห้อง
คณะเทคโน

.  ผู้ขอใช้ห้อง
แต่กรณีได้

.  ผู้ขอใช้ห้อง
ประชุม 

.  ผู้ขอใช้ห้อง
ประชุมด้ว
เจ้าหน้าที่ไ

. ผู้ขอใช้ห้อง
ใดๆ ให้ปล

. หากมีปัญห
อาจเกิดคว

0. หากท่านไม
1. หากไม่ได้รั

ตรงที่ http

ยเหตุ ข้อ 2. 
เปิดห้อ
พลังงา

 
ารเกษตร มหาวิทยาลยัร

u.ac.th 

ใช้ห้องประชุม
ราชการ เอกชน
งประชุมคณะเ
ารเรียนการสอ
ร้อยหรือศีลธรร
งประชุมคณะเ
การเกษตร ส่

ญาตจากคณบดี
งประชุมคณะเ
นโลยีการเกษต
งประชุมคณะเ
้ประสานและร้
งประชุมคณะเ

งประชุมคณะเ
ยตนเองในกรณ
ไว้แล้ว 
งประชุมคณะเ
ลดออกให้เรียบ
หาขัดข้องในกา
วามเสียหายแก
ม่ปฏิบัติตามขอ้
รับความสะดวก
p://agt.snru.a

กรณีใช้ห้องป
องประชุมให้ก่อ
าน 

ราชภัฏสกลนคร 680 หม

ระเบียบกา

มคณะเทคโนโล
น ประชาชนทั่
เทคโนโลยีการ
อนหรือจัดกิจก
รมอันดี 
เทคโนโลยีการ
สง่งานธุรการก่อ
คณะเทคโนโล
เทคโนโลยีการ
ตร  ไม่น้อยกวา่
เทคโนโลยีการ
ร้องขอกับเจ้าห
เทคโนโลยีการ

เทคโนโลยีการ
ณทีี่มีการพักรับ

เทคโนโลยีการ
ร้อย 
ารใช้อุปกรณ์ต่
ก่อุปกรณ์ได้) 
อหน่ึงข้อใดข้าง
กประการใดโป
ac.th/compo

ระชุมเพ่ือการ
อนเวลาสอนจ ิ

มู่ 11 ถนนนิตโย ตําบลธ

ารใช้ห้องประช

ลยีการเกษตร 
ทัว่ไป ฯลฯ 
เกษตร  ตาม
รรมอื่น ๆ ทัง้

เกษตร ตา
อนวันงานจริงเ
ยีการเกษตรก่
เกษตร จะต้อ
า 1 วัน 
เกษตร  จะต้

หน้าที่ไว้แล้ว 
เกษตร 

เกษตร จะต้อ
บประทานอาห

เกษตร จะต้อง

าง ๆ ในห้องป

งต้น คณะเทคโ
ปรดเรียน คณบ
onents/direc

เรียนการสอนต
ริงประมาณ 5

ธาตุเชิงชมุ อาํเภอเมอืง จ

ชุมคณะเทคโน
 

ได้แก่ บุ

มข้อ 1. จะต้อ
งน้ีกิจกรรมต่าง

มข้อ 1. 
เป็นเวลาอย่าง
อนใช้ห้องประ
องประสานและ

ตอ้งจัดเตรียมอุ

จะต้องไม่นําอ

องจดัหาเจ้าหน
หารว่าง และ

งรักษาความสะ

ประชุมโปรดเรี

โนโลยีการเกษ
บดีคณะเทคโนโ
ct/index.php

ตามตารางการ
-10 นาที ทั้งนี้

จังหวัดสกลนคร รหัสไป

นโลยีการเกษต

บุคลากร นัก

องใช้ห้องประชุ
ง ๆ ที่จัดต้อง

ต้องกรอกแบ
น้อย 3 วัน 

ะชุมทุกครั้ง (สา
ะยืนยัน ตรวจ

ปกรณ์ที่จําเปน็

าหารที่ก่อให้เกิ

น้าที่คอยให้บริ
ะเครื่องดื่ม 

ะอาดภายในห้

ยกเจ้าหน้าที่ให

ษตรไม่อนุญาตใ
โลยกีารเกษตร

รเรียนการสอน
น้ีเพ่ือความเรียบ

ปรษณีย ์47000 โทรศัพท

ตร  

กศึกษาในมหา ิ

ชุมเพ่ือการสัมม
เป็นกิจกรรมที่

บบฟอร์มขออน
(ยึดวันลงรับข

ามารถรับแบบ
จสอบความเรีย

นสําหรับการป

กดิกลิน่ฉุนรุนแ

การ อํานวย
เว้นกรณีได้ปร

้องประชุม ในก

ห้ดําเนินการแก

ให้ใช้ห้องประช
ร ติดต่อ โทร. 

