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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

งานทางด้านการเรียนการสอนถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
การพัฒนาห้องบรรยายโดยการน าโสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Equipment) มาใช้ในการสนับสนุน
ส่งเสริมงานทางด้านการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่ งที่จ าเป็น  และมีความส าคัญอย่างยิ่ ง เพราะ
โสตทัศนูปกรณ์เป็นสื่อตัวกลางหรือทางผ่านของข่าวสาร เนื้อความรู้ต่าง ๆ มายังผู้เรียนให้รับรู้เข้าใจได้ 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ
ภาพ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการท างานเกี่ยวข้องเฉพาะทางด้านการมองเห็น และเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ทางด้าน โสตทัศนูปกรณ์  มาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยายทั้งหมดของคณะฯ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองต่อการใช้งานของอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านเทคนิค 
และวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องมีความเหมาะสม ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการพัฒนางาน
ทางด้านห้องบรรยายเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีห้องบรรยายซึ่งนักเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องดูแลรับผิดชอบทั้งหมดดังนี้ 

ห้องบรรยายส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์จ านวน 20 ห้อง 3 อาคาร 
- อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นที่ 2 มีจ านวน 4 ห้อง ขนาดความจุรวม 340 ที่นั่ง และชั้น
ที ่3 มีจ านวน 1 ห้อง ขนาดความจุ 511 ที่นั่ง 

- อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้นที่ 1 มีจ านวน 4 ห้อง ขนาดความจุรวม 348 ที่นั่ง ชั้นที่ 2 
มีจ านวน 4 ห้อง ขนาดความจุรวม 252 ที่นั่ง ชั้นที่ 3 มีจ านวน 3 ห้อง ขนาดความจุ
รวม 165 ที่นั่ง และชั้นที ่4 มีจ านวน 2 ห้อง ขนาดความจุรวม 535 ที่นั่ง 

- อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ชั้นที ่2 มีจ านวน 2 ห้อง ขนาดความจุรวม 618 ที่นั่ง 
นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ยังขอใช้บริการห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยท าการติดตั้งโสตทัศนูปกรณใ์ห้อีกจ านวน 3 ห้อง 2 อาคาร ดังนี้   
- อาคารศูนย์รวม 2 ชั้นที ่2 มีจ านวน 1 ห้อง ขนาดความจุ 800 ที่นั่ง   
- อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 4 มีจ านวน 2 ห้อง ขนาดความจุรวม 

132 ที่นั่ง 
 
 



2 
 

ห้องบรรยายทั้งหมดได้ท าการติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเอาไว้ ได้แก่  
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) จ านวน 23 เครื่อง 
- เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ(Visualizer) จ านวน 23 เครื่อง 
- ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 23 เครื่อง 
- ชุดเครื่องเสียง จ านวน 23 ชุด 
- อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น จอรับภาพ   เครื่องแยกสัญญาณภาพ  เครื่องเลือกสัญญาณภาพ 

และสายสัญญาณภาพประเภทต่าง ๆ  
ซึ่งทั้ง 5 อาคาร จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยาย จ านวน 8 คน เพ่ือให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 
 

อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ยังผลักดันให้มีการเรียนการสอนแบบ
ทางไกล ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงมีนโยบายในการพัฒนาห้องบรรยายให้สามารถใช้สอนแบบออนไลน์ได้ 
โดยห้องบรรยายขนาดใหญ่  จ านวน 5 ห้อง ซึ่งมีขนาดความจุ 300  ที่นั่งขึ้นไป สามารถท าการ
ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube โดยใช้เครื่องถ่ายทอดมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย (Streaming Box) 
ส่วนห้องเรียนที่เหลือ สามารถถ่ายทอดสดโดยใช้โปรแกรม ZOOM, Microsoft Teams และโปรแกรม
อ่ืน ๆ 

ผู้จัดท าคู่มือมีต าแหน่งเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานในหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานบริการการศึกษา ซึ่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ประจ า
ห้องบรรยายทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงต้องด าเนินการในการน า
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือให้ใช้งานในห้องบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ระบบ ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้จัดท าคู่มือจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง
การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเขียนจากข้อมูลที่ได้ศึกษาและประสบการณ์ตรงจากการท างาน ผู้จัดท าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ร่วมปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และ
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
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3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้
งานในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมาตรฐาน และมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้ร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ มีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ลดข้อผิดพลาด และลดเวลาในการศึกษาเรียนรู้งาน 

2. ผู้ร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาด้วยตนเอง ได้แนวทางการ
ปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน 

3. การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมาตรฐาน และมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือฉบับนี้เป็นเนื้อหาในด้านการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งาน
ในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงาน และ
การปฏิบัติงานตั้งแต่การวางระบบโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่โดยอ้างอิง
ถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เน้นหนักในด้านขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณ การตั้งค่า และการตรวจสอบการท างานของโสตทัศนูปกรณ์ ไปจนถึงการประเมินความพึง
พอใจในการใช้งาน เพ่ือให้การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 
ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

1. โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องยนต์ กลไก 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท าหน้าที่เป็นตัวผ่านขยายเนื้อหาสาระจากแหล่งก าเนิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถ
กระตุ้นการรับรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ค าว่า โสตทัศนูปกรณ์ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Audio-
Visual  Equipment และมาจากค าประสมดังนี้ โสตะ ( การได้ยิน ) + ทัศนะ ( การมองเห็น ) + 
อุปกรณ ์

2. โสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพ หมายถึง อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการท างานเกี่ยวข้อง
เฉพาะทางด้านการมองเห็นในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายภาพโดยตรง ได้แก่ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD 
Projector) 

2.2 อุปกรณ์ที่เป็นต้นก าเนิดหรือแหล่งของสัญญาณภาพ ได้แก่ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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2.3 อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบและใช้ในการสนับสนุนการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฉายภาพ ได้แก่ จอรับภาพ เครื่องแยกสัญญาณภาพ เครื่องเลือกสัญญาณภาพ และสายสัญญาณ
ภาพประเภทต่าง ๆ 

3. นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
บริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงาน
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นักวิชำกำรอุดมศึกษำ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งาน
บริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงาน
ทางด้านการใช้ห้องบรรยาย และโสตทัศนูปกรณ์ 

5. เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลห้องบรรยำย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานดูแล เปิด-ปิดห้องบรรยายของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท าการเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวม
ไปถึงโสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน 

6. บริษัทผู้จ ำหน่ำย หมายถึง บริษัทที่เป็นผู้จ าหน่ายโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 
ทีน่ักเทคโนโลยีสารสนเทศท าการติดต่อในการด าเนินการจัดซื้อ การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ และการซ่อม
บ ารุงต่าง ๆ 

7. บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  หมายถึง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ ส านัก
งบประมาณได้จัดท า และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ (http://www.bb.go.th) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และหน่วย
รับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ 

8. เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท า  
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (https://www.mdes.go.th) 
เพ่ือให้ส่วนราชการน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดราคากลางและก าหนดคุณลักษณะ ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ 
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บทที่ 2 

 

โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

จังหวัดนครปฐม  ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

2514  จากนโยบายที่จะขยายงานทางด้านวิชาการ และการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ด้านอ่ืน

นอกเหนือไปจากด้านศิลปะและโบราณคดี  คณะฯ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาชีววิทยา ต่อมาปี พ.ศ. 2517 มีการแบ่งส่วนราชการเป็น

หน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และส านักงานเลขานุการ  

ในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมข้ึนอีก 1 ภาควิชา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช้ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ท าให้มีการแบ่งส่วนงานในคณะ

วิชาออกเป็น 14 ส่วนงาน  ได้แก่ ส านักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา 

ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุล

ชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว ศูนย์ความเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ และศูนย์สอบเทียบเครื่องวัดรังสี

อาทิตย ์(ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562, หน้า 3-4) 

ส ำนักงำนคณบดี 

ส านักงานคณบดีมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการด าเนินการและประสานงานภารกิจต่าง 

ๆ ของคณะฯ ให้ประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ส านักงานคณบดีมี

ภาระงานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 4 หน่วยงาน    คือ 1. งานบริหารและธุรการ  2. งานบริการการศึกษา   

3. งานคลังและพัสดุ และ 4. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 

1.  งำนบริหำรและธุรกำร  แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 

  1.1  หน่วยงานสารบรรณ  มีหน้าที่รับ-ส่ง ควบคุม  ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือ  เข้า-

ออก ร่าง โต้ตอบหนังสือ เก็บ-ค้นหา รวบรวมบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเอกสาร และ

จัดเตรียมการประชุม ประสานงานติดต่อ ตลอดจนอ านวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน

และภายนอก ออกเลขค าสั่งฯ จัดท าประกาศต่าง ๆ 

1.2  หน่วยงานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคล ของ

บุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การจัดจ้างเลื่อนระดับเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง การ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การลาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้งการด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น 

1.3  หน่วยอาคารและสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัด ควบคุมดูแลบ ารุงรักษา

ยานพาหนะและอาคารสถานที่ของคณะฯ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ ด้วย 

1.4  หน่วยประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร 

กิจกรรม เพ่ือเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก การสื่อสารมวลชล การเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การจัดท าข่าว การถ่ายภาพงานหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่แขกผู้มาเยี่ยมชมหรือติดต่องาน จัดเก็บรวบรวมข่าวสาร 

สถานการณ์ความเป็นไป เพ่ือวิเคราะห์หรือรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เป็นต้น 

2.  งำนคลังและพัสดุ  แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้ 

2.1  หน่วยการเงิน  มีหน้าที่ด าเนินการด้านการเงิน งบประมาณ  และการบัญชีทั่วไป การเบิก 

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติเบิก -

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณโครงการต่าง ๆ การวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี  

การจัดท าบัญชีเงินประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  หมวดต่าง ๆ และเงินประเภทอ่ืน ๆ 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินก่อนเสนออนุมัติและเบิกจ่ายเงินรวมทั้งรายงานสภาพ

ทางการเงินและบัญชีในช่วงเวลาของปีงบประมาณ รวมถึงการดูแลการยืมเงินทดรองจ่ายและรับเงินคืน

เงินยืมทดรองจ่าย ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
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2.2   หน่วยพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดหา  จัดซื้อการเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  การซ่อมแซม 
และบ ารุง  การจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาหลักฐานใบส าคัญและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  
ประสานงานในการตรวจพัสดุประจ าปี  การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
3.  งำนบริกำรกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 
          3.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินงานบริการวิชาการประสานงาน
และด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษา จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษาและ
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด าเนินงานการลงทะเบียนเรียน ลาพัก 
ลาออก โอนย้าย พ้นสภาพของนักศึกษา ด าเนินการจัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การ
แจ้งผลการศึกษาและการจบหลักสูตรของนักศึกษา ด าเนินงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในด้านการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับนักศึกษา เป็นต้น 
          3.2 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  มีหน้าที่ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ
เปิดสอนและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามแผนพัฒนาการศึกษา ด าเนินงานกับภาควิชาในการจัดท า
ตารางสอนและตารางสอบ การจัดท าข้อสอบ การติดต่อขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ  ด าเนินงานการขอ
อนุมัติน านักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ของนักศึกษา ด าเนินงานการใช้ห้อง
บรรยายในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดเตรียมและดูแลโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือให้
บริการด้านการเรียนการสอน เป็นต้น 
           3.3 หน่วยกิจการนักศึกษา  มีหน้าที่ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษาประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กองกิจการนักศึกษาในเรื่องงานกิจการนักศึกษาทุกเรื่อง ประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน 
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อและการสมัครงานของนักศึกษา ตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา 
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา และการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา ตลอดจนดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษา การส ารวจภาระการมีงานท าของ
บัณฑิตรวบรวมประวัติศิษย์เก่าและประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของศิษย์เก่า เป็นต้น 
 3.4  หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ให้บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและงานวิจัยรายบุคคลของนักศึกษา การดูแลระบบงาน
สารสนเทศภายในเพ่ือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และภาควิชา ดูแลระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
และอินเตอร์เน็ต ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Server ตู้เครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Hub) ให้พร้อมที่
จะใช้งานหรือให้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ บริการซ่อมบ ารุง  แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ การป้องกันไวรัส การลง
โปรแกรม การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนของคณะฯเป็นต้น 
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 4.  งำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ (หน่วยงานในก ากับ) แบ่งออกเป็น 3หน่วย ดังนี้ 

           4.1 หน่วยนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ประสานงาน ประมวลแผนพิจารณาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือ

ประกอบการก าหนดแผน/นโยบาย รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ การจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนจัดท างบประมาณทุกประเภท ร่างและจัดท าประกาศการ

ใช้เงินงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของคณะฯ และรับผิดชอบ

ประสานงานเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมวิชาการ การวิจัยผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ เป็นต้น 

  4.2  หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะ จัดท าประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ร่างจัดท าหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพกับ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จัดรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ จัดท า

รายงานประจ าปี จัดท าแฟ้มเอกสารเพ่ือรับการตรวจประกันคุณภาพประจ าปี การน าเสนอผลงานใน

การรับการตรวจประกันคุณภาพ การส ารวจภาระงานอาจารย์ประจ าปี เป็นต้น 

           4.3  หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการติดต่อประสานงานและด าเนินการ

เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ร่างและโต้ตอบหนังสือ 

ด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 

การขอทุนฯ ต่าง ๆ การด าเนินการไปประชุมวิชาการหรือเจรจาต่างประเทศ ประสานงานและ

ด าเนินการเกีย่วกับความร่วมมือต่างประเทศ เป็นต้น 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรและสำยกำรบังคับบัญชำของส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 
 

 
 

ภำพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
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โครงสร้ำงผู้บริหำรงำนของส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 
 

 
 

ภำพที่ 2.2 โครงสร้างผู้บริหารงานของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
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โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ภำพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงาน สายสนับสนุน กลุ่ม ปฏิบัติการ ชื่อต าแหน่ง นัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ ก าหนดโดย คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ก.บ.ม.) ก าหนด ระบุความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ดังนี้ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
1.1 จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพ่ือให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่อง
ฉายด าเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม  

1.2 ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ 
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่าง ๆ และการน าเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชา 
โสตทัศนศึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

หน่วยทะเบยีนและประเมินผล
กำรศึกษำ 

 

1.  นางสาวชุติมา เหลืองตระกูล 
     (นักวิชาการศึกษาช านาญการ) 
2.  นางบังอร ด ารงสุกิจ 

  (นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
  พิเศษ) 

 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนำ 
ทำงวิชำกำร 

 

1. นางวัลนัดดา วัฒนเพิ่มสกุล 
  (นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ) 
2. นางสาวสิริกาญจน์ หัวใจฉ่ า 
  (นักวิชาการอุดมศึกษา) 
3. นางสาวอวัตถา แก้วหานาม 
  (นักวิชาการอุดมศึกษา) 
 

หน่วยกิจกำรนักศึกษำ 
 

 
นางบรรณพร จาคีไพบูลย์ 
(นักวิชาการศึกษาช านาญ
การพิเศษ) 

หน่วยคอมพิวเตอร์ปละ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

1.  นายกฤติกร สามิภักดิ ์
     (นายช่างด้านอิเล็กทรอนิกส์) 
2.  นายธนัช อายุยืน 
     (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3.  นายภาณุมาศ บุญวงษ ์
     (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

