
 

 

 



 

 

         คํานํา 
 

การใหบริการโสตทัศนู ปกรณ ในงานบริการวูิชาการของศู นยคอมพูิวเตอร คณะครุศาสตร์ ู
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนภารกิจหลักภารกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งในการใหบริการของศ นยโดย
งานใหบริการ โสตทัศน ปกรณในหองประชุมูหองเรียนูและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรูณศ นยูคอมพิวเตอร 
คณะครุศาสตร ในการปฏิบัติงานใหบริการโสตทัศน ปกรณ ซึ่งมีการใชโสตทัศน ปกรณหลายประเภท มี
ขั้นตอนการใชงานท่ี ตองใชเทคนิควูิธีการปฏูิบูัตูิงานท่ีซับซอน ผ จูัดทูําค มู อจูึงไดจูัดทางค มู อการปฏูิบูัตูิงานให
บรูิการโสตทูัศนู ปกรณ ขึ้นมาเพ ่อเปนค ม อการปฏิบัติงานเปรียบเสม อนเปนูแผนที่บอกเสนทางในการ
ทํางาน ที่มีจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของกระบวนงานไดูระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการใหบริการโสต
ทัศน ปกรณประเภทตางๆ ทูี่มีใหบริการูณศ นยูคอมพิวเตอร คณะครุศาสตรโดยผ จัดทําค ม อไดรวบรวบ
จากความร ประสบการณในการทํางานใหูบริการโสตทัศนู ปกรณและไดศึกษาเพิ่มเติมจากส ่อตางๆ เพู ่อใหค 
ม อปฏูิบูัตูิงานเลมนูี้สมบู รณทูี่สูุด สาระและขอบขายของค ม อไดกลาวถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหู
บริการโสตทัศน ปกรณ ใน กิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม 

ผ จัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาค ม อปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศน ปกรณเลมนี้อาจจะมีขอูผิดพลาด
บกพรองอยู บางดังนั้น หากมีขอบกพรองผิดพลาดประการใด ผ จัดทําค ม อปฏิบัติงานขอนอมรับขอผิดพลาด 
และจะทําการปรับปรุงแกไขใหสมบ รณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
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1. ความเป็นมาและความสําคัญ 

การใหบริการการศึกษาในสถานศึกษาในดานการเรียนการสอน และการฝกอบรมนอกจากผ สอนหร อ 
วิทยากรจะมีความร ความสามารถและทําการถายทอดไดดีแลวู โสตทัศน ปกรณก็เปนสวนหนึ่งนับวามี 
ความสําคัญไมนอยโสตทัศนู ปกรณเปนส ู่อตูัวกลางหรู อทางผานของขาวสารเนู ้อหาความร ตางๆ มายูังผ เรูียนให 
รับร เขาใจได โสตทูัศนู ปกรณคู อ สู ่อการเรูียนการสอนทูี่มูีราคาคอนขางสู ง มีอายุการใชยาวนาน เมู ่อจะใชตอง 
มีส่ิงอํานวยความสะดวกอ ่นๆ อาจจะเปนไฟฟา สภาพหองท่ีจัดเพ ่อใชโสตทัศน ปกรณนั้นๆ โดยเฉพาะและ 
โดยทั่วไปผ สอนผลิตขึ้นใชเองไมไดเชน วิทยุเคร ่องฉายตางๆ เคร ่องคอมพิวเตอรเพ ่อการสอนคุณคาและ 
ความสําคัญ ของโสตทัศนู ปกรณกับการเรียนการสอน ค อโสตทัศนู ปกรณสามารถเอาชนะความแตกตางกนัของ 
ประสบการณเดิมของผ เรียนไดค อทําใหมีความเขาใจใกลเคียงกันขจัดปญหาดานสถานท่ี และเวลา ได 
ประสบการณตรงจากส่ิงแวดลอมและสังคม ทําใหผ เรียนมีความคิดรวบยอดตรงหร อใกลเคียงกันมากสุดทําให 
ผ เรียนมีมโนภาพเริ่มแรกอยางถ กตองสมบ รณ กระตุนความสนใจและตองการเรียนเร ่องตางๆมากข้ึน ชวยมาก 
ในเร ่องทัศนคติ ความคิดสรางสรรค สรางแรงจ งใจเรงเราความสนใจ ชวยผ เรียนจากร ปธรรมส ความร แบบ 
นามธรรม เปนความคิดรวบยอด ชวยใหมีความจําท่ีคงทนถาวรยูิ่งขึ้น และพูัฒนาความคิดไดอยางตอเนู ่อง 

การปฏิบัติงานใหบริการโสตทัศน ปกรณในงานบริการวิชาการ ของศ นยคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนภารกิจหลักภารกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ยิ่งในการใหบริการของศ นยโดย 
งานใหบริการโสตทัศน ปกรณในหองประชุม หองเรยีนและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับการเรียนการ 
สอน แกอาจารย 

วิทยากร นักศึกษา ในการปฏิบัติงานใหบริการโสตทัศน ปกรณ ซึ่งมีการใชโสตทัศน ปกรณหลายประเภท มูีขูั้น 
ตอนการใชงานท่ีตองใชเทคนิควิธีการปฏิบัติงานท่ีซับซอนจึงตองจัดทําค ม อการปฏิบัติงานใหบริการ 
โสตทัศน ปกรณขึู้นมาโดยผ จัด ทําค ม อไดรวบรวบจากความร ประสบการณในการทํางานใหบริการ 

โสตทัศนู ปกรณูและไดศึกษาเพูิ่มเตูิมจากส อ่ตางๆ เพู ่อนูํามาจดูั ทําค ม อปฏูิบูัตูิงานเลมนูี้ 

 

ค ม อปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศน ปกรณของศ นยคอมพิวเตอร คณะครูุศาสตรเลมนูี้จูัดทูําขูึ้นเพู ่อ 
เปนค ม อในการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศน ปกรณ ของของศ นยคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร เพ ่อไวใช 
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผ ปฏิบัติงาน ลดขูัู้นตอนไมใหการปฏิบัติงานซับซอน และใหเปนมาตรฐาน 
เดียวกันของผ ปฏิบัติงานสาระและขอบขายของค ม อไดกลาวถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหบริการ 
โสตทัศนู ปกรณ ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2. ว ัตถุประสงค 

2.1. เพู ่อเปนแนวทางในการปฏูิบูัตูิงานใหบริการโสตทัศนู ปกรณ ในงานบริการศ นยคอมพูิวเตอร คณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภูัฏกําแพงเพชรไดอยางมีประสิทธูิภาพ 

2.2. เพ ู่ออํานวยความสะดวกในการปฏูิบูัตูิงาน ของเจาหนาท่ีโสตทูัศน และผ ใชบรูิการโสตทูัศนู ปกรณ 
ของศ นยคอมพูิวเตอร คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภูัฏกําแพงเพชร 

2.3. เพู ่อเปนการลดภาระขั้นตอนวูิธีการปฏูิบูัตูิงานและเปนมาตรฐานเดูียวกันของผ ให 

บริการโสตทัศนู ปกรณ ของศ นยคอมพูิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภูัฏกําแพงเพชร 

คำจำกัดความ 
การให้บริการ หมายถึงูการจัดห้องเรียนูห้องประชุม ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ 
การบำรุงรักษาูหมายถึงูการบํารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศน ปกรณ์ตามแผนงาน หลังเลิกใช้งาน ให้มี

สภาพพรู้อมใช้งาน 
โสตทัศน ปกรณ์ หมายถึง โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร ่องฉายภาพสามมิติ เคร ่องเสียง 

ไมโครโฟน  
การซ่อมโสตทัศน ปกรณ์ูหมายถึงูตรวจพบความบกพร่องอุปกรณ์ูดําเนินการซู่อมอุปกรณ ์ทัศน ปกรณ์

เบ ้องต้น ส่ังซ ้ออะไหล่แทนท่ีชำรุดหร อส่งศ นย์บริการภายนอกกรณีไม่สามารถซ่อมเองได้ 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
ค ม อปฏิบัติงานเลมนี้มุงศึกษาจากวัตถุประสงคของการจัดทาค ม อปฏิบัติงานการใหบริการ 

โสตทัศน ปกรณในกิจกรรมการใหบริการวิชาการของศ นยคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชรู ในสวนของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศน ปกรณเปรียบเสม อนเปนแผนท่ี 
บอกเสนทางในการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของกระบวนงานไดระบุถึงขั้นตอนและรายละเอูียดวูิธูีการ 
ใหบริการโสตทัศนู ปกรณประเภทตางๆท่ีมีใหบริการ ณ ศ นยคอมพูิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กูําแพงเพชรู โดยไดศึกษาถึงขั้นตอนและวูิธีการปฏูิบูัตูิงานการใหบริการโสตทัศนู ปกรณอยางมูีประสูิทธูิภาพเพู ่อ 
นํามาจัดทําเปนค ม อปฏูิบูัตูิงาน 
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                    แผนผังโครงสร้างภายในองค์กร คณะครุศาสตร์ 
 

 
 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหน้าศ นย์ 

-  งานธุรการ 
-ููงานการเงินูบัญชีู 
ูููและพัสดุ 
-ููงานประชาสัมพันธ ์
-ููงานอาคารสถานที ่
-ููงานโสตทัศน ปกรณ์ 
-ููงานเลขานุการ 

 

-  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
-ููโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
-ููโปรแกรมวิชาพลศึกษา 
-ููโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
-ููโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 
ูููทั่วไป 
-ููโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
-ููโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
-ููโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
-ููโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
-ููโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
-ููสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
-ููสาขาวิชาจิตวิทยา 
-ููสาขาวิชาหลักส ตรและ 
ูููการสอน 
-ููสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
ูููการศึกษา 

-  ศ นย์ศึกษาการพัฒนาคร  
-ููศ นย์วิจัยและพัฒนา 
ูููการศึกษาพิเศษ 
-ููศ นย์คอมพิวเตอร์ 
-ููศ นย์ส่งเสริมและ 
ูููบริการสุขภาพ 
-ููโรงเรียนอนุบาลราชภฏั 
ูููกําแพงเพชร 
 

หัวหน้าสํานักงาน
คณบดี 

รองคณบดี ประธานโปรแกรม/
ประธานกลุ่มสาขาวชิา 

คณบดคีณะครุศาสตร ์

-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
-ููรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
ูููบริการวิชาการ 
-ููรองคณบดีฝ่ายกิจการ 
ูููนักศึกษา 
-ููรองคณบดีฝ่ายบริหารู 
ูููวางแผนและพัฒนา 
-ููรองคณบดีฝ่ายประกัน 
ูููคุณภาพการศึกษา 
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แผนผังโครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ููงานพัฒนาหลักส ตร 
-ููการพัฒนาคณาจารยด์้านการจัดการ
เรียนการสอน 
-ููงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา/
บุคลากร 
-ููงานรับรองปริญญาทางการศึกษา 
- ูงานการพัฒนาผลงานวิชาการและ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
-ููงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
-ููงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร  
-ููงานจัดการความร ้ด้านการผลติบัณฑิต 
-  งานฝึกอบรมล กเส อ 
-ููรักษาการคณบดีลําดับทีูู่1 
-ููงานอ ่นูๆูที่ได้รับมอบหมาย 

