1. Work flow ผังกระบวนการ/ งาน
ชื่อกระบวนการ คู่มือการรับจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
ข้อกําหนดสําคัญของกระบวนการ สามารถดําเนินการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายได้อย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาด
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1

5 - 10 นาที

เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย
รับแจ้งความประสงค์ขอใช้

2

N ไม่ว่าง

ตรวจสอบสถานะ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

แจ้งลูกค้า และ
ตรวจสอบวันว่าง

Y ว่าง

11

บันทึกรายละเอียดลงตารางการห้องฯ

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยาย ได้รับการประสานงานเบื้องต้น
เรื่องขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายจากสํานักคอมฯ,ส่วนงาน
ภายใน,หน่วยงานภายนอก

เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ/ห้องให้
ข้อมูลรายละเอียดการขอ
ใช้ห้องกับลูกค้า ได้แก่ วัน
เวลาที่สามารถใช้บริการได้
ค่าธรรมเนียม สิ่งที่มี
บริการในห้อง อย่าง
ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ดูแล
10 - 20 นาที เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้อง
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายทําการตรวจสอบสถานะของ
ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายในปฏิทิน สามารถให้ข้อมูลวันที่
สามารถใช้บริการได้กับ
การให้บริการห้องฯของสํานัก
ลูกค้าได้ภายในเวลาไม่เกิน
คอมพิวเตอร์
(http://www.calendar.google.com) 10 นาที
กรณีห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/
ห้องบรรยายไม่ว่าง แจ้งลูกค้า และ
ตรวจสอบวันว่างของห้องปฏิบัติการ/
ห้องบรรยายให้ลูกค้า

กรณีห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/
ห้องบรรยายว่าง แจ้งลูกค้า และบันทึก
ข้อมูลการจองห้องที่ปฏิทินการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย

เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บันทึกข้อมูลรายละเอียด
ตารางการใช้ห้องถูกต้อง
ครบถ้วนได้ภายในเวลาไม่
เกิน 10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือตัวอย่างการ
ขอใช้ห้อง
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยาย

เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

ของสํานักคอมพิวเตอร์
(http://www.calendar.google.com)

3

15 นาที
แจ้งลูกค้าทําหนังสือขอใช้ห้องฯ

4

1-2 วัน
ส่งหนังสือขอใช้ห้องฯ ให้กับงานสาร
บรรณ

2
2

1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายแจ้งลูกค้าทําหนังสือขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย
2. แจ้งให้ลูกค้าส่งสําเนาหนังสือขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยายมาให้เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยายทางโทรสารหรืออีเมล
1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายส่งหนังสือขอ
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
2. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณลงรับเลข
หนังสือราชการ
3. ผู้อํานวยการพิจารณาเกษียณหนังสือ
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย และลงนาม
4. หนังสือขอใช้ห้องห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ออกจาก
ห้องผู้อํานวยการ
5. เลขาผู้อํานวยการส่งหนังสือให้

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องฯ ส่ง
ตัวอย่างการเอกสารการ
ขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายให้ลูกค้าภายใน 1
วัน หลังจากที่ลูกค้าติดต่อ
ขอตัวอย่างเอกสาร

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องฯ ส่ง
หนังสือให้งานสารบรรณ
ทันที หลังจากหนังสือขอ
ใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายเสร็จสมบูรณ์

1. เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย
2. เจ้าหน้าที่งานสาร
บรรณ
3. ผู้อํานวยการ
4. เลขาผู้อํานวยการ

ที่

ผังกระบวนการ

5

ระยะเวลา

1 วัน
ทําหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องฯ

6

30 นาที
นําหนังสือตอบกลับการขอใช้ห้องฯ ส่ง
ให้หัวหน้า และรองผู้อํานวยการ

3
3
7

1-2 วัน

ส่งหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องฯ ให้กับ
งานสารบรรณเพื่อเสนอให้ผู้อํานวยการ

รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
6. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่งหนังสือใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย ให้กับรองผู้อํานวยการ,หัวหน้า
,เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ทางอีเมล
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายทําหนังสือ
ตอบกลับ แจ้งรายละเอียดของการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย และแจ้งยอดเงิน
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายนําหนังสือ
ตอบกลับการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายให้หัวหน้า
และรองผู้อํานวยการตรวจสอบและลง
นามกํากับใน แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย
(ในกรณีผู้บังคับบัญชาติดราชการ ให้
นําเอกสารไว้ที่โต๊ะทํางาน และ/หรือ
แจ้งทางอีเมล)
1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายนําหนังสือ
ตอบกลับการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายให้กับ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องฯ ตอบ
กลับการขอใช้
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายให้ลูกค้าภายใน 1
วันทําการ หลังจาก
เอกสารถูกลงนาม
ครบถ้วนแล้ว
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องฯ ส่ง
หนังสือตอบกลับการขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
มีข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ภายใน 30 นาที

แบบฟอร์ม
(CC-QF-05-043)

เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

แบบฟอร์ม
(CC-QF-05-043)

เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องฯ นํา
เอกสารที่ผ่านการ
พิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาเรียบร้อย
แล้ว ส่งให้งานสารบรรณ

แบบฟอร์ม
(CC-QF-05-043)

1. เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย
2. เจ้าหน้าที่งานสาร

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
2. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณลงรับเลข
หนังสือส่งออก
3. ผู้อํานวยการลงนามอนุญาตให้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