นางสายชล เขียววิชัย 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 
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1.3 จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 ช่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีประสิทธิภาพ  

1.5 ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

คณะวิชา/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.6 ช่วยตรวจสอบข้อมูลและน าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล  และช่วยดูแล

บริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพ่ือดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.7 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ

งานในหน้าที ่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2. ด้ำนกำรวำงแผน  

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

3. ด้ำนกำรประสำนงำน  

3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้ำนกำรบริกำร  

4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการโสตทัศน

ศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ

ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการ โสต

ทัศนศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ

ข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้

ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายภาณุมาศ บุญวงษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
ควำมรับผิดชอบ งานที่ปฏิบัต ิ

งำนทำงด้ำน
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

1. ดูแลและตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
2. ให้บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในห้องบรรยาย เวลาที่โสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา 
3. ดูแลและบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ของห้อง

บรรยาย 
4. ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบรรยาย เช่น ตรวจเช็ค ก าจัดไวรัส เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรมใหม่ทุกครั้งที่ใช้งานไม่ได้ 
5. สืบราคา จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน และปรับปรุง

โสตทัศนูปกรณใ์นห้องบรรยาย หรือจัดซื้ออะไหล่เพ่ือใช้ซ่อมแซม 
6. ท าการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดเครื่องเสียงตาม

บริเวณสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดงาน การประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
7. บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ 
8. งานตัดต่อวีดีทัศน์ 
9. จัดเก็บดูแลโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ 
10.จัดเก็บดูแลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น VCD, DVD ป้ายไวนิล และ

สื่อประเภทไฟล์ดิจิตอล 
11.ให้บริการส าเนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
12.ให้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 

งำนทำงด้ำน
ออกแบบและ
ประชำสัมพันธ์ 
 

1. ออกแบบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์  Facebook ของคณะฯ 
2. บริหารจัดการระบบวีดีทัศน์บนช่อง YouTube Channel ของคณะฯ 
3. งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล พร้อมด าเนินการติดต่อ

ร้านค้าเพ่ือจัดท า 
4. งานออกแบบ Presentation เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เช่น งาน

เกษียณอายุราชการ 
5. งานสแกนลายนิ้วมือและพิมพ์บัตรจอดรถของบุคลากรและนักศึกษา พร้อม

ติดต่อประสานงานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
6. งานออกแบบและถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายดิจิตอล (โทรทัศน์) 
7. ติดตั้งและจัดเก็บบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย 

งำนอ่ืน ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมำย 

1. ออกแบบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ Facebook ของโครงการพิเศษ 
สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
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2. บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ โครงการอบรมของภาควิชาต่าง ๆ 
3. ถ่ายภาพติดบัตรบุคลากรในคณะฯ และพิมพ์ 
4. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และให้ค าปรึกษากับบุคลากรใน

คณะฯ 
5. ผู้ปฎิบัติงานในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ 
7. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการท าการตลาด คณะวิทยาศาสตร์ 
8. อนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ในการจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการ 

 

จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดท าคู่มือจึงได้เลือกน างานเรื่อง การน า
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็นงานหลักมาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 

 

หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 

 

การจัดท าคู่มือเรื่อง การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้อง

บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความ

เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้อง

บรรยาย โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 4 ส่วนคอื 

1. หลักเกณฑ์การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้ง 

2. วิธีการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้ง 

3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

4. วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

1. หลักเกณฑ์กำรน ำโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพมำติดตั้ง 

1.1 ความหมายของโสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพ 

1.1.1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) คืออุปกรณ์ส าหรับฉายภาพ

จากแหล่งสัญญาณภาพต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องก าเนิดภาพอ่ืน ๆ ผ่าน

ระบบเลนส์ไปยังฉากหรือจอรับภาพโดยใช้ไฟที่สว่างและจ้าในการฉายภาพ ปัจจุบันโปรเจคเตอร์เป็นที่

นิยมในการใช้เป็นสื่อกลางในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การประชุม หรือแม้แต่ใช้

เป็นโรงภาพยนตร์ในบ้าน ซึ่งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ชนิดนี้เป็นชนิดฉายแสงผ่านแผ่น LCD (Liquid 

Crystal Display) โดยแยกออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียวและสีน้ าเงิน เพ่ือให้เกิดภาพที่มีความสว่าง 

ให้สีสันเป็นธรรมชาติและมีความคมชัดสูง ความสว่างของภาพมีหน่วยวัดเป็น ANSI Lumens ปัจจุบัน

โปรเจคเตอร์ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง จะมีความสว่างอยู่ที่ 2,500 – 4,000 ANSI Lumens ส่วน

โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ จะมีความสว่างตั้งแต่ 4,000 - 6,000 ANSI Lumens ขึ้นไป ซึ่งทางคณะ

วิทยาศาสตร์ท าการติดตั้งโดยใช้วิธีการยึดติดกับเพดานของห้องบรรยาย แสดงดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที ่3.1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) 
 

1.1.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) คือเครื่องแปลงสัญญาณภาพ ที่ ใช้
น าเสนอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็นชุดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งกล้องถ่ายวีดิทัศน์ไว้ส าหรับ
ถ่ายภาพของวัตถุ สิ่งของ ที่สามารถวางเป็นแบบ เช่น หุ่น รูปภาพ หนังสือ ฯลฯ และมีแขนไฟช่วยส่อง
แสงเพ่ิมความสว่าง แล้วถ่ายทอดสัญญาณภาพเข้าสู่โทรทัศน์ (LCD TV) หรือต่อร่วมกับเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์เพ่ือถ่ายทอดสัญญาณเป็นภาพขนาดใหญ่บนจอรับภาพ แสดงดังภาพที่ 3.2 
 

 
 

ภาพที ่3.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 
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1.1.3 จอรับภาพ คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับภาพที่จะปรากฏหลังจากผ่านเลนส์ฉาย
ของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แล้ว ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ ท าการติดตั้งแบบยึดกับผนังห้องบรรยาย
บริเวณด้านหลังโต๊ะอาจารย์ผู้สอน มีทั้งแบบใช้มือดึงจอรับภาพขึ้นลง และแบบควบคุมการขึ้นลงด้วย
สวิตซ์ไฟฟ้าเพ่ือเก็บหรือใช้งาน แสดงดังภาพที่ 3.3 
 

 
 

ภาพที ่3.3 จอรับภาพ 
 

1.1.4 สายสัญญาณภาพ คือสายที่ ใช้ เป็นตัวกลางในการน าสัญญาณ ถ้ า
สายสัญญาณคุณภาพดี การน าสัญญาณก็ดี ท าให้การรับส่งข้อมูลมีความเสถียร มีค่าความสูญเสียน้อย 
แสดงดังภาพที่ 3.4 แบ่งตามลักษณะการส่งสัญญาณได้เป็น 

(1) สายสัญญาณภาพ VGA คือสายที่ใช้ระบบการส่งสัญญาณแบบ Analog 
เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่ใช้กันมายาวนาน และมีการส่งแค่สัญญาณภาพเท่านั้น ตัวสายมีความแข็งแรง 
ยึดติดกับอุปกรณ์ได้แน่นด้วยน็อตเกลียวหมุนตัวเล็ก แต่สายสัญญาณแบบ Analog มักถูกสัญญาณ
รบกวนได้ง่าย และมีความคมชัดไม่มากนัก 

(2) สายสัญญาณภาพ HDMI คือสายที่ใช้ระบบการส่งสัญญาณแบบ Digital มี
การออกแบบให้รวมทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงไว้ในเส้นเดียว เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน สาย 
HDMI สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายกว่าสายแบบเดิม ๆ เช่น VGA มีเสถียรภาพมากกว่า มีสัญญาณรบกวน
น้อยกว่า ส่งผลให้ทั้งภาพและเสียงมีความคมชัดสูง ช่วยให้คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าสายสัญญาณ
ภาพชนิดอื่นๆ 
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ภาพที่ 3.4 สายสัญญาณภาพ 
 

1.1.5 เครื่องแยกสัญญาณภาพแบบ Analog (VGA Splitter) คืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การแบ่งแยกสัญญาณภาพผ่านการเชื่อมต่อแบบ VGA โดยมีสัญญาณ VGA ฝั่งขาเข้า 1 ช่องสัญญาณ
จากแหล่งส่งสัญญาณภาพ เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook เป็นต้น 
และส่งสัญญาณออกไปยังเครื่องฉายภาพอ่ืน ๆ ที่เราต้องการ เช่น เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และ
จอคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องแยกสัญญาณภาพแบบ Analog (VGA Splitter) ที่ห้องบรรยายของคณะ
วิทยาศาสตร์ใช้งานนั้น จะเป็นรุ่นที่น าสัญญาณ  VGA เข้า 1 ช่อง และมีสัญญาณ VGA ออก 2 ช่อง 
แสดงดังภาพที ่3.5 

 

 
 

ภาพที ่3.5 เครื่องแยกสัญญาณภาพแบบ Analog (VGA Splitter) 
 

VGA 
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1.1.6 เครื่องเลือกสัญญาณภาพแบบ Digital (HDMI Switcher) คืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเลือกสลับสัญญาณภาพผ่านการเชื่อมต่อแบบ HDMI โดยมีปุ่มกดให้เลือกสลับสัญญาณ HDMI ฝั่งขา
เข้าจากแหล่งส่งสัญญาณภาพ เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook เป็น
ต้น และท าการส่งสัญญาณออกไปยังเครื่องฉายภาพอ่ืน  ๆ ที่ เราต้องการ เช่น เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์และจอคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องเลือกสัญญาณภาพแบบ Digital (HDMI Switcher) ที่ห้อง
บรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ใช้งานนั้น จะเป็นรุ่นที่น าสัญญาณ HDMI เข้า 4 ช่อง และมีสัญญาณ 
HDMI ออก 2 ช่อง แสดงดังภาพที่ 3.6 
 

 
 

ภาพที ่3.6 เครื่องเลือกสัญญาณภาพแบบ Digital (HDMI Switcher) 
 

1.1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่ง
ต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถก าหนดชุดค าสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรม
ได้ นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดค าสั่งที่เลือกมาใช้งาน ท าให้
สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ 
การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ รวมถึงน ามาใช้ในการเรียนการสอน เป็น
ต้น ข้อดีของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว โดยอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 
เคสคอมพิวเตอร์ ส าหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน เช่น หน่วยประผลกลางที่รู้จักกันในชื่อว่า 
CPU หน่วยความจ าหรือที่เรียกกันว่า RAM ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล และเมนบอร์ดซึ่งท า
หน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถ
สัมผัสและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และจอภาพมอนิเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์การแสดงผลที่
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ส าคัญ เพราะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานโดยตรง ท าให้สามารถมองเห็นข้อมูลที่แสดงผลได้โดยผ่าน
จอภาพนั่นเอง แสดงดังภาพที่ 3.7 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

1.2 องค์ประกอบของห้องบรรยายที่เหมาะสมในการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ
ภาพมาติดตั้ง 

1.2.1 สามารถควบคุมความสว่างของห้องบรรยายได้ โดยมีม่านสีทึบส าหรับปิดเพ่ือ
ป้องกันแสงสว่างรบกวนจากภายนอก หรือเปิดบางส่วนเพ่ือควบคุมปริมาณแสงให้พอดี ห้องบรรยาย
ต้องมีการวางต าแหน่งของหลอดไฟที่เหมาะสม และสามารถควบคุมแสงสว่างภายในห้องได้ โดยมีสวิตซ์
เพ่ือปรับหรี่หรือปิดแสงสว่างของห้องในขณะที่ท าการฉายภาพ 

1.2.2 ห้องบรรยายมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนการสอน อากาศ
หมุนเวียนถ่ายเทได้ดี และมีเครื่องปรับอากาศเพ่ือใช้ในการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องบรรยาย 

1.2.3 นักศึกษาที่นั่งเรียนต้องมีจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดของห้องบรรยาย ไม่
แออัด สามารถนั่งเรียนได้อย่างสบายไม่คับแคบ มีการจัดที่นั่งให้ลดหลั่นกันหรือต้องไม่บังกัน สามารถ
มองเห็นภาพบนจอได้อย่างชัดเจน 
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1.3 หลักการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย 
1.3.1 ความจ าเป็น และความคุ้มค่าในการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมา

ติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย 
(1) เนื่องจากโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง 

ดังนั้นก่อนการจัดหาซื้อมาใช้งาน ควรต้องค านึงถึงความจ าเป็นของห้องบรรยายในการเปลี่ยน
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยต้องมีการส ารวจว่าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ
ภาพที่ก าลังใช้งานอยู่มีปัญหาหรือไม่ มีการตอบสนองช้าจนไม่สามารถใช้งานร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพอ่ืน ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือยังขาดโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพที่
จ าเป็นต่อการใช้งาน จึงค่อยพิจารณาจัดซื้อ 

(2) ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการส ารวจความจ าเป็นและ
ความต้องการในการใช้งาน มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะเฉพาะของโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพจากแต่ละยี่ห้อและรุ่นต่าง ๆ โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพที่เลือกน ามาติดตั้ง
ต้องมีความทันสมัยโดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพห้องบรรยายให้ดียิ่งขึ้น มี
อายุการใช้งานที่ยาวนานคงทน มีปัญหาน้อย และอะไหล่มีราคาไม่แพง เช่น ราคาหลอดฉายภาพซึ่งจัด
ว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องท าการเปลี่ยนบ่อย ๆ 

(3) โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพใหม่ที่น ามาติดตั้งใช้งาน ต้องสามารถ
รองรับและเข้ากันได้ดีกับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเดิมที่ยังใช้งานอยู่ เนื่องจากการจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์ ใหม่มาทดแทนต้องค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ จึงท าให้ไม่สามารถเปลี่ยน
โสตทัศนูปกรณใ์หม่ทั้งชุดไดใ้นคราวเดียวกัน 

(4) บริษัทที่เป็นผู้จ าหน่ายโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ ที่นักเทคโนโลยี
สารสนเทศท าการติดต่อในการด าเนินการจัดซื้อ การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ และการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ 
ควรพิจารณาบริษัทผู้จ าหน่ายในแง่ของความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ เป็นอย่างดี รวมถึงการให้บริการหลังการขายต่าง ๆ ด้วย เช่น การเค
ลมสินค้าที่มีปัญหา การให้บริการท าความสะอาดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ เป็นต้น 

1.3.2 การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพในห้องบรรยาย 
(1) การติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) และจอรับภาพโดย

