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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. ความเปWนมาและความสำคญั 

 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปWนมหาวิทยาลัยเปüดที่ใชKเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล

เพื่อสรKางโอกาสการเรียนรูKดKวยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน และมุ$งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป 

เพิ่มพูนวิทยฐานะแก$ผูKประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองความตKองการของบุคคลและ

สังคมดKวยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใชKสื่อการสอนทางไปรษณีย; วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน; สื่อออนไลน; และวิธีการอื่นที่ผูKเรียนสามารถศึกษาไดKดKวยตนเอง โดยไม$ตKองเขKาช้ันเรียนตามปกติ ตาม

ปณิธานและวิสัยทัศน;ของมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีต$อการจัดการเรียนการสอนทางไกลซึ่ง

เปWนการเรียนการสอนที่ไม$มีชั้นเรียน ผูKเรียนและผูKสอนอยู$ไกลกันและผูKเรียนผูKสอนมีโอกาสพบกันอยู$บKาง ณ 

ศูนย;บริการการศึกษาต$างๆ ของมหาวิทยาลัยในเวลาและสถานที่ที่สะดวก 

ที่มา: ระบบการเรียนการสอนทางไกล,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563. สืบคKนวันที่ 27 มี.ค. 2563, 

เขKาถึงไดKจาก https://www.stou.ac.th/main/StouPlan.html 

 
 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีบทบาทหนKาที่ความรับผิดชอบในงาน

ดKานวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและพัฒนาสื ่อเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ผลิตสื ่อการศึกษาและ

ใหKบริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกล และเพื่อใหKสอดคลKองกับบทบาทหนKาที่ความรับผิดชอบของ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา หน$วยบริการโสตทัศนูปกรณ;ซึ่งอยู$ในส$วนงานของศูนย;โสตทัศนศึกษา จึงมีหนKาที่ใน

การใหKบริการสื่อประสมในระบบการเรียนการสอน โดยปฏิบัติภารกิจหลักเกี่ยวกับงานสนับสนุนการใหKบริการ

ตลอดจนการติดตั ้งและควบคุมการใชKงานโสตทัศนูปกรณ; อีกทั ้งยังมีหนKาที่ตรวจสอบ ซ$อมแซม แกKไข

บำรุงรักษา ใหKบริการยืมรับคืน ใหKคำแนะนำตอบปiญหาเกี่ยวกับการใชKงานโสตทัศนูปกรณ;และจัดทำขKอมูลการ

ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝ£กอบรม การประชุมสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ใหKกับ

หน$วยงานต$างๆ ที่มาขอใชKบริการ ทั้งหน$วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน$วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหKงานต$างๆ ดำเนินการไปอย$างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 จากบทบาทหนKาที ่ของหน$วยบริการโสตทัศนูปกรณ;ดังกล$าว ผู Kเขียนซึ ่งดำรงตำแหน$งนายช$าง

อิเล็กทรอนิกส;ปฏิบัติงาน ไดKรับมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหKบริการและการติดต้ังและ

ควบคุมโสตทัศนูปกรณ;ใหKกับผูKขอใชKบริการทุกหน$วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความตKองการ

ขอใชKบริการ ในการปฏิบัติงานถึงแมKจะมีโสตทัศนูปกรณ;เพียงพอในการใหKบริการ แต$เน่ืองจากปริมาณงานที่มี

จำนวนมากจึงทำใหKเกิดความล$าชKาในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีขKอจำกัดในการใหKบรกิาร เช$น บุคลากรในการ

ปฏิบัติงานไม$เพียงพอ และในการปฏิบัติงานที ่ตKองมีการหมุนเวียนพื ้นที ่รับผิดชอบในการใหKบริการซึ่ง

โสตทัศนูปกรณ;ของแต$ละอาคารมีเทคโนโลยีที่แตกต$างกันทำใหKบุคลากรยังขาดทักษะและประสบการณ;ในการ

ใชKงานโสตทัศนูปกรณ; บุคลากรในการปฏิบัติงานตKองควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ;ซ้ำซKอนกันหลายงานในเวลา

เดียวกัน รวมถึงปiญหาต$างๆ ที่ผูKขอใชKบริการขาดความรูK ความเขKาใจในข้ันตอนการขอใชKบริการ ส$งผลใหKเกิด
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ขKอผิดพลาดในการใหKบริการของผูKปฏิบัติงานและส$งผลกระทบกับงานที่ขอใชKบริการ ปiญหาดังกล$าวทำใหKการ

ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ต$อการทำงานทั้งในดKานเวลา ความเสียหายต$อเครื่องมืออุปกรณ; และงบประมาณ 

 ดังนั ้นการจัดทำคู $มือปฏิบัติงานเทคนิคการติดตั ้งโสตทัศนูปกรณ;สำหรับการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน้ี จัดทำข้ึนเพื่อใหKเกิดความรูKความเขKาใจในการปฏิบัติงานดKานโสตทัศนูปกรณ;

และเพื่อเปWนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูKปฏิบัติงานหน$วยบริการโสตทัศนูปกรณ;และผูKขอใชKบริการของ

หน$วยงานต$างๆ  อีกทั้งผูKปฏิบัติงานและผูKขอใชKบริการสามารถ นำไปประยุกต;ใชKเพื่อช$วยลดปiญหาต$างๆ  ใน

การใหKบริการ และสามารถใชKคู$มือฉบับน้ีเปWนมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะ ความรูKความเขKาใจ ทำ

ใหKทราบถึงข้ันตอนในการใหKบริการ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน ผูKจัดทำหวังเปWนอย$างย่ิงว$า คู$มือปฏิบัติงาน

เทคนิคการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ;สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน้ี จะเปWน

ประโยชน;แก$เจKาหนKาที่ผูKปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวขKอง และใชKเปWนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหKเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค:ของการจัดทำคู#มือ 

 2.1 เพื่อใหKเกิดความรูKความเขKาใจและนำไปประยุกต;ใชKในการปฏิบัติงานดKานโสตทัศนูปกรณ;ไดKอย$างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.2 เพื ่อเป Wนแนวทางในการปฏิบ ัต ิงานของ นายช$างอิเล ็กทรอนิกส ; ประจำหน$วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ; ศูนย;โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 2.3 เพื่อเปWนแนวทางในการขอใชKบริการ สำหรับผูKสนใจและผูKที่เกี่ยวขKองในหน$วยงานต$างๆ 

 2.4 เพื ่อใหKเปWนมาตรฐานในการปฏิบัต ิงานของ นายช$างอิเล็กทรอนิกส; ประจำหน$วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ; ศูนย;โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

 ค ู $ ม ื อปฏ ิบ ั ต ิ ง าน เทคน ิ คการต ิ ดต ั ้ ง โ สตท ั ศน ูปกรณ ;ส ำหร ับการ เ ร ี ยนการสอน ขอ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเล$มนี้ ใชKขKอมูลเบื้องตKนจากการศึกษา และการสืบคKนจากหลักการ ทฤษฎีที่

เกี่ยวขKอง และทักษะประสบการณ;การทำงานของผูKเขียนที่ไดKรับมอบหมายใหKปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอยีด

เกี่ยวกับคุณสมบัติ และการใชKงานโสตทัศนูปกรณ; มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต$ขั้นตอนการขอใชKบริการ การ

พิจารณาสั่งการ การจัดเตรียมติดต้ังและควบคุม การจัดเก็บอุปกรณ; การดูแลรักษาอุปกรณ; จนถึงการประเมิน

ความพึงพอใจในการใหKบริการ คู $มือฉบับนี้จัดทำขึ ้นเพื่อเปWนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับ นายช$าง

อิเล็กทรอนิกส; ผูKขอใชKบริการ หน$วยงานและผู Kที ่เกี ่ยวขKองในการขอใชKบริการโสตทัศนูปกรณ; ภายใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผูKสนใจทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



คู$มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ;สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     3 

 

4. นิยามศัพท:ท่ีเก่ียวขGอง 

 4.1 การติดตั้ง หมายถึง การนำโสตทัศนูปกรณ;และวัสดุต$างๆ มาจัดวางหรือประกอบในสถานที่ที่

ตKองการ เพื่อใหKโสตทัศนูปกรณ;น้ันใชKการไดK 

 4.2 โสตทัศนูปกรณ; หมายถึง เครื่องมือหรือโสตทัศนูปกรณ; (Audio Visual Equipment) สำหรับใชK

เปWนตัวกลางในการสื่อสารจากผูKถ$ายทอดสารไปสู$ผูKรับสาร เช$น เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่อง

ฉายภาพโปรเจคเตอร; เครื่องคอมพิวเตอร; เครื่องรับโทรทัศน; เครื่องฉายภาพขKามศีรษะ เครื่องฉายสไลด; เปWน

ตKน  

 4.3 ผูKขอใชKบริการ หมายถึง ผูKที่มาขอใชKบริการหรือหน$วยงานที่มาขอใชKบริการ ในการติดต้ัง ควบคุม 

ดูแล โสตทัศนูปกรณ;ทั้งภายในและภายนอก ของหน$วยบริการโสตทัศนูปกรณ; ศูนย;โสตทัศนศึกษา สำนัก

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 4.4 ผูKปฏิบัติงาน หมายถึง เจKาหนKาที่โสตทัศนูปกรณ;ที่ปฏิบัติงานและใหKบรกิาร ติดต้ัง ซ$อมบำรุงรักษา 

โสตทัศนูปกรณ;ทั้งภายในและภายนอก ของหน$วยบริการโสตทัศนูปกรณ; ศูนย;โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยี

การศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
 
5. ประโยชน:ท่ีคาดว#าจะไดGรับ 

 5.1 ทำใหKเกิดความรูKความเขKาใจและนำไปประยุกต;ใชKในการปฏิบัติงานดKานโสตทัศนูปกรณ;ไดKอย$างมี

ประสิทธิภาพ 

 5.2 ทำใหKเป Wนแนวทางในการปฏิบ ัต ิงานของ นายช$างอิเล ็กทรอนิกส ; ประจำหน$วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ; ศูนย;โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 5.3 ทำใหKเปWนแนวทางในการขอใชKบริการ สำหรับผูKสนใจและผูKที่เกี่ยวขKองในหน$วยงานต$างๆ 

 5.4 ทำใหKเป Wนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ นายช$างอิเล็กทรอนิกส; ประจำหน$วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ; ศูนย;โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2  

กำรวิเครำะห์งำน 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห:งาน 

 การจัดทำคู$มือปฏิบัติงานเทคนิคการติดต้ังโสตทัศนูปกรณ;สำหรับการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูKเขียนไดKวิเคราะห;งานออกเปWน 

 1. โครงสรKางของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 2. โครงสรKางของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

 3. บทบาทหนKาที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

 4. โครงสรKางของศูนย;โสตทัศนศึกษา 

 5. บทบาทหนKาที่ของศูนย;ศูนย;โสตทัศนศึกษา 

 6. โครงสรKางของหน$วยบริการโสตทัศนูปกรณ; 

 7. บทบาทหนKาที่ของหน$วยงานบริการโสตทัศนูปกรณ; 

 8. บทบาทหนKาที่ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ; 

1 โครงสรGางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการแบ$งส$วนราชการในการบริหารงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 2.1 แผนผังโครงสรGางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ท่ีมา: การบริหาร,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563. สืบคKนวันท่ี 27 มี.ค. 2563, 

เขKาถึงไดKจาก https://www.stou.ac.th/main/administrator.html.
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 2. โครงสรHางของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแผนภูมิท่ี 2.2 แผนผังโครงสร7างการบริหารงานของ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คู#มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ
:สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธิราช     5 
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3. บทบาทหน*าท่ีของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเปHนหน#วยงานที่อยู#ในส#วนของการสนับสนุนทางวิชาการ ดKวยการจัดระบบ 

การเรียนการสอนทางไกล โดยมีหนKาที่รับผิดชอบหลักในการ ออกแบบ วิจัยและพัฒนาสื่อดKานเทคโนโลยีและ

สื ่อสารการศึกษา ผลิตสื ่อการศึกษา และใหKบริการสื ่อประสมในระบบการสอนทางไกลที ่เอื้อใหKนักศึกษา

สามารถศึกษาไดK ใหKแก#มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งไดKจัดแบ#งโครงสรKางตามหน#วยงานตามหนKาที่ความ

รับผดิชอบ ออกเปHน 7 หน#วยงาน ไดKแก# 

 1. สำนักงานเลขานุการ 

 2. ฝZายวิศวกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 3. ฝZายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา 

 4. ศูนย:บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน: 

 5. ศูนย:โสตทัศนศึกษา 

 6. ศูนย:การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส: 

 7. ศูนย:วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

โดยมีหนKาที่รับผิดชอบตามผังโครงสรKางการบริหารงาน ดังน้ี 
 
 1. สำนักงานเลขานุการ แบ#งโครงสรKางการบริหารเปHน 2 หน#วยงานไดKแก# งานอำนวยการและงาน

บริหารทั่วไป มีหนKาที่รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานวางแผน งานการเงิน งานงบประมาณ 

งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการจัดการความรูK งานติดตาม

และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ/คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปb 
 
 2. ฝFายวิศวกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร แบ#งโครงสรKางการบริหารเปHน 5 หน#วยงานไดKแก# หน#วย

วิศวกรรมวิทยุกระจายเสียง หน#วยวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน: หน#วยควบคุมการออกอากาศ หน#วยวิศวกรรมไฟฟdา

กำลังและหน#วยซ#อมบำรุง มีหนKาที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน: คKนควKา วิเคราะห: 

ออกแบบ ควบคุมและบริหารงานวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน: ติดต้ังปรับแต#งอุปกรณ:และเครื่องมือที่ใชKงานใหK

อยู #ในมาตรฐานเพื ่อการออกอากาศ งานพัฒนาขยายขีดความสามารถทั ้งทางดKานเครื ่องมือและบุคลากร 

จัดระบบการปฏิบัติงานผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน:ทางดKานเทคนิค การใชKเครื่องมือ อุปกรณ:ต#าง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานที่ สนับสนุนการผลิตรายการ ตลอดจนทดสอบ ซ#อมบำรุง การซ#อมบำรุงวัสดุ

ครุภัณฑ: และจัดหาใหKเพียงพอสำหรับการใหKบริการ 
 

 3. ฝFายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา แบ#งโครงสรKางการบริหารเปHน 2 หน#วยงานไดKแก# หน#วย

จัดระบบสื่อและหน#วยวิจัยสื่อการศึกษาเปHนหน#วยงานที่ทำหนKาที่เกี่ยวขKองกับการรวบรวม จัดทำและเก็บ

ขKอมูลสื ่อการศึกษา การจัดทำแผนและรายงานผลผลิตสื ่อการศึกษา และงานวิจัยเพื ่อประเมินคุณภาพ

สื ่อการศึกษา มีโครงสรKางภายในแบ#งเปHน 2 หน#วยงาน คือ หน#วยจัดระบบสื่อการศึกษา และหน#วยวิจัย

สื่อการศึกษา 
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 4. ศูนยOบริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศนO แบ#งโครงสรKางการบริหารเปHน 4 หน#วยงานไดKแก# 

หน#วยบริการการผลิต หน#วยโทรทัศน:เพื ่อการศึกษาและหน#วยสนับสนุนการผลิต มีหนKาที ่ในการผลิต

สื่อการศึกษาทางไกลในรูปแบบของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน: วีดิทัศน:เพื่อการศึกษา และซีดีเสียง 

โดยขยายเน้ือหาสาระและประสบการณ: เพื่อเสริมเติมเต็มเน้ือหาในเอกสารการสอน เพื่อใหKเกิดการเรียนรูKและ

เขKาใจย่ิงข้ึนนอกจากน้ียังมีหนKาที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก#สังคม ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ผลิตรายการสดเผยแพร#ความรูKหรือข#าวสารตามโอกาสในช#องทาง Webcasting และสื่อเสียง 

อื่นๆ อีกทั้งยังเปHนหน#วยงานสนับสนุนการผลิตรายการประกอบดKวยงานศิลปกรรมฉากมีหนKาที่หลักในการ

จัดทำงบประมาณประกอบฉาก การแต#งหนKา จัดวัสดุอุปกรณ: 
 

 5. ศูนยOโสตทัศนศึกษา เปHนหน#วยงานหน่ึงสังกัดอยู#ในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา แบ#งโครงสรKางการ

บริหารเปHน 4 หน#วยงานไดKแก# หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: หน#วยศิลปกรรม หน#วยสำเนาสื่อการศึกษาและ

หน#วยถ#ายภาพ ใหKบริการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ:ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง หKองประชุมสัมมนา

ขนาดใหญ# ขนาดกลางและขนาดย#อย ในกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ออกแบบงานปdายและ

นิทรรศการ งานกราฟtก งานสำเนา สกรีนแผ#นซีดี ดีวีดี งานถ#ายภาพเพื่อประกอบการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา ใหKบริการผลิตสื่อทั้งหน#วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 
 6. ศูนยOการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสO แบ#งโครงสรKางการบริหารเปHน 3 ส#วนงานไดKแก# งาน

พัฒนาระบบและบริหารจักการระบบ งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส:และงานเผยแพร#และสนับสนุนการเรียนการ

สอนทางอิเล็กทรอนิกส: มีหนKาที่ในการประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส: 

ออกแบบใหKบริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส:และหนังสือเสียงเดซ ีพัฒนาดูแลและใหKความรูKเกี่ยวกับระบบการ

เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส: (e-learning) อีกทั้งบริการระบบการจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ เผยแพร#

และสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน: ในบริบทการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
 
 7. ศูนยOวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบ#งโครงสรKางการบริหารเปHน 3 กลุ#มงานไดKแก# 

กลุ#มงานวิจัย กลุ#มงานพัฒนาสื่อการศึกษาและกลุ#มงานบริการและเผยแพร# มีหนKาที่จัดระบบและออกแบบสื่อ 

ควบคุมการผลิตสื่อ ประเมินสื่อ ส#งเสริมและสนับสนุนใหKมีการวิจัยทางดKานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เพื่อใหKเกิดองค:ความรูKใหม# และการวิจัยประยุกต: ส#งเสริมและพัฒนาสื่อใหKทันต#อความกKาวหนKาทางเทคโนโลยี 

และความตKองการของมหาวิทยาลยัฯ บริการทางวิชาการและเผยแพร#เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา เผยแพร#

ผลงานของคณาจารย:ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ใหKเปHนที่ประจักษ:ทั้งภายในและภายนอกหน#วยงาน 

ที่มา: เก่ียวกับ สทศ,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563. สืบคKนวันที่ 28 มี.ค. 2563, 
เขKาถึงไดKจาก https://oet.stou.ac.th/departments/
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 4. โครงสร*างของศูนย2โสตทัศนศึกษา 
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5. บทบาทหน*าท่ีของศูนย3โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 ศูนย:โสตทัศนศึกษาเปHนหน#วยงานหนึ่งสังกัดอยู#ในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา แบ#งโครงสรLางการ

บริหารเปHน 4 หน#วยงานดังน้ี 

 1. หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: 

 2. หน#วยถ#ายภาพ 

 3. หน#วยสำเนาสื่อการศึกษา 

 4. หน#วยศิลปกรรม 

 1. หนGวยบริการโสตทัศนูปกรณ3 มีหนLาที่ในการใหLบริการติดตั้ง ควบคุมโสตทัศนูปกรณ:ในกิจกรรม

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆทั้งหน#วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 2. หนGวยถGายภาพ มีหนLาที่ในการใหLบริการบันทึกภาพเพื่อประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และบริการทางวิชาการตามความตLองการของหน#วยงานภายใน นักศึกษาและบคุคล

ทั่วไป เช#นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ การอบรมสัมมนาทางวิชาการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีมอบ

ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร บริการถ#ายภาพติดบัตรนักศึกษาสวมครุย มสธ. ภาพติดบัตรบุคลากร มสธ.

และบุคคลทั่วไป 

 3. หนGวยสำเนาสื่อการศึกษา มีหนLาที่ในการใหLบริการพิมพ:ปกและสกรีนภาพลงบนหนLาแผ#น DVD 

CD บริการสำเนาสื่อการศึกษาเช#น รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน: วีดิทัศน: (VCD/DVD) ซีดี

เสียง (MP3) และมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รายการบริการสังคมต#างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายการสอน

เสริมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯใหLแก#นักศึกษาที่พลาดโอกาสในการรับฟhง/รับชมรายการเพื่อการศึกษา

ของทางมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนผูLสนใจทั่วไปที่มาขอใชLบริการ  

 4. หนGวยศิลปกรรม มีหนLาที่ใหLบริการผลิตสื่อสอนเสริมประเภทต#างๆ เช#น เอกสารโสตทัศน: สไลด: 

เครื่องคอมพิวเตอร: (เพาเวอร:พอยท:) ตLนฉบับคู#มือสัมมนาเสริม คู#มือสอนเสริม ออกแบบปก CD และ DVD 

บริการออกแบบผลิตงานปjายชนิดต#างๆ เช#นปjายประชุม ปjายยินดีตLอนรับและออกแบบตกแต#งจัดทำ

นิทรรศการ บริการออกแบบงานกราฟkกเพื่อประกอบรายการวิทยุโทรทัศน:และสื่อเสริมอื่นๆ 

ที่มา: ศูนย:โสตทัศนศึกษา,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563. สืบคLนวันที่ 28 มี.ค. 2563, 

เขLาถึงไดLจาก https://oet.stou.ac.th/avcenter/ 
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 6. โครงสร+างของหน1วยบริการโสตทัศนูปกรณ> 
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7. บทบาทหน*าท่ีของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> ศูนย>โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ในปGจจบุันหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบุคลากรทีป่ฏิบัติงานดังน้ี 

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (ขPาราชการ) 

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

- ช#างอิเล็กทรอนิกส:ชำนาญงาน 5 อัตรา (ขPาราชการ) 

- นายช#างอิเล็กทรอนิกส:ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

- นายช#างอิเล็กทรอนิกส: จำนวน 7 อัตรา (ลูกจPางประจำ) 

- นายช#างอิเล็กทรอนิกส: จำนวน 5 อัตรา (ลูกจPางช่ัวคราวรายเดือน) 
 
 หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:มีภาระหนPาทีห่ลักในการใหPบรกิารแก#หน#วยงานต#างๆ ทั้งหน#วยงาน

ภายในและหน#วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในดPานต#างๆ ดังน้ี 
 
 ด*านการปฏิบัติการ 

 1. ปฏิบัติหนPาที ่เกี ่ยวกับการจัดเตรียม ติดตั ้งและควบคุมการใชPงานโสตทัศนูปกรณ:ต#างๆ เช#น 

ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง จอฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร: เครื่องฉายภาพ ฯลฯ เพื่อบริการสำหรับงาน

พระราชทานปริญญาบัตร งานสัมมนาเสริม สัมมนาเขPมฯ วิทยานิพนธ:และคPนควPาอิสระในระดับปริญญาโท 

งานสัมมนาเขPมฯ ในระดับปริญญาเอก งานอบรมประสบการณ:วิชาชีพระดับปริญญาตร ีงานอบรมฝaกปฏิบัติ

เสริมทักษะใหPแก#นักศึกษาระดับปริญญาตรแีละงานประชุมสัมมนาและฝaกอบรม ใหPแก#หน#วยงานต#างๆ ของ

มหาวิทยาลัยที่มาขอใชPบริการทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

 2. ปฏิบัติหนPาที ่เกี ่ยวกับการจัดเตรียม ติดตั ้งและควบคุมการใชPงานโสตทัศนูปกรณ:ต#างๆ เช#น 

ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง จอฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร: เครื่องฉายภาพ ฯลฯเพื่อบริการสำหรับงานที่

หน#วยงานภายนอกมาขอใชPบริการเช#น งานอบรม งานสัมมนา งานเลี้ยงงานสังสรรค:และงานอื่นๆ ที่หน#วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯขอใชPบริการ 

 3. จัดทำเอกสารบันทึกขPอความและบันทึกขPอความระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: (E-From) ในการ

ขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: 

 4. ตรวจสอบและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ:ที่อยู#ในความรับผิดชอบ 

 5. จัดซื้อจัดจPาง ตรวจรับ กำหนดคุณสมบัติ ตรวจการจPางและกำหนดราคาครุภัณฑ:ที่จำหน#าย 

6. จัดทำรายงาน ปGญหา อุปสรรคและส#งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูPขอใชPบริการเพื่อ

รวบรวมขPอมูลและหาวิธีแนวทางแกPไข 
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 ด*านการบริการ 

 1. ดูแลและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ:ในส#วนของหน#วยงานต#างๆ  ที่ขอใชPบริการ 

 2. ใหPบริการยืม รับคืน โสตทัศนูปกรณ:ตามหน#วยงานต#างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ขอใชPบริการ 

 3. ใหPคำแนะนำ ตอบปGญหาเกี่ยวกับการใชPโสตทัศนูปกรณ:กับผูPขอใชPบริการ 

ที่มา: หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:,เก่ียวกับ สทศ,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563. 

สืบคPนวันที่ 28 มี.ค. 2563,เขPาถึงไดPจาก https://oet.stou.ac.th/avcenter/avservice/ 
8. บทบาทหน*าท่ีของงานบริการโสตทัศนูปกรณ> 

 จากโครงสรPางของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา งานบริการโสตทัศนูปกรณ:อยู #ในหน#วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ: ภายใตPศูนย:โสตทัศนศึกษา ซึ่งหนPาที่ความรับผิดชอบของตำแหน#งนายช#างอิเล็กทรอนิกส: 
ปฏิบัติงาน มดัีงน้ี 

 หน*าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ในฐานะที่ผูPจัดทำคู#มือไดPรับมอบหมายใหPปฏิบัติงานในตำแหน#งนายช#างอิเล็กทรอนิกส:ระดับปฏิบติังาน 

นั้น เป~นงานที่ตPองใชPความรูPความสามารถความชำนาญงานทักษะและประสบการณ:ในการปฏิบัติงานเฉพาะ

ดPานหรือเฉพาะทางเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไวP 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดPานต#างๆ ดังน้ี 
 1. ด*านการปฏิบัติการ 

  1.1 งานจัดเตรียม ดูแล ติดตั้งและควบคุมการใชPงานโสตทัศนูปกรณ: เป~นภารกิจของหน#วย

บริการโสตทัศนูปกรณ: ปฏิบัติหนPาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียม ติดต้ังและควบคุมการใชPงานโสตทัศนูปกรณ:ต#างๆ 

เช#น ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง จอฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร: เครื่องฉายภาพ ฯลฯ เพื่อบริการใหPกับ

หน#วยงานของมหาวิทยาลัยและหน#วยงานภายนอกที่มาขอใชPบริการทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ใหP

บรรลุตามเป�าหมาย เช#น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานสถาปนามหาวิทยาลัย งานปฐมนิเทศนักศึกษา 

งานอบรม งานสัมมนา งานฝaกอบรมประสบการณ:วิชาชีพฯ งานสัมมนาเขPมฯ สัมมนาเสริมฯ และงานประชุม

ของหน#วยงานต#างๆ เพื่อใหPงานดำเนินการไปอย#างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห:: ในการปฏิบัติหนPาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียม ดูแล ติดตั้งและควบคุมการใชPงานโสตทัศนูปกรณ:ต#างๆ 

เช#น ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง จอฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร: เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: ฯ ตามที่

หน#วยงานต#างๆ ของมหาวิทยาลัยแจPงความประสงค:ว#าจะดำเนินการขอใชPบริการ โดยหน#วยงานต#างๆ ตPองส#ง

บันทึกขPอความในรูปแบบเอกสารหนังสือราชการ หรือระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส:เพื่อใหPผูPปฏิบัติงานทราบ

และประสานงานกับเจPาของงานเมื่อทราบความตPองการของผูPขอใชPบริการและวัตถุประสงค:ของงานน้ันๆแลPว

จ ึงดำเนินการติดตั ้งและควบคุมรวมทั ้งดูแลการใชPงานโสตทัศนูปกรณ:โดยใชPความร ู P ความสามารถ 

ประสบการณ:การทำงานและวางแผนการจัดการปฏิบัติงานนั้นใหPบรรลุเป�าหมายซึ่งในบางครั้งไม#สามารถ

ปฏิบัติงานนั้นไปตรงตามเป�าหมายเนื่องจากในขั ้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ:อาจพบปGญหาการชำรุดการ

เสื่อมสภาพของอุปกรณ:จึงตPองทำการซ#อมแซมหรือเบกิอุปกรณ:ใหม#ทำใหPการปฏิบติังานล#าชPา จึงตPองใชPเวลาใน

การติดต#อประสานงานและใชPเวลาในการติดต้ังอุปกรณ:และการปฏิบัติงานก็อาจเกิดขPอผิดพลาดข้ึนไดP 
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  1.2 จัดทำเอกสารแจPงขอใชPบริการและการขอใชPบริการผ#านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส: 

(E-Service/E-From) ในการขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ในฐานะผูPใหPบริการ

โสตทัศนูปกรณ:กับหน#วยงานต#างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน#วยงานภายนอกที่มาขอใชPบริการ หน#วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ:จึงอำนวยความสะดวกในการใหPบริการโดยใหPผูPขอใชPบริการสามารถขอใชPบริการไดPในหลาย

ช#องทางดังน้ี 

 - บันทึกขPอความการขอใชPบริการแบบหนังสือราชการ 

 - แบบฟอร:มการขอใชPบริการผ#านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: (E-Service/E-From) 

 - แบบฟอร:มการขอใชPบริการ ซึ่งหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPจัดทำข้ึน 

 - แบบฟอร:มการขอใชPบริการทางโทรศัพท: (ในกรณีเร#งด#วนที่ไม#สามารถทำบันทึกขอใชPบริการไดPทัน) 

 บันทึกขPอความและแบบฟอร:มเหล#าน้ีไดPจัดทำข้ึนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใชPบริการและการ

ใหPบริการเพื่อเป~นแบบมาตรฐานเดียวกัน ในแบบฟอร:มขอใชPบริการไดPระบุวันเวลาขอใชPบริการ กิจกรรมที่ขอ

ใชPบริการและประเภทของโสตทัศนูปกรณ:และจำนวนที่ตPองการใชPบริการ 

วิเคราะห:: ในการปฏิบัติหนPาที่ใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:น้ันผูPจดัทำคู#มือไดPรับมอบหมายใหPปฏิบัติงานตามบนัทกึ

ขPอความขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:โดยติดต#อประสานงานภายในหน#วยงานและหน#วยงานที่เกี่ยวขPอง เพื่อ

ใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการในการใชPอุปกรณ:และแกPไขปGญหาหรือหาแนวทางแกPไขปGญหาที่เกิดขึ้นแก#ผูPขอใชP

บริการ คอยดูแลใหPผูPขอใชPบริการไดPรับความพึงพอใจเมื่อพบขPอบกพร#องและนำไปปรับปรุงเพื่อใหPบริการ

โสตทัศนูปกรณ:ในส#วนของงานที่ไดPรับมอบหมายซึ่งในบางครั้งไม#สามารถปฏิบัติงานนั้นไปตรงตามเป�าหมาย

เน่ืองจากเอกสารบันทึกขPอความที่ส#งมามขีPอมูลที่ไม#ถูกตPองไม#สามารถติดตามงานน้ันไดPจึงทำใหPการปฏิบัติงาน

ล#าชPา ตPองใชPเวลาในการติดต#อประสานงาน ใชPเวลาในการติดตั ้งอุปกรณ:และการปฏิบัติงานก็อาจเกิด

ขPอผิดพลาดขึ้นไดP ผูPปฏิบัติงานตPองใชPประสบการณ:ทักษะความรูPความสามารถในการจัดทำตารางบันทึกการ

ปฏิบัติงานของหน#วยงานต#างๆ ที ่ขอใชPบริการเพื ่อรวบรวมขPอมูลและประวัติการขอใชPบริการในการ

ประสานงานแมPขPอมูลที่ส#งมาจะไม#ถูกตPองเพื่อใหPมีความสะดวกรวดเร็วและง#ายต#อการจัดเตรียม ติดตั้งและ

ควบคุมโสตทัศนูปกรณ: 

  1.3 งานจัดซื้อจัดจPาง ตรวจรับ กำหนดคุณสมบัติ ตรวจการจPางและกำหนดราคาครุภัณฑ:ที่

จำหน#าย ผูPจัดทำคู#มือไดPรับมอบหมายใหPปฏิบัติหนPาที่เป~นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจPาง คณะกรรมการตรวจรับ 

คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ คณะกรรมการตรวจการจPางและคณะกรรมการกำหนดราคาครุภัณฑ:ที่

หมดอายุการใชPงานและแทงจำหน#าย ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต#งต้ัง 

ซึ่งเป~นภาระงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน#วยงานใหPสามารถดำเนินการไปไดPตามเป�าหมาย รวมทั้ง

สามารถตอบสนองนโยบายขององค:กรที ่ต PองใชPจ#ายเงินงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดไดPอย#างมี

ประสิทธิภาพ 

วิเคราะห::  ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราชมีนโยบายใชPระบบสามมิติในการทำงานดPานพัสดุเพื่อใหP

ผูPบริหารสามารถทราบรายละเอียดการบริหารงบประมาณที่ไดPรับและใชPเป~นขPอมูลในการตัดสินใจในการ
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บริหารงบประมาณน้ัน ผูPเขียนคู#มือในฐานะที่เป~นเจPาหนPาที่ปฏิบัติงานและไดPรับมอบหมายใหPปฏิบัติหนPาที่ใน

การจัดซื้อ/จัดจPาง ซึ่งผูPปฏิบัติงานตPองมีทกัษะความรูPความสามารถในข้ันตอนการทำรายงานการจัดซื้อ/จัดจPาง

และการตรวจรับพัสดุของระบบสามมิติน้ันทำอย#างไร ดังน้ันเพื่อใหPผูPปฏิบัติงานไดPรับทราบหลักการทำงานของ

การดูแลงานพัสดุดPวยระบบสามมิติว#ามีการดำเนินการอย#างไรและสามารถปฏิบัติงานไดPอย#างถูกตPองเขPาใจใน

หลักการจัดซื้อ/จัดจPาง ในระบบสามมิติผูPปฏิบัติงานควรศึกษาจากแหล#งขPอมูลต#างๆ เช#นการอบรมทางงานกอง

พัสดุ การศึกษาจากอินเทอร:เน็ตทั้งในดPานกฎระเบียบ ในดPานกฎหมายเพื่อใหPการดำเนินการจัดซื้อจัดจPางและ

การบริหารงานพัสดุในหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:เป~นไปตามวัตถุประสงค:และตรงตามหลักธรรมาภิบาล 

  1.4 จัดทำรายงาน ปGญหาอุปสรรค และแบบประเมินผลความพึงพอใจในการใหPบริการ เพื่อ

รวบรวมขPอมูลและหาวิธีการหรือแนวทางแกPไข นอกจากการใหPบริการจัดเตรียม ติดตั ้ง ควบคุม ดูแล

โสตทัศนูปกรณ:แลPวหลังจากที่ผูPปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ปฏิบัติหนPาที่เสร็จสิ้นภารกิจผูPปฏิบัติงาน

บริการโสตทัศนูปกรณ:จะตPองจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจใหPกับผูPขอใชP

บริการเพื่อผูPปฏิบัติงานจะไดPนำมาสรุปรายงานปGญหาอุปสรรคต#างๆ และนำส#งผูPบังคับบัญชาเพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงแกPไขขPอบกพร#องและพัฒนาใหPงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ทั้งบุคลากรและโสตทัศนูปกรณ:ใหPมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

วิเคราะห::  การจัดทำรายงาน ปGญหาอุปสรรคและแบบประเมินความพึงพอใจของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:

เพื่อสรุปการทำงานในแต#ล#ะงานที่ไดPปฏิบัติไปแลPวน้ัน จุดประสงค:เพื่อไดPรับทราบขPอมูลต#างๆ ของผูPใหPบริการ

และของผูPขอใชPบริการ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานว#ามีขPอดีขPอเสียอย#างไรเมื่อมีการประเมินจากผูPขอใชPบริการ 

ผูPปฏิบัติงานมีการแกPไขปรับปรุงอย#างไร มีการพัฒนางานบริการใหPดีข้ึนอย#างไร และนำขPอมูลนั้นมาจัดเก็บ

รวบรวมในฐานขPอมูลของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: แต#ขPอมูลที่นำมาน้ันเป~นขPอมูลแบบเอกสารที่มีปริมาณ

มากทำใหPเกิดปGญหาในการจัดเก็บและคPนหาขPอมูล ผูPจัดทำคู#มือจึงไดPดำเนินการนำอุปกรณ:เครื่องคอมพิวเตอร:

มาช#วยในการจัดทำเอกสารต#างๆ อีกทั้งยังตPองใชPทักษะความรูP ความสามารถ เพื่อนำมาประยุกต:ใชP จาก

แหล#งขPอมูลต#างๆ จากการจัดอบรมของทางมหาวิทยาลัย และศึกษาจากระบบอินเทอร:เน็ต ในการใชPโปรแกรม

ทำใหPการจัดทำเอกสารและการทำรายงานต#างๆ สามารถดำเนินการไปไดPอย#างรวดเร็วมีความเป~นระเบียบ

สามารถจัดเก็บไดPในปริมาณมากและยังสามารถคPนหาขPอมูลไดPอย#างรวดเร ็วซ ึ ่งช#วยใหPการทำงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนและยังเป~นการพัฒนาบุคลากรภายในหน#วยงานใหPกPาวทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

  1.5 การประเมินดัชนีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในพื้นที่งานที่รับผิดชอบ ใน

การปฏิบัติงานของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:นอกจากหนPาที่ที่ผูPปฏิบัติงานไดPรับมอบหมายใหPปฏิบัติแลPวการ

ทำงานของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ยังตPองมีการประเมิน

ดัชนีตัวช้ีวัดผลในการปฏิบัติงานหรือความสำเร็จของงาน สำหรับบุคลากรภายในพื้นที่งานที่รับผิดชอบเพื่อใหP

เกิดการพัฒนาในดPานทักษะ ความรูP ความสามารถ ในงานที่ปฏิบัติและเพื่อใหPเกิดประโยชน:สูงสุดในการ

ใหPบริการงานต#างๆ แก#ผูPขอใชPบริการ 

วิเคราะห::  การนำแบบประเมินดัชนีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในพื้นที่งานที่รับผิดชอบไปใชPใน

การปฏิบัติงานผูPประเมินตPองคำนึงถึงหลักการและองค:ประกอบของการประเมินเพื่อนำมาใชPในการปฏิบัติงาน 
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อีกทั้งยังเป~นการสรPางมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหPเป~นไปในทิศทางเดียวกัน พรPอมกับนำผลการประเมินน้ัน

มาสรุปผลเพื่อหาปGญหา อุปสรรค ขPอจำกัดในข้ันตอนต#างๆ  เพือ่เสนอแนะใหPกับผูPบังคับบัญชาไดPนำไปแกPไข 

ปรับปรุง พรPอมจัดเก็บเป~นฐานขPอมูลเพื่อใชPในการตรวจสอบและเพื่อใหPเกิดการพัฒนาของบุคลากรภายใน

หน#วยงานซึ่งจะส#งผลใหPงานบริการโสตทัศนูปกรณ:มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการ 

 2.ด*านการกำกับดูแล 

  2.1 ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ:ที่อยู#ประจำตามพื้นที่ภาระงานที่อยู#ในความ

รับผิดชอบ งานตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ: เป~นภารกิจของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ที่ตPอง

บริการทั้งภายในหน#วยงานบริการโสตทัศนูปกรณ:และใหPบริการกับหน#วยงานภายนอกที่ขอใชPบริการ ซึ่ง

หน#วยงานต#าง ๆ จะแจPงความประสงค:ใหPดำเนินการตรวจสอบหรือซ#อมบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ:และส#งมอบ

งานที่ไดPปฏิบัติใหPกับผูPขอใชPบริการเพื่อใหPงานดำเนินการต#อไปไดP 

วิเคราะห::  งานตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ:นั้นผูPปฏิบัติงานตPองมีทักษะ ความรูPพื้นฐานในการ

ซ#อมอุปกรณ:ทางอิเล็กทรอนิกส: หากขาดทักษะความรู PอาจทำใหPอุปกรณ:เกิดความเสียหายไดP ในงานการ

ใหPบริการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ:ภายในหน#วยงานจะตPองสำรวจอุปกรณ:ทุกครั้งหลังจากใชP

งานเป~นที่เรียบรPอยแลPว หากตรวจพบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ:ผูPปฏิบัติงานตPองดำเนินการซ#อมบำรุง

อุปกรณ:น้ันทันทีหรือดำเนินการส#งซ#อมโดยประสานกับงานคลังของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:เพื่อทำการจดั

จPางซ#อมต#อไปและทำการเบิกอุปกรณ:ใหม#ที่งานคลังของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: เพื่อดำเนินการติดต้ัง

ทดแทนในระหว#างที่อุปกรณ:น้ันรอส#งซ#อมบำรุง ส#วนหน#วยงานต#าง ๆ ที่ขอใชPบริการตPองดำเนินการจดัทำบนัทกึ

ขPอความขอความอนุเคราะห:ในกรณีการตรวจสอบหรือดำเนินการจัดทำบันทึกใบแจPงซ#อมในกรณีซ#อมบำรุง 

และเมื่อผูPปฏิบัติงานไดPรับมอบหมายงานแลPวผูPปฏิบัติงานตPองดำเนินการประสานงานกับผูPที่ขอใชPบริการว#าจะ

ใหPตรวจสอบ ณ จุดใด หากเป~นการแจPงซ#อมบำรุงผูPปฏิบัติงานตPองดำเนินการตรวจสอบว#าเสียหายหรือชำรุด

อย#างไรและจุดใด เมื่อตรวจสอบแลPวทราบว#าเสียจากสาเหตุใดผูPปฏิบัติงานตPองดำเนินการแกPไขตามสาเหตทุี่

ตรวจพบน้ัน หากไม#สามารถซ#อมแซมไดPใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการเบิกอุปกรณ:ใหม#และทำการติดต้ังพรPอมกับ

ทดสอบการใชPงานหลังจากดำเนินการติดตั้งเสร็จแลPว พรPอมส#งมอบงานใหPกับผูPขอใชPบริการต#อไป จากน้ัน

ผู Pปฏิบ ัต ิงานตPองดำเนินการส#งซ #อมโสตทัศนูปกรณ:และประสานงานกับงานคลังของหน#วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ:เพื่อเขียนบันทึกส#งซ#อมบำรุงในกรณีที่ไม#สามารถดำเนินการซ#อมบำรุงเองไดPเพื่อทำการจัดจPาง

ซ#อมแซม ตามข้ันตอนซ#อมบำรุงต#อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  

องค์ประกอบของระบบงำน 
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บทท่ี 3 

องค>ประกอบของระบบงาน 

 

 หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ใหPบริการระบบแสง 

ระบบเสียง ระบบภาพ ทั้งหPองประชุมสัมมนาขนาดใหญ# ขนาดกลางและขนาดเลก็ ในกิจกรรมการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการประชุมสัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานของหน#วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ:ไดPปรับเปลี่ยนกระบวนการ การปฏิบัติงานในการใหPบริการกับผูPขอใชPบริการทั้งหน#วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยไดPนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งอุปกรณ:ที่ใหPบริการ 

ระบบอินเทอร:เน็ตและระบบการจัดการเอกสารในรูปแบบต#างๆ เพื่อเขPามาช#วยในการพัฒนาบุคลากรภายใน

หน#วยงานและยังช#วยในดPานของการปฏิบัติงานที่ทำใหPสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและ

ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ:ที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป~น เพื่อใหPสอดคลPองตามหลักพันธกิจและ

วิสัยทัศน:ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ว#า สู#ความเป~นเลิศดPานเทคโนโลยี

และสื่อการศึกษาทางไกล พัฒนาการใหPบริการและเผยแพร#สื่อการศึกษาทางไกล 

ที่มา: เก่ียวกับ สทศ,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563. 
สืบคPนวันที่ 28 มี.ค. 2563,เขPาถึงไดPจาก https://oet.stou.ac.th/aboutus/ 

 โดยองค:ประกอบของระบบงานแบ#งเป~นดPานต#างๆ ไดPดังน้ี 

  1. บุคคลากร 

  2. สถานที่ 

  3. อุปกรณ: 

  4. กระบวนการทำงาน 

 

1. บุคคลากร 

 บุคลากรที่เกี่ยวขPองในงานบริการโสตทัศนูปกรณ:มีอยู# 2 ส#วนไดPแก# 

 1.1 ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: ไดPแก# ผูPขอใชPบริการหรือหน#วยงานต#างๆ ที่ขอใชPบริการ 

โสตทัศนูปกรณ: ทำหนPาที่ประสานงาน เขียน จัดทำเอกสารในการขอใชPบริการ และลงรายละเอียดไวPเพื่อใหP

ผูPปฏิบัติงานหรือผูPใหPบริการทราบ ซึ่งเอกสารบันทึกขPอความและแบบฟอร:มในการขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:

มี 4 แบบดังน้ี 

  1. บันทึกขPอความการขอใชPบริการแบบหนังสือราชการ (จากผูPขอใชPบริการดำเนินการ) 

  2. แบบฟอร:มการขอใชPบริการผ#านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: (E-Service/E-From) 

  3. แบบฟอร:มการขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: (หน#วยบริการโสตไดPจัดทำข้ึน) 

  4. แบบฟอร:มการขอใชPบริการทางโทรศัพท: (ในกรณีเร#งด#วนไม#สามารถทำบันทึกไดPทัน) 
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รูปภาพบันทึกข*อความการขอใช*บริการแบบหนังสือราชการ จากผู*ขอใช*บริการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ตัวอย0างบันทึกข*อความการขอใช*บริการแบบหนังสือราชการ จากผู*ขอใช*บริการดำเนินการ 

 1. บันทึกขPอความการขอใชPบริการแบบหนังสือราชการ (จากผูPขอใชPบริการดำเนินการ) 

 เป~นการส#งเอกสารจากผูPขอใชPบริการเอง ซึ่งผูPทำเอกสารจำเป~นตPองลงรายละเอียดใหPครบถPวนสมบรูณ:

ถูกตPองและทำการตรวจสอบความถูกตPอง เมื่อตรวจสอบเรียบรPอยแลPวจึงดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 
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รูปภาพแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> (E-Service/E-From) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ตัวอย0างแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> (E-Service/E-From) 

 2. แบบฟอร:มการขอใชPบริการผ#านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: (E-Service/E-From) 

 เป~นการส#งแบบฟอร:มการขอใชPบริการทางอิเล็กทรอนิกส: (E-From) โดยการเขPาระบบของทาง

มหาวิทยาลัยดPวยการเขPาระบบ (E-service) ซึ่งผูPขอใชPบริการสามารถกรอกขPอมูลไดPอย#างรวดเรว็และยังช#วยใหP

ประหยัดเวลา โดยการทำเครื่องหมายที่หนPาช#องของรายการที่จะขอใชPบริการใหPถูกตPองพรPอมทำการตรวจ 

สอบความถูกตPอง เมื่อตรวจสอบเรยีบรPอยแลPวจึงทำการส#งไปยังผูPใหPบริการผ#านทางระบบอินเทอร:เน็ตพรPอมรอ

รับการยืนยันหรือบันทึกตอบกลับจากหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:เพื่อนำไปสู#กระบวนการในข้ันตอนต#อไป 
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แบบฟอร>มการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> (หน0วยบริการโสตได*จัดทำขึ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ตัวอย0างแบบฟอร>มการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> (หน0วยบริการโสตได*จัดทำข้ึน) 

 3 แบบฟอร:มการขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: (หน#วยบริการโสตไดPจัดทำข้ึน) 

 แบบฟอร:มนี ้เป~นแบบฟอร:มที ่ทางหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPจัดเตรียมไวPเพื ่อใหPบริการกับ

หน#วยงานต#างๆ ทั้งงานการประชุม อบรมสัมมนา และการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมที่หน#วยงานน้ันๆ  

จัดข้ึน แต#ข้ันตอนการปฏิบัติน้ันผูPขอใชPบริการจำเป~นจะตPองดำเนินการดPวยตนเองโดยการกรอกแบบฟอร:มน้ีที่

หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:และกรอกขPอมลูในการขอใชPบริการใหPถูกตPองครบถPวน เมื่อตรวจสอบความถูกตPอง

เรียบรPอยแลPว ทางหน#วยบริการโสตจะดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 
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แบบฟอร>มการขอใช*บริการทางโทรศัพท> (ในกรณีเร0งด0วนไม0สามารถทำบันทึกได*ทัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 ตัวอย0างแบบฟอร>มการขอใช*บริการทางโทรศัพท> (ในกรณีเร0งด0วนไม0สามารถทำบันทึกได*ทัน) 

 4 แบบฟอร:มการขอใชPบริการทางโทรศัพท: (ในกรณีเร#งด#วนไม#สามารถทำบันทึกไดPทัน) 

 แบบฟอร:มประเภทนี้ ทางหน#วยบริการโสตไดPจัดทำไวPเพื่ออำนวยความสะดวกใหPกับหน#วยงานต#างๆ

ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ขอใชPบริการเป~นกรณีเร#งด#วนเพื่อใหPเกิดความรวดเร็วในการใหPบริการ ผูPขอใชPบริการตPอง

เตรียมขPอมูลต#างๆ ที่ถูกตPองและประสานงานพรPอมแจPงขPอมูลเหล#านั้นกับเจPาหนPาที่ผูPใหPบริการเพื่อใหPผูPใหP

บริการไดPดำเนินการไดPอย#างถูกตPองและรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตPองการใหPแก#ผูPขอใชPบริการแต#ถึงอย#างไร

เมื่องานสำเร็จลุล#วงเป~นไปตามวัตถุประสงค:แลPว ผูPขอใชPบริการจำเป~นตPองทำเอกสารใน 3 แบบขPางตPนแบบใด

แบบหน่ึงใหPกับหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: เพื่อหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:จะไดPทำการรวบรวมขPอมูลและ

เก็บขPอมูลไวPในการจัดทำฐานขPอมูลเพื่อดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 
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 1.2. ผูPใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: ไดPแก# เจPาหนPาที่โสตทัศนูปกรณ:ที่ใหPบริการติดต้ัง ควบคุม ดูแลในการ

ใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: จากโครงสรPางบุคลากรในหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา สำนัก

เทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดการดPานบุคลากรในการใหPบริการ คือ มีการจัดแบ#งพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อใหP

สะดวกและรวดเร็วในการใหPบริการ ทำใหPงานที่ปฏิบัติมีปะสิทธิภาพมากข้ึน มีการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูP

อุปกรณ:ใหม#ๆและนำไปใชPงานไดPอย#างถูกตPอง มีการจดัเจPาหนPาที่ในการติดต#อประสานงาน คอยดำเนินการและ

รับเรื่องต#างๆ พรPอมแจPงใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการต#อไป  

 ในฐานะผูPจัดทำคู#มือไดPรบัมอบหมายใหPปฏิบัติหนPาทีร่ับผิดชอบงานบริการกลุ#ม 3 มีบุคลากรในการ

ใหPบรกิารโสตทัศนูปกรณ: 5 คน ดังน้ี 
 

แผนผังแสดงบุคลากรงานบริการโสตทัศนูปกรณ>กลุ0มงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.1 แผนผังแสดงบุคลากรงานบริการโสตทัศนูปกรณ>กลุ0มงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 - หัวหนPางานบรกิารกลุ#ม มหีนPาที่ ควบคุม ดูแล ติดต้ังโสตทศันูปกรณ:และแกPไขปGญหาเพื่อใหPบริการ

แก#ผูPขอใชPบรกิาร ติดต#อประสานงานกบัผูPขอใชPบริการและมอบหมายงานใหPผูPปฏิบัติงาน จัดภาระงานและ

จัดเกบ็ขPอมลูการใหPบริการ 

 - ผูPช#วยหัวหนPาทีม มหีนPาที่ ควบคุม ดูแล ติดต้ังโสตทัศนูปกรณ:เพื่อใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการ ติดต#อ

ประสานงานกบัผูPขอใชPบริการ 

 - ผูPปฏิบัติงาน มหีนPาที่ ติดต้ัง ดูแล และควบคุมโสตทัศนูปกรณ:เพื่อใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการ 
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2. สถานท่ี 

 หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:จัดใหPบุคลากรผูPปฏิบัติงานไดPมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการใหPบริการ

งานโสตทัศนูปกรณ:ต#างๆ เพื ่อกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื ่อใหPผู PปฏิบัติงานไดPทราบถึงพื ้นที่ในการ

ใหPบริการของกลุ#มงานที่ผูPปฏิบัติงานรับผิดชอบและยังเป~นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูPการใชPงานอุปกรณ:

ใหม#ๆ เทคโนโลยีใหม#ๆและนำไปใชPงานไดPอย#างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของกลุ#มงานบริการ

โสตทัศนูปกรณ:แบ#งเป~น 4 กลุ#มงาน เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา 1 ปÑในการปรับเปลี่ยน จะดำเนินการสลับ

เปลี่ยนไปตามลำดับและในแต#ละกลุ#มงานจะมพีื้นที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
 

แผนผังการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีในการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.2 แผนผังการปรับเปล่ียนพื้นท่ีในการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

 
 ผูPจัดทำคู#มือในฐานะเจPาหนPาที่บริการโสตทัศนูปกรณ:ของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศน

ศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ไดPรับมอบหมายใหPดูแลงานบริการกลุ#ม 3 ซึ่งมหีนPาที่ความรับผิดชอบในการ

ใหPบริการจัดเตรียม ติดต้ัง ควบคุมและดูแลโสตทัศนูปกรณ: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบริภัณฑ: อาคาร

ศูนย:ฝaกการพิมพ:แห#งชาติ อาคารตรีศร อาคารสุโขสโมสร อุทยานการศึกษาและอนุสาวรีย: รัชกาลที ่7 ซึ่งใน

พื ้นที่ความรับผ ิดชอบของกลุ #มงานนี ้จะมีหPองประชุมที ่ใหPบริการในกิจกรรมการเร ียนการสอน การ

ประชุมสัมมนาและกิจกรรมต#างๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวน 37 หPอง และเพื่อใหPเห็นภาพรวมของพื้นที่ความ

รับผิดชอบของกลุ#มงานผูPจัดทำคู#มือไดPแสดงเป~นแผนภูมิดังน้ี 
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แผนผังแสดงรายชื่ออาคารและหมายเลขห*องประชุมท่ีอยู0ในพ้ืนท่ีของงานบริการกลุ0ม 3 หน0วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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แผนผังแสดงรายชื่ออาคารและหมายเลขห*องประชุมท่ีอยู0ในพ้ืนท่ีของงานบริการกลุ0ม 3 หน0วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.4 อาคารบริภัณฑ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.5 อาคารศูนย>ฝrกการพิมพ>แห0งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.6 อาคารตรีศร 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.7 อาคารสุโขสโมสร 
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 จะเห็นไดPว#าพื้นที่ที่อยู#ในความรับผิดชอบของทีมบริการกลุ#ม 3 มีปริมาณค#อนขPางมาก ดังน้ันผูPจัดทำ

คู#มือจึงมีแนวคิดในการเขียนคู#มือเล#มนี้ขึ้นเพื่อเป~นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผูPปฏิบัติงานอีกทั้งยงัเป~น

แนวทางใหPผูPขอใชPบริการสามารถนำไปปฏิบัติและนำไปใชPประโยชน:ไดPอย#างมีประสิทธิภาพ และยังทำใหPการ

ปฏิบัติงานน้ันเป~นมาตรฐานเดียวกันอีกดPวย 
 
3. อุปกรณ> 

 อุปกรณ: (Equipment) เป~นสิ่งสำคัญในการใหPบรกิารของหน#วยโสตทัศนูปกรณ: และเป~นองค:ประกอบ

สำคัญในการสนับสนุนขPอมูลเพื่อสรPางเสรมิประสบการณ:ทางการเรยีนรูPใหPแก#ผูPขอใชPบริการ โสตทัศนูปกรณ:ที่มี

อยู#ในปGจจุบันมีมากมายหลายชนิดและมีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย#าง

รวดเร็ว และสิ่งสำคัญในการใชPโสตทัศนูปกรณ:น้ันคือผูPปฏิบัติงานจะตPองเลือกและใชPอุปกรณ:ใหPเหมาะกับงาน

ตามความตPองการของผูPขอใชPบริการ ซึ่งอุปกรณ:เหล#าน้ีจะมีหนPาที่แตกต#างกันไปในการใชPงานแต#ละประเภท 

 โสตทัศนูปกรณ:ทีใ่ชPในการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: มดัีงน้ี 

  1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) 

  2. เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) 

  3. เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) 

  4. เครื่องผสมเสียงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว (Powered mixer) 

  5. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 

  6. เครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) 

  7. ไมโครโฟน (Microphone) 

  8. ลำโพง (Speaker) 

  9. จอฉายภาพ (Screen) 

  10. สายสัญญาณต#างๆ (Signal Cable) 

  11. ข้ัวต#อและข้ัวแปลงสัญญาณ (Connector/Adapter) 
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หน*าท่ีการทำงานและคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ>ในการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

 

 1. เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร> (Projector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร> (Projector) 

ที่มา : https://www.pssmart.com/epson-eb-x39.html ,2563. 

 

  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) เป~นอุปกรณ:ฉายภาพที่ใชPในการนำเสนอขPอมูล

ต#างๆ ที่รองรับสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร: เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องเล#นวีซีดี เครื่องเล#นดีวีดี และ

เครื่องกำเนิดภาพอื่นๆ นำเสนอใหPขPอมูลและเน้ือหาปรากฏข้ึนบนจอฉายภาพ โดยมีจุดเช่ือมต#อสัญญาณต#างๆ

ดังน้ี 

 - ช#องเช่ือมต#อ USB (Viewer / Wireless / DC Out) 

 - ช#องเช่ือมต#อ Video Input 

 - ช#องเช่ือมต#อ Computer 1 Input / Computer 2 Input 

 - ช#องเช่ือมต#อ HDMI 1 Input 

 - ช#องเช่ือมต#อ Audio Input  

 - ช#องเช่ือมต#อ AC Line Voltage 220VAC / 50 Hz 

 ในงานการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:จึงใชPเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) เพื่อเป~นสื่อกลาง 

เพื่อการถ#ายทอดสื่อภาพต#างๆ ในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และฝaกอบรมต#างๆ ของมหาวิทยาลัย

ฯและหน#วยงานภายนอกที่มาขอใชPบริการ 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร> (Projector) 

- Projection System 3LCD 

- Brightness 3500 ANSI Lumens 

- Contrast Ratio 15000:1 

แผงควบคุมการใช*งาน บนเคร่ืองฉายภาพ Projector 
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 2. เคร่ืองขยายเสียง (Amplifiers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 เคร่ืองขยายเสียง (Amplifiers) 

ที่มา : https://www.audiocity2u.com/Power-Amplifier/Crown/Crown-XLI-2500.html,2563. 

 

  เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) หรือเครื่องขยายสัญญาณเสียง หรือที่นิยมเรียกว#า เพาเวอร:

แอมปลิฟายเออร: (Power Amplifier) เป~นอุปกรณ:ที่ใชPทำหนPาที่ขยายสัญญาณเสียงจากแหล#งเสียงต#างๆ เช#น 

ไมโครโฟน (Microphone) เครื ่องผสมเสียง (Audio Mixer) เครื ่องเล#นซีดี (CD player) และนำสัญญาณ 

Output ออกมาใชPงานในการเชื่อมต#อกับลำโพงและเสียงตPองไม#เปลี่ยนแปลงไปจากแหล#งกำเนิดเสียง โดยมี

ช#องเช่ือมต#อสัญญาณต#างๆ ดังน้ี 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Input RCA and XLR Inputs Speak on  

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output Binding Post Outputs 

 - ช#องเช่ือมต#อ AC Line Voltage 220VAC / 50 Hz 

- Lens F = 1.58 - 1.72, f = 16.9 mm - 20.28 mm 

- Aspect Ratio 4:3 

- Throw Ratio 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) 

- Lamp UHE, 210 W, 6,000 h durability, 12,000 h durability 

(economy mode) 

- Keystone Adjustment Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° 

- Color System NTSC/PAL/SECAM 

ไฟ AC 220 V 
 

ช0องสัญญาณ Input 

ช0องสัญญาณ Output 
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 ในงานการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:ใชPเครื่องขยายเสียงในการปฏิบัติงานเพื่อใหPงานน้ันบรรลุตรงตาม

เป�าหมายในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนาและฝaกอบรมต#างๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯและหน#วยงาน

ภายนอกที่มาขอใชPบริการ 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเคร่ืองขยายเสียง (Amplifiers) 

 
 3. เคร่ืองผสมเสยีง (Audio Mixer) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 เคร่ืองผสมเสียง (Audio Mixer) 

ที่มา : https://www.audio-hi-end.com/15703944/soundcraft-gb8-32,2563. 

- Channels 2 Channel 

- Sensitivity (for full rated power at 4 ohms): 0.775V or 1.4V  

- Signal to Noise Ratio (below rated power 20Hz to 20kHz, A-Weighted) : > 100 dB  

- Total Harmonic Distortion (THD) (20Hz - 20kHz): < 0.5% 

- Intermodulation Distortion (60 Hz and 7 kHz at 4:1 from full rated output to –40dB): 

= / < 0.35% 

- - Frequency Response (at 1W, 40 Hz - 20 kHz): ± 1 dB 

- Crosstalk (below rated power): at 1 kHz: –75 dB; at 20 kHz: –59 dB 

- Damping Factor (from 10Hz to 400Hz, 8ohm load): > 200  

สวิตซ>เปáด/ปáดเคร่ือง 

ไฟ AC 220 V 
 

ช0องสัญญาณ Input 32 channel 

ช0องสัญญาณ Output 

ปุäมควบคุมเสียงของแต0ละ Channel 
 

  

ปุäมควบคุมระดับเสยีงหลัก (Master Control) 
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  เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) หรือทั่วไปนิยมเรียกว#า มิกเซอร: (Mixer) เป~นอุปกรณ:ที่ทำ

การรวม ทำการจัดระบบ ทำการเปลี่ยนแปลง ทำการปรับแต#งการเคลื่อนไหว (Dynamic) ของสัญญาณเสียง 

(หร ือที่ เร ียกว#า "ทำการผสม Mixing") (ความรู Pท ั ่วไป-ด Pานเครื ่องเส ียง/เครื ่องผสมสัญญาณMixer,2563. จาก

https://www.audiocityu.com/Knowledge-Mixer.html) และยังสามารถผสมเสียงสัญญาณที่ต#อเนื่องคงที่แบบ

อนาล็อก (Analog) หรือสัญญาณที่เป~นแบบดิจิตอล (Digital) ตามแต#ชนิดของเครื่องผสมเสียง โดยสัญญาณที่

ถูกดัดแปลงแลPว ( โวลท: Voltages หรือ digital samples) จะถูกรวมกัน (Sum) เพื ่อผลิตเป~นสัญญาณ 

Output รวม (Combined output signals) ตัวอย#างการใชPงานง#ายๆของเครื ่องผสมเสียง คือ การผสม

สัญญาณเสียงจากไมโครโฟน สองตัว ที่แต#ละตัว ผูPพูดอาจมีการบรรยายสลับกัน หรือคู#กัน ซึ่งสัญญาณที่ออก

จากเครื่องผสมเสยีง จะถูกส#งตรงไปยังเครื่องขยายเสยีง และเครื่องขยายเสียงจะส#งสญัญาณไปออกที่ชุดลำโพง 

โดยมีช#องเช่ือมต#อสัญญาณต#างๆ ดังน้ี 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 2 full feature stereo channels 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 2 stereo returns 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 8 Aux sends (4 are pre/post switchable) 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 4 sub groups (SWAP with Auxes 1-4) 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 7x4 output matrix 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output Record output with limiter 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Input 32 channel 

 - ช#องเช่ือมต#อ AC Line Voltage 220VAC / 50 Hz 

 เครื่องผสมเสียงถือว#าเป~นอุปกรณ:สำคัญในการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:และยังสามารถใชPในการ

สนับสนุนกิจกรรมต#างๆ ของหน#วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯพรPอมยังส#งผลใหPงานที่ปฏิบัติน้ันมี

ประสิทธ์ิภาพมากข้ึน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของ (Audio Mixer) 

 - 32 channel frame size 

 - GB30 mic preamp and precision equalisation circuitry 

 - Talkback facility 

 - Switchable 48V phantom powering on every channel 

 - 18dB/octave high pass filter 

 - 4 mute groups 

 - Frequency Response - Mic/Line Input to any output: 20Hz - 20kHz 
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 4. เคร่ืองผสมเสยีงแบบมเีคร่ืองขยายเสียงในตัว (Powered mixer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 เคร่ืองผสมเสียงแบบมีเคร่ืองขยายเสียงในตัว (Powered mixer) 

ที่มา : https://www.audiocity2u.com/Portable-PA/Yamaha/STAGEPAS-300.html,2563. 
 