8

1 ชั่วโมง

ได้รับหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องฯ จาก
งานสารบรรณ

4
4

1. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่งสําเนา
หนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ รอง
ผู้อํานวยการหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายทางอีเมล
2. ถ้าเป็นหนังสือตอบกลับขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยายของส่วนงานภายในเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณส่งหนังสือตอบกลับขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัวจริง
ให้กับส่วนงานต้นเรื่องที่ทําหนังสือขอใช้
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย
3. ถ้าเป็นหนังสือตอบกลับขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยายของหน่วยงานภายนอก
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่งหนังสือตอบ
กลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวจริงเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
4. หน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่งาน
สารบัญบรรณส่งหนังสือตอบกลับขอใช้

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
บรรณ
3. ผู้อํานวยการ
4. เลขาผู้อํานวยการ
5. เจ้าหน้าที่งานสาร
บรรณ

แบบฟอร์ม
(CC-QF-05-043)

1. เจ้าหน้าที่งานสาร
บรรณ
2. เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

ที่

ผังกระบวนการ

9

ระยะเวลา

1 วัน
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องฯส่ง
หนังสือตอบกลับขอใช้ห้องฯ
ให้กับหน่วยงานภายนอก

รายละเอียดงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัวจริง
ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายส่งหนังสือ
ตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายให้กับ
หน่วยงานภายนอก

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องฯ ส่ง
หนังสือตอบกลับให้กับ
หน่วยงานที่ขอใช้บริการ
ภายใน 1 วัน

แบบฟอร์ม
(CC-QF-05-043)

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย รับแจ้งความ
ประสงค์ขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
2. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย ตรวจสอบสถานะ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย

3. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายแจ้งลูกค้าทํา
หนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย และให้
ลูกค้าส่งหนังสือหนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย

4. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายส่ง
หนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายให้กับ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย ได้รับการประสานงานเบื้องต้นเรื่องขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้อง
บรรยายจากสํานักคอมฯ,ส่วนงานภายใน,หน่วยงานภายนอก
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายได้ทําการตรวจสอบสถานะของห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายในปฏิทิน
การให้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายของสํานักคอมพิวเตอร์ (http://www.calendar.google.com)
กรณีห้องฯไม่ว่าง แจ้งลูกค้า และตรวจสอบวันว่างห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายให้ลูกค้า
กรณีห้องฯว่าง แจ้งลูกค้า และบันทึกข้อมูลการจองห้องที่ปฏิทินการให้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายของ
สํานักคอมพิวเตอร์ (http://www.calendar.google.com) ขั้นตอนการบันทึกมีดังนี้
1. เลือกวันที่ลูกค้าต้องการใช้
2. เลือกห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายที่ลูกค้าต้องการใช้
3. กรอกชื่อหน่วยงาน
4. กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน
5. กรอกรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย
1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายแจ้งให้ลูกค้าทําหนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยาย และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือขอใช้ห้อง เช่น
- เรียนผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
- แจ้งชื่อห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยายให้ลูกค้าทราบ
2. หากลูกค้าไม่เคยจัดทําหนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ/
ห้องบรรยายจะจัดส่งตัวอย่างของเอกสารให้ทางโทรสารหรืออีเมล
3. ให้ลูกค้าส่งสําเนาหนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายมาให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายทางโทรสารหรืออีเมล
1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายส่งหนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
2. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณลงรับเลขหนังสือราชการ
3. ผู้อํานวยการพิจารณาเกษียณหนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย และลงนาม

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. หนังสือขอใช้ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ออกจากห้องผู้อํานวยการ
5. เลขาผู้อํานวยการส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
6. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่งหนังสือใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ให้กับรองผู้อํานวยการ,หัวหน้า
,เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ทางอีเมล
5. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายทํา เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายทําหนังสือตอบกลับ แจ้งรายละเอียดของการใช้
หนังสือตอบกลับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย แจ้งยอดเงินค่าธรรมเนียมที่ทางส่วนงานและหน่วยงานต้องจ่าย โดย
จัดทําเป็นบันทึกข้อความ และเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย (CC-QF05-043)
6. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายนํา เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายจัดพิมพ์หนังสือตอบกลับการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
หนังสือตอบกลับการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย และนําหนังสือตอบกลับใส่แฟ้มเพื่อเสนอให้หัวหน้า และรองผู้อํานวยการตรวจสอบ
และลงนามในแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง (CC-QFบรรยายให้กับหัวหน้า และรองผู้อํานวยการตรวจสอบ
05-043)
7. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายนํา 1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายนําหนังสือตอบกลับการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
หนังสือตอบกลับการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
2. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณลงรับเลขหนังสือส่งออก
3. ผู้อํานวยการลงนามอนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
8. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายได้รับ 1. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่งสําเนาหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ รอง
หนังสือตอบกลับการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
ผู้อํานวยการหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายทางอีเมล
2. ถ้าเป็นหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายของส่วนงานภายในเจ้าหน้าที่งานสาร
บรรยายจากเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
บรรณส่งหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัวจริงให้กับส่วนงานต้นเรื่องที่ทําหนังสือขอใช้
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
3. ถ้าเป็นหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายของหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่งาน
สารบรรณส่งหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัวจริงเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย
4. หน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่งหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัวจริงให้กับ
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย

รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย ส่ง 1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายส่งหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/
หนังสือตอบกลับขอใช้ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง
ห้องบรรยายให้กับหน่วยงานภายนอก ให้ทางอีเมล
บรรยาย ให้กับหน่วยงานภายนอก
2. เจ้าหน้าที่ดแู ลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายส่งหนังสือตอบกลับขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/
ห้องบรรยายให้กับหน่วยงานภายนอกในวันที่มาใช้ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย