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD Projector)  ที่เลือกน ามาติดตั้ง ควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
ขนาดของห้องบรรยาย ต้องมีความสว่างเพียงพอกับขนาดของห้อง ซึ่งในปัจจุบันควรมีความสว่างไม่
น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens อัตราส่วนที่เป็นที่นิยมใช้งานคือ 16:10 แบบจอกว้าง (Widescreen) 
ต าแหน่งที่ท าการติดตั้งต้องยึดติดกับเพดานให้สูงพ้นจากศีรษะของนักศึกษา เพ่ือไม่ให้บังล าแสงจาก
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ อีกทั้งยังต้องพิจารณาขนาดของจอรับภาพให้เหมาะสม โดยท าการติดตั้ง
จอรับภาพแบบยึดติดกับผนังของห้องบรรยายบริเวณด้านหลังโต๊ะอาจารย์ผู้สอน ขอบจอด้านล่างควรอยู่
เหนือศีรษะอาจารย์ผู้สอน แต่ไม่ควรสูงกว่าระดับสายตาของนักศึกษาที่นั่งแถวหน้าสุดมากนัก การติดตั้ง
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เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ควรติดตั้งให้ขนาน และอยู่ระดับเดียวกับขอบจอด้านบน โดยการก าหนด
จากจุดกึ่งกลางของจอรับภาพถึงเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ ไม่เอียงซ้ายหรือ
ขวา มิฉะนั้นจะเกิดภาพผิดเพ้ียนขึ้นบนจอรับภาพ รวมถึงระยะห่างระหว่างเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
กับจอรับภาพต้องมีความพอดี โดยสามารถเลือกปรับระยะของเลนส์เพ่ือย่อขยายภาพได้เวลาท าการ
ฉายภาพ 

(2) การติดตั้งเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) โดยเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(Visualizer) ที่น ามาใช้งานในห้องบรรยาย ควรมีกล้องที่มีความละเอียด 5,000,000 Pixels ขึ้นไป 
สามารถหมุนได้ 330 องศาในแนวตั้ง มีอัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate) 30 Frame/Second 
และซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่าในแบบ Optical ตัวเครื่องสามารถเลือกระดับการแสดงผลได้ 5 
ระดับ ตั้งแต่ XGA จนถึง 1080P มีระบบการปรับความคมชัด และความสว่างได้แบบอัตโนมัติ ให้ท า
การติดตั้งเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) โดยการวางไว้บนโต๊ะผู้บรรยายตามแบบและชนิดของ
เครื่องให้ถูกต้อง เช่น เครื่องฉายแบบที่มีแท่นวางภาพไม่มีปัญหาในด้านการจัดที่วางภาพ แต่ชนิดวางตั้ง
โต๊ะซึ่งไม่มีแท่นวางภาพ ควรวางบนโต๊ะที่มีพ้ืนที่ว่างส าหรับวางภาพได้อย่างเหมาะสม หลังจากนั้นให้ท า
การเชื่อมต่อเข้ากับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพอ่ืน ๆ ให้ถูกต้อง 

(3) การติดตั้งเครื่องแยกสัญญาณภาพแบบ Analog (VGA Splitter) และเครื่อง
เลือกสัญญาณภาพแบบ Digital (HDMI Switcher) การเลือกท าการติดตั้งแบบระบบ Analog หรือ 
Digital ในห้องบรรยายนั้น ขึ้นอยู่กับว่าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพทั้งหมดสามารถใช้การ
เชื่อมต่อแบบ HDMI ได้ทุกอุปกรณ์หรือไม่ ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้ จึงใช้การเชื่อมต่อแบบระบบ Digital 
แต่ถ้ายังมีอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งยังใช้แบบ VGA อยู่ ก็ยังคงต้องเชื่อมต่อแบบระบบ Analog ซึ่ง
เป็นระบบพ้ืนฐานที่ใช้มานานนับ 10 ปี โดยผู้จัดท าคู่มือซึ่งเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นผู้ดูแล
งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย ได้มีการวางแผนในการปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่า เนื่องจากโสตทัศนูปกรณเ์ดิมยังใช้งานได้ดีอยู่ 

(4) การติดตั้ งเครื่องคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
จอมอนิเตอร์นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญไม่แพ้อุปกรณ์อ่ืน  ๆ อาจารย์ผู้สอนมักใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เป็นหลักในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นักศึกษา เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้
งานง่าย สามารถเคลื่อนไหว ช่วยกระตุ้นความสนใจให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี การจัดซื้อชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ นักเทคโนโลยีสารสนเทศควรให้ความส าคัญกับข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหมด 
ทั้งในด้านความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจ า (RAM) ความจุของฮาร์ดดิสก์ที่ใช้
บันทึกข้อมูล เป็นต้น เมื่อได้ชุดคอมพิวเตอร์มาแล้ว ให้ท าการวางเคสคอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์ไว้
บนโต๊ะอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากเคสคอมพิวเตอร์มีขนาดไม่ใหญ่มากเหมือนสมัยก่อน เพราะหากวางไว้ที่
พ้ืนห้อง มักมีฝุ่นผงและสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ด้านในเคสคอมพิวเตอร์ และเกาะตามอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ตัวเครื่องได้ 
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 1.4 การจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย 
เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนพอสมควร ต้องมีการพูดคุยปรึกษาและประสานงานกับนักพัสดุ งานคลัง
และพัสดุในด้านการท าเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ เนื่องจากขั้นตอน กฎเกณฑ์ และวิธีการมักมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ สิ่งส าคัญที่สุดที่ควรค านึงถึงในการท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ คือการใช้บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อของรัฐ ในการท า
แผนสรุปข้อมูล และราคาของครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องการจัดซื้อ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเขียนถึงแต่พอสังเขปใน
บทที ่4 กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
2. วิธีกำรน ำโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพมำติดตั้ง 

2.1 มีการส ารวจประสิทธิภาพในการท างานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ อายุใน
การใช้งาน และความเสื่อมสภาพของอะไหล่อย่างสม่ าเสมอ โดยนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรหมั่น
ตรวจสอบระบบการท างานต่าง ๆ โดยหาเวลาว่างในช่วงที่ ไม่มีการเรียนการสอน เมื่อได้ท าการ
ตรวจสอบจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโสตทัศนูปกรณ์เครื่องไหนหมดอายุการใช้งาน สมควรเปลี่ยนเครื่อง
ใหม่ หรือพบปัญหาที่ต้องท าการแก้ไข เช่น หลอดฉายภาพเสื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้การฉายภาพ
ไม่ค่อยสว่าง จึงท าการจัดซื้อหลอดฉายภาพใหม่ เป็นต้น 

2.2 มีการจัดท าแผนงานการปฏิบัติ งานตามกรอบระยะเวลา ให้ เป็นไปตาม
ปีงบประมาณ  นักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการวางแผนในการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้าน
ระบบภาพอย่างเป็นระบบในแต่ละปีงบประมาณ เช่น การวางแผนในการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
บรรยายใหม่ การเตรียมจัดซื้อหลอดฉายภาพ เป็นต้น โดยต้องค านึงถึงเงินประมาณที่ผู้บริหารจัดสรรให้
ในการปรับปรุงพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย มีการก าหนดช่วงเวลาที่สามารถให้บริษัทผู้
จ าหน่ายเข้ามาท าการตรวจเช็คและท าความสะอาดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ซึ่งมักจะเป็นช่วงปิด
ภาคการศึกษา 

 
3. ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 

3.1 ข้อควรระวังในการน าโสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพมาติดต้ังในห้องบรรยาย 
3.1.1 ต้องระมัดระวังในการจัดหาและเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ

ในห้องบรรยาย โดยนักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องท าการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของโสตทัศนูปกรณน์ั้น 
ๆ อย่าง รอบคอบ โดยเฉพาะการจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ทดแทนโสตทัศนูปกรณ์เดิมที่มีปัญหา ต้องระวังใน
เรื่องความเข้ากันได้กับอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพราะโสตทัศนูปกรณ์ใหม่มักมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพรุ่นใหม่ ๆ อาจยกเลิกพอร์ทที่ใช้ในการ
เชื่อมต่อแบบเก่า แต่ห้องบรรยายของคณะฯ ยังมีการใช้งานอยู่ ท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถน ามาใช้งาน
ร่วมกันได้ ดังนั้นหากจัดซื้อมาแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถท าการเปลี่ยนรุ่นได้ เนื่องจาก
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การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ในหน่วยงานราชการ มีความเข้มงวดและมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จึงท าให้เกิดความ
เสียหายและไม่คุ้มค่า เพราะท าการต้องจัดซื้อโสตทัศนูปกรณใ์หม่อีกครั้ง 

3.1.2 ท าการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพให้สมบูรณ์ เมื่อได้รับการ
อนุมัติจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงมาถึงขั้นตอนในการติดตั้ง
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพให้เรียบร้อย ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด โดยต้องท างานร่วมกับบริษัทผู้
จ าหน่ายที่ด าเนินการติดต่อจัดซื้อ เช่น กรณีที่มีการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพแบบถาวร
ในห้องบรรยาย เช่น การติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ การติดตั้งจอรับภาพ ต้องค านึงถึงต าแหน่ง
ในการติดตั้ง และระยะห่างของเครื่องฉายภาพกับจอรับภาพ  การเลือกติดตั้งโดยใช้งานระบบ Analog 
หรือ Digital  ประเภทของสายสัญญาณ  วิธีการเดินสายสัญญาณ และจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณ เป็นต้น 

3.1.3 การเก็บข้อมูลไฟล์ประวัติการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ  โดย
ปกติเมื่อนักเทคโนโลยีสารสนเทศท าการขออนุมัติจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ จะต้องท าการติดต่อกับ
บริษัทผู้จ าหน่ายเพ่ือการขอเอกสารต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา โบรชัวร์ที่แสดง
ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า และมีการจัดท าเอกสารในการขออนุมัติจัดซื้อ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าว 
จึงควรเก็บไฟล์เอกสารทั้งหมดไว้ในคอมพิวเตอร์โดยจัดเรียงแยกตามบริษัทผู้จ าหน่ายและปีที่จัดซื้อ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลเวลามีปัญหา และใช้ในการอ้างอิงการจัดซื้อครั้งต่อไป 

3.2 ข้อควรค านึงถึงในการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 
3.2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบให้เหมาะสม ผู้รับผิดชอบในการโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ต้อง

เป็นบริษัทผู้จ าหน่ายที่มีความช านาญในการติดตั้ง มีการเข้าพูดคุยและส ารวจสถานที่ที่จะท าการติดตั้ง
ก่อนเสมอ เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการในการใช้งาน เพราะห้องบรรยายแต่ละห้องของคณะฯ จะมี
รูปแบบ ขนาด ผังการวางต าแหน่งของห้องบรรยายที่ไม่เหมือนกัน เพราะถ้ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
กัน อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดผลเสียหายตามมา ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการแก้ไขใหม่อีก
ครั้ง 

3.2.2 ควรมีการท ารายการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเลขครุภัณฑ์ใหม่ประจ าห้อง
บรรยาย  นักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีเอกสารในการบันทึกข้อมูลการตรวจเช็ค และประเมินสภาพ
การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพทั้งหมด และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น ปีที่จัดซื้อ อายุการ
ใช้งานของหลอดฉาย สภาพโดยรวมทั่วไปและปัญหาที่พบ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านภาพในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้หลังจากที่ท าการจัดซื้อและ
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการบันทึกข้อมูลเลขคุภัณฑ์ของโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ประจ าห้องบรรยายลงใน
ไฟล์ Microsoft Word เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายของคณะฯ มี
จ านวนมาก จึงมีประโยชน์ในการช่วยเตือนความจ าและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่อยู่ของโสตทัศนูปกรณ์ 
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3.2.3 ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ พูดคุยและแก้ปัญหา    นักเทคโนโลยี

สารสนเทศควรมีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอ
ค าปรึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังควร
ท าการพูดคุยเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และปัญหาที่พบกับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ในหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในช่วงที่มีการปฏิบัติงานแทนกัน สุดท้ายหมั่นพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยายทุกคน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการใช้งานห้องบรรยาย เพราะผู้ดูแล
ห้องบรรยายเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานกับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพโดยตรง การพูดคุยจะยิ่งท าให้
เข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

 
4. วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

4.1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตรวจสอบ และปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ทางด้าน
ภาพให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

4.2 นักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่าง
เต็มก าลังในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน 

4.3 นักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะ และแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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บทที่ 4 
 

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 
เนื้อหาในบทที่ 4 เป็นการน าเสนอให้เห็นความชัดเจนของกระบวนการและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียด
ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม แผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. แผนผังกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)  
การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดเชิงเทคนิค ความซับซ้อน และต้องใช้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานพอสมควร ผู้จัดท าคู่มือจึงได้จัดท าแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) นี้ขึ้น เพื่อให้เห็น
ความชัดเจนของกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้จัดท าคู่มือขอใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย 
แสดงดังภาพที่ 4.1 ในการอธิบายกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน แสดงดังภาพที่ 4.2 
 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย 

 
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 

 
การปฏิบัติงาน 

 
การตัดสินใจ การพิจารณา การประเมิน 

และการอนุมัติ 

 การไหลของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ภำพที่ 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายความหมายในภาพที่ 4.2 
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ภำพที ่4.2 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือ 

     ใช้งานในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่สมบูรณ์ 

ประสานงานและ 
นัดหมายเพื่อท าการติดตั้ง 

โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพ 

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ
โสตทัศนปูกรณ์ทางด้านระบบภาพ 

การตั้งค่าโสตทัศนูปกรณ์ 
ทางด้านระบบภาพ 

เริ่มต้น 

จบการท างาน 

การวางระบบและการจัดซื้อ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

ทางด้านระบบภาพ 

ตรวจสอบการท างาน 
ของโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพ 

 

สมบูรณ์ 

 
ติดป้ายวธิีการใชง้าน 

โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 

แจ้งความเรียบร้อย 
ในการติดตั้ง ไม่พอใจ 

การประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งาน 

การรับแจ้งปัญหาและการแก้ไข
การใช้งาน 

ตรวจสอบวิเคราะห ์
สาเหตุและปัญหา 

พอใจ 
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2. กิจกรรมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรน ำโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพมำติดตั้ง
เพื่อใช้งำนในห้องบรรยำย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

การวางระบบและการ
จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพ 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

- นักพัสดุ 
- บริษัทผู้จ าหน่าย  
  โสตทัศนูปกรณ์    
  ทางด้านระบบภาพ 

- บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ 
  ส านักงบประมาณ 
- เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ 
  พื้นฐานครุภัณฑ ์
  คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั 
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนสรุปข้อมลูและราคาขอครุภณัฑ ์
  ทั้งหมดที่ต้องการจัดซื้อ 
- ใบเสนอราคา 
- เอกสารข้อมูลรายละเอยีดของ 
  โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 
- เอกสารขออนุมัติจดัซื้อครภุัณฑ์ใหม ่
- เอกสารขอความเห็นชอบในการ 
  จัดซื้อ 

ประสานงานและ 
นัดหมายเพื่อท าการตดิตั้ง
โสตทัศนูปกรณ์ทางดา้น
ระบบภาพ 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 

- นักพัสดุ 
- บริษัทผู้จ าหน่าย 
  โสตทัศนูปกรณ ์
  ทางด้านระบบภาพ 
- นักวิชาการอุดมศึกษา  
  ผู้ให้บริการดา้นการใช้ 
  ห้องบรรยายและ 
  โสตทัศนูปกรณ ์

- ตารางสอนห้องบรรยาย 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพ 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
 

- บริษัทผู้จ าหน่าย 
  โสตทัศนูปกรณ ์
  ทางด้านระบบภาพ 

- ตารางข้อมูลคณุลักษณะเฉพาะของ 
  โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 

การเช่ือมต่อสายสญัญาณ
โสตทัศนูปกรณ์ทางดา้น
ระบบภาพ 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 

- บริษัทผู้จ าหน่าย 
  โสตทัศนูปกรณ ์
  ทางด้านระบบภาพ 

 

การตั้งค่าโสตทัศนูปกรณ ์
ทางด้านระบบภาพ 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 

- บริษัทผู้จ าหน่าย 
  โสตทัศนูปกรณ ์
  ทางด้านระบบภาพ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบการท างาน 
ของโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพ 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 

- บริษัทผู้จ าหน่าย 
  โสตทัศนูปกรณ ์
  ทางด้านระบบภาพ 

 

ติดป้ายวิธีการใช้งาน 
โสตทัศนูปกรณ์ทางดา้น
ระบบภาพ 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 

  

แจ้งความเรียบร้อย 
ในการติดตั้ง 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลห้อง 
  บรรยาย 
- นักวิชาการอุดมศึกษา  
  ผู้ให้บริการดา้นการใช้ 
  ห้องบรรยายและ 
  โสตทัศนูปกรณ ์
- นักพัสดุ 

 

การรับแจ้งปัญหาและการ
แก้ไขการใช้งาน 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลห้อง 
  บรรยาย 
- นักวิชาการอุดมศึกษา  
  ผู้ให้บริการดา้นการใช้ 
  ห้องบรรยายและ 
  โสตทัศนูปกรณ ์

- อาจารย์ผูส้อน 
- ผู้บริหาร 
- บริษัทผู้จ าหน่าย 
  โสตทัศนูปกรณ ์
  ทางด้านระบบภาพ 

- ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตห้องบรรยาย 

การประเมินความพึง
พอใจในการใช้งาน 

- นักเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- นักวิชาการอุดมศึกษา  
  ผู้ให้บริการดา้นการใช้ 
  ห้องบรรยายและ 
  โสตทัศนูปกรณ ์

- อาจารย์ผูส้อน 
- นักศึกษา 

- แบบประเมินความคิดเห็นของ 
  ผู้ใช้บริการห้องบรรยายและ 
  โสตทัศนูปกรณ ์
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3. รำยละเอียดของกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรน ำโสตทัศนูปกรณ์
ทำงด้ำนระบบภำพมำติดตั้งเพื่อใช้งำนในห้องบรรยำย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

จากภาพที่ 4.2 เป็นแผนผังที่แสดงล าดับกระบวนการปฏิบัติงาน และอธิบายถึงสิ่งนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการหรือรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้าง ซึ่งในหัวข้อนี้จะ
อธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ
ภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างละเอียด เพ่ือให้
สามารถเข้าใจแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ได้ดียิ่งขึ้น 

 
การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะถูกด าเนินการอันเนื่องมาจากการได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพใหม่ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ  

- กรณีจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพใหม่ทั้งระบบ เนื่องจากเป็นห้องเรียน
ใหม่ที่ยงัไม่เคยมโีสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพมาก่อน 

- กรณีจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพใหม่เพียงบางเครื่อง เพ่ือน าไปเปลี่ยน
ทดแทน เนื่องจากของเดิมช ารุดหรือเสื่อมสภาพ   

แต่ทั้ง 2 กรณี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน หรือสามารถเลือกปฏิบัติงานแค่
เพียงบางขั้นตอนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้จัดท าคู่มือขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1  กำรวำงระบบและกำรจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพ โดยปกติ

แล้วขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเป็นหน้าที่ของนักพัสดุ งานคลังและ
พัสดุ แต่เนื่องจากโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ เป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน และมีรายละเอียด
ในเรื่องของคุณลักษณะมากมาย ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเลือกซื้อ อีกทั้ง
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพยังเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง ต้องค านึงถึงเรื่องคุณภาพกับราคาเป็น
ส าคัญ ดังนั้นนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องมีการวางระบบโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพก่อน 
เพ่ือคัดเลือกโสตทัศนูปกรณ์ที่จะน ามาใช้งานให้เหมาะสมกับห้องบรรยาย และเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อในบางขั้นตอน ซึ่งผู้จัดท าคู่มือจะกล่าวถึงข้ันตอนนี้เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

 
1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศท าการวางระบบโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพให้

เหมาะสม โดยดูจากขนาดของห้องบรรยาย จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาฟังบรรยาย ก าหนดโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพที่จ าเป็นต่อการใช้งาน จากนั้นจึงสืบราคา ตรวจสอบ ยี่ห้อ รุ่น และคุณลักษณะของ
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ เพ่ือให้ได้โสตทัศนูปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และ
สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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ของส านักงบประมาณ แสดงดังภาพที่ 4.3 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แสดงดังภาพที่ 4.4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อ
ของรัฐ ท าแผนสรุปข้อมูลและราคาของครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องการจัดซื้อ แสดงดังภาพที่  4.5 ส่งให้งาน
คลังและพัสดุ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ  

 
 

ภำพที่ 4.3 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 
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ภำพที่ 4.4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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ภำพที่ 4.5 แผนสรุปข้อมูลและราคาของครุภัณฑ์ 
 

2. หลังจากได้รับการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อแล้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงท า
การติดต่อบริษัทผู้จ าหน่ายโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเพ่ือขอใบเสนอราคา แสดงดังภาพที่ 4.6 
และเอกสารข้อมูลรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ แสดงดังภาพที่ 4.7 
 

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ แสดงดังภาพที่ 4.8 
โดยมีการท าตารางรายการเปรียบเทียบครุภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการจัดซื้อกับเกณฑ์ราคากลาง แสดงดังภาพที่ 
4.9 จากข้อมูลซึ่งอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ แสดงดังภาพที่  4.3 และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม แสดงดังภาพที่ 4.4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อของรัฐ พร้อมใบเสนอราคา และเอกสารข้อมูล
รายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ น าเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อมูล
คุณลักษณะ และราคาของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ หากไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการสืบราคา 
และตรวจสอบคุณลักษณะเพ่ือน าเสนอใหม่อีกครั้ง   หลังจากท่ีรองคณบดีฝ่ายบริหารเซ็นอนุมัติแล้ว นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศน าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ พร้อมใบเสนอราคา และเอกสารข้อมูล
รายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพที่ผ่านการเซ็นอนุมัติแล้ว ส่งให้นักพัสดุ งานคลังและ
พัสดุเพ่ือด าเนินการจัดซื้อต่อไป ติดตามผลจนได้รับแจ้งการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ใหมเ่รียบร้อยแล้ว 
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ภำพที่ 4.6 ใบเสนอราคา 
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ภำพที่ 4.7 เอกสารข้อมูลรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 
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ภำพที่ 4.8 เอกสารขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ 
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ภำพที่ 4.9 ตารางรายการเปรียบเทียบครุภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการจัดซื้อกับเกณฑ์ราคากลาง 
 

4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศท าเอกสารขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ แสดงดังภาพที่ 4.10 
พร้อมใบเสนอราคาและเอกสารข้อมูลรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ น าเสนอรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะ และราคาของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ หากไม่
ถูกต้อง ให้ด าเนินการสืบราคาและตรวจสอบคุณลักษณะเพ่ือน าเสนอใหม่อีกครั้ง หลังจากที่รองคณบดี
ฝ่ายบริหารเซ็นอนุมัติแล้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศน าเอกสารขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ พร้อมใบ
เสนอราคา และเอกสารข้อมูลรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพที่ผ่านการเซ็นอนุมัติ
แล้ว ส่งให้นักพัสดุ งานคลังและพัสดุเพ่ือด าเนินการจัดซื้อต่อไป ติดตามผลจนได้รับแจ้งการอนุมัติความ
เห็นชอบในการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 
 

ขั้นตอนที่ 2  ประสำนงำนและนัดหมำยเพื่อท ำกำรติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบ
ภำพ หลังจากที่นักพัสดุ งานคลังและพัสดุ แจ้งการอนุมัติความเห็นชอบในการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงด าเนินการติดต่อบริษัทผู้จ าหน่ายว่าสินค้าพร้อมติดตั้งได้เมื่อไหร่ พร้อม 
ประสานงานกับนักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ให้บริการด้านการใช้ห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ งาน
บริการการศึกษา เพ่ือหาวันและเวลาที่ห้องบรรยายว่าง และก าหนดวันเพ่ือท าการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพใหม่ โดยตรวจสอบจากเอกสารตารางสอนห้องบรรยาย แสดงดังภาพที่ 4.11 
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ภำพที่ 4.10 เอกสารขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ 
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ภำพที่ 4.11 ตารางสอนห้องบรรยาย 
 

ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบควำมถูกต้องของโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพ หลังจากที่
นักเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงาน และด าเนินการนัดหมายวันและเวลาเพ่ือท าการติดตั้ ง
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพใหม่ในห้องบรรยายแล้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของโสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพในวันที่มาท าการติดตั้งให้เรียบร้อยถูกต้อง 
แต่เนื่องจากโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพที่น ามาใช้งานในห้องบรรยายมีหลายแบบ และมี
รายละเอียดเชิงเทคนิคมากมายในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ผู้จัดท าคู่มือจะกล่าวถึงขั้นตอนนี้
แค่เพียงเบื้องต้นเท่านั้น 

 
1. บริษัทผู้จ าหน่ายด าเนินการจัดส่งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพในวัน เวลา และ

สถานที่นัดหมาย แบ่งออกเป็น 2 กรณคีือ  
1.1 บริษัทผู้จ าหน่ายด าเนินการจัดส่งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพพร้อมติดตั้ง

แบบยึดติดกับโครงสร้างอาคารในห้องบรรยาย ตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย ซึ่งจะมีเฉพาะการ
ติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และจอรับภาพเท่านั้น แสดงดังภาพที่ 4.12 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะต้องค านึงถึงต าแหน่งในการติดตั้ง ความสูง ระยะห่างระหว่างเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์กับ
จอรับภาพ  โดยพิจารณาวิธีการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น
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การเดินสายสัญญาณ เต้ารับสัญญาณภาพ สวิตซ์เปิด-ปิด และสวิตซ์ควบคุมการท างาน แสดงดังภาพที่ 
4.13 ร่วมกับบริษัทผู้จ าหน่าย 
 

 

 
 

ภำพที่ 4.12 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 
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ภำพที่ 4.13 เต้ารับสัญญาณภาพ สวิตซ์เปิด-ปิด และสวิตซ์ควบคุมการท างาน 
 

1.2 บริษัทผู้จ าหน่ายด าเนินการจัดส่งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ ตามวัน เวลา 
และสถานที่นัดหมาย โดยส่วนใหญ่นักเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าการนัดหมายให้มาส่งที่ห้อง 1134  
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ซึ่งเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีนี้
จะเป็นการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพต่างหาก ที่ไม่ได้เป็นการซื้อพร้อมกับโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพในกรณีที่มีการติดตั้งแบบยึดติดกับโครงสร้างอาคารในห้องบรรยาย ดังที่กล่าวไว้ใน
ข้อ 1.1  แต่เป็นการซื้อเพ่ือน าไปเปลี่ยนทดแทนโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเดิมที่มีปัญหา หรือ
เป็นการซื้อโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเพ่ิมเติม ซึ่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้น าไปติดตั้ง
เองหลังจากตรวจสอบความความถูกต้องและความเรียบร้อยในการจัดซื้อแล้ว 

 
2. ตรวจสอบจ านวน ยี่ห้อ รุ่น และคุณลักษณะของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพให้

ตรงตามใบเสนอราคา แสดงดังภาพที่ 4.6 และเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ ซึ่ง
จะมีตารางข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพอยู่ด้วย แสดงดังภาพที่ 4.14 
ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพค่อนข้างมาก จึงควรตรวจสอบในส่วนนี้
ให้ดี เพ่ือให้ได้โสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้งานในห้องบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากไม่
ถูกต้องบริษัทผู้จ าหน่ายต้องด าเนินการเปลี่ยนให้ถูกต้อง 
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ภำพที่ 4.14 ตารางข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 
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ขั้นตอนที่ 4  กำรเชื่อมต่อสำยสัญญำณโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพ หลังจากที่
บริษัทผู้จ าหน่ายได้น าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพใหม่มาติดตั้งแบบยึดติดกับโครงสร้างอาคารใน
ห้องบรรยาย หรือด าเนินการจัดส่งโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพตามสถานที่นัดหมาย และนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้น าไปติดตั้งที่ห้องบรรยายเรียบร้อยแล้ว ต้องท าการเชื่อมต่อสายสัญญาณเพ่ือให้
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพในห้องบรรยายทั้งหมดสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง โดย
ขั้นตอนที่น ามาอธิบายนี้ อ้างอิงจากห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถใช้เป็นคู่มือในการประยุกต์ใช้กับโสตทัศนูปกรณ์ชนิดเดียวกันแต่ต่างรุ่น
ต่างยี่ห้อได้ เพราะทุก ๆ อุปกรณ์มีคุณลักษณะเฉพาะบนพ้ืนฐานเดียวกัน จึงมีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เหมือนกัน การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้ 

 
1. การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog โดยการใช้สายสัญญาณ VGA ระบบการ

เชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog เป็นระบบเก่าที่นิยมใช้กันมานานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ปัจจุบันยังคงมีใช้อยู่ในห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งข้อดีของ
สายสัญญาณประเภทนี้คือ มีหัวเสียบเชื่อมต่อที่ยึดด้วยนอตท าให้ไม่หลุดง่าย จึงไม่ค่อยมีปัญหาในการ
แสดงผลสัญญาณภาพ ข้อเสียคือ การแสดงผลสัญญาณภาพไม่ค่อยสว่างและไม่คมชัด ขั้นตอนการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog มีดังนี้ 
 

1.1 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแหล่งส่งสัญญาณภาพ ท าการต่อสายสัญญาณ VGA 
(Male-Male) ออกจากช่อง VGA Output (Female) ของการ์ดจอ ไปยังช่อง VGA Input (Female) ที่
มีค าว่า IN ของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ แสดงดังภาพที่ 4.15 

 

 
 

ภำพที่ 4.15 การต่อสายสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
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1.2 จากเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ซึ่งเป็นแหล่งรับและส่งสัญญาณภาพ ท าการต่อ
สายสัญญาณ VGA (Male-Female) ออกจากช่อง VGA Output (Female) ที่มีค าว่า PROJECTOR ไป
ยังช่อง VGA Input (male) ที่มีค าว่า VIDEO IN ของเครื่องแยกสัญญาณภาพ (VGA Splitter) ชนิดเข้า 
1 ออก 2 แสดงดังภาพที่ 4.16 
 

 
 

ภำพที่ 4.16 การต่อสายสัญญาณจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติไปยังเครื่องแยกสัญญาณภาพ 
 
1.3 จากเครื่องแยกสัญญาณภาพ (VGA Splitter) ชนิดเข้า 1 ออก 2 ซึ่งเป็นแหล่งรับ

สัญญาณภาพจาก 1 แหล่งสัญญาณ และท าการแบ่งสัญญาณภาพเพ่ือส่งออกเป็น 2 สัญญาณ ให้ท าการ
ต่อสายสัญญาณ VGA (Male-Male) ออกจากช่อง VGA Output (Female) ช่องหมายเลข 2 ไปยังช่อง 
VGA Input (Female) ของจอคอมพิวเตอร์ แสดงดังภาพที่ 4.17 
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ภำพที่ 4.17 การต่อสายสัญญาณจากเครื่องแยกสัญญาณภาพไปยังจอคอมพิวเตอร์ 
 

1.4 จากเครื่องแยกสัญญาณภาพ (VGA Splitter) ชนิดเข้า 1 ออก 2 ซึ่งเป็นแหล่งรับ
สัญญาณภาพจาก 1 แหล่งสัญญาณ และท าการแบ่งสัญญาณภาพเพ่ือส่งออกเป็น 2 สัญญาณ ให้ท าการ
ต่อสายสัญญาณ VGA (Male-Male) ออกจากช่อง VGA Output (Female) ช่องหมายเลข 1 ไปยังช่อง 
VGA Input (Female) ของเต้ารับสัญญาณภาพแบบ VGA บนผนัง เพ่ือเชื่อมต่อไปยังเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ แสดงดังภาพที่ 4.18 
 

ข้อสังเกต นักเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถต่อสัญญาณออกจากเครื่องแยกสัญญาณ
ภาพ (VGA Splitter) ชนิดเข้า 1 ออก 2 โดยสลับเปลี่ยนกันใช้ได้ทั้ง 2 ช่อง แต่การเลือกใช้ช่อง
หมายเลข 1 เป็นจุดที่เชื่อมต่อไปเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เพ่ือให้ง่ายต่อการจ า และแสดงถึง
ความส าคัญของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก 
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ภำพที่ 4.18 การต่อสายสัญญาณจากเครื่องแยกสัญญาณภาพไปยังเต้ารับสัญญาณภาพ VGA 
                       ของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 

การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog โดยการใช้สายสัญญาณ VGA ในห้องบรรยาย
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรูปแบบการใช้งานโดยใช้วิธีการสลับการแสดงผล
สัญญาณภาพระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ โดยการกดที่ปุ่ม Source ของ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ แสดงดังภาพที่ 4.19 จากนั้นสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ที่ต้องการจึงปรากฏบน
จอรับภาพ และเพ่ือให้เข้าใจล าดับขั้นตอนการเชื่อมต่อทั้งหมดจึงแสดงออกมาเป็นแผนผังการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณแบบ Analog โดยการใช้สายสัญญาณ VGA แสดงดังภาพที่ 4.20  
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ภำพที่ 4.19 ปุ่ม Source ของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
 

 
 

ภำพที่ 4.20 แผนผังการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog โดยการใช้สายสัญญาณ VGA 
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*หมายเหตุ ห้องบรรยายที่ยังคงใช้ระบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog อยู่ 
ไดท้ าการเดินสายสัญญาณแบบ HDMI เอาไว้อีก 1 เส้น เพ่ือรองรับ Notebook หรือ Tablet ที่ต้องการ
การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ HDMI 
 

2. การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital โดยการใช้สายสัญญาณ  HDMI ระบบการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital ซึ่งเป็นระบบใหม่ ที่มีการน ามาใช้งานได้ไม่นานนัก แต่ก็เป็นที่นิยม
และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้ว เพราะนิยมน ามาใช้ในโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่น
ใหม่ ๆมากมาย จนกลายเป็นช่องเชื่อมต่อสัญญาณมาตรฐานใหม่แทนที่ช่องเชื่อมต่อสัญญาณ VGA ไป
แล้ว  ห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มน าระบบสัญญาณ HDMI มาใช้
ด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ได้ทั้งหมดทุกห้องบรรยาย เนื่องจากยังมีโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพที่ใช้การเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Analog และยังคงใช้งานได้ดีอยู่ จึงต้องพิจารณา
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อดีของสายสัญญาณประเภทนี้คือ สามารถแสดงผลภาพ
แบบความละเอียดสูงได้ มีความสว่าง คมชัด ดีกว่าแบบ Analog อย่างเห็นได้ชัด มีการใช้ขั้วต่อสัญญาณ
เพียงแบบเดียวไม่ยุ่งยาก เหมือนสายเชื่อมต่อแบบ VGA ที่มีขั้วต่อทั้งแบบตัวผู้และตัวเมีย (Male-
Female) และสามารถรองรับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ 
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital มีดังนี ้

 
2.1 จากเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ซึ่งเป็นแหล่งส่งสัญญาณภาพที่ 1 ต่อสายสัญญาณ 

HDMI ออกจากช่อง HDMI Output ของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ไปยังช่อง  HDMI Input 1 ของเครื่อง
เลือกสัญญาณภาพ (HDMI Switcher) ชนิดเข้า 4 ออก 2 แสดงดังภาพที่ 4.21 
 

2.2 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแหล่งส่งสัญญาณภาพที่ 2 ต่อสายสัญญาณ HDMI 
ออกจากช่อง HDMI Output ของการ์ดจอ ต าแหน่งด้านหลังของเคสคอมพิวเตอร์ไปยังช่อง HDMI 
Input 2 ของเครื่องเลือกสัญญาณภาพชนิดเข้า 4 ออก 2 แสดงดังภาพที่ 4.22 
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ภำพที่ 4.21 การต่อสายสัญญาณจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติไปยังเครื่องเลือกสัญญาณภาพ 
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ภำพที่ 4.22 การต่อสายสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเลือกสัญญาณภาพ 
 

2.3 ต่อสายสัญญาณแบบ HDMI ที่ช่อง HDMI Input 3 หรือ 4 ของเครื่องเลือก
สัญญาณภาพ (HDMI Switcher) ชนิดเข้า 4 ออก 2 เพ่ือเตรียมไว้รองรับ Notebook หรือ Tablet ที่
ต้องการเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับระบบ และปล่อยสาย HDMI รอไว้ส าหรับการต่อเชื่อม แสดงดัง
ภาพที ่4.23 
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ภำพที่ 4.23 การต่อสายสัญญาณ HDMI ที่เครื่องเลือกสัญญาณภาพ 
 
2.4 จากเครื่องเลือกสัญญาณภาพ (HDMI Switcher) ชนิดเข้า 4 ออก 2 ซึ่งเป็นแหล่ง

รับสัญญาณภาพจาก 4 แหล่งสัญญาณ แต่ห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้
งานแค่เพียง 3 แหล่งสัญญาณ ได้แก่ 1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  2. เครื่องคอมพิวเตอร์  3. สายสัญญาณ
ที่เตรียมไว้รองรับ Notebook  หรือ Tablet และท าการแบ่งสัญญาณภาพเพ่ือส่งออกเป็น 2 สัญญาณ 
ให้ท าการต่อสายสัญญาณ HDMI ออกจากช่อง HDMI Output ช่องใดช่องหนึ่งไปยังช่อง  HDMI Input 
ของจอคอมพิวเตอร์ และต่อสายสัญญาณ HDMI ออกจากช่อง HDMI Output อีกช่องที่เหลือไปยังช่อง 
HDMI Input ของเต้ารับสัญญาณภาพแบบ HDMI บนผนั ง เพ่ือเชื่อมต่อไปยังเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ แสดงดังภาพที่ 4.24 
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ภำพที่ 4.24 การต่อสายสัญญาณจากเครื่องเลือกสัญญาณภาพไปยังจอคอมพิวเตอร์และเต้ารับ 
                       สัญญาณภาพ HDMI ของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 

การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital โดยการใช้สายสัญญาณ HDMI ในห้องบรรยาย
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรูปแบบการใช้งานโดยใช้วิธีการสลับการแสดงผล
สัญญาณภาพระหว่าง เครื่องฉายภาพ 3 มิติ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Notebook หรือ Tablet 
โดยการกดเลือกที่ปุ่มเลือกสัญญาณภาพหมายเลข 1 ถึง 3 ที่ด้านหน้าของเครื่องเลือกสัญญาณภาพ 
(HDMI Switcher) ชนิดเข้า 4 ออก 2 แสดงดังภาพที่ 4.25 จากนั้นสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ที่ต้องการ
จึงปรากฏบนจอรับภาพ และเพ่ือให้เข้าใจล าดับขั้นตอนการเชื่อมต่อทั้งหมดจึงแสดงออกมาเป็นแผนผัง
การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital โดยการใช้สายสัญญาณ HDMI แสดงดังภาพที่ 4.26  
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ภำพที่ 4.25 ปุ่มเลือกสัญญาณภาพของเครื่องเลือกสัญญาณภาพ (HDMI Switcher) ชนิดเข้า 4 ออก 2 
 

 
 

ภำพที่ 4.26 แผนผังการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital โดยการใช้สายสัญญาณ HDMI 
 

*หมายเหตุ ห้องบรรยายที่ได้ท าการเปลี่ยนเป็นระบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ 
Digital แล้ว ยังคงส ารองการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ VGA ไว้อยู่ เพ่ือรองรับ Notebook หรือ 
Tablet ที่ต้องการการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ VGA 

 

HDMI  in HDMI  out 
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ขั้นตอนที่ 5  กำรตั้งค่ำโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญไม่
น้อยไปกว่าการเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพราะหากท าการตั้งค่าไม่ถูกต้องแล้ว จะไม่สามารถแสดงผลภาพ
ได้ หรือแสดงผลภาพได้ไม่สมบูรณ์ตรงตามคุณลักษณะที่ อุปกรณ์นั้น ๆ ควรจะเป็น การตั้งค่า
โสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพ แบ่งออกเป็น 3 อุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้ 

 
1. ท าการตั้ งค่าความละเอียดหน้าจอบนโปรแกรม Microsoft Windows 10 ของ

คอมพิวเตอร์ประจ าห้องบรรยาย (เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่ในห้องเรียนส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์) 
แสดงดังภาพที่ 4.27 โดยตั้งค่าให้เหมาะสมตรงกับคุณลักษณะของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ซึ่งความ
ละเอียดของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่ห้องบรรยายคณะวิทยาศาสตร์ใช้งานอยู่มี 2 ระดับคือ WXGA 
(1280x800 Pixel) และ WUXGA  (1920x1200 Pixel) ให้ท าการตั้งค่าโดยการคลิกเมาส์ขวาบน
หน้าจอ Desktop ของโปรแกรม Microsoft Windows จะมีหน้าต่างเมนูค าสั่งขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ 
Display settings แสดงดังภาพที่ 4.28 เมื่อเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอแล้ว ให้คลิก
เลือกความละเอียดที่ต้องการจากเมนู Display resolution โดยเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่มีความ
ละเอียดสูงระดับ WXGA ให้เลือก 1280x800 Pixel ส่วนความละเอียดสูงระดับ WUXGA ให้เลือก
ความละเอียดสูงสุดที่คอมพิวเตอร์มีคือ 1920x1080 Pixel แสดงดังภาพที่ 4.29 
 

 
 

ภำพที่ 4.27 โปรแกรม Microsoft Windows 10 
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ภำพที่ 4.28 เมนูค าสั่ง Display settings บนหน้าจอ Desktop ของ Microsoft Windows 10 
 

 
 

ภำพที่ 4.29 หน้าต่างการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอ ของ Microsoft Windows 10 
 

2. ท าการตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลภาพของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ให้เหมาะสมตรง
กับคุณลักษณะของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ผู้จัดท าคู่มือขอน าเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น 
LX-550U มาเป็นตัวอย่าง แสดงดังภาพที่ 4.30 เพราะเป็นเครื่องรุ่นที่มีความละเอียดสูงและใช้งานอยู่
ในห้องเรียนที่มีระบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital ของคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนเครื่องรุ่นที่ใช้
งานอยู่ในระบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog ไม่ต้องท าการตั้งค่าใดๆ เริ่มต้นให้เครื่องฉาย
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ภาพโปรเจคเตอร์ท าการแสดงผลภาพจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติ บนจอรับภาพ จากนั้นกดปุ่ม 
Resolution ที่อยู่บนแผงควบคุมของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ แสดงดังภาพที่  4.31 เครื่องจะแสดง
ตัวหนังสือบอกค่าความละเอียดของเครื่องฉายภาพ 3 มิติบนจอรับภาพ ซึ่งจะแสดงค่าความละเอียดที่
เครื่องก าลังใช้งานอยู่ ท าการปรับตั้งค่าโดยการกดซ้ าที่ปุ่มเดิมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ค่าความละเอียดที่
ถูกต้อง โดยเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดสูงระดับ WXGA ให้เลือก 720P 1280x720 
ส่วนความละเอียดสูงระดับ WUXGA ให้เลือก 1080P 1920x1080 แสดงดังภาพที ่4.32 
 

 
 

ภำพที่ 4.30 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น 550U 
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ภำพที่ 4.31 ปุ่ม Resolution ส าหรับตั้งค่าความละเอียดบนแผงควบคุมของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
 

 
 

ภำพที่ 4.32 ค่าความละเอียดของเครื่องฉายภาพ 3 มิติบนจอรับภาพ 
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3. ท าการตั้งค่ารายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ให้ถูกต้อง ผู้จัดท าคู่มือ
ขอน าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Panasonic รุ่น PT-LW375 มาเป็นตัวอย่าง แสดงดังภาพที่ 
4.33 เพราะเป็นเครื่องที่ใช้งานอยู่ในห้องเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนเครื่องรุ่น
อ่ืน ๆ มีหลักการตั้งค่าที่ใกล้เคียงกันเพราะเป็นยี่ห้อเดียวกัน จึงสามารถน าวิธีการตั้งค่าไปปรับใช้ได้ ท า
ได้โดยการใช้รีโมทของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ชี้ไปที่ตัวเครื่อง และกดปุ่ม MENU บนรีโมท แสดงดัง
ภาพที่ 4.34  เครื่องจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าบนจอรับภาพ แสดงดังภาพที่ 4.35 ให้กดปุ่มลูกศร
สามเหลี่ยมเลื่อน ขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อไปยังการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ต้องการ และกดปุ่ม ENTER เพ่ือตกลงใช้
การตั้งค่านั้น ๆ วิธีการตั้งค่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ท าไดด้ังนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 4.33 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Panasonic รุ่น PT-LW375 
 

 
 

ภำพที่ 4.34 ปุ่ม MENU และปุ่ม ENTER บนรีโมทของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
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ภำพที่ 4.35 หน้าต่างการตั้งค่าบนจอรับภาพ 
 

3.1 ตั้งค่าอัตราส่วนของภาพ ใช้รีโมทกดปุ่มลูกศรสามเหลี่ยมเลื่อนไปยังเมนู Display 
แล้วกด ENTER เพ่ือตกลง จากนั้นไปที่ค าสั่ง Aspect แล้วกดเลือกตั้งค่าเป็น Normal ซึ่งเป็นการตั้งค่า
อัตราส่วนของภาพแบบ 16:10 ภาพที่ออกมาจะเต็มหน้าจอ ตรงตามคุณลักษณะของเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ แสดงดังภาพที่ 4.36 

 

 
 

ภำพที่ 4.36 กดเลือกตั้งค่าอัตราส่วนของภาพเป็น Normal 
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3.2 ตั้งค่าความสว่าง ใช้รีโมทกดปุ่มลูกศรสามเหลี่ยมเลื่อนไปยังเมนู Color adjust 
แล้วกด ENTER เพ่ือตกลง จากนั้นไปที่ค าสั่ง Image mode แล้วกดเลือกตั้งค่าเป็น Standard ซึ่งเป็น
การเลือกโหมดความสว่างของภาพแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นโหมดที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในห้อง
บรรยายมากที่สุด แสดงดังภาพที่ 4.37 และไปที่ค าสั่ง Daylight View แล้วกดเลือกตั้งค่าเป็น On ซึ่ง
เป็นการเปิดโหมดการใช้งานแบบเวลากลางวัน ช่วยท าให้ภาพสว่างข้ึน แสดงดังภาพที่ 4.38 
 

 
 

ภำพที่ 4.37 กดเลือกตั้งค่าโหมดความสว่างของภาพเป็น Standard 
 

 
 

ภำพที่ 4.38 กดเลือกตั้งค่าโหมดการใช้งานแบบเวลากลางวันเป็น On 
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3.3 ตั้งค่าอุณหภูมิสี โดยปกติแล้วเครื่องจะถูกตั้งค่าอุณหภูมิสีมาจากโรงงานที่ผลิตอยู่
แล้ว แต่เพ่ือเป็นตรวจสอบอีกครั้ง หรืออาจเกิดกรณีที่มีการตั้งค่าผิดไปจากเดิมโดยไม่ตั้งใจ ใช้รีโมทกด
ปุ่มลูกศรสามเหลี่ยมเลื่อนไปยังเมนู Color adjust แล้วกด ENTER เพ่ือตกลง จากนั้นไปที่ค าสั่ง Color 
Temp. แล้วกดเลือกตั้งค่าเป็น Mid แสดงดังภาพที่ 4.39 

 

 
 

ภำพที่ 4.39 กดเลือกต้ังค่าอุณหภูมิสี เป็น Mid 
 
3.4 ตั้งค่าโหมดการใช้งานหลอดฉาย เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์มีโหมดการท างาน

ของหลอดฉายให้เลือกใช้ 2 แบบ คือแบบประหยัดพลังงานกับแบบปกติ ให้ท าการเลือกแบบปกติ เพ่ือ
ใช้งานหลอดฉายได้เต็มที่ และมีความสว่างสูงสุด ใช้รีโมทกดปุ่มลูกศรสามเหลี่ยมเลื่อนไปยังเมนู 
Setting แล้วกด ENTER เพ่ือตกลง จากนั้นไปที่ค าสั่ง Lamp control แล้วกดเลือกสัญลักษณ์รูป
หลอดไฟแบบเต็มดวง แสดงดังภาพที่ 4.40 
 

 
 

ภำพที่ 4.40 กดเลือกตั้งค่าโหมดการใช้งานหลอดฉายเป็นรูปหลอดไฟแบบเต็มดวง 
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ขั้นตอนที่ 6  ตรวจสอบกำรท ำงำนของโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพ หลังจากที่
ด าเนินการขั้นตอนที่ 4-5 เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะท าการเปิดใช้งานห้องบรรยายนั้น นักเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องท าการตรวจสอบการท างานของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพทั้งหมดให้ท างานได้
อย่างถูกต้องทั้งระบบ ขั้นตอนพ้ืนฐานเบื้องต้นคือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสามารถเปิด-ปิดการ
ท างานของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพทั้งหมดได้ตามปกติ และมีการแสดงผลของภาพได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ การตรวจสอบการท างานต่าง ๆ มีดังนี้ 

 
1. พิจารณาการแสดงผลของระบบภาพ ภาพที่แสดงต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตาม

รุ่น และคุณลักษณะของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ โดยพิจารณาจาก 
 

1.1 ภาพที่ฉายจากเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ต้องมีอัตราส่วนของภาพตามที่ก าหนด 
คืออัตราส่วน 16:10 หากมีขนาดไม่ถูกต้องดังกล่าว ต้องกลับไปท าขั้นตอนที่ 5 ข้อ 3.1 ตั้งค่าอัตราส่วน
ของภาพอีกครั้ง และต้องมีขนาดพอดีกับขนาดของจอรับภาพ หากไม่พอดีให้ท าการแก้ไขโดยการ
ปรับซูมที่เลนส์ของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ เพ่ือย่อหรือขยายจนกว่าภาพที่แสดงจะพอดีกับ
จอรับภาพ ภาพที่แสดงบนจอรับภาพต้องไม่เอียง ไม่บิดเบี้ยว มีแนวระนาบและความสูงต่ าของภาพที่
เหมาะสม ซึ่งอาการเหล่านี้ ได้ท าการตรวจเช็คมาตั้งแต่ขั้นตอนที่  3 ตรวจสอบความถูกต้องของ
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเรียบร้อยแล้ว หากยังมีอาการดังกล่าวอยู่ ให้ลองปรับแก้ที่ตัวแขวน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อีกครั้ง 

 
1.2 แสงไฟที่ฉายออกจากเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ไปยังจอรับภาพ ต้องมีความ

สว่างเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของห้องบรรยาย ซึ่งระดับความสว่างของภาพขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น และ
คุณลักษณะของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่น ามาใช้งาน เมื่อติดตั้งแล้วต้องตรวจสอบว่าเครื่องมีความ
สว่างตามคุณลักษณะดังกล่าวหรือไม่ หากพบว่าความสว่างน้อยกว่าที่ควร ต้องกลับไปท าขั้นตอนที่ 5 
ข้อ 3.2 ตั้งค่าความสว่างอีกครั้ง 

 
1.3 พิจารณาความถูกต้องของการแสดงสีสันของภาพ โทนสี ความอ่ิมตัว ความเปรียบ

ต่าง ความมืด ความสว่าง ความผิดเพ้ียนของสี หากมีอาการดังกล่าว ต้องกลับไปท าขั้นตอนที่ 5 ข้อ 3.3 
ตั้งค่าอุณหภูมิสีอีกครั้ง 

 
1.4 ภาพที่ฉายบนจอรับภาพต้องแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน  ตัวหนังสือคมชัด

อ่านง่าย ไม่มีความเบลอที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ หากภาพไม่คมชัด ให้ลองปรับโฟกัสที่หน้าเลนส์ของ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อีกครั้ง 
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2. พิจารณาระบบการท างานทั่วไปของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ ให้ท าการ
ทดสอบการท างานของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเบื้องต้น โดยการกดปุ่มควบคุมต่าง ๆ ทั้งแผง
ควบคุมการท างานบนเครื่อง และจากรีโมทควบคุมการท างาน ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ทดสอบการเปิด-ปิดเครื่องโดยใช้รีโมท การเข้าเมนู
เพ่ือท าการตั้งค่าต่าง ๆ การปิดแสงสว่างชั่วคราว (AV MUTE) การแช่ภาพค้างชั่วคราว (FREEZE) เป็น
ต้น แสดงดังภาพที่ 4.41 
 

 
 

ภำพที่ 4.41 ปุ่ม AV MUTE และปุ่ม FREEZE บนรีโมทของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 

2.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ทดสอบการเปิด-ปิดเครื่อง การปรับย่อขยายขนาดภาพ  
การปรับโฟกัสความคมชัดของภาพ และการเปิดปิดไฟส่องสว่าง แสดงดังภาพที่ 4.42 
 

 
 

ภำพที่ 4.42 ปุ่มการท างานต่าง ๆ บนแผงควบคุมของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
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  2.3 ทดสอบการสลับสัญญาณภาพระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ 3 
มิติ กรณีที่ใช้การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Analog โดยการใช้สายสัญญาณ VGA ให้ท าการทดสอบ
โดยการกดที่ปุ่ม Source ของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ แสดงดังภาพที่  4.19 กรณีที่ ใช้การเชื่อมต่อ
สายสัญญาณแบบ Digital โดยการใช้สายสัญญาณ HDMI ให้ท าการทดสอบโดยการกดเลือกที่ปุ่มเลือก
สัญญาณภาพหมายเลข 1 และ 2 ด้านหน้าของเครื่องเลือกสัญญาณภาพ (HDMI Switcher) ชนิดเข้า 4 
ออก 2 แสดงดังภาพที่ 4.25 
 
  เมื่อท าการตรวจสอบการท างานต่าง ๆ ของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพแล้ว แต่
ยังแสดงผลภาพได้ไม่สมบูรณ์ ให้ท าการตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา และกลับไปที่ขั้นตอนที่ 4 
การเชื่อมต่อสายสัญญาณโสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพอีกครั้ง เพ่ือท าการแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 

ขั้นตอนที่ 7  ท ำกำรติดป้ำยวิธีกำรใช้งำนโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบภำพ เนื่องจาก
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมีข้ันตอนการใช้งานที่ซับซ้อน นักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงควรติดป้าย
วิธีการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพแบบย่อไว้บนโต๊ะผู้บรรยาย แสดงดังภาพที่ 4.43 และ
ติดป้ายสติกเกอร์และป้ายค าเตือนต่าง ๆ บนโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ เพ่ือความเข้าใจในการ
ใช้งาน เช่น ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง ปุ่มสลับสัญญาณ แสดงดังภาพที่ 4.44 
 

 
 

ภำพที่ 4.43 ป้ายวิธีการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพแบบย่อบนโต๊ะผู้บรรยาย 
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ภำพที่ 4.44 ป้ายสติกเกอร์และป้ายค าเตือนต่าง ๆ บนโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ 
 

ขั้นตอนที่  8 แจ้งควำมเรียบร้อยในกำรติดตั้งกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง  เมื่อท าการติดตั้ ง
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพและท าการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องแจ้งผลการติดตั้งพร้อมสอนวิธีการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยาย 
เนื่องจากห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนมาก แต่มีนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแล
รับผิดชอบงานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพเพียงคนเดียว จึงต้องมอบหมายให้ผู้ดูแลห้องบรรยาย 
ทีท่ าหน้าที่ดูแลเปิด-ปิดห้องบรรยาย เป็นผู้ท าการเปิด-ปิดโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพด้วย ดังนั้น
นักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องสอนวิธีการใช้งานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยาย เช่น การ
เปิด-ปิดอุปกรณ์อย่างถูกวิธี การสลับสัญญาณภาพระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
วิธีการเชื่อมต่อสายสัญญาณของระบบภาพ พร้อมแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเวลาเกิดปัญหาต่าง 
ๆ จากนั้นจึงแจ้งผลการติดตั้งกับนักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ให้บริการด้านการใช้ห้องบรรยายและ
โสตทัศนูปกรณ์ งานบริการการศึกษา เพ่ือเปิดการใช้งานห้องบรรยายได้ตามปกติ อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาจากภาควิชาต่าง ๆ จึงสามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพในการเรียนการสอน
อย่างเต็มรูปแบบ สุดท้ายแจ้งผลการติดตั้งกับนักพัสดุ งานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้ด าเนินการทางด้าน
การเงินกับบริษัทผู้จ าหน่ายต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 9 กำรรับแจ้งปัญหำและกำรแก้ไขกำรใช้งำนโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบ
ภำพ เมื่อมีการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ในช่วงอาทิตย์แรกของใช้
งานนักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องท าการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยายและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
ติดตามผลการใช้งาน ว่ามีปัญหาในการใช้งานหรือไม่ หากมีปัญหาจะได้ด าเนินการการแก้ไขปรับปรุงให้
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ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีช่องทางอ่ืน ๆ ในการรับแจ้งข้อมูลจากผู้ใช้งานเพ่ือแก้ไขปัญหาในการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพ ดังนี้ 

 
1. การรับแจ้งปัญหาแบบทางการ อาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยาย ท าการ

กรอกใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตห้องบรรยายที่ห้องงานบริการการศึกษา แล้วส่งให้นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้
ให้บริการด้านการใช้ห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เป็นปัญหาไม่เร่งด่วน และยัง
สามารถท าการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพในการเรียนการสอนได้ เมื่อผู้บริหารของคณะ
วิทยาศาสตร์พิจารณารับทราบปัญหาและเซ็นอนุมัติแล้ว ส าเนาใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตห้องบรรยายจึง
ถูกส่งมาให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป แสดงดังภาพที่ 4.45 
 

 
 

ภำพที ่4.45 ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตห้องบรรยาย 
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2. การรับแจ้งปัญหาแบบเร่งด่วนทางโทรศัพท์จากนักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ให้บริการด้าน
การใช้ห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ งานบริการการศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ล าดับ
แรก จากนั้นจึงติดต่อประสานข้อมูลและแจ้งปัญหาต่อมาท่ีนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บางครั้งยังมีการรับ
แจ้งปัญหาแบบเร่งด่วนทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยายหรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรง นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศต้องรีบไปด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ห้องบรรยายทันที 

 
3. เมื่อนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ

ภาพแล้ว ต้องพร้อมที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยท าการ
สอบถามอาการและปัญหาที่พบเจอเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไร เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจเช็คและ
ซ่อมแซมเบื้องต้นไปด้วย เมื่อไปถึงห้องบรรยายแล้วจึงท าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไขตามขั้นตอนที่ 6 ท าการตรวจสอบการท างานของ
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ เมื่อท าการแก้ไขได้แล้วให้ท าการชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแสดง
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยายและอาจารย์ผู้สอน หากไม่สามารถแก้ไข
ได้ ให้น าเครื่องส ารองมาเปลี่ยนเพ่ือใช้งานทดแทนและน าเครื่องที่มีปัญหากลับมาซ่อมแซม หากซ่อม
ไม่ได้ให้แจ้งปัญหากับทางบริษัทผู้จ าหน่ายเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า นักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องท าการเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ
ภาพรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง และสายสัญญาณภาพต่าง ๆ ส ารองเอาไว้เสมอ กรณีที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นได้ จะได้มีโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพส ารองไว้เปลี่ยนใช้งานระหว่างที่ท าการ
ซ่อมแซม 

 
ขั้นตอนที่ 10 กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนโสตทัศนูปกรณ์ทำงด้ำนระบบ

ภำพ หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้มีการเรียนการสอน โดยใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้าน
ระบบภาพในห้องบรรยายแล้ว ในช่วงแรกของการใช้งาน อาจจะใช้งานได้อย่างไม่มีอุปสรรคใดๆ แต่เมื่อ
มีการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง อาจพบปัญหาที่ เกิดจากการเสื่อมสภาพของ
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพได้ เช่น เรื่องของคุณภาพความคมชัด ความสว่างของภาพ และระบบ
ควบคุมการท างานของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพต่าง ๆ ซึ่งหากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะประเมินความพึงพอใจในระดับดี 
แต่ถ้าพบปัญหาและอุปสรรคบ่อยครั้ง อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะประเมินความพึงพอใจในระดับต่ า 
รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้อง
บรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ ซึ่งนักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ให้บริการ
ด้านการใช้ห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ งานบริการการศึกษา เป็นผู้จัดท า แสดงดังภาพที่ 4.46 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจึงสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยการสแกน QR-
Code ซ่ึงติดปา้ยแสดงข้อมูลไวท่ี้ห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ หรือประเมินผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck-xoFG6F3-oHDlZHbEyrj_Cs4Yf6Y5O 
plsCL7uvXQT00bmQ/viewform เมื่อข้อมูลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องบรรยายและ
โสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ แสดงดังภาพที่ 4.47 ถูกส่งมาที่หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบว่าอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความคิดเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย แล้วจึงท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไขตามขั้นตอนที่ 6 ท าการตรวจสอบการท างานของ
โสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพต่อไป 
 

 
 

ภำพที่ 4.46 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ 
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ภำพที่ 4.47 ข้อมูลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ 
 

4. กิจกรรม แผนปฏิบัติงำนและแผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำนกำรน ำโสตทัศนูปกรณ์
ทำงด้ำนระบบภำพมำติดตั้งเพื่อใช้งำนในห้องบรรยำย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

การน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโดยมีแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์
ในการด าเนินการอย่างไรนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ข้อดังนี้ 
 

4.1 การวางแผนและนโยบายในการพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร    ผู้บริหารของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการวางแผนและนโยบายในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทางด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว นโยบายหนึ่งในนั้นคืองานทางด้าน
เทคโนโลยี โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนงานทางด้านการเรียนการสอน จึงท าให้มีการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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4.2 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด าเนินการจัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรทุก ๆ ปี โดยมีบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ทั้งหมดไปเข้าร่วมสัมมนา ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะ
มีการอบรมเพ่ือฝึกอบรมบุคลากรในหัวข้อต่าง ๆ แล้ว ยังได้มีการระดมแนวความคิด แนวทางการ
พัฒนา และปัญหาที่พบจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุก ๆ คน เพ่ือปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงงานทางด้านการเรียนการสอนของคณะฯ อีกด้วย 

 
 จากการวางแผน นโยบาย และโครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ที่กล่าว

มาทั้ง 2 ข้อ เมื่อทางผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้ว จึงได้วิเคราะห์หา
ข้อสรุปเชิงนโยบายในการวางแผนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้จัดท า
แบบสรุปโครงการภารกิจนโยบาย ประจ าปีงบประมาณในแต่ละปี แสดงดังภาพที่ 4.48 ซึ่งเป็นที่มาของ
แผนการพัฒนาทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพในห้องบรรยายอีกด้วย หลังจากที่ได้
งบประมาณที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดสรรมาให้แล้ว จึงได้มีการประชุมภายในหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมวาง
แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาโสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพในห้องบรรยาย 
 

 
 

ภำพที่ 4.48 แบบสรุปโครงการภารกิจนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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4.3 แผนการปฏิบัติงานของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ     เนื่องจากโสตทัศนูปกรณ์ทางด้าน
ระบบภาพในห้องบรรยายเป็นอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดเชิงเทคนิคมากมาย นักเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง
มีความสนใจ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
นอกจากนี้ยังต้องฝึกฝนเรียนรู้จากปัญหาที่พบเจอจากการปฏิบัติงานจริงจนสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ 
ความรู้ความสามารถมากขึ้น การปฏิบัติงานในการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพในห้อง
บรรยาย เป็นงานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกข้อมูล ท าการวิเคราะห์ และมีการลงมือปฏิบัติ
ทางด้านงานช่าง ดังต่อไปนี้ 

 
4.3.1 ท าการตรวจเช็คและประเมินสภาพการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ

ภาพทั้งหมด รวมไปถึงชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ โดยใช้เอกสารรายการ
ตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยายในการบันทึกข้อมูล เช่น ปีที่จัดซื้อ อายุการใช้งานของ
หลอดฉาย สภาพโดยรวมทั่วไป และปัญหาที่พบ โดยจะท าในช่วงปิดภาคการศึกษาเนื่องจากไม่มีการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย แสดงดังภาพที่ 4.49  
 

 
 

ภำพที่ 4.49 เอกสารรายการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยาย 
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นักเทคโนโลยีสารสนเทศควรสอบถามเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดห้องบรรยายเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปัญหาในการใช้
งานต่าง ๆ ซึ่งหลังจากทีท่ าการบันทึกข้อมูลในเอกสารรายการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย
เรียบร้อยแล้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลว่าควรซ่อมบ ารุง เปลี่ยนอะไหล่ หรือ
ควรจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนโดยพิจารณาได้ดังนี้ 

 
(1) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จะท าการเปลี่ยนเมื่อใช้งานไปได้ประมาณ 5-

6 ปี เนื่องจากเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูงมากในขณะที่ใช้งาน ท าให้
ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเครื่องมักเสื่อมสภาพเร็ว และเมื่อใช้งานไปนานมากกว่า 3 ปี การแสดงผล
ทางด้านภาพจะเริ่มไม่สว่างเพียงพอต่อการใช้งาน ถึงแม้จะท าการเปลี่ยนหลอดฉายภาพแล้ว อีกทั้งยัง
อาจจะมีอายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากการเปิด-ปิดเครื่องไม่ถูกวิธีของผู้ใช้งานและผู้ดูแลห้องบรรยาย
อีกด้วย 

 
(2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จะท าการเปลี่ยนเมื่อใช้งานไปได้มากกว่า 8 ปีขึ้นไป 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เป็นโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพที่ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก มักใช้งานได้
ยาวนานถึง 10 ปี อาจท าการเปลี่ยนเนื่องจากไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ
โสตทัศนูปกรณท์างด้านระบบภาพอ่ืน ๆ ได้ หรือไม่ตอบโจทย์การใช้งานของห้องบรรยายในปัจจุบัน 

 
(3) เครื่องเลือกสัญญาณภาพ (HDMI Switcher) และเครื่องแยกสัญญาณ

ภาพ (VGA Splitter)  สามารถใช้งานได้นานจนกว่าจะมีปัญหา ช ารุดใช้งานไม่ได้ หรืออาจจะท าการ
เปลี่ยนเนื่องจากไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ
อ่ืน ๆ ได ้

 
(4) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพที่มี

ความส าคัญมาก เพราะนิยมใช้เป็นแหล่งส่งสัญญาณภาพหลัก จะท าการเปลี่ยนเมื่อใช้งานไปได้
ประมาณ 5-6 ปี เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัยเร็วมาก เพราะเทคโนโลยีต่าง  ๆ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เดินหน้าอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ท าให้มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ เครื่องใหม่ เพ่ือให้
รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แม้เครื่องจะยังไม่ช ารุดก็ตาม แต่ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมก็ยังสามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องส ารอง เพื่อผลัดเปลี่ยนใช้งานระหว่างทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบรรยายเกิดปัญหา
จนต้องน าไปซ่อมแซม หรือน าอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ภายในเครื่องที่ยังใช้งานได้ดีอยู่มาเป็นอะไหล่
เปลี่ยนให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ที่มีปัญหาได้อีกด้วย เช่น หน่วยความจ า (Ram) การ์ดจอ (Graphic 
Card) เครื่องอ่านแผ่น DVD และแหล่งจ่ายไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ (UPS) เป็นต้น 
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4.3.2 ดูแลซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า 

 
(1) ด าเนินการติดต่อบริษัทผู้จ าหน่ายโสตทัศนูปกรณ์ให้มาเป่าฝุ่นท าความ

สะอาดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ตามก าหนดการประจ าปี ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการท างานของ
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพอ่ืน ๆ ถ้ามี โดยปกติโดยจะท าในช่วงปิดภาคการศึกษา เนื่องจากมี
การเรียนการสอนไม่มาก สามารถจัดเวลาให้บริษัทผู้จ าหน่ายเข้ามาให้บริการได้ 

 
(2) ด าเนินการจัดซื้อและเปลี่ยนอะไหล่ เช่น หลอดฉายของเครื่องฉายภาพ

โปรเจคเตอร์ จากประสบการณ์ท างานของผู้จัดท าคู่มือ หลอดฉายภาพโปรเจคเตอร์จะสามารถใช้งานได้
ประมาณ 2,000 - 2,500 ชั่วโมง ภาพที่ฉายออกมาก็จะเริ่มไม่สว่างเพียงพอต่อการใช้งาน แม้ตาม
คุณลักษณะของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์จากผู้จ าหน่าย จะบอกว่าสามารถใช้งานได้นาน 4,000 - 
5,000 ชั่วโมงก็ตาม ดังนั้นนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเตรียมท าการจัดซื้อหลอดฉายภาพเพ่ือ
เปลี่ยนใหม่ เมื่อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์มีการท างานโดยใช้หลอดฉายภาพไปแล้วประมาณ 2,000 
ชั่วโมง หลังจากที่ท าการตรวจเช็คและประเมินสภาพการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ ดังที่
กล่าวไว้ในข้อที่ 1) ก่อนที่เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์จะเริ่มไม่สว่างเพียงพอต่อการใช้งาน 

 
(3) ท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่หรือสายสัญญาณต่าง ๆ นักเทคโนโลยี

สารสนเทศต้องมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ
เบื้องต้น และเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ได้เอง เช่น การเปลี่ยนหลอดฉายของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
การซ่อมแซมสายสัญญาณโดยการบัดกรีเพ่ือเปลี่ยนขั้วต่อสายสัญญาณต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้
บริษัทผู้จ าหน่ายเข้ามาด าเนินการ เนื่องจากบริษัทของผู้จ าหน่ายอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอาจ
ติดงานที่อ่ืน ๆ อยู่ ท าให้ติดต่อนัดหมายเพ่ือเข้ามาให้บริการต้องใช้เวลานาน อีกทั้งห้องบรรยายของ
คณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนจ ากัดท าให้ไม่สามารถรอได้ ดังนั้นนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องสามารถ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง 

 
(4) ตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ ท าการ

อัพเดตโปรแกรมวินโดว์ อัพเดตโปรแกรมตรวจจับและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และติดตั้งลงโปรแกรม
ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ถ้าพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาต้องท า
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบภายในต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งลงโปรแกรมวินโดว์และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนใหม่ทันที ระหว่างที่ก าลังซ่อมแซมให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ารองที่เตรียมไว้ไปใช้งานแทน 
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 4.4 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “การใช้
และการดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย” โดยผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์
ให้จัดนาน ๆครั้ง เพ่ือทบทวนความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องบรรยาย เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ให้บริการด้านการใช้ห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ 
งานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่เปิด-ปิดห้องบรรยาย อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการท างาน ทบทวนการแก้ปัญหาจากอดีตที่
ผ่านมา พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ่ายทอดเทคนิค
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ รวมไปถึงแนะน าเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ ๆ ที่
ก าลังใช้งานอยู่หรือมีแผนทีจ่ะน ามาใช้ในอนาคต 
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บทที่ 5 
 

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการน าโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมา

ติดตั้ งเพ่ือใช้งานในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ตรงในการท างานทางด้านโสตทัศนูปกรณ์มากว่า 12 ปี จึงท าให้พบกับปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ มากมาย ผู้จัดท าคู่มือจึงได้รวบรวมประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่ผู้อ่านควรทราบ พร้อมเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ได้พบจากการท างาน ซึ่งผ่านการฝึกฝน การทดลองปฏิบัติ และค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง จนท าให้เกิดเทคนิคและวิธีการที่บางครั้งไม่อาจหาได้จากต าราหรือคู่มือใด ๆ เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจงานทางด้านนี้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ รายละเอียด
แสดงดังต่อไปนี้ 

 

1. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข 
 

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

ทำงด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ 

1. ไม่มีการแสดงผลภาพจากเครื่องฉาย
ภาพโปรเจคเตอร์บนจอรับภาพ และบน
จอคอมพิวเตอร์ 

- ผู้ปฏิบัติงานควรมีไขควงวัดกระแสไฟพกติดตัวไปด้วยทุก
ครั้งที่ไปท าการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในห้อง
บรรยาย โดยตรวจเช็คว่ามีกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าที่อุปกรณ์
ต่าง ๆ หรือไม่ ปลั๊กไฟเสียบแน่นดีหรือไม่ เช็คการท างานที่
เครื่องส ารองไฟ (UPS) และเบรกเกอร์ไฟฟ้าด้วย บางครั้ง
ผู้จัดท าคู่มือเคยพบปัญหาเบรคเกอร์ไฟฟ้าหลักตัดการ
ท างาน เนื่องจากมีการใช้งานกระแสไฟเกินก าหนด จึงต้อง
ไปยกเบรคเกอร์ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าใหม่ เมื่อแก้ไขปัญหาได้
แล้ว ให้แจ้งผู้รับผิดชอบงานทางด้านระบบไฟของอาคาร
สถานที่เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง 
- ตรวจ เช็คแหล่ งสัญ ญ าณ ภาพ ต่ าง ๆ  เช่น  เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ว่ายังท างานเป็นปกติ
หรือไม่ เช็คดูไฟสถานะของเครื่องว่ายังท างานอยู่หรือไม่ 
บางครั้งอาจต้องท าการปิด-เปิดเครื่องใหม่ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์อาจมีปัญหาให้ท าการ Restart เครื่องใหม ่
- ตรวจสอบสายสัญญาณภาพทั้งระบบว่าเชื่อมต่อได้อย่าง
ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากอาจมีการต่อสายสัญญาณสลับ
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ต าแหน่ง เพราะบางครั้งอาจารย์ผู้สอนได้น า Notebook 
หรือ Tablet ส่วนตัวมาใช้งานในห้องบรรยาย จึงได้ท าการ
ถอดสายสัญญาณภาพออกจากระบบ และเมื่อน ามาต่อคืน 
อาจท าให้เชื่อมต่อผิดต าแหน่ง เช่น น าสายสัญญาณภาพมา
เสียบคืนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องบรรยายผิดต าแหน่ง 
โดยน าไปเสียบที่การ์ดจอของเมนบอร์ด ไม่ได้เสียบคืน
ต าแหน่งการ์ดจอแยก เป็นต้น วิธีแก้ไขคือ ให้น าฝาครอบ
พลาสติกที่ ใช้ส าหรับอุดปลั๊กหรือใช้ เทปผ้ามาปิดทับ
ต าแหน่งช่องเสียบที่ไม่ได้ใช้งาน เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เสียบผิดช่อง 
- ตรวจสอบสายสัญญาณภาพทั้งระบบว่าเชื่อมต่อได้แน่นดี
หรือไม่ โดยเฉพาะสายสัญญาณ HDMI ซึ่งไม่มีนอตยึดจุด
เชื่อมต่อเหมือนสายสัญญาณ VGA ท าให้หลุดง่ายมาก เช่น 
บางครั้งอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ดูแลห้องบรรยาย ท าการ
เคลื่อนย้ายโสตทัศนูปกรณ์ อาจท าให้สายหลุดได้ หรือมี
การน า Notebook หรือ Tablet ส่วนตัวมาใช้งาน เมื่อท า
การเสียบสายเชื่อมต่อไม่แน่นพอ อาจท าให้ไม่สามารถ
แสดงผลภาพได้ 
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ไม่แสดงผลภาพหรือ
แสดงผลแบบกระพริบ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าความ
ละเอียดการแสดงผลภาพของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เหมาะสมตรงกั บ คุณ ลั กษ ณ ะของเครื่ อ งฉ ายภ าพ
โปรเจคเตอร์หรือไม่ โดยเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่มี
ความละเอียดสูงระดับ WXGA ให้เลือกตั้งค่าแบบ 720P 
ส่วนความละเอียดสูงระดับ WUXGA ให้เลือกแบบ 1080P 

2. ปัญหาการแสดงผลภาพของระบบการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ Digital โดยใช้
สาย HDMI ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อระบบนี้
จะมีคุณภาพดี ให้ภาพที่สว่างคมชัด แต่ก็
มีข้อจ ากัดทางด้านการเชื่อมต่อสัญญาณ 
ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแสดงผลได้อย่าง
สมบูรณ์  เช่น มีการแสดงผลภาพแบบ
กระพริบ หรือไม่แสดงผลภาพ 

- ตรวจเช็คการตั้งค่าความละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
บางครั้งถ้าท าการตั้งค่าความละเอียดของอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง 
เมื่อท าการเชื่อมต่อแล้วจะไม่สามารถผลภาพได้ เช่น ความ
ละเอียดในการแสดงผลภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายภาพโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จะต้อง
สัมพันธ์กัน 
- ตรวจสอบการน าอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้งาน เพราะแต่ละ
ยี่ห้อ แต่ละรุ่น มีมาตรฐาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
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ไม่ตรงกัน อาจท าให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้  โดย
อุปกรณ์หลักที่จัดซื้อและน ามาใช้ในห้องบรรยายมักไม่พบ
เจอปัญหาใด ๆ แต่อุปกรณ์ที่อาจารย์ผู้สอน หรือนักศึกษา
น ามาต่อพ่วงใช้งานด้วย เช่น Notebook หรือ Tablet มัก
พบปัญหาในการไม่แสดงผลภาพบ่อย ๆ ซึ่งอาจเกิดจากตัว
แปลงสัญญาณจากช่องต่อของสายสัญญาณเป็น HDMI มี
คุณภาพไม่ดี ให้ทดลองเปลี่ยนตัวใหม่ หรือเปลี่ยนไปใช้
ตัวแปลงสัญญาณแบบ VGA  
- ข้อจ ากัดในเรื่องความยาวของสายสัญญาณ HDMI โดย
ปกติ ความยาวสายรวมทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางคือแหล่งจ่าย
สัญญาณภาพไปจนถึงปลายทางคือเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 เมตร ซ่ึงความยาว
สายจากเต้ารับสัญญาณ HDMI ที่ผนังต าแหน่งด้านหลังโต๊ะ
ผู้บรรยายไปจนถึงเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่อยู่บน
เพดานห้องบรรยายจะมีความยาวที่ 10-15 เมตรอยู่แล้ว 
จึงเหลือความยาวสายที่บริเวณแหล่งจ่ายสัญญาณภาพที่
โต๊ะผู้บรรยายแค่ 5-10 เมตร อีกทั้งยังมีสายเชื่อมต่อเพ่ือใช้
ในการสลับสัญญาณอุปกรณ์ภาพอีกหลายเส้นเป็นตัวแปร
ในการลดทอนความแรงของสายสัญญาณภาพ HDMI ท า
ให้บางครั้งการน าอุปกรณ์ประเภทที่ไม่มีการเสียบปลั๊กไฟ 
เช่น Tablet อาจพบปัญหาไม่สามารถแสดงผลภาพได้ 
เพราะความแรงในการจ่ายสัญญาณ HDMI ไม่เพียงพอ ให้
แก้ปัญหาโดยการเชื่อมต่อ Tablet โดยใช้สายสัญญาณ
ภาพเส้นที่สั้นที่สุดที่เชื่อมต่อไปยังเต้ารับสัญญาณ HDMI 
เพ่ือเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงและไม่ผ่ านระบบสลับ
สัญญาณภาพของโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านภาพของห้อง
บรรยาย หรือเปลี่ยนไปใช้ตัวแปลงสัญญาณแบบ VGA 
เพราะสายสัญญาณแบบ VGA ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องความ
ยาวสาย 

3. ปัญหาการแสดงผลภาพค่อนข้างมืด
หรือไม่คมชัด 

- ภาพของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ค่อนข้างมืด ให้เช็ค
การตั้งค่าโหมดภาพของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ว่า
ถูกต้องหรือไม่ เมื่อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์มีอายุการใช้
งานไปนานกว่า 3 ปี ความสว่างจะลดลง ถึงแม้ได้ท าการ
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เปล ี่ยนหลอดฉายภาพใหม่แล้วก็ตาม วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น
คือ ให้ท าการเปลี่ยนโหมดการตั้ งค่าความสว่างจาก 
Standard ซึ่งเป็นโหมดแบบมาตรฐาน ไปใช้งานโหมด 
Dynamic แทนระหว่างที่ท าการจัดซื้อเพ่ือเปลี่ยนหลอด
ฉายภาพใหม ่หรือจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ใหม่ 
หมายเหตุ : สามารถเช็คอายุหลอดภาพได้ที่แถบ Info. 
อายุหลอดภาพไม่ควรเกิน 2,500 ชั่วโมง 
- ภาพของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ค่อนข้างมืดหรือไม่คมชัด 
1. ให้ปรับมุมและระยะของแขนไฟให้ส่องลงต าแหน่งของ
วัตถุท่ีต้องการฉายขึ้นจอ 
2. กดปุ่ม Auto บนตัวเครื่องเพ่ือปรับค่าความสว่างและ
โฟกัสแบบอัตโนมัติ 
3. เช็คหลอดไฟที่แขนไฟว่ายังติดครบทุกดวงหรือไม่ ถ้า
เป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ให้ท าการเปลี่ยน ถ้า
ไม่ได้ให้ส่งเคลมในกรณีที่ยังอยู่ในประกัน  ส่งซ่อมหรือ
พิจารณาจัดซื้อเครื่องใหม่ 
- ท าการควบคุมความสว่างของห้องบรรยาย เมื่อเครื่อง
ฉายภาพโปรเจคเตอร์มีอายุการใช้งานไปนานกว่า 3 ปี 
ความสว่างจะลดลงเพราะความเสื่อมของอุปกรณ์ จึงต้อง
ท าการควบคุมความสว่างของห้องบรรยาย โดยการปิด
ผ้าม่าน และปิดสวิตซ์ไฟช่วงบริเวณหน้าห้องเพ่ิมเติม 

4. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แสดงผล
ภาพด้วยอัตราส่วนภาพไม่ถูกต้อง 

- คอมพิวเตอร์ประจ าห้องบรรยายแสดงอัตราส่วนของภาพ
ไม่ถูกต้อง ให้ท าการ ต้ังค่ าความละเอียดหน้าจอบน
โปรแกรม Microsoft Windows ให้ เหมาะสมตรงกับ
คุณลักษณะของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ซึ่งความ
ละเอียดที่ใช้งานอยู่ในห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์มี 
2 ระดับคือ WXGA (1280x800 Pixel) และ WUXGA 
(1920x1200 Pixel) 
- ตรวจเช็คที่โหมดการตั้งค่าอัตราส่วนภาพของเครื่องฉาย
ภาพโปรเจคเตอร์ ว่าตั้งค่าเป็น Normal หรือไม่ ซึ่งเป็น
การตั้งค่าอัตราส่วนของภาพแบบ 16:10 ภาพที่ออกมาจะ
เต็มหน้าจอ ตรงตามคุณลักษณะของเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ 
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5. จอรับภาพไฟฟ้าค้าง ไม่สามารถกด
สวิตซ์ควบคุมการขึ้นลงได้ 

- จากประสบการณ์ในการท างาน พบปัญหาจอรับภาพ
ไฟฟ้าค้างไม่บ่อยมากนัก ให้ท าการแก้ไขด้วยวิธีการปิด
โสตทัศนูปกรณ์ระบบภาพทั้งหมด ปิดเครื่องส ารองไฟ 
(UPS) และตัดสวิตซ์เบรคเกอร์ จากนั้นให้เริ่มต้นเปิดทุก
อย่างใหม่อีกครั้ง จึงท าให้สามารถกดสวิตซ์ควบคุมการขึ้น
ลงของจอรับภาพไดเ้ป็นปกติ 

ทำงด้ำนบุคลำกร 

มีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลรับผิดชอบ
งานทางด้านโสตทัศนูปกรณ์แค่เพียงคน
เดี ย ว  ดั งนั้ น ห น้ าที่ ใน ก าร เปิ ด -ปิ ด
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพจึงให้
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยาย ซึ่งดูแลงาน
ทางด้ าน เปิ ด -ปิ ดห้ องบรรยายเป็ นผู้
ควบคุมดูแลด้วย ส่ วนนักเทคโนโลยี
สารสน เทศเป็ นผู้ บ ริห ารจัดการ งาน
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ และคอยแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า แต่บางครั้งเมื่อติด
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอ่ืน ๆ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยายไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ จึงต้องให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ด้านอ่ืน ๆ ในหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานแทน  ซึ่ งอ าจจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากไม่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบ
ภาพโดยตรง 

- เพ่ิมจ านวนบุคลากร ที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ให้มากขึ้น ซึ่งอาจท าได้ยาก เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ 
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยาย และผู้ปฏิบัติงาน
แทนให้มีความความรู้ความช านาญมากขึ้น เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้น 

ทำงด้ำนอำคำรสถำนที่ 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีแผนในการสร้างและปรับปรุง

- เพ่ิมจ านวนห้องบรรยายให้มากขึ้น หลังจากที่ได้ท าการ
สร้างและปรับปรุงอาคารใหม่ ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์มี
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อาคารใหม่ ท าให้ปริมาณห้องบรรยาย
ส่วนกลางจ านวนน้อยลง ประกอบกับมี
จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี จึง
มีความจ าเป็นในการใช้ห้องบรรยายมาก
ขึ้น  และมีการใช้ งานโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพอย่างหนักตลอดเวลา 
ซ่ึ ง มี ผ ล ต่ อ ค ว า ม เสื่ อ ม ส ภ า พ ข อ ง
โสตทัศนูปกรณ์ อีกทั้งการเข้าไปบ ารุง
ดูแลรักษายังท าได้ยาก เพราะมีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นผลท าให้
คณะวิทยาศาสตร์ต้องขอใช้งานห้อง
บรรยายที่อาคารอ่ืน  ๆ ซึ่งเป็นอาคาร
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพให้ 
และมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องบรรยายประจ า
อาคารนั้น ๆ เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ดังนั้นเวลาที่พบปัญหาใน
การใช้งาน ท าให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพราะอยู่นอกพ้ืนที่ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

แผนที่จะด าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
ใช้งานห้องบรรยาย โดยมีห้องส ารองในกรณีที่ห้องบรรยาย
เกิดปัญหาเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพ และ
ยังท าให้มีช่วงเวลาที่สามารถเข้าไปท าการบ ารุงดูแลรักษา 
และตรวจสอบระบบการท างานต่าง ๆ ไดส้ะดวกมากขึ้น 

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ปฎิบัติงานในหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมในการเลือกน าเข้ามาใช้งาน เพ่ือปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพของห้องบรรยายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้จัดท า
คู่มือ จึงมีการน าเสนอการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

2.1 การน าเครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ (Laser Projector) มาใช้งานในห้อง
บรรยาย ห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์จะมีการใช้งานเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบชนิดที่ต้อง
ท าการเปลี่ยนหลอดฉายภาพ โดยจะต้องเปลี่ยนหลังจากที่ใช้งานไปแล้ว ทุก ๆ 2,000 - 2,500 ชั่วโมง 
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เพราะหลอดฉายภาพจะเสื่อมสภาพและมีความสว่างน้อยลง จึงท าให้ภาพที่ฉายออกมานั้นค่อนข้างมืด 
หลอดฉายภาพเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองที่มีมีราคาสูง แต่ก็มีความจ าเป็นในการเปลี่ยนทุก ๆ 1-2 ปี ขึ้นอยู่
กับการความถ่ีในการใช้งานเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และถึงแม้จะท าการเปลี่ยนแล้ว เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี ก็ไม่สามารถแสดงภาพออกมาได้สว่างเหมือนตอนที่ซื้อ
เครื่องมาใช้งานใหม่ ๆ เพราะความเสื่อมสภาพของอะไหล่ต่าง ๆ ภายในตัวเครื่อง อีกสาเหตุที่ท าให้
หลอดฉายภาพ และตัวเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เสื่อมสภาพเร็วก็คือ การปิดเครื่องที่ไม่ถูกวิธี เพราะ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ชนิดใช้หลอดฉายภาพจะมีความร้อนภายในเครื่องสูงมากขณะที่ใช้งาน 
ตัวเครื่องจึงมีระบบระบายความร้อน โดยการใช้พัดลมในตัวเครื่องเป่าระบายตลอดเวลา และเมื่อท าการ
ปิดเครื่องไปแล้วจะยังคงท าการเป่าพัดลมต่อไปอีกประมาณ 3-5 นาที ก่อนที่จะปิดการท างานของ
เครื่องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการปิดเครื่องและตัดสวิตซ์เบรกเกอร์ทันที จะท าให้ พัดลมในเครื่องหยุด
ท างาน และตัวเครื่องไม่ได้ท าการไล่ความร้อนออก จึงท าให้อะไหล่ต่าง  ๆ รวมถึงหลอดฉายภาพ
เสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการน าเครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยใช้
แหล่งก าเนิดแสงชนิด Laser Diode หรือแสงเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานได้นานถึง 20,000 ชั่วโมง และมี
ความร้อนในตัวเครื่องไม่สูง มาใช้งานในห้องบรรยายแทนเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบเดิม ๆ จึง
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เพราะเครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์นั้นมีความร้อนไม่สูง 
ในขณะที่ใช้งานท าให้อะไหล่ต่าง ๆ ภายในตัวเครื่องมีอายุการใช้งานได้นานกว่า ไม่มีการใช้พัดลมเป่า
ระบายความร้อนตอนปิดเครื่อง ท าให้ผู้ดูแลห้องบรรยายสามารถปิดเครื่องได้ทันที และไม่ต้องมีการ
เปลี่ยนหลอดฉายภาพตลอดอายุการใช้งาน ท าให้ลดภาระงานและเวลาในการจัดซื้อเพ่ือเปลี่ยนหลอด
ฉายภาพใหม่ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตยังเน้นการผลิตเฉพาะเครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์
ขนาดกลางและใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์จึงน ามาติดตั้งและใช้งานในห้องบรรยายขนาดกลางและขนาด
ใหญเ่ท่านั้น ส่วนขนาดเล็กยังมีการผลิตไม่มากนักและยังมรีาคาสูงเกินไปไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเปลี่ยนไป
ใช้ ผู้จัดท าคู่มือคาดว่าในอนาคตเครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์จะได้รับความนิยมแพร่หลาย มี
ตัวเลือกให้ใช้งานมากข้ึน และราคาถูกลงเมื่อเทียบกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ชนิดใช้หลอดฉายภาพ 
จะได้พิจารณาเปลี่ยนไปใช้เครื่องฉายภาพเลเซอรโ์ปรเจคเตอร์ในทุก ๆ ห้องบรรยาย 
 

 2.2 สามารถส่งสัญญาณภาพโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังโสตทัศนูปกรณ์
ทางด้านระบบภาพของห้องบรรยาย จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแบบไร้สายในปัจจุบัน รวมถึง
ความหลากหลายในการใช้งานแหล่งส่งสัญญาณก าเนิดภาพ โดยอาจารย์ผู้สอนมักน าอุปกรณ์ส่วนตัวมา
ต่อพ่วงใช้งานด้วย เช่น Notebook หรือ Tablet บางครั้งจึงพบปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ 
ดังนั้นห้องบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ทุกห้อง จึงควรมีช่องทางในการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการใช้งานจากแหล่งส่งสัญญาณภาพที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านยี่ห้อ เวอร์ชั่น 
ระบบปฏิบัติการ ช่องที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณภาพรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการใช้ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
จะท าให้ปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ เหล่านี้หมดไป 
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