-ููงานวิจัย 
-ููงานบริการวิชาการ 
-ููงานจดแจ้งลิขสิทธ์ิู/ูสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 
-ููงานจัดประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ/นานาชาติ 
-  งานวารสารวิชาการ 
-ููงานจัดการความร ้ด้านการวิจัย 
-ููงานวิเทศสัมพันธ์ 
-ููรักษาการคณบดีลําดบัทีูู่2 
-ููงานอ ่นูๆูที่ได้รับมอบหมาย 
 

-ููงานกิจกรรมนักศึกษา 
-ููงานศิลปวัฒนธรรม 
-ููงานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
-ููงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
-ููงานพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิต 
-  งานรับพระราชทานปริญญาบัตร 
-ููรักษาการคณบดีลําดับทีูู่3 
-ููงานอ ่นูๆูที่ได้รับมอบหมาย 
 

-ููงานอํานวยการประชุมบคุลากรและกรรมการ
ประจําคณะ 
-ููงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 
-ููงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
-ููงานระดมทรัพยากรเพ ่อการพัฒนาคณะ 
-ููงานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร 
-ููงานพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาอ ่นูๆููที่
เก่ียวข้อง 
-ููงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําป ี
-ููรักษาการคณบดีลําดบัทีู่4 
-ููงานอ ่นูๆูที่ได้รับมอบหมาย 
 

-ููงานประกันคุณภาพการศึกษาระดบั
หลักส ตรและคณะ 
-ููงานสํารวจภาวะการมีงานทํา 
-  งานสํารวจความพึงพอใจผ ้ใช้บัณฑิต 
-ููงานสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อม
เพ ่อการแข่งขันแก่ศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบัน 
-  งานเลขานุการประชุมคณะ/
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ููและ
ตรวจสอบรายงานการประชุม 
-ููรักษาการคณบดีลําดบัทีูู่5 
-ููงานอ ่นูๆูที่ได้รับมอบหมาย 
 

รองศาสตราจารย์ูดร.บัณฑิตููฉัตรวิโรจน์ 
คณบดีคณะครุศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ 

อาจารย์อรทัยููอนุรักษ์วัฒนะ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์เบญจวรรณูชัยปลัด 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.ไตรรงค์ูเปลี่ยนแสง 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวชิาการ 
ผศ.ช วิทย์ูกมุทธภิไชย 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.อมราููศรีแก้ว 

-ููงานบุคลากร 
-ููงานพัฒนาแหลง่เรียนร ้ 
-ููงานการเงิน/ครุภัณฑ์ 
-ููงานศ นย์ศึกษาการพัฒนาคร  
-ููงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 
-ููงานโรงเรียนูตชด. 
-ููงานฝึกอบรมวิทยฐานะ 
-ููงานูป.บณัฑิตวิชาชีพคร ูและบัณฑิตศึกษา 
-ููงานพัฒนาระบบข้อม ลและสารสนเทศ 
-ููงานวารสารวิชาการ 
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4. ภาระหนาที่บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผ ปฏิบัติงานระดับตนโดยใชความร ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิชาการคอมพิวเตอรภายใตกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอ ่นตามท่ีไดรับ
มอบหมายลักษณะงานท่ีปฏูิบูัตูิดานตางูๆูดูังนูี้ 

1. ดานการปฏ ิบ ัติการ 
ติดต้ังเคร ่องคอมพิวเตอรชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการชุดคําส่ังสําเร็จร ประบบเคร อขายคอมพิวเตอรและ 

อุปกรณท่ีเกี่ยวของเพ ่ออํานวยใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปอยางราบร ่นและ 
สอดคลองกับความตองการของคณะ 
2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานของตนเองร่วมดําเนินการวางแผนการทางานของสานักงานคณะหร อ โครงการ
เพู ่อใหการดําเนูินการเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันในคณะและภายนอกเพ ่อใหเกิดความรวมม อและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี 

กําหนดไว 
(2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอม ลขอเท็จจริงแกบุคคลหร อหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ ่อสราง 

ความเขาใจหร อความรวมม อในการดูําเนูินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ดานการบริการ 

(1) ชวยจัดทําค ม อระบบและค ม อผ ใชเพู ่ออูํานวยความสะดวกแกผ ใชใหสามารถใชงานคอมพูิวเตอร
ไดดวยตนเอง 

(2) ดําเนินการฝกอบรมหร อถายทอดความร สนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนาแกเจาหนาท่ีผ ใชงาน 
หร อบุคลากรอู ่นๆ 
ูููููููููููู(3) ปฏิบัติงานรวมกับงานอ ่นๆในสํานักงานคณะและสาขาวิชาในการนาระบบไปใชในการ 
ปฏูิบูัตูิงานเพู ่อชวยเหล อผ ใชหากมีปญหาขอสงสัยในการใชงานเคร ่องคอมพูิวเตอร์
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กระบวนการใหบ้ริการ 

แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 

สำ รวจความพรู้อมหู้องเรูียน 
และอุกรณ์โสตทศน ปกรณู์ 
ก่อนเปูิดภาคเรูียน ก่อนสอบ 

 
 

- ตารางการขอใชู้หู้องเรูียน/หู้องสอบ 

- บันทึกขอใชู้หู้องเรูียน หู้องประชมุู 
- หนวู่ ยงานภายนอกขอใชู้หู้อง 

 

  

 
 

นําเสนอข้อม ลการขอใช ้

 

ห้องสมบ รณ์/ไมส่มบ รณ ์
 
 

เจ ้าหน ้าท  ร ี  ับผ ิดชอบห ้อง/โสตฯ  

- มาปฏูิบติหน้าท่ีก่อนมีการเรูียนการสอน/การประชมุก่อน 30 นําที 
- เปิดระบบไฟฟ้า และปูิดเคร ่องปรับอากาศ ก่อน 15 นาท ีปรับอุณหภ มิ 25 องศา ทดสอบอุปกรณโ์สตฯ 
ทุก 
ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการใชู้งาน 

- ตู้องอยปู  ที่ประจาํหู้อง/อาคารตลอดเวลาช่วงการเรูียนการสอน/การรประชมุู

 
 
 

-ูปิดเคร ่องปรับอํากําศทันที่หลังเลิกการเรียนการสอนููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู
หร อก่อนู5ูนําทีูตํามความเหมาะสม 

- ปิดอุปกรณ์โสตทัศน ปกรณ์และตรวจสอบููู
โสตทัศน ปกรณ์สภาพพร้อมใช้งานูจัดเก็บอุปกรณ์ููปิด
ระบบไฟฟ้าูระบบแสงสว่างูปิดห้องูููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 

 

ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอน 
การปฏูิบัติงานตามมาตรฐานข้ันตอนการ 
ปฏูิบัติงาน
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แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียด ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

๑ สํารวจความพร้อมห้องเรียน 
โสตทศัน ปกรณู์ ก่อนเปูิด 
ภาคเรูียน ก่อนสอบ 

- สำรวจความพรอ้มใชู้งานอุปกรณู์ 
อาคาร ห้องเรียนอุปกรณู์ 
โสตทศัน ปกรณู์ ก่อนเปูิดภาคเรูียนทูี่ 
๑ ภาคเรียนทูี่ ๒ 
- รายงานผ ้บงัคับบัญชา 

เจ้าหน้าทูี่ 
รับผิดชอบงาน 
โสตทศัน ปกรณู์ 

๗ วัน  บันทูึกรายงานู
สำรวจความพร้อม
ใชู้งานูห้องเรูียนู
และอุปกรณ์
โสตทัศน ปกรณ์ู 

๒ หนังส อขอใช้บริการที่ไดรับ 
การอนุมัติ 

- ตารางการขอใช้หอ้งเรียน 
- บันทึกขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม 
- หน่วยงานภายนอกขอใช้ห้องจัดงาน 
- มอบหมายผู ้ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าทูี่ 
รับผิดชอบงาน 
โสตทศัน ปกรณู์ 

   

๓ จัดเตรียมูห้อง อุปกรณ์ 
โสตทศัน ปกรณภายใน 
ห้องเรียน ห้องประชุม 

- มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนทำการเรูียน 
การสอน/การประชุมก่อน 30 นาที 
เปูิดหู้องเรูียนหู้องประชมุู และเปิูด 
เครู ่องปรูับอํากกศ ก่อน 15 นาที ปรูับ 
อุณหภ ม ิ25 องศา 
- เปูิดระบบไฟฟำู้  ทดสอบอุปกรณู์ 
โสตฯ ทุกชูิ้นที่เกูี่ยวขู้องกับการใชู้งาน 
- ตู้องอย่ปู  ฏูิบัติหนู้าทีด่ แล หู้องเรูียน 
โสตทศัน ปกรณู์ตลอดเวลาชู่วงการ 

เรูียนการสอน/การประชมุู  ตามเวลาท่ี 
ขอใชู้ 

เจ้าหน้าทูี่ 
รับผิดชอบงาน 
โสตทศัน ปกรณู์ 

ก่อน ๓๐ 
นาทูี 

  

๔ ตรวจสอบหลังเลิกใชู้งาน 
ห้องเรียน/ประชมุ 
อุปกรณู์โสตทัศน ปกรณู์ 

- ปูิดเคร ูู่องปรูับอากาศทันทีหลงัู เลกิู 
การเรูียนการสอน/หร ูอก่อน 5 นาที 
ตามความเหมาะสม 
- ปูิดอปุกรณู์โสตทศน ปกรณูู์ - ปูิด 
ระบบไฟฟ้า  ระบบแสงสวู่ า ง  
ปูิดหู้อง 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ที่รับผิดชอบ 

ตามเวลา 
ทีข่อใชู้ 
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๕ ตรวจสอบโสตทศัน ปกรณ ์ ตรวจสอบโสตทศัน ปกรณ์หลงัการเลกิ 
ใชู้งาน 

เจ้าหน้าทูี่ 
รับผิดชอบงาน 
โสตทศัน ปกรณู์ 

๒๐ นาทูี  

๖ จัดเก็บโสตทัศน ปกรณู์ 
ภายใน ห้องเรียนห้อง 
ประชุม 

- ทําความสะอาดและจูัดเก็บอุปกรณู์ 
โสตฯ ให้เรียบร้อย 
-ปิดระบบแสงสว่าง 
- ปิดห้อง 

เจ้าหน้าทูี่โสต ฯ 
ที่รับผิดชอบ 

๑๐ นาทูี  
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ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานชั้นตอน
การปฏิบติังานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติั 

บํารุงรักษา 
โปรเจคเตอร์แก้ไข 
ซ่อมเบ ้องต้นได้ 

บํารุงรักษา 
คอมพิวเตอร์ูเบ ้องต้น

ได้เอง 

บํารุงรักษาเคร ่อง ฉาย
ภาพสามมิติ แก้ไข
ซ่อมเบ ้องต้น ได้เอง 

บํารุงรักษาเคร ่อง เสียงู
ไมโครโฟน แก้ไขซ่อม

เองได้ 

แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow การบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
 

จดทําแผนปฏูิบัติงานการบำรูุงรูักษา 
โสตทัศน ปกรณู์ ประจำปูีการศกึู ษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ููููููููููููููููู   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจเชค็อายุการใชู้งานอุปกรณู์ 
โสตทศัน ปกรณู์ประกอบการ
จัดทำ คํา ของบประมาณ 
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แผนผังการปฏิบัติงาน WorkFlow การบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียด ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 
๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานการ 