  เครื ่องผสมเสียงแบบมีเครื ่องขยายเสียงในตัวหรือทั ่วไปนิยมเรียกว#าเพาเวอร:มิกเซอร: 

(Powered mixer) เพาเวอร:มิกเซอร: (Powered mixer) คือเครื ่องผสมเสียงที ่มีภาคขยายเสียงอยู#ในตัว

เดียวกัน โดยมีการขยายสัญญาณใหPเพิ่มขึ้น เพื่อส#งออกไปเชื่อมต#อกับชุดลำโพง ลักษณะการทำงานของ

เพาเวอร:มิกเซอร:คือ การรวมสัญญาณจากแหล#งเสียงต#างๆ หรือจากไมโครโฟนหลายๆตัวเพื่อควบคุมระดับ

เสียงใหPมีระดับของสัญญาณเสียงที่สม่ำเสมอตามมาตรฐานและส#งสัญญาณ Output ของเสียงไปแสดงผลที่

ลำโพงโดยมีช#องเช่ือมต#อสัญญาณต#างๆ ดังน้ี 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 2 full feature stereo channels 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 2 stereo returns 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output Record output 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Input 10 channel 

 - ช#องเช่ือมต#อ AC Line Voltage 220VAC / 50 Hz 

  เนื่องจากเพาเวอร:มิกเซอร:เป~นอุปกรณ:ที่ใชPงานง#ายเหมาะกับงานที ่ตPองการความสะดวก

รวดเร็ว เคลื่อนยPายง#ายสามารถใชPไดPทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในงานการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:ใชP

เครื่องผสมเสยีงแบบมเีครื่องขยายเสยีงในตัว (Powered mixer) ในการปฏิบัติงานเพื่อใหPงานน้ันบรรลตุรงตาม

สวิตซ>เปáด/ปáดเคร่ือง 

ไฟ AC 220 V 
 

ช0องสัญญาณ Output 

ช0องสัญญาณ Input 10 channel 

ปุäมควบคุมเสียงของแต0ละ Channel 
 

 

ปุäมควบคุมระดับเสยีงหลัก (Master Control) 
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เป�าหมายในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนาและฝaกอบรมและกิจกรรมต#างๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯและ

หน#วยงานภายนอกที่มาขอใชPบริการ 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเคร่ืองผสมเสียงแบบมเีคร่ืองขยายเสยีงในตัว (Powered mixer) 

 Maximum output power 150W + 150W /6ohms@10% THD at 1kHz 

     100W + 100W /6ohms@ 1% THD at 1kHz 

 Frequency response  - 3dB, 0dB, +1dB @20Hz-20kHz, 1W Output/6ohms  

     (Music/Speech switch = [ Speech]) (Speaker L/R) 

     -3dB, 0dB, +1dB @20Hz-20kHz, +4dBu 10kohm load 

     (Music/Speech switch=[ Music])(Monitor Out,Rec Out) 

 Total harmonic distortion Less than 1% @1kHz, 50W Output Power (Speaker L/R) 

     Less than 0.5% @20Hz-20kHz, +14dBu 10k ohm load 

     (Monitor Out, Rec Out) 

 Hum & noise *1  Less than -65dBu (Residual noise) (Speaker Out) 

     Less than -90dBu (Residual noise)(Monitor Out ,Rec Out) 

 Crosstalk (1kHz)  Less than -70dB 

 Channel EQ ±15dB (MAX) HIGH: 10kHz shelving / LOW: 100Hz shelving 
 

 5. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 

ที่มา : https://www.audiocity2u.com/Projector/RAZR-Visualizer,2563. 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Output 

ไฟ AC 12 V 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Input 
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  เคร ื ่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) หร ือที ่นิยมร ียกกันว#าเครื ่องวิชวลไลเซอร: 

(Visualizer) เป~นโสตทัศนูปกรณ:แบบเครื่องฉายที่ทำการแปลงสัญญาณภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

โดยการต#อเครื่องวิชวลไลเซอร: (Visualizer) กับจอมอนิเตอร:เพื่อนำเสนอภาพ หรืออาจต#อร#วมกับเครื่องฉาย

ภาพโปรเจคเตอร:เพื่อถ#ายทอดสัญญาณเป~นภาพขนาดใหญ#บนจอฉายภาพ หลักการทำงานของเครื่องวิชวล

ไลเซอร: (Visualizer) จะเป~นการใชPกลPองถ#ายภาพของวัตถุ และส#งสัญญาณภาพไปแสดงผลที่จอมอนิเตอร:หรอื

จอภาพโปรเจคเตอร: โดยมีช#องเช่ือมต#อสัญญาณต#างๆ ดังน้ี 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output Projector 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output Computer 
 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Input Computer 

 - ช#องเช่ือมต#อ Video Input 

 - ช#องเช่ือมต#อ Audio Input 

 - ช#องเช่ือมต#อ Video Input 

 - ช#องเช่ือมต#อ Audio Input 

 - ช#องเช่ือมต#อ AC Line Voltage 12 V  

การเสนอภาพนิ่งจะเป~นการวางวัสดุฉายลงบนแท#นฉายเพื ่อใหPกลPองที ่อยู #เหนือแท#นฉายจับภาพวัสดุ ซึ่ง

สามารถฉายวัตถุไดP 3 ประเภทดังน้ี 

 - วัสดุทึบแสง เช#น ภาพและขPอความบนสิ่งพมิพ: วัสดุ 3 มิติ 

 - วัสดุกึ่งโปร#งใสและโปร#งแสง เช#น ฟ∏ล:มสไลด:และแผ#นโปร#งใส 

 - ใชPเป~นกลPองโทรทัศน:วงจรป∏ด  

 โดยเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) ในการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอสื่อต#างๆ และยังใชPใน

การเรียนการสอน การประชุมสัมมนาและฝaกอบรมและกิจกรรมต#างๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯและหน#วยงาน

ภายนอกที่มาขอใชPบริการ 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 

 - เป~นเครื่องนำเสนอภาพดPวยกลPองวีดีทัศน:ที่ใชP CMOS ขนาด 1/3 น้ิว 2,000,000 พิกเซล 

 - สามารถฉายแผ#นใส#, วัตถุ 3 มิติ, ฟ∏ล:มสไลด:, ฟ∏ล:มเอ็กซ:เรย:ไดP 

 - สามารถเลอืกระดับการแสดงผลไดP 2 ระดับ SXGA/XGA 

 - สามารถซูมภาพดPวยเลนส:ไดP 12 เท#า (Optical) และซูมดิจติอลไดP 10 เท#า (Digital) 

 - ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดและความสว#างไดPในปุπมเดียว 

 - อัตราการเคลือ่นไหวภาพ (Frame Rate) 25 Frame/Second 

 - สามารถปรบัความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto Focus) 

 - สามารถปรบัความสว#างแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto IRIS) 

 - สามารถปรบัความสมดุลของแสงสีขาวไดPอัตโนมัติ (Auto White Balance) เพือ่ใหPกลPอง

ประมวลผลและแสดงสีของภาพไดPถูกตPองไม#ผิดเพี้ยนตามอณุหภูมิแสง 
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 - มีระบบปรบัภาพ Positive/Negative 

 - มีระบบปรบัภาพ สี หรอื ขาว/ดำ และระบบการหยุดภาพน่ิง (Image Freeze) 

 - สามารถบันทึกภาพเก็บไวPในเครื่องไดP 16 ภาพ 

 - มีไฟส#องวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.5W อายุการใชPงาน 30000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด LED 
 

 6. เคร่ืองคอมพิวเตอร> (Computer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.10 เคร่ืองคอมพิวเตอร>พีซี (PC: Personal Computer) 

ที่มา : https://th.priceprice.com/HP-ProDesk-600-G1-Tower-6798/,2563. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 เคร่ืองคอมพิวเตอร>ขนาดเล็ก หรือ (Notebook Computer) 

ที่มา : https://www.geekbuying.com/item/Asus-P453UJ-Laptop-8GB-1TB-Black-391237.html,2563. 

ไฟ AC 220 V 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Input 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Output 

 

ไฟ DC 19 

V 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Output 

 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Input 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Input 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Output 
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 เครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) คือ อุปกรณ:ที่ใชPสำหรับการนำเสนอสื่อการเรยีนการสอนในรูปแบบ

ต#างๆ ทั ้งภาพนิ่ง ภาพเคลื ่อนไหวและสื ่อเสียง โดยการเชื ่อมต#อเครื ่องคอมพิวเตอร: (Computer) กับ

จอมอนิเตอร:เพื่อนำเสนอสื่อต#างๆ หรืออาจต#อร#วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:เพื่อถ#ายทอดสัญญาณเป~น

ภาพขนาดใหญ#บนจอฉายภาพ และสามารถต#อร#วมกับชุดเครื่องขยายเสียงเพื่อถ#ายทอดสัญญาณเสียง โดยการ

เช่ือมต#อสัญญาณจากช#องเช่ือมต#อสัญญาณต#างๆ ดังน้ี 

 - ช#องเช่ือมต#อแป�นพิมพ: PS/2 Keyboard Port (เครื่องคอมพิวเตอร:พีซ)ี 

 - ช#องเช่ือมต#อเมาส: PS/2 Mouse Port (เครื่องคอมพิวเตอร:พีซ)ี 

 - ช#องเชื ่อมต#อส ัญญาณเขPาแบบ USB Port (เคร ื ่องคอมพิวเตอร :พีซีและเคร ื ่องคอมพิวเตอร: 

 Notebook) 

 - ช #องเช ื ่อมต #อเคร ือข #าย Ethernet Port ( เคร ื ่องคอมพิวเตอร :พ ีซีและเคร ื ่องคอมพิวเตอร: 

 Notebook) 

 - ช#องเชื ่อมต#อส ัญญาณภาพ Output HDMI,VGA Port (เคร ื ่องคอมพิวเตอร :พีซีและเคร ื ่อง

 คอมพิวเตอร: Notebook) 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณเสียง Output (เครื่องคอมพิวเตอร:พีซแีละเครื่องคอมพิวเตอร: Notebook) 

 - ช#องเช่ือมต#อสัญญาณเสียง Input(เครื่องคอมพิวเตอร:พีซแีละเครื่องคอมพิวเตอร: Notebook)  

 - ช#องเช่ือมต#อ DC Line Voltage 19 VDC (เครื่องคอมพิวเตอร: Notebook) 

 - ช#องเช่ือมต#อ AC Line Voltage 220VAC / 50 Hz (เครื่องคอมพิวเตอร:พีซ)ี 

 ซึ่งงานบริการโสตทัศนูปกรณ: ใชPเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) ในการปฏิบัติงานเพื่อการถ#ายทอด

เน้ือหาบทเรียน นำเสนอสื่อการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา การฝaกอบรมและกิจกรรมต#างๆ รวมถึงการ

ใชPเครื่องคอมพิวเตอร: ในระบบประชุมทางไกลผ#านเครื่องคอมพิวเตอร: อีกทั้งยังสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร:

มาใชPประโยชน:ในดPานอื่นๆ เช#น การจัดการเรียนการสอน การจัดทำเอกสาร การลงทะเบียนนักศึกษา การ

จัดทำบัตรนักศึกษา การจัดทำผลการเรียนการสอน รวมไปจนถึงการออกใบรับรองการจบหลักสูตร เป~นตPน 

 โดยหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร:สำหรับการใหPบริการไวP 2 ประเภท 

ดังน้ี 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร:พีซี (PC: Personal Computer) 

 2. เครื่องคอมพิวเตอร:ขนาดเล็ก หรือ (Notebook Computer) 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเคร่ืองคอมพิวเตอร>พีซี (PC: Personal Computer) 

 ซีพียู    Core i5 

 รุ#นโปรเซสเซอร:    Core i5 

 ความเร็วในการประมวลผล  3.9GHz 

 รุ#น GPU    NVIDIA NVS 310, 315, or NVIDIA GeForce   

     GT630 graphics optional 
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 แรม     4GB , 32GB 

 ประเภทหน#วยความจำ   DDR3 

 ชนิดหน#วยความจำ   HDD+SSD/eMMC 

 HDD     500 GB , 1 TB , 2 TB 

 การเช่ือมต#อ    USB2.0 , USB3.0 , Camera 

 ระบบปฏิบัติการ    Windows 7 Ultimate/Windows 8 Pro 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเคร่ืองคอมพิวเตอร>ขนาดเล็ก หรือ (Notebook Computer) 

 CPU:Intel   Core i7-6500U , 2.5GHz~3.1Ghz 

 Graphics   chip:NVIDIA Geforce 920M capacity:2GB DDR3 

 Maximum memory capacity 16 GB 

 Hard Disk Memory  1 TB HDD 

 Display    Screen size: 14 inch  

 Display Ratio   16:9  

 Screen resolution  1366x768 

 Network WIFI   802.11b/g/ac/n wireless internet 2.4G+5G 

 Network card   1000Mbps 

 Camera    Single camera 

 Connectivity Data interface 1×USB2.0+3xUSB3.0 

 Video interface  HDMI ,VGA 

 Multimedia Video format AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/PMP/MPEG/MPG 

     /FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG 

 Audio format   MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG 

 Picture format   JPG/BMP/PNG/GIF 

 E-book format   WORD/EXCEL/PDF/TXT/CHM/HTML 

 Speaker/MIC   Built-in stereo speakers and microphone 
 

 7. ไมโครโฟน (Microphone) 

  ไมโครโฟน (Microphone) ที่ใชPงานในการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมธิราชน้ันมี 2 ชนิดดังน้ี 

  1. ไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone) 

   1.1 ไมโครโฟนแบบใชPสาย (Wired Microphone) 

   1.2 ไมโครโฟนแบบไรPสาย (Wireless Microphone) 

  2. ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร: (Condenser Microphone) 
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 1. ไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone) 

  1.1 ไมโครโฟนแบบใชPสาย (Wired Microphone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12 ไมโครโฟนแบบใช*สาย (Wired Microphone) 

ที่มา : https://www.audiocity2u.com/Microphone/Shure/SM58-LC.html,2563. 

 

  1.2 ไมโครโฟนแบบไรPสาย (Wireless Microphone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.13 ไมโครโฟนแบบไร*สาย (Wireless Microphone) 

ที่มา : https://www.เครื่องเสียงหPองประชุม.com/product/A2-shure-s-4/,2563. 

เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน เครื่องส#งสัญญาณไมโครโฟน 

DC 12 V 

ชุดอุปกรณ>ไมโครโฟนแบบไร*สาย (Wireless Microphone) 

ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 

แบบ Male XLR (XLR ตัวผูP) 

ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 

แบบ Female TRS (TRS ตัวเมีย) 

ไมโครโฟน 

หลักการทำงานของไมโครโฟนชนิดไดนามิค 

รูปแบบการรับเสียงของไมโครโฟนชนิดไดนามิค 
แบบคาร:ดิออย (Cardioid Directional) 

ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 

แบบ Male XLR (XLR ตัวผูP) 
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  หล ักการทำงานและร ูปแบบการร ับเส ียงของไมโครโฟนชนิดไดนาม ิค (Dynamic 

Microphone) มรีูปแบบการรับเสียงในแบบคาร:ดิออย (Cardioid Directional) มีความสามารถในการรับเสยีง

จากดPานหนPา ที ่ 0 องศา ไดPด ีท ี ่ส ุดและรับเสียงจากดPานหลังไดPนPอยมาก หร ืออาจรับไม#ไดPเลยและมี

ความสามารถในการลดเสียงรบกวนไดPดี ถือเป~นรูปแบบการรับเสียงที่นิยมใชPงานในระบบกลางแจPง และใน

หPองสตูดิโอมากที่สุด อีกทั้งยังใหPคุณภาพเสียงที่ครอบคลุมย#านความถ่ีต้ังแต# 50 Hz-15000 Hz ไดPดี หนักแน#น 

ใหPความคงทนสูง จึงเหมาะกับงานทุกประเภท เช#น งานคอนเสิร:ต งานหPองประชุม และกิจกรรมต#างๆ โดยมี

หลักการทำงานคือเปลี่ยนสัญญาณคลื่นเสียง (Sound wave) หรือคลื่นอากาศจากแหล#งตPนกำเนิดเสียง เช#น 

เสียงพูด เสียงรPอง เสียงเครื่องดนตรี เมื่อเกิดคลื่นเสียงกระทบแผ#นไดอะแฟรมของไมโครโฟน จะทำใหPเกิด

กระแสไฟฟ�าเปลี่ยนแปลงซึง่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ�าและส#งผ#านสายนำสัญญาณที่มีการเชื่อมต#อกบัข้ัว

สัญญาณแบบต#างๆ ดังน้ี 

 1. Female XLR (XLR ตัวเมีย) และ Male XLR (XLR ตัวผูP) 

 2. Female XLR (XLR ตัวเมีย) และ Male TRS (TRS ตัวผูP) 

 3. Male TRS (TRS ตัวผูP) และ Male TRS (TRS ตัวผูP) (สำหรบัไมโครโฟนแบบไรPสาย) 

 ไปยังเครือ่งขยายเสียงและลำโพง เพื่อใหPกำเนิดสญัญาณในรปูแบบของเสียงที่เราไดPยิน น่ันเอง 

คุณสมบัติทางเทคนิคของไมโครโฟนแบบใช*สาย (Wired Microphone) 

 Dynamic    (moving coil) 

 Frequency Response   50 to 15,000 Hz 

 Polar Pattern    Unidirectional (cardioid), rotationally symmetrical about 

     microphone axis, uniform with frequency  

 Sensitivity    (at 1,000 Hz Open Circuit Voltage) -54.5 dBV/Pa (1.85 

     mV) 1 Pa = 94 dB SPL  

 Impedance    Rated impedance is 150 ohms (300 ohms actual) for 

     connection to microphone inputs rated low impedance 

 Polarity    Positive pressure on diaphragm produces positive  

     voltage on pin 2 with respect to pin 3 

 Connector    Three-pin professional audio connector (male XLR  

     type) Case 

 

คุณสมบัติทางเทคนิคของไมโครโฟนแบบไร*สาย (Wireless Microphone) 

 เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน  SLX4 

  Audio Output Level   (ref. +/- 38 kHz deviation with 1 kHz tone) XLR 

      connector (into 600 Ohm load): -13 dBV 1/4 

      inch connector (into 3000 Ohm load): -2dBV 
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  Output Impedance   XLR connector: 200 Ohms 1/4 inch connector: 1 

      kilohm 

      XLR output Impedance balanced  

      Pin 1: Ground (cable shield)  

      Pin 2: Audio  

      Pin 3: No Audio  

  Sensitivity    -105 dBm for 12 dB SINAD, typical  

  Image Rejection   >70 dB, typical  

 Power Requirements   12 to 18 Vdc at 150 mA, supplied by external 

     power supply 

เครื่องส#งสัญญาณ SLX2 

 Audio Input Level   +2 dBV maximum at -10dB position  

     -8 dBV maximum at 0dB position 

 Gain Adjustment Range  10dB 

 RF Transmitter Output  30 mW maximum (dependent on applicable 

     country regulations) 

 Power Requirements   2 AA size alkaline or rechargeable batteries 

ไมโครโฟน SM58 

 Frequency response tailored for vocals, with brightened midrange and bass 

 roll off 

 Uniform cardioid pickup pattern isolates the main sound source and 

 minimizes background noise 

 Pneumatic shock-mount system cuts down handling noise 

 Effective built-in spherical wind and pop filter 

 Cardioid (unidirectional) dynamic 

 Frequency response: 50 to 15,000 Hz 
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 2 ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร> ( Condenser Microphone ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.14 ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร> (Condenser Microphone) 

ที่มา : https://www.soundscenter.com/microphone/SHURE/SHUREMX412S.html,2563. 
 
 หล ักการทำงานและร ูปแบบการร ับเส ียงของไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร :  (Condenser 

Microphone) มีรูปแบบการรับเสียงในแบบซูเปอร:คาร:ดิออย (Super Cardioid) มีความสามารถในการรับ

เสียงทั้งดPานหนPา และ ดPานหลัง แต#สามารถรับเสียงดPานหนPาไดPมากกว#า ถูกออกแบบใหPมีมุมและองศาการรับ

เสียงที่แคบ และนPอยกว#ารูปแบบการรับเสียงในแบบคาร:ดิออย (Cardioid Directional) แต#เพิ่มความสามารถ

ในการรับเสียงดPานหลังเพิ่มเขPามา และสามารถตอบสนองย#านความถ่ีเสียงไดPอย#างชัดเจนครบถPวนใหPเสียงที่ใส 

กังวานและรับเสียงย#านความถี่เสียงตั้งแต# 50 Hz - 17 kHz ไดPดีเป~นพิเศษจึงเหมาะแก#การใชPงานในหPอง

บันทึกเสียง ใชPรับเสียงเครื่องดนตรีประเภทใหPเสียงในช#วงความถี่สูง และใชPในชุดไมค:ประชุม โดยมีหลักการ

ทำงานคือการใชPไฟฟ�าแรงดันต้ังแต# 1.5 – 48 โวลท:ที่มาจากแหล#งกำเนิดที่เรยีกว#าแฟนทอม (phantom) เลีย้ง

วงจรเพื่อใชPงาน และส#งผ#านตัวเก็บประจุ (Capacitor) ซึ่งมีข้ัวบวกและลบ โดยข้ัวบวกและข้ัวลบจะถูกต#อไวPที่

แผ#นไดอะแฟรม (diaphragm) คนละแผ#น ดังน้ันทุกครั้งทีแ่ผ#นไดอะแฟรมเคลื่อนที่เขPามาหากัน ประจุไฟฟ�าจะ

ถูกเหน่ียวนำและมากหรือนPอยข้ึนอยู#กับความแรงของเสียงที่มากระทบแผ#นไดอะแฟรม และเมื่อเกิดคลื่นเสียง

กระทบแผ#นไดอะแฟรมของไมโครโฟน จึงทำใหPเกิดการสั่นไหว ทำใหPมีการขยับตัวของระยะห#างของแผ#นเพลท

หลักการทำงานของไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร: 

รูปแบบการรับเสียงของไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร: 

แบบซูเปอร:คาร:ดิออย (Super Cardioid) 

ช#องเช่ือมต#อสัญญาณ Output 

แบบ Male XLR (XLR ตัวผูP) 
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ที่เป~นแผ#นไดอะแฟรมกับแผ#นเพลทแผ#นหลัง ทำใหPค#าความจุมีการเปลี่ยนแปลงตามแรงปะทะจากคลื่นเสียง 
ส#งผ#านสายนำสัญญาณในอัตราทีแ่รง ไปยังเครื่องขยายเสียง และลำโพงน่ันเอง 

 ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร: (Condenser Microphone) มีค#าความไวในการรับเสียงที่ไวมาก จึงทำ

ใหPเกิดเสียงรบกวน (Noise) ไดPง#าย และอาจส#งผลทำใหPเกิดปGญหาจากเสียงลำโพงที่ยPอนกลับ (Feedback) เขPา

มาที่ไมโครโฟน หรือที่เรียกว#าเสียงไมค:หวีด ไมค:หอนไดP ซึ่งการเลือกใชPไมโครโฟนที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

เป~นวิธีการแกPไขไดPเป~นอย#างดี และยังส#งผลทำใหPงานที่ใหPบริการน้ันมีประสิทธ์ิภาพมากข้ึน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของไมโครโฟนคอนเดนเซอร> (Condenser Microphone) 

 Transducer    Condenser 

 Polar Pattern    Super cardioid 

 Frequency Response   50 Hz to 17 kHz 

 Dynamic Range (Typical)  96.2 dB, (@ 1 kW Load) 

 Signal-to-Noise Ratio   67.5 dB, (Referenced @ 94 dB SPL) 

 Maximum Input Sound Level  122.7 dB, (1 kHz @ 1% THD, 1 kW Load) 

 Power Requirements Phantom,  (11 to 52v, DC) 

 Output Impedance   150 Ohms, (180 Ohms Actual @ 1 kHz) 

 Output Connectors   XLR-3M Type 

 

 8. ลำโพง (Speaker) 

  การใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:ของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ไดPมีการเลือกใชPลำโพง 

(Speaker) รูปแบบต#างๆ เพื่อใหPเหมาะสมกับงานที่ผูPขอใชPบริการตPองการ และเพื่อนำเสนอสื่อต#างๆ ในการ

เรียนการสอน การประชุมสัมมนาและฝaกอบรมและกิจกรรมต#างๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯและหน#วยงาน

ภายนอกที่มาขอใชPบริการ ซึ่งลำโพง (Speaker) ที่หน#วยบริการโสตไดPจัดเตรียมไวPเพื่อบริการมีดังน้ี 

  1 ลำโพงประเภทที่มีเครื่องขยายในตัว (Active Loudspeaker) 

  2 ลำโพงฮอร:น (Horn Speaker) 

  3 ลำโพงไดนามิค (Dynamic Speaker) มีดPวยกัน 4ชนิดคือ 

   3.1 ลำโพงเสียงแหลมหรือทวีตเตอร: (Tweeter Speaker) 

   3.2 ลำโพงเสียงกลางหรือมิดเรPงจ: (Mid Range Speaker) 

   3.3ลำโพงเสียงรวมหรอืฟูลเรPงจ: (Full Range Speaker) 

   3.4 ลำโพงเสียงต่ำหรอืเสียงทุPมหรือซบัวูฟเฟอร: (Sub Woofer Speaker) 
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  1 ลำโพงประเภทท่ีมีเคร่ืองขยายในตัว (Active Loudspeaker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.15 ลำโพงประเภทท่ีมีเคร่ืองขยายในตัว (Active Loudspeaker) 

ที่มา : http://www.srsound.co.th/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=1121151,2563. 
 
 ลำโพงประเภททีม่ีเครื่องขยายในตัว (Active Loudspeaker) เป~นตูPลำโพงที่มีภาคขยายเสียงภายในตัว ซ่ึง

ดPานหลังของตัวตูPลำโพง จะมีช#องเชื่อมต#อปลั๊กไฟ AC-220 โวลต: ช#องเชื่อมต#อสัญญาณ Output และช#องเชื่อมต#อ

สัญญาณ Input ต#างๆ เพื่อใชPเชื่อมต#อในการใชPงานเช#น เชื่อมต#อไมโครโฟน เชื่อมต#อแหล#งกำเนิดเสียงต#างๆ ซ่ึงเป~นลำโพง

ที่เหมาะกับงานที่ตPองการความสะดวกรวดเร็ว เคลื่อนยPายง#ายสามารถใชPไดPทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

คุณสมบัติทางเทคนิคของลำโพงประเภทท่ีมีเคร่ืองขยายในตัว (Active Loudspeaker) 

 Power supply   AC:110-240V , 

    including built-in two 12V/4.5AH 

    rechargeable batteries 

 Frequency response 35Hz-20000Hz 

 SPL   94dB(1W/1M) 

 T.H.D.   <1% 

 Input wirde mic -58bBV600 

 Speaker   15" woofer, 3"tweeter *one 

 RMS power   peak 300W 

 Input jack   TS / TRS 6.5 mm. wire mic jack line input / jacks RCA  
 

ไฟ AC 220 

 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Output 

 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ Input 
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ยูนิตฮอร>น 

ปากฮอร>น 

ช0องเช่ือมต0อสัญญาณ 

Input 

  2 ลำโพงฮอร>น (Horn Speaker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 ลำโพงฮอร>น (Horn Speaker) 

ที่มา : http://www.mynke.com/-NANOVA-NU-150WL.html,2563. 
 
 ลำโพงฮอร:น (Horn Speaker) ลำโพงฮอร:นมีโครงสรPาง เป~น 2 ส#วนคือ 

  1. ปากฮอร:น หรือส#วนที่เป~นตัวลำโพง ทำดPวยโลหะ มีลกัษณะเป~นกรวยปากกวPาง 

  ". ยูนิตฮอร:น หรือที่นิยมเรียกว#าส#วนหัวกะโหลก คือ ไดร:เวอร: (Driver) ประกอบดPวย 

แม#เหล็กถาวร ขดลวดเสียง (Voice Coil) ซึ่งพันอยู#บนแผ#นไดอะแฟรม 

 ลำโพงฮอร:น เป~นลำโพงที่ใชPงานร#วมกันระหว#าง ยูนิตฮอร:นและปากฮอร:น โดยมหีลักการทำงานคือ

เมื่อมสีัญญาณเสียงจากเครื่องขยายเสียงเขPามาที่ข้ัวลำโพงโดยใชPการแมทช่ิงไลน:โวลต: 70v 100v ทำใหPเกิด

กระแสไหลผ#านขดลวดเสียง เพื่อใหPเกิดสนามแม#เหล็กที่ขดลวดเสียง จงึเกิดการดูดและผลักตามสัญญาณเสียง

ที่เขPามาและกรวยของลำโพงที่ยึดติดกบัขดลวดเสียง จะมีการเคลือ่นตัวเขPาและออกเป~นจงัหวะ และปล#อยคลื่น

เสียงไปที่ปากฮอร:นเพือ่เพิม่ระดับเสียงใหPสงูข้ึนแลPวจึงปล#อยคลื่นเสียงออกสู#อากาศภายนอก ซึ่งการใชPงานของ

ลำโพงประเภทน้ีจะใชPในงานระบบเสียงตามสาย งานประกาศ งานประชาสมัพันธ: และยังสามารถใชPในการ

สนับสนุนกจิกรรมต#างๆ ของหน#วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯที่ขอใชPบริการ 

คุณสมบัติทางเทคนิคของลำโพงฮอร>น (Horn Speaker) 

 POWER    150 watts 

 VOLTAGE   50/70/100/150 V 

 FREQUENCY RESPONSE 200-10 KHz (Matching with exponential all horn ex. 15 

     ,15x8 ,20 inches) 

 IMPEDANCE   8-16 Ohms 

 SENSITIVITY   110 dB (Measured at one meter on axis with one watt 

     input) 

     128 dB (Measured at one meter on axis with full power 

     input) 
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 TERMINAL   Screw type 

 STRAND   Aluminum 
 
  3 ลำโพงไดนามิค (Dynamic Speaker) 

 ลำโพงไดนามิค (Dynamic Speaker) เป~นอุปกรณ:ไฟฟ�าอย#างหนึ่ง ทำหนPาที่แปลงสัญญาณไฟฟ�าใหP

เป~นหน#วยแสดงผลในรูปของเสียง เช#น เสียงพูด เสียงดนตรี เป~นตPน ลำโพง (Speaker) โดยใชPหลักการทำงาน

ของคอยส:เสียงและหลักการของแม#เหล็กไฟฟ�า เมื่อมีกระแสไฟฟ�าไหลผ#านเขPาไปในขดลวดหรือคอยส: ภายใน

คอยส:จะเกิดสนามแม#เหล็กขึ้นซึ่งจะเหนี่ยวนำใหPแท#งเหล็กที่สอดอยู#เป~นแม#เหล็กไฟฟ�า ปกติแม#เหล็กจะมข้ัีว

เหนือและข้ัวใตP ถPานำแม#เหล็กสองแท#งมาอยู#ใกลPๆกัน โดยนำข้ัวเดียวกันมาชิดกันมันจะผลักกัน แต#ถPาต#างข้ัว

กันมันจะดูดกันดPวยหลักการพื้นฐานน้ี จึงติดแม#เหล็กถาวรลPอมคอยส:เสียงและแท#งเหล็กไวP เมื่อมีสัญญาณทาง

ไฟฟ�าหรือสัญญาณเสียงที่เป~นไฟฟ�ากระแสสลับเขPามา ทำใหPมีการเคลื่อนทีแ่บบดูดและผลักอากาศทำใหPคอยส:

เสียงขยับขึ้นและลงซึ่งจะทำใหPกรวยเสียงของลำโพงขยับเคลื่อนที่ขึ้นและลงไปดPวยและเมื่อไปกระแทกกับ

อากาศจะเกิดเป~นคลื่นเสียงข้ึนน้ันเอง ซึ่งลำโพงที่ดีจะตPองสรPางเสียงใหPเหมือนกับตPนฉบับเดิมมากที่สุด และที่

ใชPงานในหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:มี 4 ชนิดดังน้ี 

 

   3.1 ลำโพงเสียงแหลมหรือทวีตเตอร> (Tweeter Speaker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17 ลำโพงเสียงแหลมหรือทวีตเตอร> (Tweeter Speaker) 

 ลำโพงเสียงแหลมหรือทวีตเตอร: (Tweeter Speaker) คือลำโพงขนาดเล็กของลำโพงไดนามิค มี

หนPาที่ช#วยสรPางคลื่นเสียงในย#านความถ่ีเสียงสงูต้ังแต# 1600 Hz - 20000 Hz หรือที่นิยมเรียกว#าเสยีงแหลม ซึ่ง

ใชPสำหรับเพิ่มรายละเอียดของเสียงที่คมชัดและคุณภาพเสียงที่ดี 

ลำโพงเสียงแหลมหรือทวีตเตอร> (Tweeter Speaker) 
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คุณสมบัติทางเทคนิคของลำโพงเสียงแหลมหรือทวีตเตอร> (Tweeter Speaker) 

 Frequency Response [a]  69 Hz-19 kHz ± 3 dB 

 Usable Range @-6dB [a]  62 Hz–20 kHz 

 Sensitivity 1W @ 1m [b]  96 dB SPL Nominal – 94 dB SPL Wideband 

 Nominal Peak SPL@1m [b]  122 to 125 dB Peak 

 HF Dispersion [c]   50° to 100° Hor. x 55° Vert. Rotatable Horn, 4 positions 

 Directivity    Q : 10 Nominal DI : 10 dB Nominal ( f > 1.8 kHz ) 

 Crossover Frequencies  2.5 kHz Passive 

 Nominal Impedance   8 Ohm 

 Recommended Amplifiers  200 to 500 W / 8 Ohm 

 

   3.2 ลำโพงเสียงกลางหรือมิดเรนจ> (Mid Range Speaker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.18 ลำโพงเสียงกลางหรือมิดเร*งจ> (Mid Range Speaker) 

 

 ลำโพงเสียงกลางหรือมิดเรนจ: (Mid Range Speaker) คือลำโพงขนาดกลางของลำโพงไดนามิค 

มีหนPาที่ช#วยสรPางคลื่นเสียงในย#านความถ่ีเสียงกลางและสงูต้ังแต# 300 Hz - 5,000 Hz เป~นลำโพงใหPเสียงกลาง

และแหลม ซึ่งใชPสำหรับเพิ่มรายละเอียดของเสียงและคุณภาพเสียง ใหPมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของลำโพงเสียงกลางหรือมิดเรนจ> (Mid Range Speaker) 

 Single bookshelf speaker 

 60-watts RMS 4-ohms  

 Flat response 
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   3.3 ลำโพงเสียงรวมหรือฟูลเรนจ> (Full Range Speaker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.19 ลำโพงเสียงรวมหรือฟูลเร*งจ> (Full Range Speaker) 

 ลำโพงเสียงรวมหรอืฟูลเรนจ: (Full Range Speaker) คือลำโพงที่ช#วยสรPางคลื่นเสียงในย#านความถ่ี

เสียงสูงและต่ำในตัวเดียวกันจงึเรียกว#าฟลูเรนจ: (Full Range) มีความสามารถตอบสนองความถ่ีไดPครอบคลุม

ย#านความถ่ีเสียงไดPกวPางทีสุ่ด ต้ังแต# 20 Hz - 20000 Hz เป~นลำโพงที่ใหPเสียงกลางที่ดี ซึ่งใชPสำหรับเพิ่ม

รายละเอียดของเสียงและคุณภาพเสียง ใหPมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของลำโพงเสียงรวมหรือฟูลเรนจ> (Full Range Speaker) 

 Frequency Range 55 Hz to 16 kHz ± 3 dB 

 Sensitivity1 91dB-SPL @ 1W, 1m (pink noise) 

 Maximum Acoustic Output2 114dB-SPL @ 1m (pink noise) 

 116 dB-SPL @ 1m (IEC 3 noise) 

 Dispersion (–6 dB point, average, 1-4 kHz) 

 Horizontal 120˚ Vertical 100˚ 

 Long-Term Power Handling 4 

 240 W continuous 

 Impedance 8 Ohm nominal 

 Connectors: Two (2) parallel-wired 

 NL4 connectors 
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   3.4 ลำโพงเสียงต่ำหรือเสยีงทุ*มหรือซับวูฟเฟอร> (Sub Woofer Speaker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20 ลำโพงเสียงต่ำหรือเสียงทุ*มหรือวูฟเฟอร> (Woofer Speaker) 

 ลำโพงเสียงต่ำหรือเสียงทุPมหรือซับวูฟเฟอร: (Sub Woofer Speaker) คือลำโพงที่ช#วยสรPางคลื่นเสียง

ในย#านความถ่ีเสียงต้ังแต# 20 Hz - 120 Hz มีลกัษณะเสียงทีท่รงพลัง หนักแน#น ซึ่งใชPสำหรบัเพิ่มรายละเอียด

ของเสียงและคุณภาพเสียง ใหPมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของลำโพงเสียงต่ำหรือเสียงทุ*มหรือวูฟเฟอร> (Woofer Speaker) 

 Acoustimass bass module: Two 12" (30cm) low frequency drivers 

 Impedance 4 Ohms 

 Power handling: 400 Watts RMS 

 Sensitivity: 98dB SPL (1W, 1metre) 

 Filter: 180Hz low pass 

 

 9. จอฉายภาพ (Screen) 

  จอฉายภาพหรือฉากรับภาพ (Screen) เป~นอุปกรณ:รับภาพที่ฉายมาจากเครื ่องฉาย เช#น 

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: ขนาดของจอฉายภาพที่เลือกใชPควรเหมาะสมกับขนาดของหPอง จำนวนที่น่ังของ

ผูPชม ในงานการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:ของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ทางหน#วยไดPมีการจัดสรรจอฉาย

ภาพ (Screen) ขนาดต#างๆ  เพื่อใหPเหมาะสมกับงานที่ผูPขอใชPบริการตPองการ ซึ่งจอฉายภาพ (Screen) ที่หน#วย

บริการโสตไดPจัดเตรียมไวPใหPบริการมีดังน้ี 

 1 จอฉายภาพแบบมือดึง (Manual projector screen) 

 2 จอฉายภาพแบบมอเตอร:ไฟฟ�า (Motorize projector screen) 

 3 จอฉายภาพแบบขาต้ัง (Tripod projector screen) 

 4 จอฉายภาพแบบเคลื่อนยPายขนาดใหญ# (Easy fold projector screen) 
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  1 จอฉายภาพ (Screen) แบบมือดึง (Manual projector screen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.21 จอฉายภาพแบบมือดึง (Manual projector screen) 

 จอฉายภาพแบบมือดึง (Manual projector screen) ลักษณะจอฉายภาพแบบมือดึงน้ันการทำงาน

จะตPองใชPมือดึงเชือกเวลาใชPงาน ส#วนเวลาเก็บจอฉายภาพ (Screen) จะตPองใชPมือกระตุกเชือกเพื่อทำการเก็บ

จอฉายภาพ (Screen) และจอฉายภาพ (Screen) แบบมือดึงมขีนาดต้ังแต# 50 น้ิว ถึง 150 น้ิว 

คุณสมบัติทางเทคนิคของจอฉายภาพแบบมือดึง (Manual projector screen) 

 Screen Type   จอภาพแบบแขวนมือดึง 

 Dimensions   53" x 85" 

 Ratio    16:10 

 ขนาด   134x216 cm. 

 Surface   Matt White 

 ใชPระบบ  Roller Lock ในการล็อคแกนหมุด เพื่อป�องกันการติดขัดของจอภาพ 

   ทำจากวัสดุที่ดี ป�องกันการติดไฟ ไม#ฉีกขาด และมีความแข็งแรงทนทาน 
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  2 จอฉายภาพแบบมอเตอร>ไฟฟöา (Motorize projector screen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.22 จอฉายภาพแบบมอเตอร>ไฟฟöา (Motorize projector screen) 

 

 จอฉายภาพแบบมอเตอร:ไฟฟ�า (Motorize projector screen) ลักษณะการทำงานของจอฉายภาพ 

แบบมอเตอร:ไฟฟ�าจะทำงานโดยผ#าน สวิตซ:เป∏ดป∏ดจอ หรือ รีโมทควบคุม ที่มรีูปสัญลักษณ:ลูกศรสำหรับกดข้ึน

และกดลง เพื ่อบังคับใหPมอเตอร:หมุนจอขึ ้นเพื ่อป∏ดจอฉายภาพ และหมุนจอลงเพื่อเป∏ดจอฉายภาพ ดPวย

มอเตอร:ไฟฟ�าแบบนอกแกน หรือมอเตอร:ไฟฟ�าแบบในแกน อัตราส#วนจอฉายภาพแบบมอเตอร:ไฟฟ�ามีทั้งแบบ 

4:3,16:9,16:10 ขนาดของจอฉายภาพมีต้ังแต# 70 น้ิว ถึง 400 น้ิว  

คุณสมบัติทางเทคนิคของจอฉายภาพแบบมอเตอร>ไฟฟöา (Motorize projector screen) 

 - ขนาดขนาดจอ (Size) : 240×320 น้ิว (610 x 813 cm) 

 - Ratio 4:3 

 - มี Wireless Remote Control 

 - Surface Matt White 

 - เป~นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการข้ึนลงของจอภาพดPวยมอเตอร:ไฟฟ�า โดยมอเตอร:ไฟฟ�าสามารถ

หมุนยPอนกลับไดP ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอไดPทุกตำแหน#งและจะหยุดอัตโนมัติเมื่อข้ึนสุดหรือลงสุด 

 - เป~นจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ดPานหลังเคลือบสีดำทนต#อการฉีกขาดป�องกันการติดไฟและ

สามารถทำความสะอาดไดP 

 - กระบอกจอออกแบบใหPสามารถติดต้ังกับผนังหรือเพดาน 

 - มีระบบป�องกันการ Overload และตัดไฟฟ�าอัตโนมัติ เพื่อป�องกันความเสียหายของมอเตอร: 

 - สามารถใชPกับไฟฟ�า 220 VAC, 50-60 Hz 
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  3 จอฉายภาพแบบขาต้ัง (Tripod projector screen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.23 จอฉายภาพแบบขาต้ัง (Tripod projector screen) 

 จอฉายภาพแบบขาต้ัง (Tripod projector screen) ลักษณะการทำงานจะเป~นแบบจอฉายภาพแบบ

มือดึง แต#สามารถเคลื่อนยPายไปใชPงานไดPสะดวกกว#าจอฉายภาพแบบมือดึง โดยมีขาต้ัง 3 ขา สามารถกางและ

เก็บไดP ขนาดจอฉายภาพ (Screen) แบบขาต้ังจะมีขนาด 70 น้ิว ถึง 120 น้ิว 

คุณสมบัติทางเทคนิคของจอฉายภาพแบบขาต้ัง (Tripod projector screen) 

 - เป~นจอฉายภาพแบบขาต้ังและจอภาพมPวนเก็บในกล#องจอที่ทำดPวยโลหะ 

 - เป~นจอสีขาวทำจากวัสดุ FIBER ดPานหลังเคลือบสีดำ ทนต#อการฉีกขาด และสามารถทำความสะอาด

ไดP 

 - ขาต้ังรับจอฉายภาพเป~นแบบสามขาทำดPวยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือดันเก็บไดP มีเสาขาต้ังจอ

ทำดPวยเหล็กแข็ง สามารถดันข้ึนหรือกดลงไดP โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับใหPความสูงของเสาอยู#คงที่ตามที่ตPองการ 

 - กระบอกเก็บจอฉายภาพยึดติดกับเสากลาง ของขาต้ังจอฉายภาพดPวยตัวล็อค 

 - มี Keystone Eliminator เพื่อไม#ใหPเกิดภาพเป~นสี่เหลี่ยมคางหม ู
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  4 จอฉายภาพแบบเคลื่อนย*ายขนาดใหญ0 (Easy fold projector screen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.24 จอฉายภาพแบบเคล่ือนย*ายขนาดใหญ0 (Easy fold projector screen) 

 จอฉายภาพ (Screen) แบบเคลื่อนยPายขนาดใหญ# (Easy fold projector screen) เป~นจอฉายภาพที่

สามารถเคลื่อนยPายไดP ใชPสำหรับงานแสดงนิทรรศการหรืองานภายนอกอาคาร งานบริการโสตทัศนูปกรณ:มีจอ

ฉายภาพที่เตรียมไวPใหPบริการ 2 แบบดังน้ี 

  1. จอฉายภาพแบบฉายหนPา (Front Projection Screen) 

  2. จอฉายภาพแบบฉายหลัง (Rear Projection Screen) 

 1.จอฉายภาพแบบฉายหนPา (Front Projection Screen) คือการนำเครื่องฉายภาพมาฉายดPานหนPา

ของจอฉายภาพ ในทิศทางเดียวกับคนดู เช#น ตามหPองประชุมที่แขวนเครื่องฉายภาพไวPบนเพดานและฉายขPาม

ศีรษะหรือตั้งเครื่องฉายภาพหนPาหPองประชุมและฉายตรงเขPาจอฉายภาพ เป~นตPน ลักษณะการทำงานของจอ

ฉายภาพแบบฉายหนPาคือ เป~นจอภาพที่ใชPขึงกับขาต้ังและทำการดึงใหPตึงทั้งสี่ดPานเพื่อยึดติดกับขาต้ัง ในชุดจะ

ประกอบไปดPวย จอฉายภาพแบบฉายหนPา เฟรมอลูมิเนียม ขาต้ัง 2 ขา และกล#องบรรจอุุปกรณ: 

 2. จอฉายภาพแบบฉายหลัง (Rear Projection Screen) คือการนำเครื่องฉายภาพมาฉายดPานหลัง

ของจอฉายภาพ ในทิศทางตรงขPามกับคนดู ใชPในกรณีที่ติดตั้งเครื่องฉายภาพไวPดPานหลัง ลักษณะของจอฉาย

ภาพจะเป~นสีเทาขุ #นๆ มีการกระจายแสงที ่ดี ใหPภาพที่คมชัดทำใหPเหมาะสำหรับการฉายที ่มีแสงรบกวน

ดPานหนPา หรือควบคุมแสงไม#ไดP ลักษณะการทำงานของจอฉายภาพแบบฉายหลังคือ เป~นจอภาพที่ใชPขึงกับขา

ตั้งและทำการดึงใหPตึงทั้งสี่ดPานเพื่อยึดติดกับขาตั้ง ในชุดจะประกอบไปดPวย จอฉายภาพแบบฉายหลัง เฟรม

อลูมิเนียม ขาต้ัง 2 ขา และกล#องบรรจอุุปกรณ: 

จอฉายภาพแบบฉายหลัง (Rear Projection Screen) 
 

จอฉายภาพแบบฉายหน*า (Front Projection Screen) 
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 ซึ่งจอฉายภาพทั้ง 2 แบบ มอีัตราส#วนภาพ 4:3 และ 16:10 มีขนาดของจอภาพต้ังแต# 120 น้ิวถึง 200 

น้ิว ข้ึนอยู#กับงานที่ใหPบริการ 

คุณสมบัติทางเทคนิคของจอฉายภาพแบบเคลื่อนย*ายขนาดใหญ0 (Easy fold projector screen) 

 - เป~นจอรับภาพชนิดขาต้ัง มีขาต้ัง 2 ขายึดติดกับโครงเฟรมอลูมิเนียม 

 - โครงเฟรมอลูมิเนียม น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บไดP และมีกล#องสำหรับเก็บอุปกรณ: 

 - จอรับภาพมีอัตราส#วน 4:3 

 - ขนาดของจอ (Size)  120 x 160 น้ิว (305 x 406 cm) 

 - ขาต้ังเป~นชนิด SAT ตามมาตรฐานของเจPาของผลิตภัณฑ: 

 - มจีอภาพชนิด Matt White สำหรับฉายดPานหนPาและชนิด Cine flex สำหรับฉายดPานหลัง 

 - มีขอบดำทั้ง 4 ดPานและมีกระดุม สำหรับยึดติดกับโครงเฟรมอลูมิเนียม 
 

 10. สายสัญญาณ (Signal Cable) 

  สายสัญญาณ (Signal Cable) ในงานการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:นั้นเป~นส#วนประกอบที่

สำคัญอย#างหนึ่งเพื่อใชPในการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งสาย 

สัญญาณเหล#าน้ีจะมีหนPาที่ต#างกันไปในการใชPงานแต#ล#ะประเภทเพื่อใหPเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดยสามารถ

แบ#งออกเป~น 2 ลักษณะไดPดังน้ี 

  1. สายสัญญาณเสียง 

  2. สายสัญญาณภาพ 

  1. สายสัญญาณเสียง แบ#งออกไดPตามลักษณะการใชPงานเช#น สายสัญญาณไมโครโฟน ทำ

หนPาที่เช่ือมต#อระหว#างตัวไมโครโฟนกับเครื่องเสียง แบ#งออกเป~น 2 ชนิดคือ 

   1.1 สายสัญญาณชนิดอันบาลานซ> (Unbalanced Wiring) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.25 สายสัญญาณชนิดอันบาลานซ> (Unbalanced Wiring) 

  สายสัญญาณชนิดอันบาลานซ: (Unbalanced Wiring) จะมีสาย Hot เป~นสายสัญญาณ ส#วน

อีกสายเป~น Ground ซึ่งจะใชPไดPกับกรณีที่ไม#มสีัญญาณรบกวน (Noise) เท#าน้ัน เหมาะกับการใชPส#งสัญญาณที่

ไม#ไกลนัก มกีารรบกวนทางความถ่ีนPอยหรือแทบจะไม#มี เพราะสัญญาณทีส่#งอยู#ในสายสัญญาณน้ันมีความแรง

มากกว#าสัญญาณรบกวนขPางนอก เช#นคลื่นความถ่ีไฟฟ�ากระแสสลับ (AC 50Hz) ส#งผลใหPเกิดเสียงฮัม (Hum) 

Ground 

Hot 
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ทำใหPสัญญาณมีคุณภาพต่ำ ในการแกPไขปGญหาคือควรเลือกใชPสายนำสัญญาณประเภทที่มีชีล:ดหรือมีฉนวน

โลหะถักหุPมรอบสายสัญญาณ เพื่อป�องกันคลื่นความถ่ีที่เขPามารบกวน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของสายสัญญาณชนิดอันบาลานซ> (Unbalanced Wiring) 

 - สายสัญญาณเสียงขนาด 2C x 0.5 

 - สามารถเช่ือมต#อข้ัวต#อ RCA,TS, ไดP 

 - เสPนผ#าศูนย:กลางขนาด 6 มิลลิเมตร 

 - เป~นสายสัญญาณ Mono Cable Unbalanced 

 

   1.2 สายสัญญาณชนิดบาลานซ> (Balanced Wiring) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.26 สายสัญญาณชนิดบาลานซ> (Balanced Wiring) 

  สายสัญญาณชนิดบาลานซ: (Balanced Wiring) จะมีสายสัญญาณ 3 เสPน โดยสาย Hot,Cold 

เป~นสายสัญญาณและส#วนอีกสายเป~น Ground สายสัญญาณแบบบาลานซ:จะใชPสายสัญญาณแยกกันสองเสPน

โดยสายสัญญาณ Hot เป~นบวก สายสัญญาณ Cold เป~นลบและสายสัญญาณ Ground ที่ถักรอบสายสัญญาณ

ทั้ง 2 เสPน การใชPสายบาลานซ:จะช#วยลดการรบกวนไดPมาก โดยเฉพาะอย#างย่ิง Ground Loop สายสัญญาณ

สองเสPนน้ีจะอยู#ใกลPกันมาก เพื่อป�องกันไม#ใหPเกิดความต#างศักด์ิระหว#างสายสัญญาณสองเสPนน้ี และเป~นที่นิยม

ใชPกันอย#างแพร#หลายในปGจจุบัน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของสายสัญญาณชนิดบาลานซ> (Balanced Wiring) 

 - สายสัญญาณเสียงขนาด 2C x 0.5 

 - สามารถเช่ือมต#อข้ัวต#อ XLR,TS,TRS,RCA ไดP 

 - เสPนผ#าศูนย:กลางขนาด 6 มิลลิเมตร 

 - เป~นสายสัญญาณ Stereo Cable balanced 

 

 

 

 

 

Hot 

Cold 

Ground 
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  2. สายสัญญาณภาพ สายสัญญาณภาพแบ#งออกไดPตามลักษณะการใชPงานเช#น สายสัญญาณ

เครื่องฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร: ทำหนPาที่เช่ือมต#อระหว#างเครื่องฉายภาพและเครื่องคอมพิวเตอร: โดยแบ#ง

ออกเป~น 2 ชนิดคือ 

   2.1 สายสัญญาณ VGA : (Video Graphics Array) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.27 สายสัญญาณ VGA : (Video Graphics Array) 

ที่มา: http://www.trangsupply.com/product/paper-products/cable-communication/,2563. 

  สายสัญญาณ VGA : (Video Graphics Array) หรือที ่น ิยมเรียกว#า สายสัญญาณ RGB 

สายสัญญาณ VGA เป~นสายเชื่อมต#อมาตรฐานที่ใชPเชื่อมต#อระหว#างเครื่องคอมพิวเตอร:ไปยังเครื่องฉายภาพ

โปรเจคเตอร: หรือจอมอนิเตอร: สายสัญญาณ VGA มข้ัีวต#อแบบ 15 Pin สายสัญญาณ VGA จะมีสกรูที่ดPานขPาง

ของข้ัวเช่ือมต#อ เพื่อยึดเขPากับช#องเช่ือมต#อทางดPานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร: สายสัญญาณ VGA ทำหนPาที่

เช่ือมต#อกับอุปกรณ:หลากหลายชนิด เช#น เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องรับโทรทศัน: 

เครื่องคอมพิวเตอร: จอมอนิเตอร: เป~นตPน ในทางเทคนิคสายสัญญาณ VGA สามารถส#งสัญญาณจากการ:ดจอ 

(อุปกรณ:ที่ทำหนPาที่ส#งขPอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร:ไปแสดงผลยังจอภาพ) ไปยังเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:

หรือจอมอนิเตอร: โดยมคีวามละเอียดของภาพสูงถึง 1920P ×1080P แต#ดPวยสายสัญญาณน้ีเป~นสายแบบอะ

นาล็อก (Analog) หรือสัญญาณขPอมูลแบบต#อเนื่อง จึงมีสัญญาณรบกวนในระหว#างส#งขPอมูลจากการ:ดจอ 

ค#อนขPางมาก ผลที ่ไดPจะทำใหPภาพไม#คมชัด หรืออาจทำใหPสัญญาณภาพที่แสดงผลของเครื ่องฉายภาพ

โปรเจคเตอร:หรือจอมอนิเตอร:มีความพลิ้วสั่น และสายสัญญาณน้ียังไม#สามารถรวมสัญญาณเสียงออกมาดPวย 

คุณสมบัติทางเทคนิคของสายสัญญาณ VGA : (Video Graphics Array) 

 - ใชPเช่ือมต#อระหว#างข้ัวต#อสัญญาณ VGA กับ VGA  

  - สายสัญญาณรองรับความละเอียดสูงถึง 1920 P x 1080P 

 - สามารถใชPร#วมกับอุปกรณ:ที่สนับสนุน VGA ไดPทุกอุปกรณ: 

  



คู#มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ:สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     54 

 

   2.2 สายสัญญาณ HDMI : (High-Definition Multimedia Interface) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.28 สายสัญญาณ HDMI : (High-Definition Multimedia Interface) 

ที่มา: https://www.officemate.co.th/th/unitek, 2563. 

  สายสัญญาณ HDMI : (High-Definition Multimedia Interface) เป~นสายสัญญาณที่ถูกพัฒนาข้ึน

มาเพื ่อใชPงานในดPานการถ#ายโอนสัญญาณภาพและเสียง ไปยังอุปกรณ:ที ่รองรับการแสดงผล อย#างเช#น 

เครื่องรับโทรทัศน: เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: เครื่องคอมพิวเตอร: เครื่องเล#น Blu Ray หรือเครื่องเล#นแผ#น 

DVD ที่ใหPรายละเอียดของภาพและเสียงในระดับสูง เน่ืองจากขPอจำกัดของข้ัวต#อแบบ VGA เช#นไม#สามารถนำ

สัญญาณเสียงไปเชื่อมต#อกับเครื่องรับโทรทัศน:ที่มีลำโพงในตัวไดP ดังนั้นสายสัญญาณ HDMI จึงไดPเขPามา

แกPปGญหาในส#วนน้ี สายสัญญาณ HDMI สามารถส#งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพผ#านสายเคเบิลเดียวที่มี

ความละเอียดสูงมากและยังช#วยลดปGญหาสายสัญญาณที่มากเกินความจำเป~นของการต#อใชPงานโสตทัศนูปกรณ: 

อีกทั ้งหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ยังไดPนำมาประยุกต:ใชPกับโสตทัศนูปกรณ:ที ่มีเทคโนโลยีที ่สูงขึ ้นเพื่อ

ตอบสนองความตPองการของผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอสื่อการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพมากข้ึน 

คุณสมบัติทางเทคนิคของสายสัญญาณ HDMI : (High-Definition Multimedia Interface) 

 - ใชPงานร#วมกันไดPกับ HDMI 1.4 /1.4 a รองรับ frame rate ที่ 50 Hz หรือ 60 Hz (ส#งผ#านขPอมูล

   สูงสุดที่ 18 gbps ใน 8 bit color) 

 - สามารถรองรบัการส#งผ#านสญัญาณ audio ไดPถึง 32 channel 

 - รองรบัความถ่ีในการ sampling 1536 kHz เพื่อใชPในระบบเสียงทีม่ ีhigh resolution สงูๆ 

 - สามารถส#งผ#าน 2 วีดีโอ streaming ไดPพรPอมกันบนหนPาจอเดียว 

 - สามารถส#ง audio streaming ไดPถึง 4 ชุด 

 - รองรับ native aspect ratio 21:9 หรือ 2.35 : 1 

 - Dynamic synchronization สำหรบัวีดีโอและ audio streaming 
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 11. ขั้วต0อและขั้วแปลงสัญญาณ (Connector/Adapter) 

  ข้ัวต#อและข้ัวแปลง (Connector/Adapter) ต#างๆ ที่ใชPในทางดPานระบบเสียงและระบบภาพ

น้ัน ใชPสำหรับการเช่ือมต#อกบัอุปกรณ:โดยการส#งสญัญาณ และใชPงานโดยการต#อเขPากบัช#องต#อเพื่อเช่ือมต#อ

ระหว#างอปุกรณ:ที่ใชPงาน ซึ่งมีทั้งการเช่ือมต#อแบบถาวร การเช่ือมต#อแบบช่ัวคราว และเช่ือมต#อดPวยวิธีการ

ต#างๆ เช#น แบบ Push-Pull (แบบดัน-ดึง) โดยการเช่ือมต#อจะตPองยึดข้ัวต#อใหPแน#นพอดี ลักษณะของข้ัวต#อ

และข้ัวแปลงสามารถจำแนกไดPตามลักษณะการเช่ือมต#อ เช#น แบบตัวผูP (Male) และแบบตัวเมีย (Female) ข้ัว

แปลงที่ดีน้ันจะตPองมีคุณสมบัติเป~นตัวนำไฟฟ�า แข็งแรงทนทาน ในงานการใหPบรกิารโสตทัศนูปกรณ:น้ันมีความ

จำเป~นอย#างย่ิงเพราะในการปฏิบัติงาน ผูPปฏิบัติงานไม#สามารถทราบไดPว#าอุปกรณ:ที่ไดPจัดเตรียมไปใหPบริการน้ัน

มีขPอจำกัดอะไรบPาง เช#น ช#องเช่ือมต#อและสายสัญญาณต#างๆ อาจไม#ตรงกับความตPองการในการใชPงานและ

บางครัง้ยังมีขPอจำกัดในการใชPอุปกรณ:บางประเภททีม่ีการปรับเปลี่ยนไป จึงตPองใชPข้ัวต#อและข้ัวแปลงเหล#าน้ี

นำมาประยุกต:ใชPใหPเหมาะสมกบังานเพื่อการปฏิบัติงานที่มปีระสทิธิภาพ 

 ข้ัวต#อ (Connector) ที่ใชPงานในระบบเสียงและระบบภาพ ของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:มีดังน้ี 

  1. ข้ัวต#อสัญญาณเสียง 

   1.1 ข้ัวต#อแบบ TRS 6.3 mm (Tip Ring Sleeve) 

   1.2 ข้ัวต#อแบบ TRS 3.5 mm (Tip Ring Sleeve) 

   1.3 ข้ัวต#อแบบ TS 6.3 mm (Tip Sleeve) 

   1.4 ข้ัวต#อแบบ TS 3.5 mm (Tip Sleeve) 

   1.5 ข้ัวต#อแบบ Female XLR (Extra Low Resistance) 

   1.6 ข้ัวต#อแบบ Male XLR (Extra Low Resistance) 

   1.7 ข้ัวต#อแบบ RCA (Radio Corporation of America) 

  2. ข้ัวต#อสัญญาณภาพ 

   2.1 ข้ัวต#อ Converter VGA (F/F) : (Video Graphics Array) Female/ Female 
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 1. ขั้วต0อสัญญาณเสียง 

  1.1 ขั้วต0อแบบ TRS 6.3 mm (Tip Ring Sleeve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.29 ข้ัวต0อแบบ Phones หรือ TRS 6.3 mm 

 

  1.2 ขั้วต0อแบบ TRS 3.5 mm (Tip Ring Sleeve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.30 ข้ัวต0อแบบ Phones หรือ TRS 3.5 mm 

ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/653866439628478315/visual-search/ ,2563. 

  ขั ้วต#อแบบ TRS (Tip Ring Sleeve) หรือที ่นิยมเรียกกันว#า โฟน สเตอร:ริโอ (Phones 

Stereo) มี 3 ข้ัวสัญญาณ คือ ซPาย Left (+) ขวา Right (-) กราวด: Ground เป~นข้ัวสัญญาณแบบ Balanced 

ใหPสัญญาณเสียงไดPทั้งสัญญาณเสียงขPางเดียวแบบ Mono และสัญญาณเสียงอิสระซPาย ขวาแบบ Stereo 

ข้ึนอยู#กับรูปแบบการใชPงาน เช#น ใชPสำหรับหูฟGงที่ใหPสัญญาณเสียงแบบ Stereo เพราะมีการแยกเสียงซPายและ

ขวา ในงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ของมหาวิทยาลัยฯจะใชPอยู#ดPวยกันสองขนาดคือ ขนาด 6.3 mm และขนาด 

3.5 mm ข้ึนอยู#กับลักษณะการใชPงานน้ันๆ 
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  1.3 ขั้วต0อแบบ TS 6.3 mm (Tip Sleeve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.31 ข้ัวต0อแบบ Phone หรือ TS 6.3 mm 

 

  1.4 ขั้วต0อแบบ TS 3.5 mm (Tip Sleeve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.32 ข้ัวต0อแบบ Phone หรือ TS 3.5 mm 

ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/653866439628478315/visual-search/,2563. 

  ขั้วต#อแบบ TS (Tip Sleeve) หรือที่นิยมเรียกกันว#า โฟน โมโน (Phone Mono) มี 2 ข้ัว

สัญญาณ คือ กราวด: (Ground) และ สัญญาณ (Signal) เป~นข้ัวสัญญาณแบบ Unbalanced ใหPสัญญาณเสียง

แบบ Mono เหมาะสำหรับการเช่ือมต#อไมโครโฟน สำหรับเครื่องส#งสัญญาณ (Transmitter) ของไมโครโฟนไรP

สาย ทั้งนี้ไม#นิยมใชPกับสายสัญญาณที่มีความยาวมากนัก เพราะสัญญาณแบบ Unbalanced จะทำใหPมีเสียง

รบกวนค#อนขPางมาก ในงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ของมหาวิทยาลัยฯจะใชPอยู#ดPวยกันสองขนาดคือ ขนาด 6.3 

mm และขนาด 3.5 mm ข้ึนอยู#กับลักษณะของการใชPงานน้ันๆ 
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  1.5 ขั้วต0อแบบ Female XLR (Extra Low Resistance) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.33 ข้ัวต0อแบบ Female XLR (Extra Low Resistance) 

 

  1.6 ขั้วต0อแบบ Male XLR (Extra Low Resistance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.34 ข้ัวต0อแบบ Male XLR (Extra Low Resistance) 

ที่มา : http://www.audiopolitan.com/wp-content/uploads/2013/11/XLR-Pins-Configuration-Audiopolitan.jpg 

,2563. 

หมายเหตุ: การใชPสายและข้ัวต#อแบบ  Balance กับ Unbalance ตPองระมัดระวังเพราะถPาใชPผิดอาจจะทำใหP

เกิดการลัดวงจร หรือสัญญาณผิดพลาด เช#น จากสัญญาณ Stereo กลายเป~นสัญญาณ Mono และอาจส#งผล

กระทบกับงานที่ปฏิบัติไดP 

  ขั้วต#อแบบ XLR (Extra Low Resistance) หรือที่นิยมเรียกว#า แคนนอน (Canon) มีสอง

ประเภทคือ แบบตัวผูP Male XLR (Balanced microphone connector for professional audio) และแบบ

ตัวเม ีย Female XLR (Balanced microphone connector for professional audio) ขั ้วต #อแบบ XLR 

ประกอบดPวย 3 ข้ัวสัญญาณ คือ Hot หรือ ซPาย Left (+) / Cold หรือ ขวา Right (-) และ กราวด: (Ground) 

เป~นข้ัวสัญญาณแบบ Balanced จึงทำใหPข้ัวต#อแบบ XLR กลายเป~นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพราะสามารถ

รับส#งสัญญาณไดPหลายรูปแบบที่นิยมใชPสำหรบัเช่ือมต#อ ไมโครโฟนเขPากับเครื่องผสมเสยีง (Audio Mixer) หรอื

ลำโพง นอกจากน้ีข้ัวต#อแบบ XLR ยังสามารถใชPเป~นตัวเช่ือมต#อเพื่อควบคุมอุปกรณ:โคมไฟส#องสว#างไดPอีก 
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ซึ่งเรียกการเชื่อมต#อสัญญาณแบบนี้ว#าสัญญาณ DMX 512 (DMX-512 เป~นมาตรฐานการเชื่อมต#ออุปกรณ:

ควบคุมกับอุปกรณ:แสงและอื่นๆ) ถือไดPว#าเป~นสายสัญญาณที่รับส#งสัญญาณไดPสมดุลที่สุด 
 

  1.7 ขั้วต0อแบบ RCA (Radio Corporation of America) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.35 ข้ัวต0อแบบ RCA (Radio Corporation of America) 

ที่มา: https://thaipick.com/product,2563. 

 ขั ้วต#อแบบ RCA : (Radio Corporation of America) เป~นขั ้วต#อที ่พบมากที่ส ุดในประเภทของ

สายสัญญาณ Unbalanced Cables และใชPมากที่สุดสำหรับการเชื่อมต#ออุปกรณ: Stereo มีสัญลักษณ:เป~นสี

แดงและสีขาว (สีอื่นๆขึ้นอยู#กับบริษัทผูPผลิต) โดยแต#ละสายสัญญาณนั้นจะส#งสัญญาณเสียงขPางเดียวแบบ 

Mono เหมาะสำหรับการแบ#งสัญญาณหรือส#งสัญญาณไปยังลำโพงซPายและขวา ขั้วต#อแบบ RCA นิยมใชP

เชื่อมต#อกับเครื่องเล#นระบบภาพและเครื่องเล#นเสียง เช#น เครื่องเล#นแผ#น DVD หรือเครื่องเล#น CD โดยการ

เช่ือมต#อกับเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) เช่ือมต#อเครื่องขยายเสียง (Amplifiers) เช่ือมต#ออุปกรณ:ปรับแต#ง

สัญญาณเสียงเช#น อีควอไลเซอร: (EQUALIZER) เช่ือมต#อเครื่องควบคุมการทำงานสำหรับลำโพง (Controller) 

หรือเช่ือมต#อกับลำโพงแบบมีการขยายเสียงในตัว (Active Loud Speaker) เป~นตPน 
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  2. ขั้วต0อสัญญาณภาพ 

2.1 ขั้วต0อ Converter VGA (F/F) : (Video Graphics Array) Female/  Female 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.36 ข้ัวต0อ Converter VGA (F/F) : (Video Graphics Array) Female/ Female 

ที่มา :https://dfcovers.com/types-of-ports/types-video-ports-functions,2563. 

 ขั ้วต#อ Converter VGA (F/F) : (Video Graphics Array) Female/ Female หร ือที ่น ิยมเรียกว#า

ข้ัวต#อ RGB connection เป~นข้ัวต#อที่ใชPสำหรับการต#อสายสัญญาณ VGA ใหPมีความยาวเพิ่มข้ัน เหมาะสำหรบั

การเชื่อมต#อระหว#างเครื่องคอมพิวเตอร:กับเครื่องฉายภาพ โดยการเชื่อมต#อสายสัญญาณ VGA เสPนแรกที่มี

ข้ัวต#อแบบตัวผูPต#อเขPากับช#องต#อของข้ัวต#อ Converter VGA ที่เป~นตัวเมียและขันสกรูเพื่อยึดติดกับข้ัวต#อ และ

นำสายสัญญาณ VGA เสPนที่สองที่มีข้ัวต#อแบบตัวผูPเช่ือมต#อเขPากับช#องต#ออีกดPานของข้ัวต#อ Converter VGA 

ที่เป~นตัวเมียและขันสกรเูพื่อยึดติดกับข้ัวต#อ จะทำใหPสายสัญญาณ VGA มีความยาวเพิ่มข้ึนตามที่ตPองการ 

 

  ขั้วแปลง (Adapter) 

 ข้ัวแปลง (Adapter) ที่ใชPงานในระบบเสียงและระบบภาพ ของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ม ีดังน้ี 

  1. ข้ัวแปลงสญัญาณเสียง 

   1.1 ข้ัวแปลง RCA เป~น TS 6.3 mm. Male 

   1.2 ข้ัวแปลง RCA Stereoคู# เป~น TRS 6.3 mm. Male 

   1.3 ข้ัวแปลง RCA Monoคู# เป~น TS 6.3 mm. Male 

   1.4 ข้ัวแปลง RCA Stereoคู# เป~น TRS 3.5 mm. Male 

   1.5 ข้ัวแปลง XLR male เป~น TS 6.3 mm. Male 

   1.6 ข้ัวแปลง XLR Female เป~น TS 6.3 mm. Male 
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   1.7 ข้ัวแปลง XLR Female เป~น TRS 6.3 mm. Male 

   1.8 ข้ัวแปลง XLR male เป~น TRS 6.3 mm. Male 

   1.9 ข้ัวแปลง TS 6.3 mm. Female เป~น TS 3.5 mm. Male 

   1.10 ข้ัวแปลง TRS 6.3 mm. Female เป~น TRS 3.5 mm. Male 

   1.11 ข้ัวแปลง TRS 3.5 mm. Female เป~น TRS 6.3 mm. Male 

   1.12 ข้ัวแปลง TS 3.5 mm. Female เป~น TS 6.3 mm. Male 

  2. ข้ัวแปลงสัญญาณภาพ 

   2.1 ข้ัวแปลงสญัญาณภาพ HDMI เป~น VGA (HDMI to VGA Converter) 

 

  1. ขั้วแปลงสัญญาณเสยีง 

ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> 

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ชื่อ คุณสมบัติ/การใช*งาน 

1.1 ข้ัวแปลง RCA เป†น TS 6.3 mm. 

Male 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.37 ข้ัวแปลง RCA เป†น TS 

6.3 mm. Male 

  ข้ัวแปลง RCA เป~น TS 6.3 

mm. Male หรือ ข้ัวแปลง 

RCA เป~น Phone Mono 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ RCA 

Mono ใหPเป~น ขั้วต#อสัญญาณแบบ TS 

ขนาด 6.3 mm. การใชPงานขั ้วแปลง

ประเภทน้ี โดยการนำสายสัญญาณที่มี

ขั้วต#อแบบ RCA Male ที่ไม#สามารถใชP

งานกับโสตทัศนูปกรณ:ที่มีช#องเชื่อมต#อ

แบบ TS Female ไดPเช#น เครื่องขยาย

เส ียง เม ื ่อนำมาทำการแปลงแลPวจะ

สามารถใชPกับช#องต#อในอุปกรณ:ที่เป~น 

TS Female และนิยมใชPในการเช่ือมต#อ

ส ัญญาณเส ียง Input และ Output 

ของอุปกรณ:ประเภทเครื่องเสียงน้ันๆไดP 



คู#มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ:สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     62 

 

ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> (ต0อ) 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) (ต0อ) 

รูป ชื่อ คุณสมบัติ/การใช*งาน 

1.2 ข้ัวแปลง RCA Stereoคู0 เป†น TRS 

6.3 mm. Male 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.38 ข้ัวแปลง RCA Stereoคู0 

เป†น TRS 6.3 mm. Male 

  ข้ัวแปลง RCA Stereo คู# 

เป~น TRS 6.3 mm. male 

หรือ ข้ัวแปลง RCA Stereo 

เป~น Phones Stereo 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ RCA 

Stereo (L/R)หรือสายสัญญาณที่ข้ัวต#อ 

RCA Male ทั้งสองเสPนที่แยกสัญญาณ

อิสระซPาย/ขวา ใหPเป~น ขั้วต#อสัญญาณ

แบ บ  TRS Stereo ขนาด  6.3 mm. 