นไม่ต้องขออนุญ
บร้อยและสนับ

ท์ 0-4274-3682 โทรสา

วิทยาลัยราชภั

มนา อภิปราย
ไม่ขัดต่อกฎหม

นุญาตใช้ห้องป
ของงานธุรการ)
ฟอร์มที่งานธุร
บร้อยก่อนใช้ห้

ระชุมมาด้วยต

แรงมารับประท

ความสะดวกแ
ระสานงานและ

กรณีต้องติดป้า

ก้ไขให้ (อย่าทํา

ชุมไม่ว่ากรณีใด
0-4274-3682

ญาต และเจ้าห
บสนุนมาตรการ

ร 0-4274-3682 

ภฏัสกลนคร 

 ฝึกอบรม 
มาย ความ

ระชุมคณะ
) และต้อง
รการ) 
ห้องประชุม

ตนเอง เว้น

ทานในห้อง

แก่ผู้เข้าร่วม
ะร้องขอกับ

ายข้อความ

าเองเพราะ

ดๆ ทั้งสิน้ 
2 หรือสาย

หน้าที่จะ
รประหยดั



เรื่อง 
เรียน 

โทรศัพ

..........
ใน วัน

รวมระ
ประก

 
 

 

หมาย

บันทึ

หอง 

 

งาน

วันเดือ
ลงช่ือ

คณะเทคโนโลยกีา
http://agt.snru

ขออนุญาตใ
คณบดีคณะ

ด้วย (อาจาร

พท์ ...................

..........................
น/เดือน/ปี .........

ะยะเวลา ...........
อบการใช้ห้องปร

 คอมพิว

 โต๊ะ จํา

 อื่น ๆ .

  

ยเหตุ  ผู้ขออนุญา

ทึกหัวหนาสาํนัก

 ว่าง  เห
งานโสตฯ ......
งานจัดสถานที
งานดูแลความ

 ห้องไม่ว่า

ลงช่ือ ............
 (

 หัวหน้าสํา

 

นธุรการ 

อนปีที่รับเอกสาร
ผู้รับ .................

ารเกษตร มหาวิทยาลยัร
u.ac.th 

แ

ช้ห้องประชุมคณ
เทคโนโลยีการเก

รย์ / หน่วยงาน /

..................มีควา

..........................

..........................

.................. วัน 
ระชุมดังต่อไปนี้ 

วเตอร์ 
านวน ................

.........................

 

าตต้องยื่นแบบฟ

กงาน 

ห็นควรมอบ 
..........................
ที่ .......................
มสะอาด ............

าง  เนื่องจาก ....

..........................
( นางสุพัตรา หล้
านักงานคณะเทค

ร .......................
.........................

ราชภัฏสกลนคร 680 หม

บบฟอรม์ขออ

ณะเทคโนโลยีการ
กษตร  

/ คณะ / สาขาวิ

ามประสงค์จะขอ

.........................

.............. เร่ิมเวล

.................... ช่ัว

 โปรเจ

. ตัว   เก้าอี้ 

.........................

 

ฟอร์มขออนุญาตก

..........................

..........................
.........................

.........................

..........................
ล้าชาญ ) 
คโนโลยีการเกษ

..........................
..........................

มู่ 11 ถนนนิตโย ตําบลธ

อนุญาตใช้ห้อง

รเกษตร 

วิชา ) .................

อใช้ห้องประชุม 

.........................
ลา ....................

โมง  โดยในคร้ัง

จกเตอร์

้ จํานวน ...........

..........................

        

ก่อนวันเข้าใช้งาน

................ 

................ 

................ 

................ 

.. 

ตร 

................
................ 

ธาตุเชิงชมุ อาํเภอเมอืง จ

งประชุมคณะเ

..........................

 AG109 

..........................

.. น. ถึง วัน/เดือ

นี้มีจํานวนผู้เข้าร

 เ

....... ตัว  (รูปแบ

..........................

 (ลงช่ือ) ......

         ( ..........

นจริงอย่างน้อย 

เห็นควร

บัน

จังหวัดสกลนคร รหัสไป

เทคโนโลยีการ

วันที่ ..........

..........................

 AG106 เพ่ือ

..........................
อน/ปี ................

ร่วมท้ังส้ิน .........

เครื่องเสียง

บบการจัดตามเอก

..........................

.........................

.........................

3 วัน

 อนุญาต

 ไม่อนุญาต
........................

ลงช่ือ ..............

      คณบดี

นทึกคณบดี

ปรษณีย ์47000 โทรศัพท

รเกษตร 

... เดือน ...........

.........................

อ.........................

..........................
..................... ส้ิน

.............. คน แล

 เค ื

กสารแผ่นท่ี 2) 
.........................

....................... ผู้

......................... 

ต เพราะ ............
..........................

..........................

ดีคณะเทคโนโลยี

ท์ 0-4274-3682 โทรสา

................ พ.ศ. 

..........................

..........................

.........................
นสุดเวลา ..........

ละขอความกรุณา

ร่ืองฉายภาพ 3D

..........................

ผู้ขออนุญาต 

) 

.........................

.........................

.........................

ยกีารเกษตร 

ร 0-4274-3682 

................... 

................... 

................... 
................... 
............... น. 

าจัดอุปกรณ์

D 

................... 

.............. 

.............. 

(ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร)



รูปแบบการจัดโต๊ะประชุม 

หมายเหตุ  

 ................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

เวที 



แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องประชุม  (AG109) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คําอธิบาย แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการ

ให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอ

ความรว่มมือจากท่านโปรกกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

 

โปรดทําเครื่อง   ในช่องท่ีต้องการจะเลือก 

1. หน่วยงานที่สังกัด 

  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ท่านมีความพงึพอใจต่อการให้บริการเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงคําตอบที่ท่านเลือก 

 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ      
1.1 มีข้อมูลหรือแบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ      

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
 2.1 รวดเร็วในการดําเนินงาน      
 2.2 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจในการบริการ      
 2.3 ความสุภาพและเป็นมิตรในการบรกิาร      
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก      
 3.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการสารสนเทศ      
 3.2 ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่      

ระดับความพึงพอใจโดยรวม      
 

3.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีท่านร่วมประเมิน 

 