บํารุงรักษาโสตทัศน ปกรณ ์
จัดทำแผนปฏิบัติงานการ
บำรุงรักษา โสตทัศน ปกรณู์ 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ ๗ วัน 

  

๒ บำรุงรักษาโปรเจคเตอร ์ ๑. มีการทำความสะอาดเคร ่องตลอดป ี
การศึกษาปีละ ๓ ครัง้ 
๒. มีการต้ังเวลา (Set-time) 
๓. มีการปรับต้ังค่าเคร ่องตามการใชู้งาน 
๔. ตรวจสอบสายต่อพ่วงอุปกรณู์ 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

๔ เด อน/ 
ครั้ง 

-  

๓ บํารุงรักษาเคร ่อง 
คอมพิวเตอร ์

๑. มีการทำความสะอาดเคร ่องตลอดป ี
การศึกษาปีละ ๓ ครัง้ 
๒. ตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ ภายใน 
ตัวเคร ่องให้พรอ้มใชู้งานอย่างสม่ําเสมอ 
๓. ตรวจสอบและสแกนไวรูัส 
๔. ตรวจสอบอุปกรณภ์ายในคอมพิวเตอร์ 
HDD, CD-ROM ให้พร้อมใชู้งานเสมอ 
๕. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก 
สายนำสัญญาณต่างๆVGA, สายไฟ, 
และ สายนำสัญญาณอินเตอร์เนู็ต 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

ตลอดทั้งป ี -  

๔ บํารุงรักษาเคร ่องฉายภาพ 
สามมติ 

๑. มีการทําความสะอาดเคร อ่งตลอดปี 
การศึกษา 
๒. ตรวจเช็คทั่วไป เช่น ระบบไฟฟล ออเรส 
เซนต์ ไฟเข้าระบบ 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

๔ เด อน/ 
ครั้ง 

-  

๕ บํารุงรักษาเคร ่องเสียง 
ไมโครโฟน 

๑. มีการทำความสะอาดเคร ่องตลอดป ี
การศึกษาปีละ ๓ ครัง้ 
๒. มีการตรวจสอบสายนำสัญญาณต่างๆ 
๓. ตรวจสอบสัญญาณเสียงเข้าออก 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

ตลอดทั้งป ี -  

๖. ตรวจเชค็อายุการใชู้งาน 
อุปกรณู์โสตทัศน ปกรณู์ 
ประกอบการจูัดทำคํา
ขอ จัดตูั้งงบประมาณ 

ตรวจเชค็อายุการใชู้งานอุปกรณู์ 
โสตทศัน ปกรณู์ประกอบการจัดทำคําขอ 
จัดตูั้งงบประมาณ เพ ่อทดแทน/ชำ รุด 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

๗ วัน แบบคําขอ 
จัดต้ัง 

งบประมาณ 
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แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  การซ อมโสตทัศนูปกรณ ์ 
 

 

ไมสามารถแก้ไขซ่อมแซมเบ ้องตนได ต้อง 
เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ ให้ดำเนินการทำ 
บันทึกเสนอผ บังคับบญชาพิจารณา 

แกู้ไขซ่อมเบ อ้งไดู้ตู้องเปลี่ยนชิ้นส่วน 

 ตรวจเชค็เพ ่อแกไขซ่อมเบองตนไดเอง  

 ส่งตัวแทนประเมินราคาซ่อม 

- ดำเนินการจัดซ ้ออุปกรณ์ 

- ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์ 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ ซ่อมเปล่ียน
อุปกรณ์ 

- ดำเนินการจ้างซอม 

- ดำเนินการตรวจรับจ้างซ่อม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานช้ัน
ตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้ันตอน

การปฏิบัติ 
 

ตรวจสอบพบความผิดปกติของ 
โสตทศัน ปกรณ 

นําเสนอผ ้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัติูจัดซ ้อูจ้างซ่อม 

 รายงานผลการซ่อมต่อผ ้บังคับบัญชา 
คบั  บญช ำ 
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แผนผังการปฏิบัติงาน WorkFlow การซ อมโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียด ผ ู้รับผ ิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอ ิง 
๑ รับเร ่องการแจง้ซ่อม สำรวจรับแจง้ปัญหาการใชู้ 

อุปกรณู์โสตฯ จากผ ใ้ช้บริการ 
ห้องเรียน ห้องประชูุม/ 
เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

   

๒ กรอกแบบบันทึกข้อความ กรอกข้อม ลขอแจ้งซ่อม 
โสตทศัน ปกรณู์ ส่ง
ผ ้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

๑ วัน แบบบันทึก 
ข้อความขอแจ้ง 

ซ่อม 
โสตทศัน ปกรณู์ 

 

๓ หัวหน้าหน่วยงาน 
พิจารณา 

ตรวจสอบรายละเอียด ข้อม ล 
โสตทศัน ปกรณ์ที่ชำรดุเพ ่อ 
เสนอผด แลงานโสตทศัน ปกรณู์ 

หัวหน้าหน่วย 
งาน 

๑ วัน แบบบันทึก 
ข้อความขอแจ้ง 

ซ่อม 
โสตทศัน ปกรณู์ 

 

๔ ผ ้ด แลงานโสตทศัน ปกรณ ์ ตรวจสอบรายละเอียด ข้อม ล 
โสตทศัน ปกรณ์ที่ชำรดุและ 
ดําเนินการตรวจเชค็อุปกรณู์ 
โสตทศัน ปกรณู์ 

ผ ้ด แลงาน 
โสตทศัน ปกรณู์ 

๑ วัน   

๕ เสนอจัดซ ้อจูัดจ้างซ่อม 
อุปกรณู์โสตฯ 

กรณีที่ซ่อมไมู่ได้ใหู้ส่ง 
ศ นย์บริการภายนอกเพ ่อ 
ดำเนินการซ่อมต่อไป 

ผ ้ด แลงาน 
โสตทศัน ปกรณู์ 

   

๖ ตรวจสอบความถ กต้อง ตรวจสอบอุปกรณโสตฯ 
หลังจากดําเนินการซ่อม 
เรียบร้อยแล้ว 

ผ ้ด แลงาน 
โสตทศัน ปกรณู์ 

๑ วัน   

๗ ส่งมอบอุปกรณ์โสตฯ ดําเนินการติดต้ังอุปกรณโ์สตฯ 
ประจำห้องเรียนห้องประชุม 

เจ้าหน้าทูี่โสตฯ 
ผ ้รับผิดชอบ 

๑ วัน   

 

 

ข้อเสนอแนะ/เทคนูิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค     แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/เทคนูิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขปูัญหาและพูัฒนางาน 
 ปัญหา  
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 

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

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

................................................................................... 
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หน้าท่ีและข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนปูกรณ ์ 
๑. เจ้าหน้าท่ีโสตทัศน ปกรณ์ประจำอาคารมาปฏิบติัหนู้าท่ีกู่อนเวลาทำการเรียนการสอน และ 

เปิดเคร ่อง เพู ่อเตรียมอุปกรณู์ก่อน 30 นาที 
๒. ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศน ปกรณ์ใหู้พร้อมกับการใช้งาน 
๓. ประสานงานกับอาจารย์ผ ้มาบรรยายเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง และอย ่ประจำอาคารตลอดท่ีมูี

การเรียนการสอน 
๔. เม ่อหลังจากเลิกการเรียนการสอน ทำการเก็บปูิดอูุปกรณ์โสตทัศน ปกรณ์และตรวจสอบ 

โสตทัศน ปกรณ์ใหู้อย ่ในสภาพพรอ้มใช้งาน หากพบความผิดปกติของโสตทัศน ปกรณ์ให้ดำเนินการ 
เขียนแจ้งซู่อมเพู ่อเสนอผ ้บังคูับบัญชาพิจารณาตู่อไป 

 
 

ข้ันตอนการให้บริการและการทำงานของเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ ์ 

๑. โปรเจคเตอร์ (Projector) 

การใช้งาน Projector อย างถูกต้อง 
๑.๑ ผ ้ใช้งานจะต้องต่อสายสัญญาณต่างๆ เช่น RGB, Video หร อ Audio ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ 

Projcetorให้เรียบรอ้ยกู่อนทีู่จะเสียบปล๊ักเปิดเคร ่อง เพ ่อความปลอดภัยของ Projector และคอมพิวเตอร์ของ 
คุณ เน ่องจากการต่อสายสัญญาณต่างๆ หลังจากท่ีเปิดเคร ่องแล้วอาจจะท าให้ Port หร อจุดต่อสัญญาณของ 
Projector และ Computer ของคุณเสียหายได้ถ้าหาก แม่แรงดันไฟฟ้า ระหว่างกราวด์ของคอมพิวเตอร์และ 
โปรเจคเตอร์ต่างกัน นอกจากนั้นอาจทำให้ภาพท่ีฉายออกจอโปรเจคเตอรู์ไมู่ถ กตู้องหรู อไมอ่อกเน ่องจาก 
สัญญาณท่ีส่งจากคอมพิวเตอร์ ไม่ Sync กับโปรเจคเตอร์ซึ่งจะต้องเสียเวลาสำหรับปรับแต่งใหม่ ดังนั้นเพ ่อ 
ความปลอดภัยและลดขั้นตอนการใช้งานจึงแนะนําให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวทุกครั้งนะครับ 

๑.๒ ในกรณีมีการพักหร อเบรกระหว่างการบรรยาย การปิดเคร ่อง Projector เพู ่อประหยัดอายุหลอด 
เป็นความคิดที่ผิดเน ่องจากในระหว่างการเปิดเคร ่องจะต้องใช้ไฟฟ้าแรงดันส งกว่าในขณะที่หลอดสว่างเต็มที่ ดังน้ัน
การเปิดเคร ่องระหว่างที่หลอดยังร้อนอย ่ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่หลอดภาพเส ่อมก่อนเวลาอันสมควรูซึ่งตามสถิตูิ
พบว่าโปรเจคเตอร์ ท่ีใช้งานต่อเน อ่งจะมูีอายุหลอดมากกว่าโปรเจคเตอร์ ท่ีมีระยะเวลาการใช้แต่ละครั้งน้อย แต่
มีการปิด-เปิดบ่อย ดังนั้นในกรณีท่ีต้องการพักการประชุมเป็นเวลาส้ันๆ เช่น Coffe Breakูแนะนำให้กดปุ่ม 
Mute บนรีโมทเพู ่อปิดภาพช่ัวคราวแทนการปิดเคร ่อง 
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๑.๓ หลังจบการบรรยายจะต้องปิดเคร ่องโดยกดปุ่ม Power บนตัวเคร อ่งหร อบนรีโมทเท่านั้น ห้ามปิด 
Main Switch หร อยก Breaker หน้าห้องบรรยายเด็ดขาดครับเพราะการทำดังกล่าวจะทำให้อายุการใช้งาน 
หลอดภาพลดลงโดยท่ีท่านไมู่ร ้ตัว และก่อนยก BreakerPowerูจะต้องแน่ใจว่าพัดลมระบายความร้อนหยุด 
หมุนแล้วเท่านั้น ซึ่งโปรเจคเตอร์รุ่นปัจจุบันจะใช้เวลาระบายความร้อนหลอดหร อท่ีเรียกว่า Cooldown 
น้อยลงมากโดยที่ไม่ทําให้ท่านเสียเวลารอเหม อนโปรเจคเตอร์ในยุคแรกๆ 