การใชPงานขั้วแปลงประเภทน้ี โดยการ

นำสายสัญญาณที่มีขั ้วต#อแบบ RCA 

Male ทั้งซPายและขวาที่ไม#สามารถใชP

งานกับโสตทัศนูปกรณ:ที่มีช#องเช่ือมต#อ

แบบ TRS Female ไดPเช#น เครื่องขยาย

เสียง เมื ่อนำมาทำการแปลงแลPวจะ

สามารถใชPกับช#องต#อในอุปกรณ:ที่เป~น 

TRS Female แล ะน ิ ยม ใ ช P ใ นก า ร

เช ื ่อมต #อส ัญญาณเสียง Input และ 

Output ในรูปแบบเสียง Stereo ของ

อุปกรณ:ประเภทเครื่องเสียงน้ันๆไดP 
1.3 ข้ัวแปลง RCA Monoคู0 เป†น TS 

6.3 mm. Male 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.39 ข้ัวแปลง RCA Monoคู0 

เป†น TS 6.3 mm. Male 

  ข้ัวแปลง RCA Mono คู# 

เป~น TS 6.3 mm. male 

หรือ ข้ัวแปลง RCA คู#เป~น 

Phone Mono 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ RCA 

Mono 2 ช#องใหPเป~น ขั ้วต#อสัญญาณ

แบบ TS ขนาด 6.3 mm. การใชPงาน

ขั้วแปลงประเภทนี้จะสามารถเชื่อมต#อ

ทางดPาน RCA Female ไดPทั ้ง 2 ช#อง

และยังเป~นตัวช#วยเพิ่มช#องสัญญาณที่

เราสามาถนำไปใชPพ#วงกับอุปกรณ:อื่นๆ

ที่ใชPร#วมกันไดP ขึ้นอยู#กับประเภทและ

ล ั กษณะการ ใ ช P ง าน  โ ดยก ารนำ

สายสัญญาณที่มีข้ัวต#อแบบ RCA Male 

ที่ไม#สามารถใชPงานกับโสตทัศนูปกรณ:ที่

มีช#องเช่ือมต#อแบบ TS Female ไดP 
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ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> (ต0อ) 
 

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) (ต0อ) 

 
 

รูป ชื'อ คุณสมบัต/ิการใช้งาน 
  เช#น เครื่องขยายเสียง เมื่อนำมาทำการ

แปลงแลPวจะสามารถใชPกับช#องต#อใน

อุปกรณ:ที ่เป~น TS Female และนิยม

ใชPในการเชื่อมต#อสัญญาณเสียง Input 

และ Output ของอุปกรณ:ประเภท

เครื่องเสียงน้ันๆไดP 
1.4 ข้ัวแปลง RCA Stereoคู0 เป†น TRS 

3.5 mm. Male 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.40 ข้ัวแปลง RCA Stereoคู0 

เป†น TRS 3.5 mm. Male  

  ข้ัวแปลง RCA Stereo คู# 
เป~น TRS 3.5 mm. Male 
หรือ ข้ัวแปลง RCA Stereo 
เป~น Mini Phones Stereo 

  ใชPสำหรับแปลง ข้ัวต#อสัญญาณ RCA 

Stereo (L/R) หร ื อสายส ัญญาณที่

ขั ้วต#อ RCA Male ทั ้งสองเสPนที ่แยก

สัญญาณอิสระซPาย/ขวา ใหPเป~น ขั้วต#อ

สัญญาณแบบ TRS Stereo ขนาด 3.5 

mm. การใชPงานจะเหมือนกับข้ัวแปลง 

RCA Stereo ค ู #  เป ~น TRS 6.3 mm. 

ต #างก ันท ี ่ขนาดของข ั ้ว TRS male 

เท#านั ้น คือการนำสายสัญญาณที่มีที่

ข้ัวต#อแบบ RCA Male ทั้งซPายและขวา

ที่ไม#สามารถใชPงานกับโสตทัศนู ปกรณ:

ที่มีช#องเช่ือมต#อแบบ TRS Female ไดP

เช#น เคร ื ่องคอมพิวเตอร: โทรศัพท: 

เคลื่อนที ่เมื่อนำมาทำการแปลงแลPวจะ

สามารถใชPกับช#องต#อในอุปกรณ:ที่เป~น 

TRS Female 3.5 mm.และนิยมใชPใน

การเช่ือมต#อสัญญาณเสียง Input และ 

Output ของสัญญาณเสียงในรูปแบบ

เส ียง Stereo ของอุปกรณ:ประเภท

น้ันๆไดP 
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ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> (ต0อ) 

 

ตารางที' 3.4 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) (ต0อ) 

รูป ชื่อ คุณสมบัติ/การใช*งาน 

1.5 ข้ัวแปลง XLR male เป†น TS 6.3 

mm. Male 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.41 ข้ัวแปลง XLR male เป†น 

TS 6.3 mm. Male 

 

 

 

ข้ัวแปลง XLR Male เป~น TS 

6.3 mm. Male หรือ ข้ัว

แปลง XLR Male เป~น 

Phone Mono 

ใชPสำหรับแปลง ขั ้วต#อสัญญาณ XLR 

Male แ บ บ  Unbalanced ใ ห P เ ป~ น 

ข ั ้วต #อส ัญญาณแบบ TS ขนาด 6.3 

mm.การใชPงานของข้ัวแปลงประเภทน้ี

โดยการนำสายสัญญาณที่มีขั้วต#อแบบ 

XLR Female ช น ิ ด  Unbalanced 

เชื่อมต#อกับช#องของขั้วแปลงพรPอมกับ

ตรวจสอบใหPแน#ใจว#าการเชื่อมต#อพอดี

หรือไม# เมื่อทำการเชื่อมต#อเรียบรPอย

แลPวจะสามารถใชPงานกับโสตทัศนู 

ปกรณ:ที่มีช#องต#อแบบ TS Female ไดP

เช#น เครื่องขยายเสียง และนิยมใชPใน

การเช่ือมต#อสัญญาณเสียง Input และ 

Output ของอุปกรณ:ประเภทเครื ่อง

เสียงน้ันๆไดP 
1.6 ข้ัวแปลง XLR Female เป†น TS 

6.3 mm. Male 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.42 ข้ัวแปลง XLR Female 

เป†น TS 6.3 mm. Male 

ข้ัวแปลง XLR Female เป~น 
TS 6.3 mm. Male หรือ ข้ัว
แปลง XLR Female เป~น 
Phone Mono 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ XLR 

Female แบบ Unbalanced ให Pเป~น 

ขั ้วต#อส ัญญาณแบบ TS ขนาด 6.3 

mm. การใชPงานของขั้วแปลงประเภท

น้ี โดยการนำสายสัญญาณที่มีขั ้วต#อ

แบบ XLR Male ชนิด Unbalanced 

โดยการเช ื ่อมต #อช #องของขั ้วแปลง

พรPอมกับตรวจสอบใหPแน#ใจว#าการ

เช ื ่อมต #อพอดีหร ือไม #  เม ื ่อทำการ

เช่ือมต#อเรียบรPอยแลPวจะ สามารถใชP

งานกับอุปกรณ:โสตทัศนู ปกรณ:ที่มีช#อง

ต#อแบบ TS Female ไดPเช#น เคร ื ่อง

ขยายเสียง และนิยมใชPในการเช่ือมต#อ 
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ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> (ต0อ) 

 

ตารางที' 3.5 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) (ต0อ) 

รูป ชื่อ คุณสมบัติ/การใช*งาน 

  สัญญาณเสียง Input และ Output 

ของอุปกรณ:ประเภทเครื่องเสียงน้ันๆ

ไดP 
1.7 ข้ัวแปลง XLR Female เป†น TRS 

6.3 mm. Male 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.43 ข้ัวแปลง XLR Female 

เป†น TRS 6.3 mm. Male 

  ข้ัวแปลง XLR Female 

เป~น TRS 6.3 mm. Male 

หรือ ข้ัวแปลง XLR Female 

เป~น Phones Stereo 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ XLR 

Female แ บ บ  balanced ใ ห P เ ป~ น 

ขั ้วต#อสัญญาณแบบ TRS ขนาด 6.3 

mm. การใชPงานของขั้วแปลงประเภท

น้ี โดยการนำสายสัญญาณที่มีขั ้วต#อ

แบบ XLR Male ชนิด Unbalanced 

โดยการเช ื ่อมต #อช #องของขั ้วแปลง

พรPอมกับตรวจสอบใหPแน#ใจว#าการ

เช ื ่อมต #อพอดีหร ือไม #  เม ื ่อทำการ

เชื ่อมต#อเรียบรPอยแลPวจะสามารถใชP

งานกับอุปกรณ:โสตทัศนูปกรณ:ที่มีช#อง

ต#อแบบ TRS Female ไดPเช#น เครื ่อง

ขยายเสียง และนิยมใชPในการเชื่อมต#อ

ส ัญญาณเส ียง Input และ Output 

ของอุปกรณ:ประเภทเครื่องเสียงนั้นๆ

ไดP 
1.8 ข้ัวแปลง XLR male เป†น TRS 

6.3 mm. Male 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.44 ข้ัวแปลง XLR male เป†น 

TRS 6.3 mm. Male 

  ข้ัวแปลง XLR Male เป~น 

TRS 6.3 mm. Male หรือ 

ข้ัวแปลง XLR Male เป~น 

Phones Stereo 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ XLR 

Male แบบ Balanced ใหPเป~น ขั ้วต#อ

สัญญาณแบบ TRS ขนาด 6.3 mm.  

การใชPงานของขั้วแปลงประเภทน้ี โดย

การนำสายสัญญาณที่มีข้ัวต#อแบบ XLR 

Female ชน ิ ด  Balanced โ ดยก า ร

เชื ่อมต#อช#องของขั ้วแปลงพรPอมกับ

ตรวจสอบใหPแน#ใจว#าการเชื่อมต#อพอดี

หรือไม# เมื่อทำการเช่ือมต#อเรียบรPอย  
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ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> (ต0อ) 

 
ตารางที' 3.6 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) (ต0อ) 

รูป ชื่อ คุณสมบัติ/การใช*งาน 

  แ ล P ว จ ะ ส า ม า ร ถ ใ ช P ง า น กั บ

โสตทัศนูปกรณ:ที ่มีช#องต#อแบบ TRS 

Female ไดPเช#น เครื่องขยายเสียง และ

นิยมใชPในการเชื ่อมต#อสัญญาณเสียง 

Input แล ะ  Output ขอ ง อ ุปกรณ:

ประเภทเครื่องเสียงน้ันๆไดP 
1.9 ข้ัวแปลง TS 6.3 mm. Female 

เป†น TS 3.5 mm. Male 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3. 45 ข้ัวแปลง TS 6.3 mm. 

Female เป†น TS 3.5 mm. Male 

  ข ั ้ วแปลง  TS 6 . 3  mm. 

Female เป~น TS 3.5 mm. 

Male หรือ ขั้วแปลง Phone 

Mono ใหญ #  เป ~ น  Phone 

Mono เล็ก 

  ใชPสำหรับแปลง ขั ้วต#อสัญญาณ TS 
6.3 mm. Female ในรูปแบบสัญญาณ 

Mono ใหPเป~น ข้ัวต#อสัญญาณแบบ TS 
male ขนาด 3.5 mm. ในร ู ปแบบ
สัญญาณ Mono การใชPงานขั ้วแปลง
ประเภทน้ี โดยการนำสายสัญญาณที่มี
ข ั ้วต#อแบบ TS 6.3 mm. Male ที ่ไม#
สามารถใชPงานกับโสตทัศนูปกรณ:ที่มี
ช#องเชื่อมต#อแบบ TS Female ขนาด 
3.5 mm ไดPเช#น เครื ่องคอมพิวเตอร: 
เมื่อนำมาทำการแปลงแลPวจะสามารถ
ใช Pก ับช #องต#อในอุปกรณ:ท ี ่ เป ~น TS 

Female และนิยมใชPในการเชื ่อมต#อ
ส ัญญาณเส ียง Input และ Output 
ของอุปกรณ:ประเภทน้ันๆไดP 

1.10 ข้ัวแปลง TRS 6.3 mm. 

Female เป†น TRS 3.5 mm. Male 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3. 46 ข้ัวแปลง TRS 6.3 mm. 

Female เป†น TRS 3.5 mm. Male 

  ข้ัวแปลง TRS 6.3 mm. 

Female เป~น TRS 3.5 

mm. Male หรอื ข้ัวแปลง 

Phones Stereo ใหญ# เป~น 

Phones Stereo เล็ก 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ TRS 

6.3 mm. Female ในรูปแบบสัญญาณ 

Stereo Balanced หรือสัญญาณอสิระ 

ซPาย/ขวา ใหPเป~นขั ้วต#อสัญญาณแบบ 

TRS Maleขนาด 3.5 mm. ในรูปแบบ

ส ัญญาณ  Stereo Balanced ห รื อ

สัญญาณอิสระซPาย/ขวา การใชPงานข้ัว

แปลงประ เภทน้ี  โดยการนำสาย 

สัญญาณที่มีข้ัวต#อแบบ TRS 6.3 mm.  
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ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> (ต0อ) 

 
ตารางที' 3.7 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) (ต0อ) 

รูป ชื่อ คุณสมบัติ/การใช*งาน 

  Male ในร ูปแบบส ัญญาณ Stereo 

Balanced ท ี ่ ไม #สามารถใช Pงานกับ 

โสตทัศนูปกรณ:ที่มีช#องเชื่อมต#อแบบ 

TRS Male 6.3 mm. ไดPเช#น คอมพิว 

เตอร: เมื ่อนำมาทำการแปลงแลPวจะ

สามารถใชPกับช#องต#อในอุปกรณ:ที่เป~น 

TRS Female 3 . 5  mm.ใน ร ู ปแบบ

สัญญาณ Stereo Balanced และนิยม

ใชPในการเชื่อมต#อสัญญาณเสียง Input 

และ Output ในรูปแบบเสียง Stereo 

ของอุปกรณ:ประเภทน้ันๆไดP 
1.11 ข้ัวแปลง TRS 3.5 mm. 

Female เป†น TRS 6.3 mm. Male 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.47 ข้ัวแปลง TRS 3.5 mm. 

Female เป†น TRS 6.3 mm. Male 

  ข้ัวแปลง TRS 3.5 mm. 
Female เป~น TRS 6.3 
mm. Male หรอื ข้ัวแปลง 
Phones Stereo เลก็ เป~น 
Phones Stereo ใหญ# 

  ใชPสำหรับแปลง ขั้วต#อสัญญาณ TRS 

3.5 mm. Female ในรูปแบบสัญญาณ 

Stereo Balanced หรือสัญญาณอสิระ

ซPาย/ขวาใหPเป~น ขั ้วต#อสัญญาณแบบ 

TRS male ขนาด 6.3 mm. ในรูปแบบ

ส ัญญาณ Stereo Balanced ห รื อ

สัญญาณอิสระซPาย/ขวา การใชPงานข้ัว

แปลงประเภทนี้จะกระทำโดยการนำ

สายสัญญาณที่มีขั้วต#อแบบ TRS 3.5 

mm. Male ใ น ร ู ป แ บ บ ส ั ญ ญ าณ 

Stereo balanced ที่ไม#สามารถใชPงาน

กับโสตทัศนูปกรณ:ที ่ม ีช #องเชื ่อมต#อ

แบบ  TRS Male 3 .5  mm. ได P เ ช# น 

เครื่องโทรศัพท: หูฟGง เป~นตPน เมื่อนำมา

ทำการแปลงแลPวจะสามารถใชPกับช#อง

ต#อในอุปกรณ:ที่เป~น TRS Female 6.3 

mm.ในรูปแบบสัญญาณ Stereo  
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ตารางภาพขั้วแปลง (Adapter) ในระบบเสยีงของหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> (ต0อ) 

 

ตารางท่ี 3.8 ตารางภาพข้ัวแปลง (Adapter) (ต0อ) 

 

 

 

 

 

 

รูป ชื่อ คุณสมบัติ/การใช*งาน 

  Balanced และนิยมใชPในการเชื่อมต#อ

ส ัญญาณเส ียง Input และ Output 

ของสัญญาณเสียงในรูปแบบ Stereo 

ของอุปกรณ:เสียงประเภทน้ันๆไดP 
1.12 ข้ัวแปลง TS 3.5 mm. Female 

เป†น TS 6.3 mm. Male 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.48 ข้ัวแปลง TS 3.5 mm. 

Female เป†น TS 6.3 mm. Male 

  ข้ัวแปลง TS 3.5 mm. 
Female เป~น TS 6.3 mm. 
Male หรือ ข้ัวแปลง Phone 
Mono เล็ก เป~น Phone 
Mono ใหญ# 

  ใชPสำหรับแปลง ขั ้วต#อสัญญาณ TS 

3.5 mm. Female ในรูปแบบสัญญาณ 

Mono ใหPเป~น ข้ัวต#อสัญญาณแบบ TS 

male ขนาด 6.3 mm. ในร ูปแบบ

สัญญาณ Mono การใชPงานขั ้วแปลง

ประเภทน้ี โดยการนำสายสัญญาณที่มี

ข ั ้ วต #อแบบ TS 3.5 mm. Male ใน

รูปแบบสัญญาณ Mono ที่ไม#สามารถ

ใช Pงานก ับโสตท ัศน ูปกรณ:ท ี ่ม ีช#อง

เชื ่อมต#อแบบ TS Male 3.5 mm. ไดP

เช#น เครื่องโทรศัพท: หูฟGง เป~นตPน เมื่อ

นำมาทำการแปลงแลPวจะสามารถใชP

ก ับช #องต #อในอ ุปกรณ :ท ี ่ เป ~ น TS 

Female 6.3 mm.ในรูปแบบสัญญาณ 

Mono และนิยมใช Pในการเช ื ่อมต#อ

ส ัญญาณเส ียง Input และ Output 

ของอุปกรณ:เสียงประเภทน้ันๆไดP 
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  2. ขั้วแปลงสัญญาณภาพ 

   2.1 ขั้วแปลงสัญญาณภาพ HDMI เป†น VGA (HDMI to VGA Converter) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.49 ข้ัวแปลงสัญญาณภาพ HDMI เป†น VGA (HDMI to VGA Converter) 

ที่มา: https://www.lenovo.com/th/th/accessories-and-monitors/,2563. 
 

 ขั้วแปลงสัญญาณภาพ HDMI เป†น VGA (HDMI to VGA Converter) 

  เป~นข้ัวแปลงที่แปลงสัญญาณภาพ HDMI ใหPเป~นข้ัวสัญญาณภาพ VGA ซึ่งเป~นเทคโนโลยีใหม#

ที่หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPนำมาใชPงานในการใหPบริการเพื่อใหPอุปกรณ:ที่เป~นเทคโนโลยีใหม#สามารถใชP

งานร#วมกับอุปกรณ:รุ #นเก#าที ่มีอยู #ไดP เราจึงจำเป~นตPองประยุกต:ใชPอุปกรณ:เหล#านี ้เพื ่อเชื ่อมต#อ เครื ่อง

คอมพิวเตอร:เขPากับเครื่องฉายโปรเจคเตอร: จอคอมพิวเตอร: เครื่องรับโทรทัศน: และจอแสดงผลอื่นๆ การใชP

งานของข้ัวแปลงสัญญาณน้ี โดยการนำสายสัญญาณ HDMI Male (ตัวผูP) เช่ือมต#อเขPากับ เครื่องคอมพิวเตอร:ที่

มีช#องต#อ HDMI Female และนำสายสัญญาณ VGA Male (ตัวผูP) เช่ือมต#อเขPากับ VGA Female (ตัวเมีย) ของ

กล#องแปลงสัญญาณภาพจากนั ้นนำสายสัญญาณ VGA Male (ตัวผู P) อีกดPานเชื ่อมต#อเขPากับเครื ่องฉาย

โปรเจคเตอร: จอคอมพิวเตอร: เครื่องรับโทรทัศน: และจอแสดงผลอื่นๆ เพื่อแสดงผลภาพ จากน้ันทำการสำรวจ

ดูใหPแน#ใจว#าทำการเช่ือมต#อถูกตPองหรือไม#ก#อนการใชPงาน 

 

 อุปกรณ:พื้นฐานของงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ที่ผูPจัดทำคู#มือไดPนำเสนอเป~นส#วนหน่ึงของอุปกรณ:หลัก

ในการใหPบริการในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งอุปกรณ:ที่ใชPในปGจจุบันมีความทันสมัยมากข้ึนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ใน

การเลือกใชPอุปกรณ:เพื่อใหPเหมาะสมกับการใชPงาน จำเป~นตPองศึกษาหรือพิจารณาจากคุณสมบัติของอุปกรณ:

น้ัน ไม#ว#าจะเป~นเรื่องมาตรฐาน ความแข็งแรงทนทาน เพื่อใหPตรงกับงานที่ปฏิบัติหรือการนำอุปกรณ:ต#างๆ ที่มี

ความสามารถในแต#ละดPานมาพัฒนาใหPเกิดประสิทธิภาพในงานที่ปฏิบัติและยังช#วยลดขPอผิดพลาดในการ

ปฏิบ ัติงานไดPเป~นอย#างดี ไม #ว #าจะเป~นในส#วนการเรียนการสอน งานประชุมอบรมสัมมนาต#างๆ ของ

มหาวิทยาลัยฯ ลPวนแลPวแต#ตPองอาศัยอุปกรณ:เหล#านี้เพื่อใหPงานสำเร็จลุล#วงและประสบความสำเร็จตรงตาม

วัตถุประสงค:อีกทั้งยังเป~นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในดPานเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย#างรวดเร็ว 

และยังเป~นการเสริมประสิทธิภาพในการใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการไดPเป~นอย#างดี 
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4. กระบวนการทำงาน 

 การใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPพัฒนารูปแบบการใหPบริการที่มีความ

ทันสมัยทั้งในระบบโสตทัศนูปกรณ:ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีปริมาณของอุปกรณ:เพิ่มขึ้นเพื่อใหPเพียงพอกับ

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาระบบการจัดการขPอมูลในดPานเอกสารบันทึกขPอความขอความอนุเคราะห:

โสตทัศนูปกรณ: แบบประเมินความพึงพอใจและเอกสารอื่นๆ เพื่อใหPงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งยัง

ตอบสนองความตPองการของผูPขอใชPบริการในดPานความถูกตPอง รวดเร็ว ช#วยลดขั้นตอนการปฏบิติัที่ซับซPอน 

ช#วยลดปGญหาที่ส#งผลกระทบกับงานทั้งของผูPปฏิบัติงานและผูPขอใชPบริการ ซึ่งเป~นวิธีปฏิบัติตามหลักการ มี

ข้ันตอนอย#างเป~นระบบมกีระบวนการแกPปGญหาที่สามารถเขPาใจไดP มีลำดับหรือกระบวนการในการแกPไขปGญหา

อย#างเป~นข้ันเป~นตอนและชัดเจน ซึง่หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPดำเนินการในกระบวนการต#างๆ เพื่อนำมา

ประยุกต:ใชPและปรับปรุง ใหPเหมาะสมกับงานที่ใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการ โดยไดPศึกษาและคPนควPาจากขPอมูลที่

เกี่ยวขPองตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ขั้นตอนกระบวนการในการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

  1.1 ข้ันตอนกระบวนการในการขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: ของหน#วยงานภายใน

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  1.2 ข้ันตอนกระบวนการในการขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: ของหน#วยงานภายนอก 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 2. ขั้นตอนกระบวนการในการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

  2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานบรกิารโสตทัศนูปกรณ:ใหPกับหน#วยงานภายใน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ใหPกับหน#วยงานภายนอก 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 1. ขั้นตอนกระบวนการในการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

1.1 ขั้นตอนกระบวนการในการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> ของหน0วยงานภายใน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแผนภูมิท่ี 3.8 แสดงขั =นตอนกระบวนการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ผู*ขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> กรอกเอกสารขอความอนุเคราะห:พรPอมเน้ือหาและรายละเอียดต#างๆ

ใหPครบถPวนถูกตPองและส#งมอบใหPหัวหนPางานหรือผูPอำนวยการ พิจารณาเสนออนุมัติ 

 ผู*อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:ที่

มีรายละเอียดถูกตPองครบถPวน เพื่อพิจารณามอบหมายใหPหัวหนPาศูนย:โสตทัศนศึกษาดำเนินการต#อไป 

 หัวหน*าศูนย>โสตทัศนศึกษา รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบร ิการโสตทัศนูปกรณ:ท ี ่มี

รายละเอียดถูกตPองครบถPวนพรPอมบันทึกขPอมูลและมอบหมายใหPหัวหนPาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:

ดำเนินการต#อไป 

 หัวหน*าหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:ที่มี

รายละเอียดถูกตPองครบถPวนพรPอมบันทึกขPอมูลลงฐานขPอมูลในระบบของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:เพื่อ

จัดระบบเอกสารและมอบหมายใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการ 

หน0วยงาน 

ท่ีขอใช*บริการ 

ผู*ปฏิบัติงาน 

ผู*อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

ศูนย>โสตทัศนศึกษา 

หน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> 
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 ผู*ปฏิบัติงานการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> ดำเนินการตามที่ไดPรับมอบหมายโดยการประสานงานกับ

ผูPขอใชPบริการ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ:สำหรับงานที่ขอใชPบริการพรPอมติดต้ังและควบคุม ตรวจสอบความถูก

ตPองของงานที่ปฏิบัติและจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจพรPอมส#งมอบงานที่แลPวเสร็จใหPแก#ผูPขอใชPบริการ 

 

  1.2 ขั้นตอนกระบวนการในการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> ของหน0วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.9 แสดงข้ันตอนกระบวนการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> ของหน0วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ผู*ขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> กรอกเอกสารขอความอนุเคราะห:พรPอมเน้ือหาและรายละเอียดต#างๆ

ใหPครบถPวนถูกตPองพรPอมส#งมอบใหPอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร ับหนังส ือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบร ิการ

โสตทัศนูปกรณ:ที่มีรายละเอียดถูกตPองครบถPวนและตรวจสอบความพรPอมในการใหPบริการ เพื่อพิจารณา

มอบหมายใหPผูPอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาดำเนินการต#อไป 

 ผู*อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:ที่

มีรายละเอียดถูกตPองครบถPวน เพื่อพิจารณามอบหมายใหPหัวหนPาศูนย:โสตทัศนศึกษาดำเนินการต#อไป 

ผู*อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

ผู*ปฏิบัติงาน 

ศูนย>โสตทัศนศึกษา 

หน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> 

หน0วยงาน 

ท่ีขอใช*บริการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 
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 หัวหน*าศูนย>โสตทัศนศึกษา รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบร ิการโสตทัศนูปกรณ:ท ี ่มี

รายละเอียดถูกตPองครบถPวนพรPอมบันทึกขPอมูลและมอบหมายใหPหัวหนPาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:

ดำเนินการต#อไป 

 หัวหน*าหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ> รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:ที่มี

รายละเอียดถูกตPองครบถPวนพรPอมบันทึกขPอมูลลงฐานขPอมูลในระบบของหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:เพื่อ

จัดระบบเอกสารและมอบหมายใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการ 

 ผู*ปฏิบัติงานการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> ดำเนินการตามที่ไดPรับมอบหมายโดยการประสานงานกับ

ผูPขอใชPบริการ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ:สำหรับงานที่ขอใชPบริการพรPอมติดต้ังและควบคุม ตรวจสอบความถูก

ตPองของงานที่ปฏิบัติและจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจพรPอมส#งมอบงานที่แลPวเสร็จใหPแกผูPขอใชPบริการ 
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 2. ขั้นตอนกระบวนการในการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

  2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ>ให*กับหน0วยงานภายใน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแผนภูมิท่ี 3.10 ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ>ให*กับหน0วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 1. แจ*งขอใช*บริการ 

  1.1 ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:กรอกเอกสารบันทึกขPอความขอความอนุเคราะห:พรPอม

เน้ือหาและรายละเอียดต#างๆ ใหPครบถPวนถูกตPองพรPอมส#งไปตามข้ันตอนมายังหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: 

  1.2 ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:ส#งบันทึกขPอความอนุเคราะห:พรPอมเน้ือหาและรายละเอียด

ต#างๆ ใหPครบถPวนถูกตPองทางระบบอิเล็กทรอนิกส: (E-Service/E-From) มายังหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: 

  1.3 ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:สามารถดำเนินการกรอกแบบฟอร:มขอความอนุเคราะห:ขอ

ใชPโสตทัศนูปกรณ:พรPอมเน้ือหาที่ถูกตPองครบถPวนไดPที่หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:(ในกรณีงานเร#งด#วน) 

 2. พิจารณาสั่งการ 

  2.1 ผู Pอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายใหPหัวหนPาศูนย:โสตทัศนศึกษา

ดำเนินการ 

  2.2 หัวหนPาศูนย:โสตทัศนศึกษา มอบหมายใหPหัวหนPาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ดำเนินการ 

  2.3 หัวหนPาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบริการ

โสตทัศนูปกรณ:พรPอมบันทึกขPอมูลลงฐานขPอมูลในระบบและมอบหมายใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการ 

 3. มอบหมาย 

  3.1 หัวหนPาหน#วยบรกิารโสตทัศนูปกรณ: มอบหมายใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการพรPอมส#งบันทึก

ในแบบต#างๆ และรายละเอียดทั้งหมดแก#ผูPปฏิบัติงาน 

 4. การให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

  4.1 ผูPปฏิบัติงานดำเนินการใหPบริการตรวจสอบการมอบหมายงานและตรวจสอบอุปกรณ:ใน

การใหPบริการ 

  4.2 ผูPปฏิบัติงานจัดเตรียม ติดต้ัง และทดสอบโสตทัศนูปกรณ: 

  4.3 ผูPปฏิบัติงานควบคุมและดูแลโสตทัศนูปกรณ:พรPอมทั้งอธิบาย แนะนำข้ันตอนการใชPงาน

โสตทัศนูปกรณ: เพื่อใหPงานน้ันมีประสิทธิภาพ 

  4.4 ผูPปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกตPองในการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:เมื่อเกิดเห็นสุดวสิัย

หรือขPอบกพร#องต#างๆ และดำเนินรายงานไปยังผู PบังคับบัญชาพรPอมแกPไขขPอบกพร#องเพื ่อใหPงานนั้นมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  4.5 ผูPปฏิบัติงานจัดเก็บอุปกรณ:โสตทัศนูปกรณ:ที่ใหPบริการ 

 5. โสตทัศนูปกรณ> 

  หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:มีโสตทัศนูปกรณ:พื้นฐาน ไวPสำหรับการใหPบริการกับผูPขอใชP

บริการดังน้ี 

  5.1 เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) สำหรับหPองขนาดเล็ก (30 ที่นั่ง) ชุดเครื่องขยายเสียง

ประกอบดPวย 

   - เครื่องผสมเสียงแบบมเีครื่องขยายเสียงในตัว (Power Mixer) 
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   - ไมโครโฟนแบบใชPสาย (Wired Microphone) 

   - ลำโพง (speaker) 

  5.2 เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) สำหรบัหPองขนาดกลาง (60-100 ที่น่ัง) ชุด เครื่องขยาย

เสียงประกอบดPวย 

    - เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) 

   - เครื่องผสมเสียง 8-12 Channel (Audio Mixer) 

   - ไมโครโฟนแบบใชPสาย ไมโครโฟนแบบไรPสาย (Wired Microphone/Wireless 

  Microphone) 

   - ลำโพง (speaker) 

  5.3 เครื่องฉายภาพ (Projector) 

  5.4 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 

  5.5 เครื่องคอมพิวเตอร: (Computer)  

 6. ส0งมอบงานพร*อมประเมินความพึงพอใจในการให*บริการ 

  6.1 ผูPปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใหPบริการ

พรPอมส#งมอบงานที่บรรลุเป�าหมายและนำผลการประเมินมาปรับใชPเพื่อพัฒนางานต#อไป 
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  2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ>ให*กับหน0วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแผนภูมิท่ี 3.11 ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ>ให*กับหน0วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 1. แจ*งขอใช*บริการ 

  1.1 ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:กรอกเอกสารบันทึกขPอความขอความอนุเคราะห:พรPอม

เนื้อหาและรายละเอียดต#างๆ ใหPครบถPวนถูกตPองพรPอมส#งหนังสือขอใชPบริการหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:

พรPอมโสตทัศนูปกรณ:ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อใหP

พิจารณาสั่งการ 

 2. พิจารณาสั่งการ 

  2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบหมายใหPผูPอำนวยการสำนักเทคโนโลยี

การศึกษา ดำเนินการ 

  2.2 ผู Pอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายใหPหัวหนPาศูนย:โสตทัศนศึกษา

ดำเนินการ 

  2.3 หัวหนPาศูนย:โสตทัศนศึกษา มอบหมายใหPหัวหนPาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ดำเนินการ 

  2.4 หัวหนPาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:รับหนังสือขอความอนุเคราะห:ขอใชPบริการ

โสตทัศนูปกรณ:พรPอมบันทึกขPอมูลลงฐานขPอมูลในระบบและมอบหมายใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการ 

 3. มอบหมาย 

  3.1 หัวหนPาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: มอบหมายใหPผูPปฏิบัติงานดำเนินการพรPอมส#งบนัทกึ

ในแบบต#างๆ และรายละเอียดทั้งหมดแก#ผูPปฏิบัติงาน 

 4. การให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

  4.1 ผูPปฏิบัติงานดำเนินการใหPบริการตรวจสอบการมอบหมายงานและตรวจสอบอุปกรณ:ใน

การใหPบริการ 

  4.2 ผูPปฏิบัติงานจัดเตรียม ติดต้ัง และทดสอบโสตทัศนูปกรณ: 

  4.3 ผูPปฏิบัติงานควบคุมและดูแลโสตทัศนูปกรณ:พรPอมทั้งอธิบาย แนะนำข้ันตอนการใชPงาน

โสตทัศนูปกรณ: เพื่อใหPงานน้ันมีประสิทธิภาพ 

  4.4 ผูPปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกตPองในการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:เมื่อเกิดเห็นสุดวสิัย

หรือขPอบกพร#องต#างๆ และดำเนินรายงานไปยังผู PบังคับบัญชาพรPอมแกPไขขPอบกพร#องเพื ่อใหPงานนั้นมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  4.5 ผูPปฏิบัติงานจัดเก็บอุปกรณ:โสตทัศนูปกรณ:ที่ใหPบริการ 

 5. โสตทัศนูปกรณ> 

  หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:มีโสตทัศนูปกรณ:พื้นฐาน ไวPสำหรับการใหPบริการกับผูPขอใชP

บริการดังน้ี 

  5.1 เครื ่องขยายเสียง (Amplifiers) สำหรับหPองขนาดเล็ก (30 ที ่นั ่ง) ชุดเครื ่องขยาย

 เสียงประกอบดPวย 

   - เครื่องผสมเสียงแบบมเีครื่องขยายเสียงในตัว (Power Mixer) 
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   - ไมโครโฟนแบบใชPสาย (Wired Microphone) 

   - ลำโพง (speaker) 

  5.2 เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) สำหรับหPองขนาดกลาง (60-100 ที่นั่ง) ชุดเครื่องขยาย

เสียงประกอบดPวย 

   - เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) 

   - เครื่องผสมเสียง 8-12 Channel (Audio Mixer) 

   - ไมโครโฟนแบบใชPสาย ไมโครโฟนแบบไรPสาย (Wired Microphone/Wireless 

  Microphone) 

   - ลำโพง (speaker) 

  5.3 เครื่องฉายภาพ (Projector) 

  5.4 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 

  5.5 เครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) 

 6. ส0งมอบงานพร*อมประเมินความพึงพอใจในการให*บริการ 

  6.1 ผูPปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใหPบริการ

พรPอมส#งมอบงานที่บรรลุเป�าหมายและนำผลการประเมินมาปรับใชPเพื่อพัฒนางานต#อไป 

 

 กระบวนการในการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: เป~นองค:ประกอบของงานบริการโสตทัศนูปกรณ: ซึ่งเป~น

ขั้นตอนที่ผูPปฏิบัติงานและผูPขอใชPบริการจำเป~นตPองทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต#างๆ เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ยุ#งยาก เพื่อเป~นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหPงานที่ปฏิบัติน้ันมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4  

ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
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บทท่ี 4 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานอย0างเป†นระบบ 

 ค ู # ม ื อปฏ ิบ ั ต ิ ง าน เทคน ิ คการต ิ ดต ั ้ ง โ สตท ั ศน ูปกรณ :ส ำหร ับการ เ ร ี ยนการสอน ขอ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ คู #มือในการปฏิบัติงานเพื ่อใหPบริการแก#ผู PขอใชPบริการพรPอมกับ

รายละเอียด ข้ันตอน วิธีการขอใชPบริการ วิธีการติดต้ัง วิธีการใชPงาน วิธีการดูแลและเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ:

ในการปฏิบัติงานอย#างเป~นระบบ ซึ่งผูPจัดทำคู#มือในฐานะเจPาหนPาที่บริการโสตทัศนูปกรณ:ของหน#วยบรกิาร

โสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ไดPรับมอบหมายใหPดูแลทีมบริการกลุ#ม 3 มี

หนPาที่ความรับผิดชอบคือ จัดเตรียม ติดต้ัง ควบคุมและดูแลโสตทัศนูปกรณ: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร

บริภัณฑ: อาคารตรีศร อาคารศูนย:ฝaกการพิมพ:แห#งชาติ อาคารสุโขสโมสร และอุทยานการศึกษาอนุสาวรยี:

รัชกาลที ่7 

 ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ในการใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการ ผูPจัดทำคู#มือจะขออธิบายรายละเอยีด 

เน้ือหา พรPอมรูปภาพอธิบายข้ันตอนต#างๆ ดังน้ี 

 1. ข้ันตอนการขอใชPบริการและการแจPงขอใชPบรกิารโสตทัศนูปกรณ: 

 2. ข้ันตอนการพิจารณาสั่งการและมอบหมายงาน 

 3. ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: 

 4. ข้ันตอนการส#งมอบงานพรPอมประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
1 ขั้นตอนการขอใช*บริการและการแจ*งขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

 ขั้นตอนการขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

 หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:เป~นหน#วยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดต้ังข้ึนเพื่อรองรับ

การเรียนการสอน การอบรมสัมมนา ซึ่งมีหPองเรียนหPองประชุม อบรมสัมมนา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด

ใหญ#ไวPใหPบริการ ผูPมาใชPบริการส#วนมากเป~นนักศึกษาที่อยู#ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมีหน#วยงานภาครัฐ 

เอกชน ประชาชนทั่วไปที ่อยู#ในพื ้นที ่มาขอใชPบริการหPองประชุมอบรมสัมมนาอีกดPวย ซึ ่งผู PขอใชPบริการ

โสตทัศนูปกรณ: แบ#งออกไดPเป~น 2 กลุ#มดังน้ี  

  1.1 ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:จากหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  1.2 ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:จากหน#วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และประชาชนทั่วไป 

  1.1 ผู*ขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ>จากหน0วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ในกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา ที่มหาวิทยาลัยไดPกำหนดจัดขึ้นเป~นกจิกรรมประจำ 

และกิจกรรมพิเศษ ไดPแก# กิจกรรมสัมมนาปริญญาโท กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ

ปริญญาตรี กิจกรรมสอนเสริมนัดหมาย กิจกรรมอบรมชมรมนักศึกษา กิจกรรมอบรมประสบการณ:วิชาชีพ 
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ประกาศนียบัตรหลักสูตรและการสอน เป~นตPน ผู PขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:จะเป~นผูPดำเนินการกรอก

แบบฟอร:มขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: และนำเสนอผูPบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนต#อไป 
 
  1 . 2  ผ ู * ข อ ใ ช * บ ร ิ ก า ร โ ส ต ท ั ศ น ู ป ก ร ณ > จ า ก ห น 0 ว ย ง า น ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประชาชนท่ัวไป 

 ในก ิจกรรมต #างๆ ของหน#วยงานที่ขอความอนุเคราะห:ใช Pบร ิการหPองประชุมและอุปกรณ:

โสตทัศนูปกรณ: ตามวัตถุประสงค:ของหน#วยงานหรือองค:กรน้ันๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

ด ำ เ น ิ น ก า ร โ ดยก ร อกแบ บ ฟอร : ม ขอ ใช P บ ร ิ ก า ร โ ส ตทั ศน ู ป ก ร ณ :  แล ะนำ เ ส นออธ ิ ก า ร บ ดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามข้ันตอนต#อไป 

 ขั้นตอนการแจ*งขอใช*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

 งานบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ภายใตPการดูแลของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะผูPใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPนำรูปแบบเอกสารบันทึกขPอความของ

ทางมหาวิทยาลัยฯมาใชPในปGจจุบนั และทางหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ยังไดPจัดทำแบบฟอร:มการขอใชPบรกิาร

โสตทัศนูปกรณ:เพื่อเพิ่มช#องทางในการใหPบริการและยังอำนวยความสะดวกรวดเร็วใหPกับผูPขอใชPบริการ อีกทั้ง

ยังเป~นแบบฟอร:มที่ทางมหาวิทยาลัยฯกำหนดเพือ่ใหPหน#วยงานต#างๆ ไดPยึดถือเป~นมาตรฐานเดียวกัน มี 4 แบบ

ดังน้ี 

 1. บันทึกขPอความการขอใชPบริการแบบหนังสือราชการ (จากผูPขอใชPบริการดำเนินการ) 

 2. แบบฟอร:มการขอใชPบริการผ#านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: (E-Service/E-From) 

 3. แบบฟอร:มการขอใชPบริการ ซึ่งหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:ไดPจัดทำข้ึน 

 4. แบบฟอร:มการขอใชPบริการทางโทรศัพท: (ในกรณีเร#งด#วนไม#สามารถทำบันทึกไดPทัน) 
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1. บันทึกข*อความการขอใช*บริการแบบหนังสือราชการ (จากผู*ขอใช*บริการดำเนินการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 ข้ันตอนการกรอกเอกสารบันทึกข*อความการขอใช*บริการแบบหนังสือราชการ 

 ข้ันตอนที่ 1 กรอกขPอมูลหน#วยงานผูPขอใชPบริการและเบอร:โทรศัพท:ที่สามารถติดต#อไดP 

 ข้ันตอนที่ 2 กรอกขPอมูลเลขที่หนังสือและวันที่ออกหนังสือของหน#วยงานผูPขอใชPบริการ 

 ข้ันตอนที่ 3 กรอกขPอมูลการขอความอนุเคราะห:เจPาหนPาที่และโสตทัศนูปกรณ: 
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 ข้ันตอนที่ 4 กรอกรายละเอียดของผูPบังคับบัญชาของผูPใหPบริการ 

 ข้ันตอนที่ 5 กรอกขPอมูลเน้ือหาและรายละเอียดของงานใหPถูกตPองและครบถPวน 

 ข้ันตอนที่ 6 ลงช่ือผูPขอใชPบริการ 

2. แบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> (E-Service/E-From) 

 

 ข้ันตอนที่ 1 เขPาหนPาเว็บไซต:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ www.stou.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ข้ันตอนท่ี 1 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 
 

 

 ข้ันตอนที่ 2 เลือ่นเมาส:ลงมาดPานล#างแลPวคลิกทีห่ัวขPอระบบบริการสารสนเทศ มสธ.(E-Service) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนPาเว็บไซต:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช WWW.Stou.ac.th 

คลิกหัวขPอระบบบริการสารสนเทศ มสธ.(e-Service) 
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ภาพท่ี 4.3 ข้ันตอนท่ี 2 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 

 ข้ันตอนที่ 3 คลิกเมาส:ที่หัวขPอ E-office เลือกหัวขPอที่  1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ข้ันตอนท่ี 3 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 
 

 ข้ันตอนที่ 4 ใส#รหสัของผูPขอใชPบริการใหPถูกตPอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกหัวขPอ E-office  

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส: 

ใส#รหัสผูPใชPงานและรหสัผ#านใหPถูกตPอง (ผูPขอใชPบริการ) 

คลิกตกลง (ผูPขอใชPบริการ) 



คู#มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ:สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     85 

 

ภาพท่ี 4.5 ข้ันตอนท่ี 4 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 
 

 ข้ันตอนที่ 5 เลือกหัวขPอลงทะเบียนรบัส#ง/คลิกที่หัวขPอสรPาง/ทะเบียนส#งเอกสารภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ข้ันตอนท่ี 5 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 
 

 ข้ันตอนที่ 6 คลิกเมาส:ตรงเมนู Down List หรือเครื่องหมาย V และเลือกหัวขPอ ขอความอนุเคราะห:

เจPาหนPาที่และโสตฯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกทีห่ัวขPอสรPาง/ทะเบียนส#งเอกสารภายในภายใน 

ลงทะเบียนรบัส#ง 
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ภาพท่ี 4.7 ข้ันตอนท่ี 6 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 

 ข้ันตอนที่ 7 กรอกขPอมลูต#างๆ ทีผู่PขอใชPบรกิารตPองการใหPครบถPวนและถูกตPอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 ข้ันตอนท่ี 7 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 
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 ข้ันตอนที่ 8 เมื่อกรอกขPอมลูถูกตPองครบถPวนแลPวผูPขอใชPบริการจะไดPเอกสารขอใชPบรกิารที่สมบรูณ:

พรPอมดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 ข้ันตอนท่ี 8 การกรอกข*อมูลเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการผ0านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 

(E-Service/E-From) 

ตัวอย#าง บันทึกขPอความขอความอนุเคราะห:ขอใชP

โสตทัศนูปกรณ:ทีส่มบูรณ: 
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ที่มา: สารบรรณอิเล็กทรอนิกส:,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2563. สืบคPนวนัที่ 26 เม.ย. 2563. 

เขPาถึงไดPจาก https://vpn.stou.ac.th/+CSCO+/iwebflow/-CSCO-30--main.asp  

3. แบบฟอร>มการขอใช*บริการ ซึ่งหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ>ได*จัดทำขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 ข้ันตอนการกรอกแบบฟอร>มการขอใช*บริการ ซึ่งหน0วยบริการโสตทัศนูปกรณ>ได*จัดทำข้ึน 

 ข้ันตอนที่ 1 กรอกรายละเอียดต#างๆ ตามหัวขPอใหPถูกตPองและครบถPวน 

 ข้ันตอนที่ 2 ลงช่ือ ผูPเบกิ / ผูPยืม ใหPถูกตPอง 

ลงช่ือผูPใหPบริการ 
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 ข้ันตอนที่ 3 หลักจากภารกิจเสรจ็เรียบรPอยแลPว ลงช่ือผูPยืมใหPถูกตPอง 

4. แบบฟอร>มการขอใช*บริการทางโทรศัพท> (ในกรณีเร0งด0วนไม0สามารถทำบันทึกได*ทัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 ข้ันตอนการกรอกเอกสารแบบฟอร>มการขอใช*บริการทางโทรศัพท> 

 ข้ันตอนที่ 1 ผูPขอใชPบริการกรอกรายละเอียดต#างๆ ตามหัวขPอใหPถูกตPองและครบถPวน 

 ข้ันตอนที่ 2 ลงช่ือ ผูPขอใชPบริการ ใหPถูกตPอง 

 ข้ันตอนที่ 3 ลงช่ือผูPรบัแจPง 

 ข้ันตอนที่ 4 หัวหนPาหน#วยงานลงช่ือรบัทราบพรPอมมอบหมายงาน 

 ข้ันตอนที่ 5 หลักจากภารกิจเสรจ็เรียบรPอยแลPว ลงช่ือผูPขอใชPบริการใหPถูกตPอง 

 ข้ันตอนที่ 6 จัดเก็บบันทึกลงฐานขPอมูลเมื่องานที่ใหPบรกิารเสรจ็สิ้น 
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 สรุป ความสำคัญในขั้นตอนการขอใชPบริการและการแจPงขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:นั้นการกรอก

เอกสารแต#ละประเภทที่ผูPขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: ตPองกรอกแบบฟอร:มขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ: ใหPตรง

และถูกตPองตามที่กำหนดเพื่อขอใชPบริการ ดังน้ี 

 1 ผูPขอใชPบริการกรอกรายละเอียดหน#วยงานและเบอร:โทรศัพท:ของผูPขอใชPบริการใหPถูกตPองครบถPวน 

 2 ผูPขอใชPบริการกรอกเลขที่หนังสือ/บันทึกขPอความและวันที่ออกเลขที่หนังสือ ที่ออกจากหน#วยงาน

ของผูPขอใชPบริการใหPถูกตPอง 

 3 ผูPขอใชPบริการกรอกขPอมลูเรื่องที่ผูPขอใชPบริการจะขอใชPโสตทัศนูปกรณ: 

 4 ผูPขอใชPบริการควรกรอกขPอมูลเรียนแจPงผูPบังคับบัญชาของหน#วยงานที่ใหPบริการไดPอย#างถูกตPอง 

 5 ผูPขอใชPบริการควรกรอกเน้ือหาการขอใชPบริการใหPครบถPวน เช#น ช่ืองาน วันเวลาที่จัดงาน สถานที่

จัดงาน อุปกรณ:ที่ขอใชPบริการและช่ือผูPประสานงานพรPอมเบอร:โทรศัพท:ที่สามารถติดต#อไดP 

 6 ผูPขอใชPบริการกรอกคำลงทPายใหPถูกตPองและชัดเจนว#าตPองการดำเนินการอย#างไร (เฉพาะเอกสาร

หนังสือราชการ) 

 7 ลงช่ือผูPบังคับบัญชาของผูPขอใชPบริการไดPอย#างถูกตPองครบถPวน (เฉพาะเอกสารหนังสือราชการ ส#วน

เอกสารอีกสามประเภทผูPขอใชPบริการเป~นผูPลงช่ือ) 

 

2 ขั้นตอนการพิจารณาสั่งการและมอบหมายงาน 

 เมื่อข้ันตอนการขอใชPบริการและเอกสารแจPงขอใชPบริการโสตทัศนูปกรณ:เรียบรPอยแลPวข้ันตอนต#อไป

คือการพิจารณาสั่งการและมอบหมายงาน เมื่อผูPบังคับบัญชาของหน#วยงานผูPขอใชPบริการไดPรับเอกสารบันทึก

ขPอความขอใชPบริการนั้นแลPวจะดำเนินการพิจารณาพรPอมลงชื่อเพื่อส#งบันทึกขPอความขอใชPบริการงานน้ัน

ใหPกับผูPบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยฯคือ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝπายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรูP 

เพื่อดำเนินการพิจารณาและสั่งการต#อไปยังผูPบังคับบัญชาของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหPพิจารณาและ

มอบหมายต#อไปยังผูPบังคับบญัชาศูนย:โสตทัศนูปกรณ:เพื่อใหPพิจารณาและมอบหมายงานต#อไปยังผูPบังคับบัญชา

หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ:เพื่อพิจารณาและทำการบันทึกขPอมูลเขPาไปในฐานขPอมูลแบบต#างๆ ของหน#วย

บริการโสตทัศนูปกรณ: หลังจากลงบันทกึเรียบรPอยแลPวจะเป~นการมอบหมายใหPกับผูPใตPบงัคับบญัชาหรอืหัวหนPา

กลุ#มงานบริการที่อยู#ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เมื่อหัวหนPากลุ#มงานไดPรับมอบหมายงานจากผูPบังคับบัญชาหน#วยงาน

แลPวจะดำเนินการรับมอบงาน พรPอมติดต#อประสานงานกับผูPขอใชPบริการตามบันทึกขPอความที่ส#งมาและทำ

การบันทึกขPอมูลในการขอใชPบริการ ลงจัดเก็บในฐานขPอมูลต#างๆ เช#น เครื ่องคอมพิวเตอร: ตารางการ

ปฏิบัติงาน ของทีมบริการกลุ#มที่ตนรับผิดชอบพรPอมมอบหมายเจPาหนPาที่ผูPใหPบริการ เพื่อเตรียมปฏิบัติงานใน

ข้ันตอนต#อไป 
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ภาพแสดงขั้นตอนการมอบหมายงานตามลำดับผู*บังคับบญัชา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 ภาพแสดงข้ันตอนการมอบหมายงานตามลำดับผู*บังคับบัญชา 
 

 โดยสรุป ข้ันตอนการพิจารณาสั่งการและมอบหมายงานการใหPบริการ เมื่อไดPรับบันทึกขPอความแลPว

จะดำเนินการพิจารณาและมอบมายใหPผูPใตPบังคับบัญชาตามลำดับในข้ันตอน ดังน้ี 

 2.1 ผูPบังคับบัญชาของผูPขอใชPบริการ พิจารณาสั่งการ 

2.2 

2.1 

2.3 

2.4 

2.6 

2.5 
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 2.2 ผูPบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยฯ (อธิการบดี/รองอธิการบดีฝπายการศึกษาและสนับสนุนการ

เรียนรูP) พิจารณาสัง่การ 

 2.3 ผูPบังคับบัญชาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาสั่งการ 

 2.4 ผูPบังคับบัญชาศูนย:โสตทัศนศึกษา พิจารณาสั่งการ 

 2.5 ผูPบังคับบัญชาหน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: พิจารณาสั่งการพรPอมบันทึกขPอมูล 

 2.6 หัวหนPางานบริการ (ผูPใหPบริการ) พิจารณาสั่งการพรPอมบันทึกขPอมูลและมอบหมายผูPปฏิบัติงานใน

การใหPบริการ 
 
3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให*บริการโสตทัศนูปกรณ> 

 ในข้ันตอนการปฏิบัติงานและการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ:น้ีผูPจัดทำคู#มือจะกล#าวถึงการปฏิบัติงานใน

ส#วนการใหPบริการแก#ผูPขอใชPบริการที่ขอใชPหPองประชุมขนาดกลาง (60-100 ที่น่ัง) และหPองประชุมนาดเล็ก (30 

ที่น่ัง) เพื่อใหPเป~นแนวทางและแนวปฏิบัติใหPกับผูPปฏิบัติงานและผูPขอใชPบริการจะไดPนำไปใชPและปฏิบัติไดPอย#าง

ถูกตPอง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต:ใชPกับการปฏิบัติงานในส#วนอื่นๆไดP และยังสามารถเพิ่มประสทิธิภาพใน

การทำงานที่ปฏิบัติ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: เมื่อมีการขอใชPบริการและมีแบบฟอร:มมาถึง

ผูPใหPบริการโสตทัศนูปกรณ: ผูPปฏิบัติงานจะดำเนินการโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 3.1 ตรวจสอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ:  

 3.2 ติดต้ัง ทดสอบและควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ:ในการใหPบริการ 

 3.3 การดูแล รักษาโสตทัศนูปกรณ:พรPอมจัดเก็บ  

 

 3.1 ตรวจสอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ> 

 หลังจากที่ผูPใหPบริการไดPรับมอบหมายงานจากผูPบังคับบัญชาแลPว ผูPปฏิบัติจะดำเนินการตรวจสอบ

อุปกรณ:ที่ขอใชPบริการว#ามีครบตามความตPองการหรือไม# ถPาไม#เพียงพอตPองทำการเบิก/ยืมทีง่านคลังของหน#วย

บริการโสตทัศนูปกรณ:และจัดเตรียมอุปกรณ: วัสดุขั้วต#อ ขั้วแปลงและสายสัญญาณต#างๆ ที่มีความจำเป~นใน

การปฏิบัติงานใหPพรPอมใชPงานตามรายการที่มีบันทึกขอใชPบริการเพื่อรอดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 

 

 3.2 ติดต้ัง ทดสอบและควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ>ในการให*บริการ 

 ผูPจัดทำคู#มอืไดPรับมอบหมายใหPปฏิบัติงานในพื้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ฯ อาคารบริภัณฑ: อาคาร

ศูนย:ฝaกการพิมพ:แห#งชาติ อาคารตรีศร อาคารสุโขสโมสร อทุยานการศึกษาและอนุสาวรีย: รัชกาลที ่7 ซึ่งมี

หPองประชุมขนาดเล็ก (30 ที่น่ัง) และหPองประชุมขนาดกลาง (60-100 ที่น่ัง) มข้ัีนตอนการติดต้ังอปุกรณ:และ

ข้ันตอนการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ:ต#างๆ ดังน้ี 

 

 



คู#มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ:สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     93 
 

แผนผังโสตทัศนูปกรณ3ท่ีให8บริการในห8องประชมุขนาดเลก็ (30 ท่ีน่ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 4.13 แผนผังโสตทัศนูปกรณ3ท่ีให8บริการในห8องประชุมขนาดเล็ก (30 ท่ีน่ัง)
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 ระบบเสียง 
  1) ไมโครโฟนแบบใชLสาย (Wired Microphone) 
  2) เครื่องผสมเสียงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว (Powered Mixer) 
  3) ลำโพง (speaker) 
  4) สายสัญญาณเสียงและข้ัวต#อ/ข้ัวแปลงสัญญาณเสียงแบบต#างๆ 
 
 ระบบภาพ 
  1) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) 
  2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 
  3) เครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) 
  4) จอฉายภาพ (Screen) 
  5) สายสัญญาณภาพและข้ัวต#อ/ข้ัวแปลงสัญญาณภาพแบบต#างๆ 
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แผนผังโสตทัศนูปกรณ3ท่ีให8บริการในห8องประชมุขนาดกลาง (60-100 ท่ีน่ัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14 แผนผังโสตทัศนูปกรณ3ท่ีให8บริการในห8องประชุมขนาดเล็ก (60-100 ท่ีน่ัง) 
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 ระบบเสียง 
  1) ไมโครโฟนแบบใชLสาย (Wired Microphone) 
  2) ไมโครโฟนแบบไรLสาย (Wireless Microphone) 
  3) เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) 
  4) เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) 
  5) ลำโพง (speaker) 
  6) สายสัญญาณเสียงและข้ัวต#อ/ข้ัวแปลงสัญญาณเสียงแบบต#างๆ 
 
 ระบบภาพ 
  1) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) 
  2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 
  3) เครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) 
  4) จอฉายภาพ (Screen) 
  5) สายสัญญาณภาพและข้ัวต#อ/ข้ัวแปลงสัญญาณภาพแบบต#างๆ 
 
ขั้นตอนการติดต้ัง ระบบโสตทัศนูปกรณ>ในการใหAบริการ หAองประชุมขนาดเล็ก (30 ท่ีน่ัง)และหAองประชุม
ขนาดกลาง (60-100 ท่ีน่ัง) 
 ระบบเสียง 
 1) ขั้นตอนการติดต้ังไมโครโฟนแบบใชAสาย (Wired Microphone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.15 ข้ันตอนการติดต้ังไมโครโฟนแบบใชAสาย (Wired Microphone) 
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 การติดต้ังไมโครโฟนแบบใชLสาย (Wired Microphone) โดยการนำสายสัญญาณที่เปzนข้ัวต#อ XLR ตัว
เมีย หรือ Female XLR (Balanced microphone connector for professional audio) เชื ่อมต#อเขLากับ
ไมโครโฟนที่มีข้ัวต#อแบบ XLR ตัวผูLหรือ Male XLR (Balanced microphone connector for professional) 
และทำการตรวจสอบความถูกตLองในการเช่ือมต#ออุปกรณ:พรLอมดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 

 
 2) ขั้นตอนการติดต้ังไมโครโฟนแบบไรAสาย (Wireless Microphone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16 ข้ันตอนการติดต้ังไมโครโฟนแบบไรAสาย (Wireless Microphone) 

 การติดต้ังไมโครโฟนแบบไรLสาย (Wireless Microphone) โดยการนำสายสัญญาณที่เปzนข้ัวต#อ XLR 

ตัวเม ีย Female XLR (Balanced microphone connector for professional audio) เช ื ่อมต #อเขLากับ
เคร ื ่องร ับส ัญญาณที ่ม ีช #องต #อแบบ XLR ต ัวผ ู L  Male XLR (Balanced microphone connector for 
professional) หรือใชLสายสัญญาณที่เปzนแบบข้ัวต#อ TRS Male ขนาด 6.3 mm.เช่ือมต#อกับช#องต#อแบบ TRS 
6.3 mm. Female อย#างใดอย#างหนึ่ง จากนั้นทำการตรวจสอบขั้วแบตเตอร:รี่ของช#องใส#แบตเตอร:รี่บนตัว
ไมโครโฟนแบบไรLสายและทำการใส#แบตเตอรี่ แบบ AA แรงดัน 1.5 V เขLากับช#องใส#แบตเตอร:รี ่จากนั้นนำ
แหล#งจ#ายไฟ Power Adapter มาเชื ่อมต#อกับช#องต#อ DC Input และเชื ่อมต#อเสาอากาศของเครื ่องรับ
สัญญาณไมโครโฟนแบบไรLสาย เมื่อเรียบรLอยแลLวทำการตรวจสอบความเรียบรLอยว#าทุกอย#างเช่ือมต#อถูกตLอง
แลLวและพรLอมดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 
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 3) ขั้นตอนการติดต้ังเคร่ืองผสมเสียงแบบมีเคร่ืองขยายเสียงในตัว (Powered Mixer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.17 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองผสมเสียงแบบมีเคร่ืองขยายเสียงในตัว 
(Powered Mixer) 

 การติดตั้งเครื่องผสมเสียงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว (Powered Mixer) สำหรับหLองประชุมขนาด
เล็ก (30 ที่น่ัง) โดยการนำปลายสายสัญญาณอีกดLานของไมโครโฟนแบบใชLสาย ซึ่งจะเปzนข้ัวต#อแบบ XLR ตัวผูL 
Male XLR (Balanced microphone connector for professional) หรือขั้วต#อแบบ TRS 6.3 mm. Male 
เชื ่อมต#อเขLากับช#องต#อของเครื ่องผสมเสียงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว (Power Mixer) ตามลำดับช#อง 
(Channel) ที่มี ซึ่งในแต#ล#ะช#อง (Channel) จะมีคุณสมบัติเหมือนกัน เมื่อดำเนินการเสร็จเปzนที่เรียบรLอยแลLว 
ขั้นตอนต#อไปนำสายไฟ AC 220 V มาเชื่อมต#อเขLากับช#องต#อ AC IN และนำหัวปลั๊กเชื่อมต#อเขLากับช#องต#อ
เตLารับไฟฟãา AC 220 V พรLอมกับทำการตรวจสอบจุดเชื่อมต#อต#างๆ ว#าถูกตLองหรือไม# เมื่อถูกตLองแลLวจึง
ดำเนินการข้ันตอนต#อไป 
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 4) ขั้นตอนการติดต้ังเคร่ืองผสมเสียง (Audio Mixer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.18 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองผสมเสียง (Audio Mixer) 

 การติดต้ังเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) สำหรับหLองประชุมขนาดกลาง (60-100 ที่น่ัง) ข้ันตอนการ
ติดตั้งเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) นั้นจะเหมือนกับการติดตั้งในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องผสมเสียงแบบมี
เครื่องขยายเสียงในตัว (Powered Mixer) คือนำปลายสายสัญญาณอีกดLานของไมโครโฟนแบบใชLสายและ
ไมโครโฟนแบบไรLสาย ซึ่งจะเปzนข้ัวต#อแบบ XLR ตัวผูL หรือ Male XLR (Balanced microphone connector 
for professional) หรือข้ัวต#อแบบ TRS 6.3 mm. Male เช่ือมต#อเขLากับช#องต#อของเครื่องผสมเสียง (Audio 
Mixer) จะแตกต#างกันตรงที่สัญญาณที่ออกจาก Output เท#าน้ันที่ตLองนำสัญญาณส#งต#อไปยังเครื่องขยายเสียง 
(Amplifiers) เพื่อทำหนLาที่ขยายสัญญาณก#อนส#งต#อไปยังลำโพง เพราะเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) จะไม#
มีภาคขยายสัญญาณในตัวเอง เมื่อดำเนินการเรียบรLอยแลLวขั้นตอนต#อไปนำสายปลั๊ก AC 220 V มาเชื่อมต#อ
เขLากับช#องต#อ AC IN และนำหัวปลั๊กเชื่อมต#อเขLากับช#องต#อเตLารับไฟฟãาตามปกติ พรLอมกับทำการตรวจสอบ
จุดเช่ือมต#อต#างๆ ว#าถูกตLองหรือไม# เมื่อถูกตLองแลLวจึงดำเนินการข้ันตอนต#อไป 
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 5) ขั้นตอนการติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง (Amplifiers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.19 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง (Amplifiers) 

 การติดตั้งเครื่องขยายเสียง (Amplifiers) สำหรับหLองประชุมขนาดกลาง (60-100 ที่นั่ง) โดยการนำ
สายสัญญาณ Output ของเคร ื ่องผสมเส ียง (Audio Mixer) มาทำการเชื ่อมต#อกับเคร ื ่องขยายเส ียง 
(Amplifiers) ดLวยสายสัญญาณข้ัวต#อแบบ XLR ตัวผูL หรือ Male XLR (Balanced microphone connector 
for professional) หรือสายสัญญาณขั้วต#อแบบ TRS 6.3 mm. Male ขึ้นอยู#กับช#องต#อสัญณาณของเครื่อง
ผสมเสียง (Audio Mixer) ที่เปzนช#องต#อแบบใด แลLวทำการเช่ือมต#อเขLากับช#องต#อสญัญาณ Output ของเครื่อง
ผสมเสียง (Audio Mixer) ที่เปzนช#องต#อแบบข้ัวต#อ XLR ตัวเมีย หรือ Female XLR (Balanced microphone 
connector for professional audio) หรือช#องต#อที ่เปzนแบบขั ้ว TRS 6.3 mm. Male อย#างใดอย#างหน่ึง 
และนำปลายสายสัญญาณอีกดLานที่เปzนขั้วต#อแบบ XLR ตัวผูL หรือสายสัญญาณขั้วต#อแบบ TRS 6.3 mm. 
Female เช่ือมต#อเขLากับช#องต#อของเครื่องขยายเสียง (Amplifiers) ที่เปzนช#องต#อแบบข้ัวต#อ XLR ตัวเมีย หรือ
ช#องต#อสัญญาณขั้วต#อแบบ TRS 6.3 mm. Female ขึ้นอยู#กับเครื่องขยายเสียง (Amplifiers) ว#าเปzนช#องต#อ
แบบใด เมื่อดำเนินการเรียบรLอยแลLวขั้นตอนต#อไปนำสายปลั๊ก AC 220 V มาเชื่อมต#อเขLากับช#องต#อ AC IN 
และนำหัวปลั๊กเชื่อมต#อเขLากับช#องเสียบเตLารับไฟฟãา AC 220 V พรLอมกับทำการตรวจสอบจุดเชื่อมต#อต#างๆ 
ว#าถูกตLองหรือไม# เมื่อถูกตLองแลLวจึงดำเนินการในข้ันตอนต#อไป 
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 6) ขั้นตอนการติดต้ังลำโพง (Speaker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.20 ข้ันตอนการติดต้ังลำโพง (Speaker) 