 
 

๒. คอมพ ิวเตอร์ COMPUTOR 
การเปิดและปิดคอมพิวเตอรู์อย่างถ กวิธี มีขั้นตอนการเปิดเคร ่องคอมพิวเตอร์ดังน้ี 

๒.๑ ตรวจสอบปล๊ักไฟฟ้าหรู อเปิดสวิทช์สำหรับไฟฟ้าท่ีมูีระบบปู้องกูันอย  ่

๒.๒ เปิดเคร ่องท่ีปุ่ม Power ท่ีตัว ซีพีย  หร อปุ่มทีู่มีสัญลักษณ์นี้ power  

๒.๓ เปิดจอภาพท่ีปุ่ม Power ท่ีตัวจอภาพ หร อปุ่มท่ีมีสัญลักษณ์นี้ power  
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๔ 

 

๒.๔ รอโดยการสังเกตท่ีจอภาพซึ่งแสดงการทำงานของเคร ่องคอมพิวเตอร์ จนกว่าจะแสดงหน้าจอ 
ดังนี้ (อาจเปล่ียนแปลงไปตามการตัง้ค่า หร อเวอร์ช่ันของวินโดว์) 

 

การปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีวิธีการดังนี้ 
๒.๑.ููเล ่อนเมาส์มาให้ตรงกับปุ่มค าว่า Startูแล้วคลิกเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้ง 

๒.๒.ูเล อกค าส่ัง Shut Down หมายถึง ค าส่ังท่ีต้องการเลิกการท างาน 

๒.๓.ูคลิกท่ีปุู่ม Turn Off 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                        16 
 

 

๒.๔ คำส่ังในการ Shut Down จะทำการปิดเคร ่องท่ี CPU ให้อัตโนมัติ หลังจากปิดแล้ว 
ให้ปิดสวิทช์ท่ี จอภาพอีกครั้ง 

๒.๕ หากจำเป็นตู้องปิดสวิทชู์ไฟฟ้า ให้ตรวจสอบและปิดสวิทช์ไฟฟ้าถ อว่ากระบวนการปิดเคร ่องเสร็จ 

สมบ รณ์  
๓. เคร่ืองฉายภาพ ๓ มิติ (Visualizer) ยี่ห ้อ VERTEX 

เป็นเคร ่องแปลงสูัญญาณทูี่นำเสนอได้ท้ังภาพนิ่งและภาพเคล ่อนไหว โดยต้องต่อเคร ่องวิชวลไลเซอร์ 
(Visualizer) กับจอมอนิเตอรู์เพู ่อเสนอภาพ หร ออาจต่อร่วมกับเคร ่องแอลซีดีเพ ่อถ่ายทอดสัญญาณเป็นภาพ 
ขนาดใหญ่บนจอภาพ หลักการทำงานของเคร ่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) จะเป็นการใช้กล้องถ่ายภาพของ 
วัตถุเพ ่อแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ก่อนท่ีจะแปลงกลับมาเป็นสัญญาณภาพอีกครั้งหนึ่ง การเสนอภาพนิ่งจะเป็น 
การวางวัสดุฉายลงบนแท่นฉายเพ ่อให้กล้องท่ีอย ่เหน อแท่นฉายจับภาพวัสดุ โดยสามารถใช้ฉายได้ ๓ อย่างดังนี้ 

๑. วัสดุทึบแสง เช่น ภาพและขู้อความบนส่ิงพูิมพู์ วัสดุ 3 มิติ 
๒. วัสดุกึ่งโปร่งใสและโปร่งแสง เช่น ฟิล์มสไลด์และแผ่นโปร่งใส 
๓. ใช้เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

๓.๑ ส วนประกอบและการติดต้ังเคร่ืองวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) มีดังนี ้
๓.๑.๑ ต้ังเคร ่องวิชวลไลเซอร์บนโต๊ะ ยกแขนไฟส่องขึ้นมาแล้วดงึออกให ้

๓.๑.๒ กดปล่อยปุ่มล็อกเสายึดกล้องและยกเสาต้ังขึ้นอย ่ในตำแหน่งยึดได้ท่ี 

๓.๑.๓ ยกหูัวกล้องหลักขูึ้นในแนวตัง้โดยให้เลนส์อย ่ในตำแหน่งท่ีช้ีลงบนแท่นวาง 

๓.๑.๔ เสียบปล๊ักไฟ 

๓.๒. การเชื่อมต  อเข ้ามอนเิตอร์ 
๓.๒.๑ การเช ่อมต่อเข้ามอนิเตอร์ โดยใช้สาย RCA Video/Audio หร อสาย BNC ต่อจากช่อง 

Video Output ท้ังสองช่องของเคร ่องวิชวลไลเซอร์ 

๓.๒.๒ การเช ่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย RGBต่อจากชู่อง RGB Out ของ

เคร ่องคอมพิวเตอร์ไปยูัง ชู่อง RGB Input ของวิชวลไลเซอร์ 
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๓.๒.๓ การเช ่อมต่อเข้าเคร ู่องแอลซีดี โดยให้ต่อสาย BNC จากช่อง RGB Output ของเคร ่อง

วิชวลไลเซอรู์ไปยงั RGB input ของเคร ่องแอลซีดี 

๓.๓ วิธีการใช้เคร่ืองว ิชวลไลเซอร์ 
๓.๓.๑ ต่อเคร ่องเข้ากับมอนิเตอร์ให้เรียบรู้อยเปิดสวิตช์เคร ่องจะมูีไฟแจู้งที่แผงควบคูุมเป็นไฟ 

สีเขียวปรากฏขึ้น 

๓.๓.๒ การฉายวัสดุทึบแสง 

อันดับแรก เม ่อเปิดเคร ่องแล้ววางวัสดุทึบแสง เช่น ภาพถ่าย วัสดุ 3 มิติ ลงบนแท่นฉาย 

อันดับสอง ปรับขนาดภาพโดยใช้ปุ่ม Tele และ Wide 

อันดับสาม กดปุ่มอัตโนมัติ (Auto Focus) 

๓.๓.๓ การฉายวัสดุโปร่งใสและวัสดุกึ่งโปร่งใส 

อันดับแรก วางวัสดุโปร่งใส เช่น แผู่นโปร่งใส ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ ลงบนแท่นฉาย 

แล้วกดปุ่ม Base ไฟท่ีปุ่ม Base จะกระพริบข้ึน และจะมีแสงไฟท่ีแท่นฉายส่องขึ้นมา 

อันดับสอง กดปุ่ม Posi/Nega 

อันดับสาม การปิดไฟแท่นฉายให้กดปุ่ม Base ไฟกระพริบจะดับลง 

๓.๓.๔ การใช้กล้องถู่ายภาพเราสามารถใช้กล้องถ่ายภาพวัตถุหร อความเคล ่อนไหว ในลักษณะ

ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้โดยการจัดกล้องให้อย ่ในแนวขนานกับแท่นฉาย แล้วยกฝาครอบเลนส์ถ่ายใกล้

ขึ้น เลนส์ท่ีกล้องจะสามารถโฟกัสได้ในระยะ 1.1 เมตร ถึงระยะไกลท่ีสุดในหู้องนัน้ 

๓.๔.๕ เม ่อต้องการเปล่ียนจาก Visaulมาใช้ Computer ให้กดปุ่ม RGB วนไปเล ่อยๆ ไฟสี 
แดงขึ้นตรงค าว่า Camaraูค อูVisaul ไฟสีแดงขึ้นตรงค าว่า PC1 ค อ Computer 

๓.๔.๖ เม ่อส้ินสุดการใช้งานแล้วให้ปิดสวิตช์เคร ่องให้เรียบรู้อย ถอดปลัู๊กไฟ 
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ข้อดีและข้อจ ากัดของเคร่ืองฉายภาพสามมิติ 
ข้อดี 

 

๑. สามารถใช้นำเสนอไดู้ท้ังวัสดุทึบแสง วัสดุ 3 มิติ วัสดุกึ่งโปร่งแสง และวัสดุโปร่งใส 

๒. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ ่อเสนอภาพวัตถุและการสาธิตภายในห้องเรียนได้ 

๓. ให้ภาพท่ีชัดเจน สามารถขยายภาพและข้อความจากส่ิงพิมพ์อ่านได้ท่ัวถึง 

ข้อจำกัด 

๑. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาส ง 

๒.ูการติดตั้งต้องตู่อพ่วงกับมอนิเตอร์หรู อแอลซีดีจึงจะสามารถเสนอภาพใช้ได้ 

๓. ต้องติดต้ังและเก็บเคร ่องอย่างระมัดระวูังเพ ่อถนอมรกัษาเคร ่อง 
 
 

 
ทำการทดสอบเสียงดังนี้ 

๑. เสียบปล๊ักไฟ 

๔. เคร่ืองเสียงและไมโครโฟน 

 

๒. ท าการทดสอบระบบเสียง โดยการพ ดหร อเคาะไมโครโฟน 

ปัญหาที่พบของเครื่องเสียงและไมโครโฟน 

ไมค์หอน 

นับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด เสียงหอนท่ีว่านี้มีท้ังเสียงหวีดหวิวในช่วงความถ่ีส ง หร อเสียงหึ่ง ๆ  ในช่วง 
ความถ่ีต่ า โดยมันจะดังอย ่อยู่างนัน้ตลอดเวลาและจะมรีะดูับความดังขึน้เร ู่อย ๆ  บางครั้งเพิ่มจนถึงอัตราขยาย 
ส งสุดของเคร ่องขยาย นอกจากเราจะปิดเสียงเสียก่อนเท่านั้น เสียงหอนนี้เกิดจากการป้อนกลับทางเสียง 
ระหว่างล าโพงและไมโครโฟน ระดับความดังของเสียงหอนจะขึน้กับอัตราขยายของล ป (loop ? วงจรส่วนนั้น)
การลดโอกาสท่ีจะเกิดเสียงหอนนั้นเรามูักจะแก้ไขในสามจุดด้วยกัน ค อ 
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๑. การปรับทิศทางของลำโพง 

๒. เล อกไมโครโฟนท่ีใช้ 

๓. เพิ่มเติมอูุปกรณู์เพู ่อช่วยลดการเกิดเสียงหอน 
 
 

การปรับทิศทางของลำโพง 
หลักพ ้นฐานท่ีสุดทีู่ต้องจำไว้เสมอคู อไม่ควรหนัลำโพงและไมโครโฟนเข้าหากัน (ปากลำโพงและ 

ด้านรับเสียงของไมโครโฟน) ถึงแม้จะหันลำโพงและไมโครโฟนไปคนละทางแล้วก็ตาม เรายังต้อง
คํานึงถูึงมุม ครอบคลุม (coverage angel) ของลำโพงด้วย 

ถ้าจะให้ได้ผลดีขึ้นแล้วควรจะระบุพ ้นเวทีและฉากของเวทีด้วยวัสดุด ดกล นเสียงููเพ ่อช่วยลดการสะท้อน
เพดานของห้องก็สามารถสะทู้อนเสียงและเก้าอี้และผ ้ชมทําให้เกิดปัญหาด้านเสียงหอนได้เช่นกัน 

เลือกไมโครโฟนที่ใช ้
การเล อกใช้ไมโครโฟน ท่ีเหมาะสมเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาจากเสียงหอนได้เป็นอย่างดี โดยเราจะ 

เล อกใช้ไมโครโฟนที่มีลักษณะทิศทางการรับเสียงที่เหมาะสมกับงานูลักษณะทิศทางการรับเสียงนิยมเรียกว่า 
pattern มีหลายแบบด้วยกัน แต่ท่ีนิยมใช้กันและมีจำหน่ายมากท่ีสุดมีด้วยกัน 3 แบบ ค อ แบบรอบทูิศทาง 
(omni directional), แบบ 2 ทิศทาง หร อ ร ปเลขแปด (bidirectional or figure of eight) และ แบบทิศทาง 
เดียว (unidirectional) 

เพิ่มเติมอ ุปกรณ์เพือ่ช วยลดการเกิดเสยีงหอน 
อุปกรณ์เคร ่องเสียงท่ีช่วยแก้ไขปัญหาด้านนี้ ได้แก่อีควอไลเซอร์และฟิลเตอร์ (narrow bandwidth 

filter) อุปกรณ์ท้ังสองนี้จะช่วยกันปรับแต่ง โดยจะลดความแรงของสัญญาณซึ่งมีความถ่ีท่ีท าให้เกิดเสียงหอน 
อีควอไลเซอร์และฟิลเตอร์ท่ีใช้อาจจะใช้แบบ 1 ออกเตฟแบนด์ ซึ่งมีความถ่ีกลางท่ีปรับได้ 8 ความถ่ีด้วยกัน 
การปรับแต่งอุปกรณ์เหล่าน้ีจะต้องทําการปรับแต่งในบริเวณงานไว้ก่อนการแสดงโดยจะใช้เคร ่องวัดความถี่ แบบ
แสดงผลเป็นตัวเลข (digital frequency meter) มาหาความถ่ีท่ีเกิดการหอน 

ในขั้นแรกจะค่อย ๆ  เพิ่มอัตราขยายของระบบจนกระท่ังเกิดการหอน จากนั้นจะทำการปรับอีควอ 
ไลเซอร์และฟิลเตอร์เพู ่อลดขนาดสัญญาณในช่วงความถ่ีทูี่เราอ่านได้จากเคร ู่องวัดความถูี่ให้การหอนนั้นหายไป 
เร่งอัตราขยายจนเกิดการป้อนกลับท่ีความถ่ีใหม่อีกแล้วปรับแต่งท่ีความถี่นี้อีกจนหายไปทําแบบนี้ไปเร ่อย ๆ  
จนถึงอัตราขยายของระบบเสูียงท่ีเราต้องการ ตอนนี้เราก็ได้ค่าอัตราขยายเฉพาะความถ่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะไม่ทำ 
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ให้เกิดการหอน การปรับแต่งความถ่ีข้างเคียงซึ่งจะให้ผลทางเสียงท่ีแตกต่างออกไปนั้นขึ้นอย ่กับความช านาญ 
ของแต่ละบุคคลท่ีจะปรับแต่งได้เป็นอย่างดีเพียงใด 

เม ่อถึงเวลาใช้งานจริงเราก็ปรับอูัตราขยายพรู้อมทั้งอูีควอไลเซอร์ที่ดีขึ้นูเราก็อาจจะลองเสี่ยง 
ปรับแต่งอย่างอิสระกู่อน เพราะในเวลางานจรงิจำนวนคนด จะทำให้โอกาสเกิดการป้อนกลับน้อยลง 
เน ่องจาก คุณสมบัตูิการด ดกล นเสียงมีมากขึน้นัน่เอง 

คอนโซลสมัยใหม่จะมีสวิตช์ให้เล อกปรับวงจรอีควอไลเซอร์และฟิลเตอร์ทั้งสองแบบูููู โดยจะมีปุ่ม 
ต้ังอัตโนมัติซึ่งเราปรับแต่งไว้ตั่งแต่ตอนทดลองแล้ว หร อจะใช้ปรับขณะแสดงจรงิ ๆ  เลยก็ได้ เม ่อเกิดปัญหา 
ด้านเสียงหอนขึ้นมาเฉพาะหน้า เราจะสับสวิตช์ไปทางอัตโนมัติในทันที นอกจากนี้ยังมีวงจรกลับเฟส (phase 
reversal) ซึ่งจะช่วยแก้ไขเสียงหอนในช่วงความถ่ีตํ่า (หลักการกลับเฟสธรรมดาเท่านั้น) 

ปัญหาด้านอปุกรณ ์
เป็นปัญหาหนกัอกท่ีสุดโดยเฉพาะในกรณีทูี่อุปกรณ์เกิดเสียระหว่างการใช้งานอย ่ เราจ าเป็นต้องมี 

การป้องกันหร อมีการตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณ์ซึ่งควรจะมีการส ารองไว้ก่อนเสมอ การซ่อมแซมในเวลา 
งานจะท าให้ระบบเสียงต้อหยุดชะงักลงช่ัวคราว หร อบางทูีถ้าหาท่ีเสียไม่พบหรู อซู่อมแซมไมู่ได้จะต้องทำให ้
งานหยุดไปเลยก็เป็นได้ ยิ่งระบบเสียงในสมัยปัจจุบันซึ่งจะมีอุปกรณ์มาต่อเพิ่มเติมมากมาย การหาจุดบกพร่อง 
และการซู่อมแซมจะยิง่ทำได้ยาก ดังนั้นควรมีอุปกรณ์สำรองเตรียมพร้อมไว้เสมอ 

สายนำสัญญาณ 
ไม่ว่าจะเป็นสายต่อลำโพงหร อสายไมโครโฟนมักจะกู่อปัญหาบู่อยท่ีสุด การเดินสายลำโพงจะตู้อง 

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีคนต้องเดินผ่านบ่อย ๆ  เช่น ไม่ควรเดินสายข้ามหร อพาดไปบนพ ้นท่ีเป็นทางเข้าออก (ประต ) 
การเดินสายควรจะเดินไว้เหน อศีรษะและมีการยึดติดให้เหมาะสมเป็นระยะูๆูไม่ควรเดินปล่อยให้ห้อยโยงเป็นทาง
ยาว ๆ  เพราะว่าจะทำให้เกิดการขาดใน โดยปกติแล้วสายสัญญาณมักจะไม่พาดผ่านพ ้นซึ่งจะทำให้คนเหยียบได้
ง่าย 

จุดท่ีเสียมากท่ีสุดในสายไมโครโฟนจะเกิดบริเวณใกล้ ๆ  กับปล๊ักต่อนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่า 
สายจะคงทนตลอดเวลาหร อเปล่า เราควรจะตัดสายออกทัง้ 2 ปลาย ข้างละประมาณ 2-3 นิ้วจากปล๊ัก 

เคร่ืองขยายเสียงของระบบเสียง 
เป็นตัวการสำคัญท่ีสุดในการกู่อปัญหา เพราะ ถ้ามันเกิดเสียข้ึนมาระบบเสียงท้ังระบบจะต้อง 

หยุดชะงักทูันที ดังนั้นการหาเคร ่องสำรองมาคอยไว้กู่อนหร อการใช้เคร ่องขยายหลายเคร ู่องขับลำโพงหลาย 
ๆ ชุด เป็นกลุ่ม ๆ  ไป โดยเคร ่องขยายแต่ละเคร ่องสามารถเร่งกำลังขยายได้เป็นเอกเทศ และมีกำลังขยาย 
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มากกว่าขณะใช้งานปกติ ซึ่งจะทำให้เราสามารถสับลำโพงของเคร ่องท่ีเกิดปัญหามาใช้กับเคร ่องขยายตัวอ ่น ๆ 
ได้ทันท่วงทีได้ 

ลำโพง 
เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่ค่อยก่อปัญหาท่ีร้ายแรงนัก ถ้าจะเสียก็มูักจะเป็นเฉพาะตัวเท่านัน้ ไม่เสียทีเดียวพ้อม 

กันหมด (ถ้าเคร ู่องขยายปกตูิดี) สาเหตุท่ีทำใหู้มันเสียไดู้ก็มูีเพียงการปู้อนกำลังเกินท่ีมันจะทนได้เท่านั้น 
(overload) โดยมากแล้วลำโพงจะกำหนดกำลังท่ีทนได้เป็นเพาเวอร์ส งสุด (maximum power) แทนท่ีจะ 
กำหนดมาเป็นคอนตินวิอัสเพาเวอร ์

ไมโครโฟน 
กับระบบเสียงท่ัวไปควรจะมีความทนทานพอสมควร ทนต่อการตกกระทบกับพ ้นผิวเวที มีวัสดุกรอง 

ฝุ่นหร อน้ําลายหร อส่ิงแปลกปลอมซึ่งอาจจะเข้าไปทำอันตรายต่อแผ่นไดอะแฟรมทำให้เสียงเพี้ยน เกิดสัญญาณ 
รบกวน หร อทำให้แผ่นไดอะแฟรมชำรุดเสียหายได้ แต่สําหรับไมโครโฟนที่ใช้กับระบบเสียงที่ใช้ในการูู 
บันทึกเสียง อาจจะไม่ต้องทนทานเหม อนข้างต้นแต่ต้องมีคุณภาพทางเสียงท่ีดีมาก ส่วนมากจะเกิดการชำรุดก็ 
ต่อเม ู่อมูีการหล่นกระแทกพู ้นอย่างแรงและการใช้อย่างผิดวูิธี 

การทดสอบไมโครโฟนไมู่ควรใช้การเคาะหรู อเป่าลมเข้าไปแต่ควรจะใช้เสียงพู ดเป็นการทดสอบูแต่ถ้า
ต้องการจะทดสอบไมโครโฟนในขณะท่ีมีการแสดงหร อระบบเสียงกำลังใช้งานอย ู่อาจจะใช้การเคาะเบา ๆ  ท่ี 
ช่วงปลายของไมโครโฟน (ไม่ใช่ส่วนท่ีรับเสียง) จะได้ยินเสียงกรอกแกรกดังออกท่ีลำโพง 
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แนวทางการบำรุงรักษาอ ุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์ 

๑. โปรเจคเตอร์ 
๑. ไม่ควรให้เคร ่องโปรเจคเตอร์สัมผัสฝุ่นละออง หร อควันมากจนเกินไป ท้ังนี้จะช่วยย ดอายุการใช้ 

งานของหลอดภาพโปรเจคเตอร์ และตัวเคร ่องให้ยาวนานยิ่งขึ้น โปรเจคเตอรู์ท่ีมีฝุ่นละอองอูุดตันช่องระบาย 
อากาศจะทําให้โปรเจคเตอรร์ู้อนมากขึนู้อาจถึงขั้นทำให้หลอดภาพโปรเจคเตอร์ไหม้ได้ (ข้อแนะนํา : ควรทํา
ความสะอาดด้วยเคร ่องเป่าลมทุก ๆ เด อน แต่ถ้าสภาพวะแวดล้อมมีฝุ่นมาก ควรทำความสะอาดช่องระบาย 
อากาศของโปรเจคเตอร์ทูุก ๆ  เด อน) 

๒. อย่าเคล ่อนย้ายโปรเจคเตอร์ขณะท่ีหลอดภาพยังร้อนหร อยงัทำงานอย ่ ถึงแม้ว่าได้ปิดเคร ่อง 
โปรเจคเตอร์และถอดปล๊ักเคร ู่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ตาม การเคล ่อนย้ายโปรเจคเตอร์จะทำให้อายุการใช้งาน 
ของหลอดภาพส้ันลง เกิดความเสียหายได้ง่ายและอาจทำให้หลอดภาพโปรเจคเตอร์ไหม้ได้ (ขู้อแนะนำ : ควร 
ติดต้ังโปรเจคเตอรู์ในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เน ่องจากการทำงานของโปรเจคเตอร์นัน้ จะเกิดความร้อน 
มาก ถึงแม้ว่าตัวเคร ่องโปรเจคเตอร์จะมีพัดลมระบายความร้อนอย ่แล้วก็ตาม ควรจะใหู้อากาศรอบ ๆ  
โปรเจคเตอร์มีการถ่ายเทท่ีดีด้วย) 

๓. ระวังอย่าให้โปรเจคเตอร์ตก หร อกระแทก ทุกครั้งท่ีมีการติดต้ังโปรเจคเตอร์หร อวางโปรเจคเตอร์ 
ควรตรวจด ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย โปรเจคเตอร์ควรอย ่ในที่ที่มั่นคงไม่สามารถตกจากที่ส งได้ 

๔. สภาพอากาศอาจท าให้โปรเจคเตอร์ได้รับความเสียหายได้ อย่าใช้โปรเจคเตอร์ในสถานท่ีท่ีมี 
อุณหภ มิส งมาก หร อต่ํามากจนเกินไป หร อในสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ  

๒.คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เม ่อใชู้ไประยะหน่ึงจะมีการเส ่อมชํา 
รุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งานผ ้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอา ใจใส่ด แลและบำรูุงรกัษาอย่างเหมาะสม สม่ําเสมอ
เพู ่อเพูิ่มอายุ การใช้งานของเคร อ่งคอมพิวเตอรู์ซึ่งจะช่วยให้ สามารถ ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบํารุง
หร อการเปล่ียนอุปกรณ์ ส่ิงแวดลู้อมท่ีเหมาะสมท่ีคอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานได้ดีนั้นค ออย่างไร เช่นในห้อง
คอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมอีูุณหภ มิส งเท่าไรมูีความช ้นไมู่เกิน
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เท่าไร ขีดจำกัดของการทำงานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการท างานของเคร ู่องเป็นอย่างไรดังนัน้ห้องทํางานด้านููู 
คอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศที่ปราศจากฝุ่นและความช ้น ซอฟแวร์แผ่นดิสก์ท่ีเก็บซอฟแวร์และ 
ไฟล์ขู้อม ล หร อสารสนเทศนั้นอาจเสียหายได้ ถ้าหากว่าแผ่นดิสต์ได้รับการขีดข่วนได้รับความร้อนส งหร อตก 
กระทบกระแทกแรงๆ ส่ิงท่ีทำลายซอฟแวรไ์ด้แก่ ความร้อน ความช ้น ฝุ่น ควัน และการฉีดสเปรย์พวกน้ํายา 
หร อน้ําหอม ต่าง ๆ เป็นต้น การทำความสะอาดระบบคอมพวิเตอร ์

๑. ไม่ควรทำความสะอาดเคร ่องคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีเคร ู่องยงัเปิดอย ่ ถ้าคุณจะทำความ 
สะอาด เคร ่อง ควรปิดเคร ่องท้ิงไว้ 5 นาที ก่อนลงม อทำความสะอาด 

๒. อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ําเช็ดคอมพิวเตอรู์อยู่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า 

๓. อย่าใช้สบ  ่น้ํายาทำความสะอาดใด ๆ กับคอมพวิเตอร์ เพราะจะทำให้ระบบของเคร ่อง เกิดความ 

เสียหาย  
๔. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปทีู่คอมพิวเตอร์ แป้นพมิพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

๕. ไม่ควรใช้เคร ่องด ดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอูุปกรณ์ประกอบอ น่ ๆ  

๖. ถ้าคุณจ าเป็นต้องทำความสะอาดเคร ู่องคอมพวิเตอร์ โปรดใช้อุปกรณู์ทำความสะอาด ท่ีค ่ม อ 

แนะนำไว้เท่านั้น 

๗. ไม่ควรด ่มน้ําชา กาแฟ เคร ่องด ่มต่าง ๆ ในขณะท่ีใช้คอมพิวเตอร ์

๘. ไม่ควรกนิของคบเค้ียวหร ออาหารใด ๆ  ขณะทำงานด้วยเคร ่องคอมพิวเตอร์ 
 
 

๓. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
การใช้งาน Visualizer มีลักษณะการใช้งานทีู่ถ กตู้องดังนี ้

๑. ติดต้ัง Visualizer บนโต๊ะและวางในบริเวณทูี่ผ ้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก 

๒. ติดต้ัง Visualizer ให้พร้อมใช้งาน โดยจับไฟส่องวัตถุให้ส่องไปยังแท่นวางวัตถุ ยกหัวกล้องใหู้ต้ัง 
ฉากกับวัตถุ พรู้อมกูับเสียบปล๊ักไฟให้เรียบร้อย 
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๓. ต่อสายสัญญาณเข้ากูับอุปกรณ์ในการนำเสนอผ่านทางช่องสัญญาณในบางกรณีจะใช้ Visualize 
ถ กใช้เป็นตัวเล อกสัญญาณ เชู่น ต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เข้าูVisualizer และต่อสัญญาณ RGB out ไปยงั 
Projector เพู ่อนำเสนอต่อไป 

๔. เปิดสวิตช์ไฟฟ้าเล อกช่องสัญญาณทูี่ต้องการนำเสนอปรับมุมของแสงไฟท่ีตู้องการสู่องกระทบวัตถ ุ
เพู ่อปู้องกนัการสะทู้อน 

๕. ปรับความคมชัดของ Visualizer โดยการนำวูัสดุหร อวัตถุท่ีตู้องการฉายทดสอบก่อนการใช้งาน 
จริง โดยปกติจะปรับ Focus ท่ีแผงควบคุม 

๖. เม ่อเลิกใช้งานปูิดสวิตช์พับเก็บหลอดไฟและแขนของกล้องให้เรียบรู้อยกู่อนการเก็บรูักษาควรทำ 
ความสะอาดบริเวณแท่นวางวัตถุและกล้อง 

คุณลักษณะต่างูๆ ูของ Visualizerในปัจจุบันเทคโนโลยีของ Visualizer ได้พูัฒนาเป็นระบบ Digital 
ถ้าเป็นรุ่นแรกๆจะเป็น Video Technology หร อระบบ Analog การเล อกใช้ควรมีความร ้เบ ้องต้นประกอบ 
ดังนี ้

 

๑. ชนิดของูVisualizer ซึง่ควรเล อกใช้ระบบท่ีเปู็นDigital เชู่น LCD Projector เพู ่อความคมชัด 
และง่ายตู่อการใช้งานกับอุปกรณ์อ ่นูๆูในปัจจุบัน 

๒. ความละเอียดของภาพู(Resolution) เช่น 800*6001,600*1,200pixel ความละเอียดส ง ความ 
คมชัดก็จะส งขึ้น 

๓. ความสว่าง(Brightness) เป็นค่าความสวู่างของอุปกรณ์แสดงผลมีหนว่ยเป็น AnsiLumen 

๔. ความสว่างของหลอดไฟมีหนว่ยเป็นวัตต์ปัจจุบูันใช้เทคโนโลยี LED แทนหลอดฟลู ออเรสเชนต์ 

๕. ช่องต่อสัญญาณแบบต่างูๆ เช่น RGB S – Video Composite Video 

๖. ร ปแบบของ Video เช่น HDTV DTV 

๗. ความละเอียดของกลู้องมีหน่วยเป็น pixel โดยปกติจะมี CCD เป็นชนิดอุปกรณ์รับสัญญาณภาพ 
และมีขนาดของอุปกรณ์รับภาพเป็นนิว้ 

๘. ระบบเสียง Visualizer บางรุ่นสามารถใช้ไมโครโฟนและอุปกรณ์ขยายในตัวระบบเสียงท่ีพบส่วน 
ใหญ่ค อ Mono และStereo 
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๙. ระบบไฟฟู้าในประเทศไทยจะใช้แรงดัน 220 Volt ถ้าใช้แรงดันตํ่ากว่านี้จะมี Adaptor เพู ่อลด 
แรงดันเสมอ 

๑๐. ระบบปฏิบัติการ Visualizer รุ่นใหม่นั้นสามารถแสดงร ปภาพในตัวมันเองโดยแท่นจอภาพ 
แสดงผลขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องการระบบปฏิบัติการซึ่งมีท้ัง Window Osูและ Mac Os ระบบปฏิบัติการ 

 
 

Visualizer     รุ่นใหม่น้ันสามารถแสดงร ปภาพในตัวมันเองโดยแท่นจอภาพแสดงผลขนาดเล็กดังน้ันจึง 
ต้องการระบบปฏิบัตูิการซึ่งมูีท้ัง Window Os และ Mac Os 

การเลอืกซ้ือว ิชวลไลเซอร์ จำเป็นต้องทราบส ิ งที่สำคัญในการเลอืกซ้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. จุดประสงค์หลักในการใช้งานตรวจสอบลักษณะงานท่ีใช้เป็นลักษณะใด เช่น งานด้านเอกสาร 
การสอน การนำเสนองาน วัสดุท่ีใช้ หากเป็นอูุปกรณู์ท่ีมีขนาดเล็ก หร อเป็นลักษณะของฟิล์ม ควรเล อกซ ้อ 
วิชวลไลเซอร์ท่ีมีความละเอูียดส งไม่ควรนู้อยกว่าระดับ XGA 

๒.     ความสะดวกในการใช้งานถ้ามีลักษณะการใช้งานที่ต้องเคล ่อนที่บ่อยหรู อมีการใช้งานนอก 
สถานท่ีควรเล อกซ อ้เคร ่องวิชวลไลเซอร์ท่ีมีน้ําหนักเบาหร อเป็นรุ่นท่ีไม่มีแท่นวางจะทำให้การทํางานสะดวก 
ยิ่งขึ้น 

 

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค เช่น การยู่อภาพ ขยายภาพ การปรับโฟกัส 

อัตโนมัต ิการบันทึกภาพ การแช่ภาพนิ่ง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธูิภาพยิ่งขึน้ 

๔.      การเช ่อมต่อคอมพิวเตอร์วิชวลไลเซอร์รุ่นใหม่มีการเช ู่อมตู่อกับคอมพิวเตอร์หร อสามารถจัดเก็บ 
ไฟล์ภาพแล้วเช ่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร์เพู ่อบันทกึไฟล์ภาพและวิดีโอได้ 

๕. เลนส์ควรมีอัตราการซ มมากท่ีสุดท่ีเป็น Optical Zoom ในส่วนของ Digital Zoom ไม่มีความ 
จ าเป็นเน ่องจากระยะการ Zoom มีระยะท่ีใกล้นั่นเอง 

๖. ช่องสัญญาณตู่างูๆูในการเชู ่อมตู่อ ควรมีช่องสัญญาณ VGA in/AV in/ DVI-Output เพู ่อใช้ใน 
การเช ่อมตู่ออุปกรณู์อ ่นร่วมดู้วย 

๗. การรับประกัน และบริการหลังการขาย 
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การดูแลรักษาเครื่องเสียง 

 

๔. เคร่ืองเสียง 

การด แลรักษาเคร อ่ง และระบบการทำงานเป็นครั้งคราวจะช่วยย ดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ 
ยาวนานยิ่งขึ้น 

คำเตือน- อย่าให้เคร ่องถ กฝนหร อความช ้น เพ ่อลดอุบัติเหตุจากไฟไหม้หร อไฟลัดวงจร 

ข้อควรระวัง - การควบคุมหร อการปรับ การทำใด ๆ  นอกเหนู อจากท่ีระบูุในค ่ม อการใช้งานนี้ อาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายจากการแผ่กระจายคล ่นรังสีจากตัวเคร ่อง หากมีการเปิดฝาครอบเคร ่องออก และใช้งาน 
เคร ่อง ให้หลีกเล่ียงการอย ่ใกล้กับตัวเคร ่อง 

 

 

การติดต้ังเคร่ืองเสียง 

ข้อควรระวังเบือ้งต้น 

๑. อย่าวางเคร ู่องใกล้น้ําหร อความช ้น เช่น ห้องน้ํา สระว่ายน้ํา อ่างล้างมู อ 

๒. อย่าวางเคร ่องใกล้แหล่งความร้อน เช่น ช่องระบายความร้อน เตาไฟ หร ออูุปกรณ์เคร ่องใช้ท่ีให ้
กําเนิดความรู้อน ไม่ควรวางเคร ่องในท่ีมีอุณหภ มิตํ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส (41องศาฟาเรนไฮ) หร อส งกว่า 35 
องศาเซลเซยีส ( 95 องศาฟาเรนไฮ) 

๓. ควรวางเคร ่องโดยให้ได้ระดับบนพ ้นผิวราบและเรียบ 

๔. ควรวางเคร ่องโดยให้มีช่องว่างเพียงพอท่ีจะระบายความร้อนได้ดี โดยให้มีช่องว่างจากด้านหลัง 
และด้านบนของเคร ่อง 10 ซม. และด้านข้าง 5 ซม. 

๕. อย่าวางเคร อ่งบนเตียง พรม หร อบนพ ้นผิวที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ซึ้งไม่สามารถระบายอากาศ 
ได้ดี 

ดี 

 
๖. อย่าวางเคร อ่งบนช้ันหนังส อ ในต ้เส ้อผ้า หร อในท่ีท่ีเป็นกรอบแคบ ซึ่งไม่สามารถระบายอากาศได้ 

 
๗.ูระวังอย่าให้วัตถูุสิ่งของหรู อของเหลวผ่านเข้าไปในชู่องระบายความรู้อนส ่ด้านในของตัวเคร ่อง 

๘. เม ่อวางหร อตั้งเคร ่องบนชั้นวางหร อแสตนด์ควรทำด้วยความระมัดระวัง การวางแรงเกินไปหร อ 

วางบนพ ้นไม่เรียบอาจทำให้เคร ่องหร อช้ันวางพลิกคว่ําหล่นลงได้ 



 
 

                                                                                                                                                                                        27 
 

 

 

๙. ความช ้นอาจทำให้เกิดไอน้ําเกาะบนเลนส์ท่ีเป็นตัวอ่านแผ่นซีดี ซึ่งอาจเกิดจาก 

- การย้ายเคร ่องจากท่ีอากาศเย็นไปยังท่ีอากาศร้อน 

- มีการเปิดระบบเคร ่องทำความร้อนใหม่ 

- วางเคร ่องในห้องท่ีมีความช ้นมาก 

- วางเคร ่องใกล้กับเคร ่องปรับอากาศ 

หากเคร ่องเกิดสภาวะท่ีมีไอน้ําเกาะนี้ เคร ่องอาจทำงานไม่ปกติ ให้ปิดเคร ่องท้ิงไว้ประมาณ 2 – 3 
ช่ัวโมง แล้วลองเปิดเคร ่องใหม่ 

๑๐. ไม่ควรติดต้ังเคร ่องท่ีผนังหรู อเพดาน เวน้เสียแต่ในค ่มู อการใช้งานกำหนดไว ้
 
 

กำลังไฟฟ้า สายไฟ AC 
๑. เม ่อต้องการถอดสายไฟ AC ให้ดึงท่ีตัวปล๊ัก อย่าดึงท่ีสายไฟ 

๒. อย่าจับปล๊ักไฟ AC ขณะม อเปียกน้ํา เพราะอาจทำใหู้ไฟชู็อต หร อไฟด ดได้ 

๓. ควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เพู ่อหลีกเล่ียงการหักงอหรู อถู กเหยียบ ให้ระวงัเป็นพิเศษกับสายไฟ 
ท่ีต่อจากเคร ่องกับแหล่งจ่ายไฟ 

๔. หลีกเล่ียงการใช้สายไฟ AC กับสายพ่วงอย่างเกนิกำลัง เพราะอาจทำให้ไฟช็อตหร อไฟไหมู้ได้ 

๕ ควรถอดสายไฟ AC จากปล๊ัก ถ้าจะไม่ใช้เคร ่องเป็นเวลานานหลายเด อน เม ่อมูีการเสียบปล๊ักอย ่ 
จะมีกระแสไฟตํ่า ๆ  ไหลเข้าตูัวเคร ่องตลอดเวลา แม้เมู ่อเคร ่องจะปูิดอย ู่ก็ตาม 

การทำความสะอาดตัวเคร ่อง ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ด ถ้าสกปรกมาก ใช้ผ้าชุมน้ําสบ ่อู่อน ๆ  
บิด หมาด ๆ เช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ํามันเบนซิน หร อทินเนอร์ เช็ดถ เคร ่อง เพราะจะทำ
ให ้ตัวเคร ่องได้รับความเสียหาย 
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วิธีใช้และดูแลรักษาไมโครโฟน 

๕. ไมโครโฟน 

๑. เล อกไมโครโฟนชนิดท่ีเหมาะสมงาน โดยพิจารณาในเร ่องทิศทางการรับเสียง และชนิดของ 
ไมโครโฟน 

๒. ควรพ ดห่างจากไมโครโฟนประมาณ 4 -12 นิ้ว เพ ่อลดการเกิดเสียง "ฮัม" และเสียงลมหายใจ 

๓. อย่าเคาะหร อเปู่าไมโครโฟนเพราะอาจทำให้ขดลวดไมโครโฟนขาดหร อชำรุดได้ 

๔. ระวังอย่าให้ตกหล่นจากท่ีส งหร อถ กน้ํา 

๕.ูอย่าวางสายไมโครโฟนใกลู้กับสายไฟฟู้าเพราะเกิดเสียงรบกวนจากความถูี่ไฟฟู้าได้ 

๖. อย่าหันส่วนหน้าของไมโครโฟนเข้าหาลำโพง หร ออย ่ใกล้ลำโพงเกนิไป เพราะอาจทําให้เกิด
เสียง หวีดหร อเสียงหอนได้ เน ่องจากมีการสะทู้อนของเสียงยู้อนกลับมา ดังนั้น จึงควรเบ่ียงไมโครโฟน
ให้ห่างจาก หน้าลำโพง ถ้าเกิดเสียงรบกวนอีก ให้ปิดสวิตช์ท่ีไมโครโฟนแล้วลดระดับความดังของเคร ่อง
เสียงลง จากนั้นจึง ค่อย ๆ  เร่งเสียงให้ดังขึ้นมาจนถึงระดับท่ีต้องการ 
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แนวทางการซ อมแซมโสตท ัศนูปกรณ ์ 

๑. โปรเจคเตอร ์

หลอดภาพโปรเจคเตอร์ แตก, เสื่อมสภาพ 
ขั้นตอนการซู่อมแซมเบ ้องตู้นมีดังนี ้

๑. เอาเบรกเกอร์ลง 

๒. ถอดสายนำสัญญาณ และสายไฟ ออกให้หมด 

๓. น าเคร ่องโปรเจคเตอร์ลงมา 

๔. เปิดฝาเคร ่องนำหลอดภาพโปรเจคเตอร์ท่ีแตก, เส ่อมสภาพ ออกจากเคร ่อง 

๕. นำหลอดภาพโปรเจคเตอร์หลอดใหม่ ใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิม 

๖. ปิดฝาเคร ่องโปรเจคเตอร์ พร้อมท้ังติดต้ัง เสียบสายนำสัญญาณและสายไฟให้เหมู อนเดิม 

เอาเบรกเกอร์ขึ้น พร้อมทดสอบการทำงานของโปรเจคเตอรู์พร้อมท้ังปรับความคมชัดของ 

โปรเจคเตอร์ใหพร้อมใช้งานตู่อไป 
 

 

การเปลี่ยนหม้อแปลงคอมพ ิวเตอร์ 

๒. คอมพ ิวเตอร์ 

ขั้นตอนการเปลีย่นหม้อแปลงคอมพ ิวเตอร์มีด ังนี ้

๑. ปิดเบรกเกอร์ ถอดสายนำสัญญาณ และสายไฟออกให้หมด 

๒. เปิดฝาด้านข้างของคอมพิวเตอร์ออก 

๓. ถอดหม้อแปลงคอมพิวเตอร์ท่ีเสียออก 

๔. น าหมู้อแปลงคอมพวิเตอร์ตัวใหม่ใสู่เข้าไปในตำแหน่งของหม้อแปลง 
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๕. ปิดฝาด้านข้างของคอมพิวเตอร ์

๖. เสียบสายนำสัญญาณและสายไฟให้เหม อนเดิม 

๗. เปิดคอมพิวเตอรู์พร้อมทดสอบการทำงานให้พรู้อมใช้งาน 

๓. เคร่ืองฉายภาพสามมิติ 

การเปลี่ยนหลอดไฟเคร่ืองฉายภาพสามมิติ 

ขั้นตอนการเปล่ียนหลอดไฟเคร ่องฉายภาพสามมิติมีดังนี ้

๑. ปิดสวิตซ์ เปิด-ปิด ของเคร ่องฉายภาพสามมิติ 

๒. แกะ Cover ของหลอดไฟออกพรู้อมท้ังเอาหลอดไฟออก 

๓. น าหลอดไฟอันใหม่ใส่เข้าไปพร้อมท้ังปิดฝา Cover ของหลอดไฟ 

๔. เปิดสวิตซ์ เปิด-ปิด ของเคร ่องฉายภาพสามมิติ 

๕. ทดสอบการท างานของเคร ่องฉายภาพสามมิติเพ ่อความพร้อมในการใช้งาน 
 

๔. เคร่ืองเสียงและไมโครโฟน การปรับเปลี่ยนช องของเครื่องผสม

สัญญาณเสียงเมื่อเสียงมาไม ต อเนื่อง 

ขั้นตอนการปรับเปล่ียนดังนี ้

๑. นำสายสัญญาณ ไปใส่ช่องท่ีเหล อของเคร ่องผสมสัญญาณเสียง 

๒. กดปุ่ม Mute ขึ้น, และกดปุ่ม EQ ลง 

๓.ูปรับปุ่มูGain เพ ่อปรับความแรงของสัญญาณเสียงเข้า
 

๔. เล ่อนสไลด์ของ Volume เพู ่อปรับระดับความดูังของเสียง 

๕. ปรับเสียงทุ้ม, เสียงกลาง, เสียงแหลม ตามลักษณะของเสียงต้นกำเนิด 

๖. เม ่อปรับเสียงได้น่าฟงัแล้ว จึงพรู้อมใช้งานต่อ 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                        31 
 

 

บรรณานุกรม 
บุญเท่ียงูจุยเจริญู(2534) เทคนิคพ ้นฐานการใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 

กรุงเทพมหานครูโรงพิมพ์ภาพพิมพ์  
เอปสันูประเทศไทยูจากัดู (ม.ป.ปู).“ค ่ม อการใช้งานเคร ่องฉายเอปสันูมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์รุ่น  

EMP-X5/S5” (ค ่ม อ( 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช ่อู –ูสกุลู   นายศาสตราวุธูกิมิพันธ  
วัน /เด อน/ป เกิดู  9 ตุลาคมู2528  
สถานท่ีเกิดู  อําเภอตะพานหินูจังหวัดพิจิตร  
ท่ีอย ู   บานเลขท่ีู49/1 หม ู 2 ตําบลวังหลุมูอําเภอตะพานหินูจังหวัดพิจิตร 66150  
สถานท่ีทํางานู คณะครุศาสตรูมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เลขท่ีู69 หม ู 1 ตําบลนครชุมู

อําเภอเม อง จังหวัดกําแพงเพชรู62000  
ประวัติการศึกษาู 2551 : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

วท .บู.วิทยาศาสตรบัณฑิตู(แขนงคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ ลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 
ส วนราชการ   คณะครุศาสตร์ู  
ที่       /  ว ันที่    
เรื่อง ขอแจ้งซ่อมวสัดุูอุปกรณ์ สาธารณ ปโภคูและโสตทัศน ปกรณู์ท่ีชํารุด 
เรูียนูู คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ตามท่ี คณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโสตทัศน ปกรณ์ ด แลรับผิดชอบในการเตรียมู
ความพรอ้มเกูี่ยวกับอาคารเรียน และห้องประชูุมใหู้อย ใ่นสภาพพรอ้มใช้งาน  

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโสตทัศน ปกรณ์ไดู้ดําเนินการตรวจสอบวูัสดุอูุปกรณส์าธารณู ปโภคและโสตทัศน ปกรณ์
ท่ีชำรุดของอาคาร....................................................หู้อง......................................................... โดยมูีรายการท่ี
ชํารูุดดังต่อไปน่ี 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..... ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................... 

จึงเรูียนมาเพ ่อโปรดพิจารณา 
 

(......................................................................) ผู ้แจ้ซ่อม 
.................................................................... 

อาคาร.................... ห้อง ...................
 

ติดต่อ 
 

 
 
 
 
 
 

สาหรับเจ้าหนา้ท่ีดำเนินการซ  อมแซม สาหรับเจ้าหนา้ท่ีสร ุปผลการตรวจสอบการซ  อมแซม 
สามารถ ซู่อมแซมได้  (วันที่..................................)  
ไมส่ามารถ ซู่อมแซมได้ (วูันที่..................................) 
เน ่องจาก …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
และจะมาดำเนินการซู่อมแซม ในวูันที่ ....................................... 

 
ลงช ่อ .......................................................... ผ ู้ปฏบิูัติงาน 

สามารถ ซู่อมแซมได้ (วันทูี่............................) 
ไม่สามารถ ซู่อมแซมได้ (วันทูี่............................) 

 
ลงช ่อ .......................................................... ผ ู้ปฏิบูัติงาน 
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ใบแจ้งขอใช้ห้องและสถานที ่

วันที่..........เดือน...........พ.ศ............ 

เรียน............................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้า.........................................................................ตําแหน่ง... .................................................................สังกัด 
.................................... ขออนูุญาตใชู้ห้องประชุมในวนัท่ี...........เด อน.............พ.ศ.............ต้ังแต่เวลา
.........................น.ถึงเวลา...............น.โดยประมาณู 
เพู ่อประชุม…......................................................................................................................จํานวน.........................คน 
สถานที่ประชุม อาคารนวัตกรรม  
คุรุร่มสักู1ู      คุรุร่มสักู2     ห้องประชุมช้ันู2ู)ใหญ่(       ห้องประชุมช้ันู2ู)เล็ก( 
    EDU-CO SPACE 1   EDU-CO SPACE2     EDU-CO SPACE 3  
    EDU-CO SPACE 4   EDU-CO SPAC 5          EDU-CO SPACE 6 
EDU-CO SPACE 7 อ่ืนๆ .......................................................................................  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประชุม 
   Visualizer     Projector 
Notebook เคร ่องเสียง 
อ ่นูๆู..............................................  

 
 

ลงช ื่อ..............................................ผู้ขอ 
(............................................................) 
................../......................./.....................  

มอบหมายให.้...............................................................................เป็นผ ้ควบคุมการใช้เคร ่องเสียง  
 
 
 
 อนุมัติ  ไม อนุมัติ    ูููููููููููอาจารย์ผ ้ควบคุมด แล 
 
ลงช ่อู....................................................   ลงช ่อู................................................... 
 คณบดีคณะครุศาสตร์           )...................................................( 

วันท่ี.........เด อน...............พ.ศ............                                   ตําแหน่งู............................................... 
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ตารางการขอใช้ห้องและสถานที่  คณะครุศาสตร์ 

วันที่.............เดือน…………….. พ.ศ.2564 

ช ่อ เวลาู08.00 - 12.00 น. เวลาู13.00 - 16.30 น. ต้ังแต่เวลาู16.30 น. เป็นต้นไป ข้อม ลผ ้ประสาน 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

ห้องประชุมครรุ่มสักู1 
เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

ห้องประชุมครรุ่มสักู2 (สโลป( 
เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

ห้องประชุมูชั้นู2 (จํานวนู50 
คน( 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
 
 
 
 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 
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๓๓ 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

ห้องประชุมูชั้นู2 (จํานวนู20 
คน( 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

ห้องประชุมูอ ่นูๆ 
เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

ลานนพเก้า 
เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................ 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

อ ่นูๆ 
เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 
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ช ่อ เวลาู08.00 - 12.00 น. เวลาู13.00 - 16.30 น. ต้ังแต่เวลาู16.30 น. เป็นต้นไป ข้อม ลผ ้ประสาน 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

EDU-CO SPACE 1 
(จํานวนู32 คน( 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

EDU-CO SPACE 2 
(จํานวนู10 คน( 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

EDU-CO SPACEู3 
(จํานวนู10 คน( 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 



 
 

                                                                                                                                                                                        39 
 

 

 
 

 
 
 

ช ่อ เวลาู08.00 - 12.00 น. เวลาู13.00 - 16.30 น. ต้ังแต่เวลาู16.30 น. เป็นต้นไป ข้อม ลผ ้ประสาน 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

EDU-CO SPACEู4 
(จํานวนู10 คน( 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

EDU-CO SPACEู5ู 
(จํานวนู10 คน( 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 

EDU-CO SPACEู6 
(จํานวนู10 คน( 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 
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ช ่อ เวลาู08.00 - 12.00 น. เวลาู13.00 - 16.30 น. ต้ังแต่เวลาู16.30 น. เป็นต้นไป ข้อม ลผ ้ประสาน 

  
ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ผ ้ใช้บริการ
................................................. 

ช ่อ
........................................................... 

EDU-CO SPACEู7 
(จํานวนู10 คน( 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เร ่อง
........................................................... 

เบอร์โทร
................................................. 

  
จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

จํานวน
....................................................... 

สังกัด
....................................................... 
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แผนการปฏ ิบัติงานประจาป ีการศ ึกษา ๒๕๖๓ แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการ การบําร ุงรักษา การซ  อมบํารุง โสตท ัศน ูปกรณ์ 
 

   ผลการดาเนินงานทูี่คาดว่าจะแลู้วเสร็จ 
โสตทัศน ปกรณ์ การบํารูุงรักษาโสตทูัศน ปกรณ์ูููููููููููููููููก.ค.ููููส.ค.ููู ก.ย.   ต.ค.    พ.ย.   ธ.ค.     ม.ค.    ก.พ.   มี.ค.    เม.ย.   พ.ค.    มิ.ย. 

                                                                                                                                        ๖๔    ๖๔    ๖๔     ๖๔     ๖๔    ๖๔     ๖๕    ๖๕     ๖๕    ๖๕      ๖๕    ๖๕      

ููู
ูููููููู 

ูููููููููููููููููููููููููููู๑. มีการทาความสะอาดเคร ่องตลอดปีการศึกษาปูีละ ๓ู 
ููู
๑. โปรเจคเตอร์

ููููููููููครั้ง 

ูููููููููููููููููููููููููููู
๒. มีการต้ังเวลา (Set-time) 

ู๓. มีการปรับตูั้งค่าเครู ่องตามการใชู้งาน 
ู ู 
ูููููููููููููููููููููููููููู

๔. ตรวจสอบสายตู่อพู่วงอุปกรณ ์
 
ูููู๒. คอมพิวเตอร์ ู

๑. มีการทาความสะอาดเคร ่องตลอดปีการศึกษาปูีละ ๓ู 
ูููููููููููููููููููููููููููููููครั้ง 

ู๒. ตรวจสอบโปรแกรมต่างๆูภายในตัวเคร ่องให้พร้อม 
ููููใช้งานอย่างสม่ําเสมอ 
ู๓. ตรวจสอบและสแกนไวรูัส 

ู๔. ตรวจสอบอุปกรณู์ภายในคอมพิวเตอร์ HDD,  
ูููCD- ROM ให้พร้อมใชู้งานเสมอ 
ู๕. ตรวจสอบอุปกรณู์ต่อพ่วงภายนอก สายนําสัญญาณ 
ูููููต่างๆููVGA, สายไฟ, และสายนาสญัญาณอินเตอรู์เน็ต 
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ผลการดาเนินงานทูี่คาดว่าจะแลู้วเสร็จ 

ูููููููโสตทัศน ปกรณ์ ููููููููููการบํารูุงรักษาโสตทูัศน ปกรณ์ูููููููููููููููููููก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.   เม.ย.    พ.ค.   มิ.ย. 
                                                                                                                                       ๖๔    ๖๔    ๖๔     ๖๔     ๖๔    ๖๔     ๖๕    ๖๕     ๖๕    ๖๕      ๖๕    ๖๕      
               

ู๓. เครู ่องฉายภาพ 
ูููููสามมติููููููููููููููู

๑. มีการทาความสะอาดเคร ่องตลอดปีการศึกษา
 

  ๒. ตรวจเช็คทูั่วไปูเช่น ระบบไฟฟลู ออเรสเซนต์ 
ูไฟเข้าระบบ 

ููู๔. เคร ่องเสูียงูููููููููู๑. มีการทาความสะอาดเคร ่องตลอดปีการศึกษาปูีละ ๓ููููููููููููููููููููููููููููููู 
ูููไมโครโฟนูููููููููููููครั้ง 

                                        ๒. มีการตรวจสอบสายนําสัญญาณต่างูๆ 

                                        ๓. ตรวจสอบสัญญาณเสูียงเข้าออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 



๓๐ 

 

 

                                                                 