 การติดต้ังลำโพง (Speaker) หLองประชุมขนาดเล็ก (30 ที่น่ัง) และหLองประชุมขนาดกลาง (60-100 ที่
น่ัง) โดยการนำสายสัญญาณที่ส#งออกมาจาก Output ของเครื่องขยายเสียง (Amplifiers) สำหรับหLองประชุม
ขนาดกลาง (60-100 ที่นั่ง) หรือเครื่องผสมเสียงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว (Power Mixer) สำหรับหLอง
ประชุมขนาดเลก็ (30 ที่น่ัง) ที่เปzนสายสัญญาณข้ัวต#อแบบ TRS 6.3 mm. Male หรือข้ัวต#อแบบอื่นๆข้ึนอยู#กบั
ช#องต#อของอุปกรณ: แลLวนำมาเช่ือมต#อเขLากับช#องต#อของลำโพง ในกรณีที่ไม#สามารถเช่ือมต#อไดLเน่ืองจากข้ัวต#อ
ไม#ตรงกับการใชLงานเราสามารถนำ ขั้วต#อหรือขั้วแปลง (Connector) ต#างๆ มาใชLในงานที่ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม พรLอมกับทำการตรวจสอบจุดเชื่อมต#อต#างๆ ว#าถูกตLองหรือไม# เม่ือถูกตLองแลLวจึงดำเนินการในขั้นตอนต#อไป 
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 ระบบภาพ 
 1) ขั้นตอนการติดต้ังเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร> (Projector) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.21 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองฉายภาพ (Projector) 
 การติดต้ังเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) โดยการนำสายสัญญาณ VGA เช่ือมต#อเขLากับช#อง
ต#อของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: ในช#อง VGA/Computer และปลายอีกดLาน เชื่อมต#อเขLาช#องสัญญาณ 
VGA ของเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) หรือในกรณีที่งาน
นั้นไม#ไดLขอใชLบริการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) ผูLปฏิบัติงานอาจ จะใชLสายสัญญาณ HDMI 
เช่ือมต#อช#องส#งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) เพียงอย#างเดียวโดยที่ไม#ไดLต#อพ#วงกับเครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) ก็ไดL และขั้นตอนต#อไปนำสายปลั๊กไฟฟãา AC 220 V มาเชื่อมต#อเขLากับช#อง
เสียบ AC IN และนำหัวปลั๊กเสียบเขLากับช#องเสียบเตLารับไฟฟãา AC 220 V พรLอมกับทำการตรวจสอบจุดเช่ือม
ต#อสัญญาณต#างๆ ว#าถูกตLองหรือไม# ก#อนการใชLงาน 
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 2) เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.22 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 
 การติดต้ังเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) โดยการนำสายสัญญาณ VGA อีกดLานที่ผูLปฏิบัติ
ไดLดำเนินการติดต้ังเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) ไปแลLวในข้ันตอนแรกทำการเช่ือมต#อเขLากับช#อง
ต#อของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) ในช#อง VGA IN/Input/ Computer (ช่ือช#องเช่ือมต#อข้ึนอยู#
กับย่ีหLอของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ) และข้ันตอนต#อไปนำสายปลั๊กไฟฟãา AC 12 V มาเช่ือมต#อเขLากับช#องต#อ AC 
IN และนำหัวปลั๊กเช่ือมต#อเขLากับช#องต#อเตLารับไฟฟãา AC 220 V พรLอมกับทำการตรวจสอบจุดเช่ือมต#อต#างๆ
ว#าถูกตLองหรือไม#เมื่อถูกตLองแลLวจึงดำเนินการข้ันตอนต#อไป 
 
 
 
 
 
 



คู#มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ:สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     104 
 

 3) เคร่ืองคอมพิวเตอร> (Computer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.23 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร> (Computer) : เคร่ือง PC 

 
 

 

อุปกรณ:สำหรับสัญญาณภาพ Output 
สายนำสัญญาณแบบ VGA 

อุปกรณ:แปãนพิมพ:และเมาส: สัญญาณ Input 
ข้ัวต#อแบบ PS/2 และ ข้ัวต#อแบบ USB 

อุปกรณ:สำหรับสัญญาณเสียง Input 
สายนำสัญญาณแบบข้ัวต#อ TRS 3.5 mm 

อุปกรณ:สำหรับสัญญาณเสียง Output 
สายนำสัญญาณแบบข้ัวต#อ TRS 3.5 mm 
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 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) : PC โดยการนำสายสัญญาณ VGA ดLานที่ไม#ไดLเชื่อมต#อ
กับเครื ่องฉายภาพโปรเจคเตอร:หรือเครื ่องฉายภาพ 3 มิติ เชื ่อมต#อเขLากับช#องต#อสัญญาณของเครื ่อง
คอมพิวเตอร: หรือใชLสายสัญญาณ HDMI เช่ือมต#อเขLาช#องสัญญาณจากเครื่องคอมพวิเตอร: (Computer) ไปต#อ
กับช#องต#อสัญญาณของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:โดยตรงในกรณีที่ไม#มเีครื่องฉายภาพ 3 มิติ ต#อร#วม และทำ
การเชื่อมต#ออุปกรณ:ต#างๆ เช#น แปãนพิมพ: เมาส: จากนั้นนำสายปลั๊กไฟฟãา AC 220 V เชื่อมต#อเขLากับช#องต#อ 
AC IN เมื่อเชื่อมต#อเสร็จเรียบรLอยแลLวนำหัวปลั๊กเชื่อมต#อเขLากับช#องต#อเตLารับไฟฟãา AC 220 V พรLอมกบัทำ
การตรวจสอบจุดเช่ือมต#อต#างๆ ว#าถูกตLองหรือไม# เมื่อถูกตLองแลLวจึงดำเนินการข้ันตอนต#อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.24 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร> (Computer) : เคร่ือง PC (ต|อ) 
 การติดต้ังจอมอนิเตอร:ของเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) : PC โดยการนำสายสัญญาณ VGA ดLาน
ที่ไม#ไดLเชื่อมต#อกับเครื่องเครื่องฉายภาพ 3 มิติหรือเครื่องคอมพิวเตอร: เชื่อมต#อเขLากับช#องต#อสัญญาณของ
จอมอนิเตอร: จากนั้นนำสายปลั๊กไฟฟãา AC 220 V เชื่อมต#อเขLากับช#องต#อ AC IN เมื่อเชื่อมต#อเสร็จเรียบรLอย
แลLวนำหัวปลั๊กเช่ือมต#อเขLากับช#องต#อเตLารับไฟฟãา AC 220 V พรLอมกับทำการตรวจสอบจุดเช่ือมต#อต#างๆ ว#า
ถูกตLองหรือไม# เมื่อถูกตLองแลLวจึงดำเนินการข้ันตอนต#อไป 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ:สำหรับสัญญาณภาพ Input 
สายนำสัญญาณแบบ VGA 
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ภาพท่ี 4.25 ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร> (Computer) : เคร่ือง Notebook 

 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) : Notebook โดยการนำสายสัญญาณ VGA ดLานที่ไม#ไดL
เช่ือมต#อกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เช่ือมต#อเขLากับช#องต#อสัญญาณของเครื่อง
คอมพิวเตอร: หรือใชLสายสัญญาณ HDMI เช่ือมต#อเขLาช#องสัญญาณจากเครื่องคอมพวิเตอร: (Computer) ไปต#อ
กับช#องต#อสัญญาณของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:โดยตรงในกรณีที่ไม#มเีครื่องฉายภาพ 3 มิติ ต#อร#วม จากน้ัน
นำสายปลั๊ก DC 19 V เช่ือมต#อเขLากับช#องต#อ AC IN เมื่อเช่ือมต#อเสร็จเรียบรLอยแลLวนำหัวปลั๊กเช่ือมต#อเขLากับ
ช#องต#อเตLารับไฟฟãา AC 220 V พรLอมกับทำการตรวจสอบจุดเช่ือมต#อต#างๆ ว#าถูกตLองหรือไม# เมื่อถูกตLองแลLว
จึงดำเนินการข้ันตอนต#อไป 

อุปกรณ:สำหรับสัญญาณ Output 
สายนำสัญญาณแบบข้ัวต#อ TRS 3.5 mm 

อุปกรณ:สำหรับสัญญาณ Output 
สายนำสัญญาณแบบ VGA และแบบ HDMI

สำหรับ 

อุปกรณ:สำหรับสัญญาณ Input 
ข้ัวต#อแบบ USB 

1. VGA Port ช#องต#อสัญญาณออกไปยังเครื่องฉายภาพ 3 มิติหรือ
เครื่องฉายภาพ Projector 
2. HDMI ช#องต#อสัญญาณออกไปยังเครื่องฉายภาพ 3 มิติหรือเครื่อง
ฉายภาพ Projector 
3. Ethernet Port ช#องต#อเครือข#าย LAN 
4. USB Port ช#องต#อสัญญาณเขLาแบบ USB 
5. Line Out Jack ช#องต#อสัญญาณเสียงออก 
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 4) จอฉายภาพแบบดึง (Manual projector screen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.26 ข้ันตอนการติดต้ังจอฉายภาพ (Screen) แบบดึง 
 การติดตั้งจอฉายภาพ (Screen) แบบดึง โดยการดึงจอฉายภาพลงเมื่อตLองการใชLงาน เมื่อดึงจอฉาย
ภาพลงไดLตามที่ตLองการ ใหLดึงรั้งคLางเอาไวLเพื่อใหLจอฉายภาพลอ็คอยู#กับที่ตำแหน#งน้ัน เมื่อใชLงานจอฉายภาพ
เสร็จแลLวตLองการเก็บจอใหLดึงจอฉายภาพลงมาเล็กนLอยเพื่อใหLจอฉายภาพไดLคลายล็อค และจับจอฉายภาพไวL
โดยปล#อยผ#อนตามแรงดึงจากแกนกลาง ซึ่งเปzนขดลวดที่จอฉายภาพไดLคลายล็อค แกนจะดึงจอฉายภาพข้ึน
กลับ 
 
ขAอควรระวัง 
 การเก็บจอฉายภาพเมื่อดึงจอฉายภาพที่คลายล็อคแลLว หLามปล#อยจอฉายภาพเด็ดขาดเพราะแรงดึง
ของขดลวดที่แกนจอฉายภาพ จะดึงจอขึ้นอย#างรวดเร็วและแรง อาจทำใหLจอฉายภาพฉีกขาดมLวนขึ้นไปไม#
ขนานกัน และจะหลุดตกใส#ผูLใชLงานไดL 
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 ระบบเสียง 
 1) การทดสอบและควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ>ในการใหAบริการ หAองประชุมขนาดเล็ก (30 ท่ีน่ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.27 ข้ันตอนการทดสอบระบบเสียงหAองประชุมขนาดเล็ก (30 ท่ีน่ัง) 
 ข้ันตอนที่ 1 เปñดไมโครโฟนแบบใชLสาย (Wired Microphone) โดยการดันสวิตซ:บนตัวไมโครโฟนข้ึน
และปñดโดยการเลื่อนสวิตซ:ลงเมื่อทดสอบเสร็จเรียบรLอยแลLว 
 ขั้นตอนที่ 2 เปñดเครื่องผสมเสียงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว (Powered Mixer) โดยการเชื่อมต#อ
ปลั๊กไฟฟãา AC 220 V ที่เตLารับ และทำการเปñดสวิตซ:เครื่องผสมเสียงพรLอมทำการทดสอบโดยการพูดที่บริเวณ
หัวไมโครโฟน และทำการปรับแต#งเสียงตามความเหมาะสมในการใชLงาน 
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 2) การทดสอบและควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ>ในการใหAบริการ หAองประชุมขนาดกลาง (60-
100 ท่ีน่ัง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.28 ข้ันตอนการทดสอบระบบเสียงหAองประชุมขนาดกลาง (60-100 ท่ีน่ัง) 
 ข้ันตอนที่ 1 เปñดไมโครโฟนแบบใชLสาย (Wired Microphone) โดยการดันสวิตซ:บนตัวไมโครโฟนข้ึน
และปñดโดยการเลื่อนสวิตซ:ลงเมื่อทดสอบเสร็จเรียบรLอยแลLว 
 ขั้นตอนที่ 2 เปñดไมโครโฟนแบบไรLสาย (Wireless Microphone) โดยการเปñดสวิตซ:บนเครื ่องรับ
สัญญาณและกดสวิตซ:เปñดบนตัวไมโครโฟนคLางไวL 3 วินาทีและปñดโดยการกดสวิตซ:คLางไวL 3 วินาที เมื่อทดสอบ
เสร็จเรียบรLอยแลLว 
 
 
 
 

1 

2 



คู#มือปฏิบัติงานเทคนิคการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ:สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช     110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.29 ข้ันตอนการทดสอบระบบเสียงหAองประชุมขนาดกลาง (60-100 ท่ีน่ัง) (ต|อ) 

 ขั้นตอนที่ 3 เปñดเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) โดยการเชื่อมต#อปลั๊กไฟฟãา AC 220 V ที่เตLารับ 
จากน้ันทำการเปñดสวิตซ:เครื่องผสมเสียง (Audio Mixer)  
 

3 

 1. ช#องอินพุท (Input Channel) ทำหนLาท่ีรับสัญญาณจากไมโครโฟน 
 2. สวิตช:เลือกไมโครโฟน/ไลน: (Mic /Line) ทำหนLาท่ีเปzนตัวเลือกแหล#งสัญญาณท่ีเขLามาเพ่ือใหL
ความเหมาะสมของระดับสญัญาณ โดยไม#ก#อใหLเกิดการเปลีย่นแปลงของระดับสญัญาณ 
 3. เกน (Gain) หรือ อินพุททริม (Input Trim) ทำหนLาท่ีปรับแต#งความแรงของสญัญาณท่ีเขLา
มาหลังจากภาครับ (Input) เพ่ือเพ่ิมหรือลดความแรงสัญญาณท่ีเขLามาใหLเหมาะสม มากท่ีสดุ และเพ่ือ
เลี่ยงการเกิดอาการแตกพร#า (Distortion) ของสญัญาณในขณะใชLงาน 
 4. อีควอไลเซอร: (Equalizer) ทำหนLาท่ีปรับความถีข่องสญัญาณท่ีเขLามาเพ่ือปรับแต#งหาความ
ถูกตLองตามท่ี ตLองการ หรือท่ีนิยมเรียกว#า อีควิ (EQ) ลักษณะการทำงานของอีควิน้ันจะมีแบบตัง้แต#แบบ
ง#ายๆ สองย#านความถีค่ือเสยีงสูง (Treble) และความถีต่่ำ (Bass) ไปจนถงึแบบละเอียดท่ีมีครบทุก
ความถี ่(สงู กลาง ต่ำ) ซ่ึงจะเปzนอีคิวแบบท่ีเรียกว#า พาราเมทริกอีคิว (Parametric EQ) 
 5. เฟดเดอร: (Fader) หรือท่ีนิยมเรียกว#า วอลลุ#ม (Volume) ทำหนLาท่ีปรับเพ่ิมลดระดับ
สัญญาณท่ี Input และ Output จากมิกเซอร:เพ่ือปãอนเขLาสู#เคร่ืองบันทึกเทปหรือเคร่ืองขยายเสียง 
 6. สเตอริโอ มาสเตอร: เฟดเดอร: (Stereo Master Fader) มีอยู#สองลักษณะคือแบบ สไลด:โว
ลุ#ม (Slide volume) และแบบหมุน (Rotary pot) ทำหนLาท่ีเปzนตัวปรับระดับเสียงของสัญญาณ Input 
ท้ังหมดท่ีเขLามาในมิกเซอร:เพ่ือปãอนสัญญาณสู#เคร่ืองมือต#างๆ 
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ภาพท่ี 4.30 ข้ันตอนการทดสอบระบบเสียงหAองประชุมขนาดกลาง (60-100 ท่ีน่ัง) (ต|อ) 

 ขั ้นตอนที่ 4 เปñดเครื ่องขยายเสียง (Amplifiers) โดยการเชื่อมต#อปลั๊กไฟฟãา AC 220 V ที ่เตLารับ 
จากน้ันทำการเปñดสวิตซ:เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) และทำการทดสอบโดยการพูดที่บริเวณหัวไมโครโฟน 
พรLอมทำการปรับแต#งเสียงทีเ่ครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) ตามความเหมาะสมในการใชLงาน 
 
ขAอควรระวัง 
 ในการทดสอบระบบเสียงสิง่ที่ไม#ควรทำในขณะทดสอบไมโครโฟน 
 1. หLามทำไมโครโฟน (Microphone) ตกหล#นเพราะอาจทำใหLแผ#นไดอะเฟรมไดLรับความเสียหาย 
รวมถึงหัวไมโครโฟนและดLามจับก็ไดLรับความเสียหายเช#นกัน เช#น บุบ แตก รLาว จนอาจทำใหLไมโครโฟน
เสียหายจนไม#สามารถใชLงานไดL ดังน้ันเมื่อใชLงานไมโครโฟนไม#ควรจับใหLแน#นหรือหลวมจนเกินไป ควรจับดLาม
ไมโครโฟนใหLกระชับมือ ก็เพียงพอแลLว 
 2. หLามเคาะบริเวณหัวไมโครโฟน (Microphone) เมื่อทดสอบไมโครโฟนการทดสอบไมโครโฟน โดย
การเคาะหัวไมโครโฟนเปzนสิง่ที่ไม#ควรทำ เน่ืองจากภายในไมโครโฟน มีไดอะเฟรมซึ่งเปzนแผ#นบางๆ แผ#นไดอะ
เฟรมนี้จะขยับไปมา เมื่อเราพูดผ#านไมโครโฟน ดังนั้นเมื่อเราเคาะหัวไมโครโฟน จะเกิดคลื่นเสียงที่มีแรง
กระแทกสูง ส#งผลใหLแผ#นไดอะเฟรมขาดหรือเสียหายไดL 

4 
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 3. หLามใชLไมโครโฟน (Microphone) ผิดประเภท ควรเลือกใชLไมโครโฟนแต#ละประเภท ใหLเหมาะกับ
การใชLงาน ไมโครโฟนแบบไดนามิคและไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร: ไม#ควรนำมาใชLแทนกัน เน่ืองจากอาจทำ
ใหLวงจรภายในเสียหายไดL 
 
 ระบบภาพ 
 1. ขั้นตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพหAองประชุมขนาดเล็ก 30 ท่ีน่ังและหAองประชุมขนาด
กลาง 60-100 ท่ีน่ัง 
  เม ื ่อผู Lปฏิบัติงานติดตั ้งอุปกรณ:เรียบรLอยแลLว ขั ้นตอนการทดสอบและควบคุมระบบ
โสตทัศนูปกรณ:ในการใหLบริการ สามารถทำไดLดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.31 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองฉายภาพ (Projector) 

 ขั้นตอนที่ 1 ทำการเปñดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) โดยการเปñดสวิตซ: Main Switch 
ของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) หรือสวิตซ: On ที่ Breaker  
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 ข้ันตอนที่ 2 ทำการเปñดสวิตซ:ที่ตัวเครื่องหรือที่รีโมทควบคุมก็ไดLเครื่องจะทำการเปñดโดยภาพจะค#อยๆ
สว#างข้ึนประมาณ 10 วินาที 
 ขั้นตอนที่ 3 กดเลือกสัญญาณ Input โดยการเลือกกดปุúม Source Search ที่ตัวเครื่องหรือที่รีโมท
ควบคุม 
 ข้ันตอนที่ 4 ทำการต้ังค#าการปรับขนาดของภาพใหLเลก็หรือใหญ#โดยการปรับวงแหวน Zoom 
 ข้ันตอนที่ 5 ทำการต้ังค#าการปรับความคมชัดของภาพโดยการปรับวงแหวน Focus 
 ข้ันตอนที่ 6 ทำการทดสอบและควบคุมเครือ่งฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) โดยการปฏิบัติดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.32 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 
 1) ยกขาไฟส#องวัตถุทั้ง 2 ขLางขึ้นแลLวปรับใหLเหมาะสมกับตำแหน#งในการใชLงานพรLอมปรับหลอดไฟ
ส#องวัตถุ 
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 2) ยกขายึดกลLองข้ึนใหLไดLระดับที่พอดีกับการใชLงาน 
 3) ปรับหมุนกลLองใหLพอดีกับแท#นฉายวัตถุ 
 4) ทำการเชื่อมต#อปลั๊กแหล#งจ#ายไฟกับตัวเครื ่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องจะมีไฟแจLงสถานะที่แผง
ควบคุมเปzนสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.33 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) (ต|อ) 
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 5) เปñดเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) โดยการกดสวิตซ:เปñดคLางไวL 3 วินาทเีครื่องจะมีไฟที่
แผงควบคุมจากสีแดงเปzนไฟสีน้ำเงินปรากฏข้ึน และพรLอมใชLงานในการส#องวัตถุต#างๆ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 6) เมื่อตLองการเปลี่ยนจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติมาใชL Computer ใหLกดปุúม CCD/PC1/PC2 วนไป
เรื่อยๆ สามารถดูการแสดงผลไดLจากเครือ่งฉายภาพโปรเจคเตอร:และทำการปรบัค#าต#างๆ 
  - CCD คือ การใชLงานในโหมดส#องวัตถุต#างๆ ไฟแสดงสถานะจะเปzนสน้ีำเงิน 
  - PC1 คือ การใชLงานในโหมด เลือกสัญญาณคอมพิวเตอร: ในช#อง คอมพิวเตอร: 1 ไฟแสดง
สถานะจะเปzนสีเขียว 
  - PC2 คือ การใชLงานในโหมด เลือกสญัญาณคอมพิวเตอร: ในช#อง คอมพิวเตอร: 2 ไฟแสดง
สถานะจะเปzนสีแดง 
 7) การฉายวัตถุประเภทต#างๆ โดยการกดปุúม LAMP สลับวนไปตามลำดับ 
  (1) การฉายวัสดุทึบแสง 
   - เมื่อเปñดเครื่องแลLวทำการวางวัสดุทึบแสงเช#น ภาพถ#ายวัสดุ 3 มิติ ลงบนแท#นฉาย 
   - กดปุúมอัตโนมัติ (Auto Focus) 
   - ปรับขนาดภาพโดยใชLปุúม Tele (ZOOM IN) และ Wide (ZOOM OUT) 
  (2) กดปุúม LAMP 1 ครั้งเปzนการฉายวัสดุโปร#งใสและวัสดุกึ่งโปร#งใส 
   - วางวัสดุโปร#งใสเช#นแผ#นโปร#งใส ฟñล:มสไลด: ฟñล:มภาพยนตร:ลงบนแท#นฉาย 
   - กดปุúมอัตโนมัติ (Auto Focus) 
   - ปรับขนาดภาพโดยใชLปุúม Tele (ZOOM IN) และ Wide (ZOOM OUT) 
  (3) กดปุúม LAMP 1 ครั้งเปzนการปñดไฟแท#นฉาย 
  (4) การใชLกลLองถ#ายภาพสามารถใชLกลLองถ#ายภาพน่ิงหรือวัตถุเคลื่อนไหวไดL 
   - การใชLงานเปzนกลLองโทรทัศน:วงจรปñด โดยการจัดกลLองใหLอยู#ในแนวขนานกับแท#น
ฉายแลLวยกฝาครอบเลนส:ข้ึน เลนส:ที่กลLองจะสามารถโฟกสัไดLในระยะ 1 เมตร ถึงระยะไกลที่สุดในหLองน้ัน 
 8) การปรับความคมชัดและความสว#าง โดยการกดปุúม AUTO จะทำใหLภาพมีความคมชัดและสว#าง
ตามความเหมาะสมแบบอัตโนมัติ 
 9) การปรับขนาดของวัตถุที่ฉาย โดยการกดปุúม Tele (ZOOM IN) เพื่อขยายภาพและกดปุúม Wide 
(ZOOM OUT) เพื่อลดขนาดภาพที่ฉาย 
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 ขั้นตอนที่ 7 ทำการเปñดเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) : เครื่อง PC/Notebook ขั้นตอนการเปñด
เครื่องคอมพิวเตอร:เมื่อเริ่มใชLงานมีข้ันตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.34 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร>(Computer) : เคร่ือง PC/Notebook 
 
 1) ตรวจสอบปลั๊กไฟฟãาหรือเปñดสวิตช:สำหรับปลั๊กไฟฟãาที่มีระบบปãองกันอยู#เช#นปลั๊กไฟฟãาที่มีฟñวส:
ปãองกันกระแสไฟเกินหรือปลั๊กไฟฟãาที่เช่ือมต#อผ#านเครื่องสำรองไฟฟãา (UPS) 
 2) เป ñดเครื ่องที ่ป ุ úม Power ที ่ต ัวเครื ่องคอมพิวเตอร: PC/Notebook หร ือปุ úมที ่มีสัญลักษณ:น้ี      
Power 
 3) เปñดจอภาพที่ปุúม Power ที่ตัวจอภาพ (เฉพาะเครื่อง PC ) หรือปุúมที่มีสัญลักษณ:น้ี      Power 
 4) รอการใชLงานโดยการสังเกตที่จอภาพที่แสดงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร: จนกว#าจะแสดง
หนLาจอดังตัวอย#างภาพ (หนLาจอแสดงผลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการต้ังค#าหรือเวอร:ชันของระบบวินโดว:) 
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 ข้ันตอนที่ 8 การนำภาพหนLาจอแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร:ข้ึนฉายบนจอแสดงผลของเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร: (Projector) มีข้ันตอนดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.35 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมการนำภาพหนAาจอแสดงผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร>ข้ึนฉายบนหนAาจอ
แสดงผลของเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร> (Projector) 
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  1) กดแปãนพิมพ:ไมโครซอฟท:วินโดวส:      คLางไวLแลLวกดแปãนอักษร P  
  2) จะไดLเมนูสลับหนLาจอ PROJECT 
  3) เลื่อนเมาส: และคลิกที่เมนู Duplicate เพื่อใหLจอแสดงผลที่เหมือนกัน ออกทั้ง 2 จอ 
 การใชLเมนูดังกล#าว สามารถใชLไดLทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร: PC และเครื่องคอมพิวเตอร: Notebook และ
ยังเปzนวิธีที่รวดเร็ว สะดวกในการปฏิบัติงานไดLเปzนอย#างดี แต#ข้ึนอยู#กับผูLปฏิบัติงานที่มีความถนัดในการใชLงาน 
เพราะยังมหีลายวิธีการ ในการใชLงานเมนูที่นำสัญญาณภาพข้ึนฉายบนเครื่องฉายภาพ 
 
 การปÅดระบบเสียงและระบบภาพ 
 การปÅดระบบเสียง เมื่อผูLปฏิบัติงานเสร็จสิ้นภารกิจการใหLบรกิาร ผูLปฏิบัติงานควรทำการปñดระบบโดย
มีข้ันตอนตามลำดับดังน้ี 
 1.ปñดเครื่องขยายเสียง (Amplifiers) หรือ เครื่องผสมเสียงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว (Powered 
mixer) ก#อนเปzนข้ันตอนแรก 
 2. ปñดไมโครโฟน (Microphone) 
 3. ปñดเครื่องผสมเสียงเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) 
 4. ปñดสวิตซ:ปลั๊กไฟ AC 220 V และปลดการเช่ือมต#อของสายไฟ  
 5. ปลดสายสัญญาณรวมถึงขั ้วต#อและขั ้วแปลงสัญญาณต#างๆ พรLอมจัดเก็บอุปกรณ:ต#างๆ และ
ตรวจสอบความเรียบรLอย 
 การปÅดระบบภาพ เมื่อผูLปฏิบัติงานเสร็จสิ้นภารกิจการใหLบริการ ผูLปฏิบัติงานควรทำการปñดระบบโดย
มีข้ันตอนตามลำดับดังน้ี 
 1. ปñดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) ดLวยรีโมทควบคุมหรือสวิตซ:ปñด บนตัวเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร: (Projector) เท#านั้น หLามปñด Main Switch หรือยก Breaker หนLาหLองบรรยายเด็ดขาดเพราะ
อาจทำใหLอายุการใชLงานของหลอดภาพลดลง และก#อนปñด Breaker Power เพื่อปñดเครื่องฉายจะตLองแน#ใจว#า
พัดลมระบายความรLอนหยุดทำงานแลLวเท#าน้ัน ซึ่งเครือ่งฉายภาพโปรเจคเตอร:รุ#นป°จจุบันใชLเวลาระบายความ
รLอนของหลอดภาพหรือที ่เร ียกว#า Cool Down รวดเร็ว โดยไม#ทำใหLเสียเวลารอเหมือนเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร:ในรุ#นแรกๆ 
 2. ปñดเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เมื่อสิ้นสุดการใชLงานแลLวใหLปñดสวิตช:เครื่อง โดยการกดปุúม POWER คLาง
ไวL 3 วินาที ไฟสถานะสีน้ำเงินจะเปzนสีแดงและทำการปลดการเช่ือมต#อปลั๊กแหล#งจ#ายไฟ AC 12 V และปลด
การเช่ือมต#อของสายไฟ พรLอมตรวจสอบความเรียบรLอย 
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 3.ปñดเครื่องคอมพิวเตอร: (Computer) 
 การปñดเครื่องคอมพิวเตอร:เมื่อใชLงานเสร็จเรียบรLอยแลLวมีข้ันตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.36 ข้ันตอนวิธีการปÅดเคร่ืองคอมพิวเตอร> (Computer) : เคร่ือง PC/Notebook 
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ภาพท่ี 4.37 ข้ันตอนวิธีการปÅดเคร่ืองคอมพิวเตอร>(Computer) : เคร่ือง PC/Notebook (ต|อ) 
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  3.1 เลื่อนเมาส:ใหLตรงกับเมนู คำว#า Start และคลิกเมาส:ดLานซLาย 1 ครั้ง 
  3.2 เลือกคำสั่ง Shut Down หมายถึง คำสั่งที่ตLองการเลิกการทำงาน 
  3.3 คลิกที่เมนู Shut Down 
  3.4 คำสั่งในการ Shut Down จะทำการปñดเครื่อง PC/Notebook ใหLอัตโนมัติ หลังจากปñด
แลLว ใหLปñดสวิทช:ที่จอภาพ (เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร: PC ) อีกครั้ง 
 หากจำเปzนตLองปñดสวิทช:ไฟฟãา ใหLตรวจสอบและปñดสวิทช:ไฟฟãาใหLเรียบรLอย ถือเปzนกระบวนการปñด
เครื่องคอมพิวเตอร:ทีเ่สร็จสมบูรณ: 
 ขั ้นตอนน้ีเปzนขั ้นตอนสุดทLายของการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: ซึ ่งเปzนขั ้นตอนในเบื ้องต Lนที่
ผูLปฏิบัติงานและผูLใชLบริการสามารถนำไปใชLไดLอย#างมปีระสิทธิภาพและยังสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต:ใชL
ไดLตามความเหมาะสมในงานน้ันๆไดLเปzนอย#างดี 
 
 2. การใชAงานของเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร> (Projector) ดAวยการส|งไฟล>ขAอมูลแบบ Wireless 
 การใชLงานของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) ดLวยการส#งไฟล:ขLอมูลแบบ Wireless หน#วย
บริการโสตทัศนูปกรณ:ไดLมีการจัดการเตรียมอุปกรณ:เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) เพื่อเชื่อมต#อ
สัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร:แบบ Notebook ดLวยระบบ Wireless ซึ่งสามารถช#วยประหยัดเวลาและลด
ข้ันตอนการจัดเตรียมสายสัญญาณในกรณีที่ผูLขอใชLบริการนำเครื่องคอมพิวเตอร: Notebook มาใชL ซึ่งสามารถ
เชื ่อมต#อสัญญาณไดLทันทีโดยการตั ้งค#าต#างๆ ของเครื ่องคอมพิวเตอร: Notebook และ เครื ่องฉายภาพ 
โปรเจคเตอร: (Projector) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.38 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองฉายภาพ (Projector)การใชAงานในแบบ Wireless 

 ขั ้นตอนที ่ 1. เชื ่อมต#อเครื ่องรับส#งสัญญาณ Wireless และเปñดเครื ่องฉายภาพโปรเจคเตอร: 
(Projector) 
 ข้ันตอนที่ 2. เปñดเครื่องคอมพิวเตอร: Notebook  
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 ขั้นตอนที่ 3 .ใชLเมนูตั้งค#าต#างๆ ในการใชLงานเครื่องรับส#งสัญญาณ Wireless ตามขั้นตอนดังภาพ
ต#อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.39 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองฉายภาพ (Projector)การใชAงานในแบบ Wireless (ต|อ) 

 1) กดแปãนพิมพ:ทีม่ีสญัลกัษณ:ไมโครซอฟท:วินโดว:      คLางไวLแลLวกดแปãนพิมพ:อกัษร P 
 2) หนLาจอมอนิเตอร:จะปรากฏหัวขLอเมนู PROJECT ทำการคลิกที่เมนูสัง่การ Connect to a 
wireless display 
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 3) กดปุúมเมนู Home บนเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:หรือบนรีโมทควบคุมเพื่อดูช่ือเครือข#ายของ
เครื่องรับส#งสัญญาณ Wireless 
 4) ช่ือของเครือข#ายเครื่องรับส#งสัญญาณจะปรากฏข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.40 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองฉายภาพ (Projector)การใชAงานในแบบ Wireless (ต|อ) 

 5) ใชLเมาส:คลิกที่ช่ือเครือข#ายของเครื่องรับส#งสัญญาณ Wireless 
 6) เครื่องคอมพิวเตอร:จะทำการเช่ือมต#อสญัญาณโดยอัตโนมัติ และทำการคลิกที่เมาส: 1 ครั้งที่หนLาจอ 
เมนู Connect จะหายไปและพรLอมใชLงานทั้งสองหนLาจอ 
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ภาพท่ี 4.41 ข้ันตอนการทดสอบและควบคุมระบบภาพเคร่ืองฉายภาพ (Projector)การใชAงานในแบบ Wireless (ต|อ) 

  7) หลังจากเสร็จการปฏิบัติงานแลLวทำการตัดการเชื่อมต#อสัญญาณ Wireless โดยการคลิก
เมาส:ที่เมนู Disconnect บนหนLาจอของเครื่องคอมพิวเตอร: เครื่องคอมพิวเตอร:จะทำการตัดสัญญาณโดย
อัตโนมัติและทำการปñดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) และเครื่องคอมพิวเตอร: 
 หมายเหตุ: ในกรณีที ่ทำการเชื ่อมต#อสัญญาณแลLวไม#มีสัญญาณภาพขึ ้นหนLาจอเครื ่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร: ใหLผูLปฏิบัติงานกดเมนู Source Search ที่เครื่องฉายภาพหรือที่รีโมทควบคุม 1 ครั้ง เครื่องฉาย
ภาพจะทำการคLนหาสัญญาณใหLโดยอัตโนมัติ 
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 ทั้งน้ีในวิธีการขLางตLนยังสามารถนำไปประยุกต:ใชLกับอุปกรณ: เช#น โทรศัพท:เคลื่อนที่แบบ สมาร:ตโฟน 
(Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet ) หรืออุปกรณ:อื่นๆที่รองรับระบบ Wireless เพื่อใหLระบบการเรียนการ
สอน มีการใชLสื่อในการนำเสนอเพิ่มข้ึน และการนำเสนอสื่อที่มเีทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไดLอีกดLวย 
 
 3.3 การดูแล รักษาโสตทัศนูปกรณ>พรAอมจัดเก็บ 
 
 - ไมโครโฟน (Microphone) 
 1. หลังจากเลิกใชLไมโครโฟนแลLวควรใชLผLาแหLงและสะอาดในการทำความสะอาดไมโครโฟนและเกบ็ใส#
กล#องใหLเรียบรLอย เพื่อปãองกันฝุúนละออง และ การกระทบกระเทือน 
 2. เก็บไมโครโฟนไวLในที่แหLงและสะอาด หลีกเลี่ยงการจดัเก็บและใชLงานในที่ที่มีอุณหภูมิและความช้ืน
สูงเพื่อไม#ใหLกระทบต#อความไวและเสียงของไมโครโฟน 
 3. ไมโครโฟนไรLสายที่ไม#ไดLใชLเปzนระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก เพื่อปãองกันการบวมของ
แบตเตอรี่ซึ่งอาจทำใหLไมโครโฟนเสียหายไดL 
 4. การดูแลรักษาอุปกรณ:เสริมที่ใชLกับไมโครโฟน เช#น ฟองน้ำสำหรับหัวไมโครโฟนเพื่อปãองกันเสียง
รบกวน (Wind Screen) ควรทำความสะอาดก#อนเก็บลงกล#องเพื่อยืดอายุการใชLงานของอุปกรณ: 
 
 - เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร> (Projector) 
 1. ไม#ควรใหLเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: (Projector) สัมผัสฝุúนละออง หรือควันมากจนเกินไป ทั้งน้ี
จะช#วยยืดอายุการใชLงานของหลอดภาพเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร: และตัวเครื่องใหLยาวนานย่ิงข้ึน เครื่องฉาย
ภาพโปรเจคเตอร:ที่มีฝุúนละอองอุดตันช#องระบายอากาศจะทำใหLเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:เกิดความรLอนมาก
ขึ ้น อาจทำใหLหลอดภาพของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ชำรุดเสียหายประสิทธิภาพการทำงานลดลงไดL 
(ขLอแนะนำ : ควรทำความสะอาดแผ#นกรองฝุúนดLวยเครื่องเปúาลมทุกๆ 1 เดือน แต#ถLาสภาพแวดลLอมมีฝุúนมาก 
ควรทำความสะอาดแผ#นกรองฝุúนของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ทุกๆ 2 สัปดาห:) 
 2. อย#าเคลื่อนยLายเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ขณะที่หลอดภาพยังรLอนหรือยังทำงานอยู# ถึงแมLปñด
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:และถอดปลัก๊เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:แลLวก็ตาม การเคลื่อนยLายเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร:จะทำใหLอายุการใชLงานของหลอดภาพสั้นลง เกิดความเสียหายไดLง#ายและอาจทำใหLหลอดภาพ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ไหมLไดL (ขLอแนะนำ : ควรติดต้ังเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ในที่มีอากาศถ#ายเทไดL
สะดวก เน่ืองจากการทำงานของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:น้ัน จะเกิดความรLอนมาก ถึงแมLว#าตัวเครื่องฉาย
ภาพโปรเจคเตอร:จะมีพัดลมระบายความรLอนอยู#แลLวก็ตาม ควรจะใหLอากาศรอบๆ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:
มีการถ#ายเทที่ดีดLวย) 
 3. ระวังอย#าใหLเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ตก หรือกระแทก ทุกครั้งที่มีการติดตั้งเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร:หรือวางเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ควรตรวจดูใหLแน#ใจว#ามีความปลอดภัย ตำแหน#งที่วางและ
ติดต้ังตLองมรีะดับพื้นผิวราบและเรียบ มคีวามมั่นคงและแข็งแรง 
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 4. สภาพอากาศอาจทำใหLเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ไดLรับความเสียหายไดL อย#าใชLเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร:ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงมาก หรือต่ำมากจนเกินไป หรอืในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ#อยๆ 
 5. การเช็คและทำความสะอาดเลนส:ฉายภาพควรทำความสะอาดเลนส:โดยการเปúาฝุúน จากนั้นใชLผLา
แหLงและสะอาดทำความสะอาดเลนส:และใชLน้ำยาเช็ดเลนส: เทใส#กระดาษเช็ดเลนส:ทำการเช็ดเลนส: และนำ
กระดาษเช็ดเลนส:ที่ไม#ไดLชุบน้ำยามาเช็ดซ้ำอีกครั้ง เพื่อไม#ใหLเกิดรอยคราบน้ำยาติดหนLาเลนส: 
 6. การจัดเก็บและการขนยLายเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร:ไปใชLงานนอกสถานที่ควรมีการบรรจุลง
กล#องเพื่อปãองกันการกระแทกของอุปกรณ:ในระหว#างการขนยLาย 
 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร> (Computer) 
 เครื่องคอมพิวเตอร:มีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใชLงาน ผูLใชLเครื่องคอมพิวเตอร:จึงควร
ดูแลและบำรุงรักษาอย#างสม่ำเสมอเพื ่อเพิ ่มอายุการใชLงานของเครื่องคอมพิวเตอร:ซึ ่งจะช#วยใหLสามารถ 
ประหยัดงบประมาณในการซ#อมบำรุง โดยการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร: ดังน้ี 
 1. ควรปรบัปรุงขLอมูลใหLทันสมัย (Software Update) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
 2. การทำ Disk Cleanup หรือลบขLอมูลที่ไม#จำเปzน ขLอมูลที่ไม#ไดLใชLงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ
ขLอมูลใหม#ๆใหLมากข้ึน 
 3. การทำ Disk Defragment หรือการจัดเรียงไฟล:ขLอมูลใหม# เพื่อช#วยปรับปรุงความเร็วของเครื่อง
คอมพิวเตอร: 
 4. ควรสแกนไวรัส เพื่อช#วยปãองกัน ตรวจหา และจัดการไวรัส เพื่อปãองกันไวรัสเขLามาทำลายโปรแกรม
หรือขLอมูลที่อยู#ในเครื่องคอมพิวเตอร: 
 5. ไม#ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร:ในขณะที่เครื่องยังเปñดอยู# ถLาจะทำความสะอาดเครื่อง 
ควรปñดเครื่องทิ้งไวL 5 นาที ก#อนลงมือทำความสะอาด 
 6. อย#าใชLผLาเป£ยก ผLาชุ#มน้ำ เช็ดเครื่องคอมพิวเตอร:อย#างเด็ดขาด ควรใชLผLาแหLงในการทำความสะอาด 
 7. อย#าใชLสบู# น้ำยาทำความสะอาดใดๆกับเครื่องคอมพิวเตอร: เพราะจะทำใหLระบบของเครื่องเกิด
ความเสียหาย 
 8. ไม#ควรฉีดสเปรย:ใดๆ ที่เครื่องคอมพิวเตอร: แปãนพิมพ: และอุปกรณ:ต#าง ๆ 
 9. ไม#ควรใชLเครื่องดูดฝุúนกับเครื่องคอมพิวเตอร: และอุปกรณ:ประกอบอื่น ๆ 
 10. ถLาจำเปzนตLองทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร: ควรใชLอุปกรณ:ทำความสะอาด ตามคำแนะนำ
ในคู#มือการใชLงาน 
 11. ไม#ควรวางหรือด่ืมน้ำ ชา กาแฟ และรับประทานอาหารต#างๆ บริเวณใกลLเครื่องคอมพิวเตอร: 
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 - เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 
 เมื่อเลิกใชLงานควรปñดสวิตช: Power และควรทำความสะอาดบริเวณแท#นวางวัตถุและกลLองโดยการใชL
ผLาที่แหLงและสะอาดทำความสะอาดและพับเก็บแขนหลอดไฟและแขนของกลLองใหLเรยีบรLอยก#อนการเกบ็บรรจุ
ลงกล#องเพื่อปãองกันการกระแทกของอุปกรณ: 
 
 - เคร่ืองขยายเสียง (Amplifiers)/เคร่ืองผสมเสียง (Audio Mixer)/เคร่ืองผสมเสียงแบบมีเคร่ือง
ขยายเสียงในตัว (Powered Mixer) 
 การดูแลรักษาเพื่อช#วยยืดอายุการใชLงานของอุปกรณ:ใหLยาวนานย่ิงข้ึน สามารถทำไดLดังน้ี 
 1. อย#าใหLเครื่องถูกน้ำหรือความช้ืน ซึ่งอาจทำใหLเกิดกระแสไฟฟãาลัดวงจรไดL  
 2. อย#าวางเครื่องใกลLแหล#งความรLอน เช#น ช#องระบายความรLอน หรืออุปกรณ:เครื่องใชLที่ใหLกำเนิด
ความรLอนและไม#ควรวางเครือ่งในที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป 
 3. ควรวางเครื่องโดยใหLไดLระดับบนพื้นผิวราบและเรียบ เพื่อปãองกันไม#ใหLเครื่องพลิกคว่ำหล#นลงไดL 
 4. ควรวางเครื่องโดยใหLมีช#องว#างเพียงพอที่จะระบายความรLอนไดLดี โดยใหLมีช#องว#างจากดLานหลังและ
ดLานบนของเครื่องไม#นLอยกว#า 10 ซม. และดLานขLางไม#นLอยกว#า 5 ซม. 
 5.อย#าวางเครื่องบนพรม หรือบนพื้นผวิที่มีลักษณะเช#นเดียวกันน้ี ซึง่ไม#สามารถระบายอากาศไดLดี 
 
 - สายสัญญาณและสายไฟ AC 220 V (ปลั๊ก AC) 
 1. เมื่อตLองการถอดสายสัญญาณและสายไฟ AC 220 V (ปลั๊ก AC) ควรดึงที่ตัวปลั๊ก ไม#ควรดึงที่ตัว
สายไฟเพราะอาจทำใหLเกิดการชำรดุเสียหายกับตัวปลั๊กและสายไฟและอาจส#งผลทำใหLเกิดไฟฟãาลัดวงจรทำใหL
เปzนอันตรายต#อชีวิตของผูLใชLงานไดL 
 2. ในการวางสายควรเก็บสายสายสัญญาณและสายไฟ AC ใหLเรียบรLอย เพื่อหลีกเลี่ยงการหักงอ หาก
สายพาดผ#านทางเดินควรมีอุปกรณ:ปãองกันเช#น รางครอบสาย เพื่อไม#ใหLสายไฟถูกกระแทกหรือคนเดินเหยียบ 
เพราะถLามีการชำรุดอาจเกิดอันตรายจากไฟช็อตหรือไฟดูดไดL 
 3. การจัดเก็บสายไฟและสายสัญญาณควรมีโรลเก็บสายสำหรับมLวนสายเพื่อยึดอายุการใชLงานและ
ความเปzนระเบียบเรียบรLอย สะดวกในการใชLงาน 
 4. ควรถอดปลั๊กสายไฟ AC จากเตLารับ ถLาไม#ใชLเครื่องเปzนเวลานานเพราะเมื่อมีการเชื่อมต#อปลั๊กอยู# 
จะมีกระแสไฟต่ำๆ ไหลเขLาตัวเครื่องตลอดเวลา ถึงแมLอุปกรณ:จะปñดอยู# 
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 จากวิธีการและขั ้นตอนการดูแลรักษาแลLวเมื่อผูLปฏิบัติงานตรวจสอบพบอุปกรณ:มีการชำรุดหรือ
เสื ่อมสภาพตามการใชLงาน ผู Lปฏิบัติงานควรซ#อมบำรุงเบื ้องตLนเพื ่อใหLอุปกรณ:นั้นพรLอมใชLงานไดLอย#างมี
ประสิทธิภาพ หากไม#สามารถซ#อมแซมไดLจึงควรส#งบริษัทดำเนินการซ#อมต#อไป โดยการกรอกแบบฟอร:มการ
แจLงซ#อมตามข้ันตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.42 แบบฟอร>มการขอบริการแจAงซ|อมโสตทัศนูปกรณ> 
ข้ันตอนการเขียนบันทึกแจLงซ#อมโสตทัศนูปกรณ: มีดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 ผูLขอใชLบริการกรอกขLอมลูใหLครบถLวนและถูกตLอง 

 ข้ันตอนที่ 2 ผูLขอใชLบริการลงช่ือใหLถูกตLอง 

 ข้ันตอนที่ 3 ผูLรับผิดชอบงานคลังโสตทัศนูปกรณ: ลงช่ือ 
 ข้ันตอนที่ 4 หัวหนLาหน#วยบรกิารโสตทัศนูปกรณ: ลงช่ือ 
 ข้ันตอนที่ 5 หัวหนLางานคลังโสตทัศนูปกรณ: ลงช่ือรบัทราบ 
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4 ขั้นตอนการส|งมอบงานพรAอมประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 การส#งมอบงานพรLอมประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนี ้ เปzนขั้นตอนสุดทLายของการ
ใหLบริการแก#ผูLขอใชLบริการโสตทัศนูปกรณ: การประเมินความพึงพอใจในการใหLบริการหลังจากกิจกรรมที่ผูLขอ
ใชLบริการโสตทัศนูปกรณ: ไดLใชLบริการเรียบรLอยแลLว จะมีการประเมินความพึงพอใจจากผูLขอใชLบริการ โดยการ
ใชLแบบประเมินความพึงพอใจในการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: เพื่อนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: เพื่อใหLตรงกับความตLองการและเพิ่มประสิทธิภาพในงานการใหLบริการ 
และการส#งมอบงานไดLนั้นผูLปฏิบัติจำเปzนตLองใหLผูLขอใชLบริการ กรอกละเอียดความพึงพอใจในการใหLบริการ
และโสตทัศนูปกรณ:ตามแบบฟอร:มที่แสดงในรูปตัวอย#างดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.43 แบบฟอร>ม แบบประเมินความพึงพอใจในการใหAบริการโสตทัศนูปกรณ> 

ผูLขอใชLบริการโสตทัศนูปกรณ:กรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจใหLครบถLวน 
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 ขั้นตอนการกรอกขLอมูลแบบประเมินความพึงพอใจในการใหLบริการ โดยผูLขอใชLบริการกรอกขLอมูล
และรายละเอียดใหLครบถLวน เช#น ชื่องาน สถานที่ที่ใชLงาน หLอง อาคาร วัน เวลาที่ขอใชLบริการ จากนั้นทำ
เครื่องหมาย / ในช#องระดับความพึงพอใจ พรLอมทั้งกรอกความคิดเห็นและขLอเสนอแนะเพิม่เติมเปzนคำถาม
แบบปลายเปñด เพื่อใหLผูLใชLบริการไดLเสนอแนะความคิดเหน็อื่นๆและลงช่ือผูLขอใชLบริการเปzนข้ันตอนสุดทLาย 
 แบบประเมินความพึงพอใจในการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
การใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: เพื่อใหLผูLขอใชLบริการไดLพิจารณาตามความเปzนจริงว#ามีความพึงพอใจในระดับใด 
โดยแบ#งการประเมินเปzน 5 ระดับ ดังน้ี 
 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจนLอย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจนLอยที่สุด 
ซึ่งแบบประเมินความพงึพอใจในการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ:แบ#งเปzน 5 ขLอ ดังน้ี 
 - ขLอที่ 1 ประเมินความรวดเร็วในการใหLบริการของผูLใหLบริการ 
 - ขLอที่ 2 ประเมินความเต็มใจในการใหLบริการของผูLใหLบริการ 
 - ขLอที่ 3 ประเมินอัธยาศัยไมตรีของผูLใหLบริการ 
 - ขLอที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผูLใหLบริการ 
 - ขLอที่ 5 ประเมินคุณภาพโสตทัศนูปกรณ: 
 - ความคิดเห็นและขLอเสนอแนะอื่นๆ (เปzนคำถามแบบปลายเปñด) 
 หลังจากที่ผูLขอใชLบริการไดLทำการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใหLบริการเปzนที่เรียบรLอย
แลLวถือเปzนการสิ้นสุดกระบวนการในการปฏิบัติงานการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ:อย#างสมบูรณ: 
 โดยสรุป ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย#างเปzนระบบในการใหLบริการงานโสตทัศนูปกรณ:กับผูLขอใชL
บริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปzนข้ันตอนในการติดต้ังและใชLงานโสตทัศนูปกรณ:ที่ผูLปฏิบัติงาน
ในการใหLบริการและผูLขอใชLบริการ สามารถนำไปใชLงานไดLจริงและนำไปประยุกต:ใชLในงานอื่นๆที่เกี่ยวขLอง 
เพราะดLวยการเปลี่ยนแปลงไปของโสตทัศนูปกรณ:ที่พัฒนาไปอย#างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ทั้งในดLานความสะดวกรวดเร็วความถูกตLองของการปฏิบติังานและยังเอื้อประโยชน:ต#อการใหLบริการแก#ผูLขอใชL
บริการของหน#วยงานภายในและหน#วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกดLวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5  

วิเครำะห์ปัญหำ 

อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
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บทท่ี 5 

วิเคราะห>ปàญหา อุปสรรคและแนวทางแกAไขปàญหา 

 หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเปzนหน#วยงานที่ใหLบรกิาร 
จัดเตรียมติดตั้งควบคุมและดูแลการใชLงานโสตทัศนูปกรณ:ต#างๆ จากการปฏิบัติงานในการบริการสำหรับการ
เรียนการสอน งานอบรมสัมมนาต#างๆ ใหLแก#หน#วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พบป°ญหาและ
อุปสรรค ซึ่งสามารถสรุปป°ญหาในการใหLบริการไดLดังน้ี 
 1. ป°ญหาดLานบุคลากรผูLขอใชLบริการโสตทัศนูปกรณ: 
  1.1 ป°ญหาบุคลากรผู LขอใชLบริการไม#ทราบขั ้นตอนในการกรอกขLอมูลขอใชLเครื ่องมือ
โสตทัศนูปกรณ: 
  1.2 ป°ญหาบุคลากรผูLขอใชLบริการขาดทักษะในการใชLเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ: 
 2. ป°ญหาดLานบุคลากรผูLใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: 
  2.1 ป°ญหาบุคลากรผูLใหLบริการไม#เพียงพอต#อการปฏิบัติงานและใหLบริการ 
  2.2 ป°ญหาบุคลากรผูLใหLบริการขาดทักษะในการใชLเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ: 

3. ป°ญหาดLานอุปกรณ:และเครื่องมือในการบริการโสตทัศนูปกรณ: 
  3.1 ป°ญหาการใชLงานเครื่องขยายเสียง (Amplifiers) 
  3.2 ป°ญหาการใชLงานเครื่องฉายภาพ (Projector) 
  3.3 ป°ญหาการใชLงานเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) 
  3.4 ป°ญหาการใชLงานไมโครโฟน (Microphone) 
  3.5 ป°ญหาโสตทัศนูปกรณ:ไม#เพียงพอต#อการใหLบริการ 
  3.6 ป°ญหาโสตทัศนูปกรณ:เสื่อมสภาพตามอายุการใชLงานทำใหLมปีระสิทธิภาพลดลง 
  3.7 ป°ญหาโสตทัศนูปกรณ:ที่ไม#ไดLใชLเปzนเวลานานอาจเกิดการชำรุดเสียหายไดL 
  3.8 ป°ญหาไม#มีคู#มือในการใชLงานโสตทัศนูปกรณ: 
 4. ป°ญหาดLานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
  4.1 ข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซLอน 
  4.2 การสื่อสารและสื่อความหมาย ไม#ชัดเจนผิดความหมาย 
  4.3 ผูLขอใชLบริการที่ขอใชLบริการในกรณีเร#งด#วน 
 5. ป°ญหาดLานการปฏิบัติงาน ดูแล ซ#อมบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ: 
  5.1 ป°ญหาบุคลากรขาดทักษะในการดูแล ซ#อมบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ: 
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ปàญหา อุปสรรคและแนวทางแกAไข ในการปฏิบัติงาน 
 1. ปàญหาดAานบคุลากรผูAขอใชAบริการโสตทัศนูปกรณ> 

ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 
1.1 ป°ญหาบุคลากรผู LขอใชLบริการไม#ทราบ

ข ั ้ นตอนในการกรอกข L อม ูลขอใช L เคร ื ่ องมือ
โสตทัศนูปกรณ: 

การใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: ใหLไดLตามความ
ตLองการและมีประสิทธิภาพนั ้น ผ ู LขอใชLบร ิการ
จะตLองกรอกขLอมูลขอใชLบริการใหLครบถLวนและ
ถูกตLอง 

- ผูLปฏิบัติงานในการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ: ตLอง
อธิบายถึงข้ันตอนวิธีการและความตLองการในการใชL
อุปกรณ: ตามลำดับหัวขLอ เช#น ช่ืองานอะไร ใชLที่ไหน 
เมื่อไหร# เวลาอะไร อุปกรณ:อะไร ชื่อผูLประสานงาน 
เบอร:โทรศัพท:ที่สามารถติดต#อไดLและรายละเอียด
อื่นๆใหLถูกตLอง เพื่อใหLการขอใชLอุปกรณ:ในเอกสาร
ร ูปแบบต#างๆ ท ั ้งบ ันท ึกข Lอความแบบหนังสือ
ราชการ/แบบฟอร:มการขอใชLบร ิการผ#านระบบ
อิเล ็กทรอนิกส: (E-Service/E-From)/แบบฟอร:ม
การขอใชLบริการโสตทัศนูปกรณ: (หน#วยบริการโสต
ไดLจัดทำขึ ้น)และแบบฟอร:มการขอใชLบริการทาง
โทรศัพท: (ในกรณีเร#งด#วน) เมื่อขLอมูลถูกตLองจะทำ
ใหLผูLปฏิบัติงานสารมารถปฏิบัติงานไดLรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ป°ญหาบุคลากรผูLขอใชLบริการขาดทกัษะใน
การใชLเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ: 

- ผูLปฏิบัติงานในการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ:ตLอง
ประสานงานกับผู LขอใชLบริการและสรุปใหLผู LขอใชL
บริการว#าควรใชLโสตทัศนูปกรณ:ประเภทไหนอย#างไร
ก#อนการใชLโสตทัศนูปกรณ:ผูLปฏิบัติงานตLองแนะนำ
การใชLเครื่องมืออุปกรณ:ชนิดน้ันๆ ในข้ันพื้นฐานใหLผูL
ขอใชLบริการไดLทราบและในขั้นตอนที่ผูLขอใชLบริการ
ใชLเครื ่องมืออุปกรณ:อยู # ผู LปฏิบัติงานจะตLองดูแล
ควบค ุมการใช L โสตท ัศน ูปกรณ :และท ี ่ เคร ื ่อง
โสตทัศนูปกรณ:ทุกเครื่อง ผู LปฏิบัติงานจะตLองติด
ข้ันตอนการใชLงานของโสตทัศนูปกรณ:เครื่องน้ันๆ ไวL
เสมอ 
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 2. ปàญหาดAานบคุลากรผูAใหAบริการโสตทัศนูปกรณ> 
ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 

2.1 ปàญหาบุคลากรผูAใหAบริการไม|เพียงพอต|อ
การปฏิบัติงานและใหAบริการ 
 - หน#วยบริการโสตทัศนูปกรณ: ศูนย:โสตทัศนศึกษา 
ส ำ น ั ก เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร ศ ึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบุคลากรในงาน
ใหLบริการโสตทัศนูปกรณ:22 คนในการปฏิบัติงาน
ใหLบริการโสตทัศนูปกรณ:ของมหาวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติงานบางครั้ง บางกิจกรรมก็ตLองการบุคลากร 
หลายตำแหน#งหนLาที ่ เพื ่อประสิทธิ ภาพของงาน 
เช#นงานพระราชทานปริญญาบัตร งานสัมมนาเสริม 
สัมมนาเขLมฯ วิทยานิพนธ:และคLนควLาอิสระในระดับ
ปริญญาโท งานสัมมนาเขLมฯ ในระดับปริญญาเอก 
ประสบการณ:วิชาชีพระดับปริญญาตรี กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศ ึกษาใหม # ก ิจกรรมว ันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เปzนตLน บุคลากรผูLปฏิบัติงานบริการ
โสตทัศนูปกรณ:จะตLองปฏิบัติงานหลายอย#างหลาย
งานในเวลาเดียวกัน คือ บริการควบคุมระบบเสียง 
บริการควบคุมระบบภาพ บริการควบคุมระบบแสง 
เปzนตLน 

 
 
 -  แ น ะ น ำ ว ิ ธ ี ก า ร แ ล ะ ข ั ้ น ต อ น ใ น ก า ร ใ ชL
โสตทัศนูปกรณ: ใหLแก#เจLาหนLาที ่ตามหน#วยงานที่
เกี่ยวขLอง เพื่อใหLสามารถปฏิบัติงานในการใหLบริการ
โสตทัศนูปกรณ:ขั้นพื ้นฐานไดLและงานที่ไม#มีความ
ซับซLอนมากนัก เจLาหนLาที่ที่จะปฏิบัติงานในการ
ให Lบร ิการโสตท ัศน ูปกรณ : ได Lค ือ  เจ L าหน Lาที่
ประสานงาน เจLาหนLาของหน#วยงานที่ขอใชLบริการ 
บุคลากรเหล#านี ้จะช#วยเสริมใหLกิจกรรมใหLบริการ
โสตท ัศน ูปกรณ : สำเร ็จล ุล # วงไปด Lวยด ีและมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 ปàญหาบุคลากรผูAใหAบริการขาดทักษะใน
การใชAเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ> 
 - เทคโนโลยีในดLานต#างๆ ไดLพัฒนาไปอย#างรวดเร็ว
ตามยุคสมัยรวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาใชLในการศึกษา 
ก็ไดLพัฒนาไปอย#างรวดเร ็วเช#นกัน ผู Lปฏิบัติงาน
บริการโสตทัศนูปกรณ:ตLองพัฒนาตัวเองใหLทัน
เทคโนโลย ีเหล#าน ั ้น เพราะเราค ือผ ู L ให Lบร ิการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 - ผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:จะตLองศึกษา
เครื่องมืออุปกรณ: ที่ใชLใหLบริการและที่เกี่ยวขLองกับ
การใหLบริการโดยทดลองปฏิบ ัต ิศ ึกษาจากคู #มือ 
ศึกษาจากผู Lร ู L  ผ ู L เชี ่ยวชาญ หรือจากเคร ือข #าย
อ ิ น เ ทอ ร : เ น ็ ต  โ ดยก า ร เข L า เ ว ็ บ ไ ซต : ผ ู L ผ ลิ ต
โสตทัศนูปกรณ: เพื่อนำความรู LมาใชLกับเครื ่องมือ
อุปกรณ:ที่มีอยู#และนำไปใชLในการปฏิบัติงาน 
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 3 ปàญหาดAานอุปกรณ>และเคร่ืองมือในการบริการโสตทัศนูปกรณ> 
ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 

3.1 ปàญหาการใชAงานเคร่ืองขยายเสียง 
(Amplifiers) 
 - เปñดเครื่องเสียงแลLวไม#มเีสียง 
 
 
 
 
 
 
 - สัญญาณเสียงรบกวน เสียงยLอนกลับ (Feed 
back) หรือเสียงหวีด เสียงหอนจากลำโพงเวลา
ใชLไมโครโฟน 

 
 
 - ตรวจสอบว#าไดLเชื่อมต#อสายสัญญาณกับไมโครโฟน
หรือยังเปñดสวิตซ:ที่ไมโครโฟนหรือยังและสายลำโพงต#อ
อยู#ปกติหรือไม# เมื่อเรียบรLอยแลLวปรับระดับเสียงที่ช#อง 
(Channel) เชื่อมต#อไมโครโฟนและปรับ Volume ข้ึน
พอประมาณแลLวทดสอบเสียงโดยการพูดผ#านไมโครโฟน
ไม#ควรเคาะที่หัวไมโครโฟน 
 
 - ลดระดับเสียงลงโดยการปรับ Volume ลง เพื่อลด
ป°ญหาเสียงยLอนกลบั (Feed back) หรือเปลี่ยนตำแหน#ง
การวางลำโพงและไมโครโฟนไม#ใหLใกลLกันมากเกินไป 
และระวังการถือไมโครโฟนที่อาจเขLาไปใกลLหนLาตูLลำโพง
หรือทิศทางที่ทำใหLเกิดเสียงสะทLอนเช#น ผนังกระจก 
เปzนตLน 

3.2 ปàญหาการใชAงานเคร่ืองฉายภาพ 
(Projector) 
- ไม#สามารถเปñดเครื่องไดL 
 
 
 
 
 
 
 - ไม#มกีารแสดงผลของสัญญาณภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
- ในกรณีปñดและเปñดเครื ่องใหม# ไม#ควรปñดและเปñด
เครื่องในเวลาที่ใกลLกันเกินไป ใหLรอประมาณ 2-3 นาที 
ก#อนจะทำการเปñดเครื ่องใหม#หรือรอจนกว#าจะไดLยิน
เสียงการทำงานพัดลมระบายความรLอนของเครื่องฉาย
ภาพ (Projector) หยุดการทำงานแลLวจึงทำการเปñด
เครื่องอีกครั้งเครื่องจะสามารถเปñดการทำงานไดL 
 
 - ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI หรือ VGA ว#าเช่ือมต#อ
ถูกช#องหรือไม# ตรวจสอบช#องต#อสัญญาณภาพ ช#อง 
Input ช #อง Output และตรวจสอบป°ญหาที่เคร ื ่อง
คอมพิวเตอร: หากเครื่องคอมพิวเตอร:ที่ใชLเปzนเครื่องต้ัง
โต¶ะ ใหLกดแปãนพิมพ:ที่สัญลักษณ:ไมโครซอฟวินโดวส: 
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ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 - สัญญาณภาพจากเครือ่งฉายภาพ Projector ไม#
คมชัด 
 - สัญญาณภาพจากเครือ่งฉายภาพ Projector มี
ขนาดเล็ก/ใหญ# เกินไป 
 
 - สัญญาณภาพจากเครือ่งฉาย Projector มสีี
ผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปจากภาพจริง 

      คLางไวLและกดแปãนพิมพ:อักษร P แลLวกดเลือก
เมนู Duplicate เพื่อใหLสัญญาณภาพออกทั้ง เครื่อง
ฉายภาพ (Projector) และ จอมอนิเตอร: 
(ซ ึ ่ ง ในป °จจ ุบ ัน สามารถใช L เมน ูน ี ้ ได Lท ั ้ ง เคร ื ่อง
คอมพิวเตอร:ต ั ้ ง โต ¶ะและเคร ื ่ องคอมพิวเตอร:  
Notebook ) 
 - ปรับวงแหวน Focus ที่เครื่องฉายภาพ Projector  
 
- ปรับวงแหวน ZOOM ที่เครื่องฉายภาพ Projector 
หรือเคลื ่อนยLายเครื่อง Projector ใหLใกลLหรือไกล
ออกไป 
 - ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI/VGA ว#ามีจุดหลวม
หรือเชื ่อมต#อขั ้วไม#แน#นหรือไม# ถLาตรวจสอบแลLว
ปกติ ควรเปลี่ยนสายสัญญาณใหม# เพราะอาจเกิด
จากการชำรุดภายในสายสัญญาณ 

3.3 ปàญหาการใชAงานเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
(Digital Visualizer) 
- เปñดเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ไม#ติด 
 
 
 
 
 - ไม#มสีัญญาณภาพจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติไป
แสดงผลทีห่นLาจอเครือ่งฉายภาพ Projector 
 
 
 - ภาพที่ฉายจากเครือ่งฉายภาพ 3 มิติ ไปแสดง ผล
ที่หนLาจอเครือ่งฉายภาพ Projector ไม#ชัด 
 

 
 
- ตรวจสอบปลัก๊ไฟของเครื่องฉายภาพ 3 มิติว#าไดL
ทำการเช่ือมต#อกบัเตLารบัไฟ AC 220 V แลLวหรอืไม# 
- เปñดสวิตซ:เครื่องโดยการกดปุúม POWER คLางไวL 3
วินาที หลอดไฟแสดงสถานะเปñดเครื่องจะติดเปzน
แสงสีน้ำเงิน 
- ตรวจสอบการเปñด-ปñดของเครื่องฉายภาพ 3 มิติว#า
ไดLทำการเปñดเครื ่องแลLวหรือไม# ตรวจสอบการ
เชื่อมต#อของสายสัญญาณกับช#องเชื่อมต#อถูกว#าตLอง
แลLวหรือไม# 
 - ปร ับความชัด โดยการกดปุ úม Auto ที ่ เมนูบน
ตัวเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ครั้งเครื่องจะทำการปรับ
ความคมชัดโดยอัตโนมัติ 
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ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 
- ภาพที่ฉายจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ไปแสดงผลที่
หนLาจอเครื่องฉายภาพ Projector มืดหรอืสว#าง
เกินไป 
- สัญญาณภาพ Input จากคอมพิวเตอร:เครื่องที่ 1 
และเครือ่งที่ 2 ที่เช่ือมต#อกับเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
ไม#แสดงผลทีห่นLาจอเครือ่งฉายภาพ Projector  

- ปรับความชัดและความสว#าง โดยการกดปุúม Auto 
ที่เมนูบนตัวเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ครั้ง เครื่องจะ
ทำการปรับความสว#างโดยอัตโนมัติ 
- ตรวจสอบสายสัญญาณ Input ว#าทำการเชื่อมต#อ
ถูกตLองหรือไม# 
- ตรวจสอบสายสัญญาณว#ามีการชำรุดหรือไม# ถLา
ชำรุดควรเปลี่ยนใหม# 
- กดเปลี่ยนสวิตซ:สัญญาณภาพ Input โดยการกดที่
ปุúม CCD/PC1/PC2 บนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ครัง้ 
เปzนการเลือกสัญญาณภาพ เครื ่องคอมพิวเตอร: 
(เครื่องที่ 1 ไฟแสดงสถานะสีเขียว) กดอีก 1 ครั้ง 
เป zนการเลือกสัญญาณภาพเครื ่องคอมพิวเตอร: 
(เครื่องที่ 2 ไฟแสดงสถานะสีแดง) และกดอีก 1 ครั้ง
เปzนการเลือกสัญญาณภาพ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน) 

3.4 ปàญหาการใชAงานไมโครโฟน 
(Microphone) 
 - ไมโครโฟนไม#ดัง 
 
 
 
 -มีเสียงรบกวน (Noise) มีเสียงฮัม (Hum) 

 
 
 - ตรวจสอบการเปñด-ปñดสวิตซ:ที่ตัวไมโครโฟนว#าไดL
ทำการเปñดแลLวหรือไม# 

-  - ตรวจสอบสายสัญญาณไมโครโฟนว#าไดLทำการ
เช่ือมต#อแลLวหรือไม# 

-  - ตรวจสอบสายสัญญาณไมโครโฟนว#ามีการช็อต 
ของสายสัญญาณหรือไม# ถLาม ีให Lทำการเปลี ่ยน
สายสัญญาณใหม#และนำสายสายสัญญาณเดิมมา
แกLไขใหLใชLงานไดLตามปกติ 

3.5 ปàญหาโสตทัศนูปกรณ>ไม|เพียงพอต|อการ
ใหAบริการ 

- ในการใหLบริการโสตทัศนูปกรณ:น้ันในบางครั้ง 
ผูLขอใชLบริการมีการขอใชLบริการมากกว#าอุปกรณ:ที่ม ี

 
 
 - ในเบื้องตLนใหLผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:
ประสานงานกับวิทยากรหรือผูLขอใชLบริการ  
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ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 

ใหLบริการอยู# เช#นในช#วงเวลาที่มีการเรียนการสอน 
การฝ®กอบรมสัมมนาเสร ิมทักษะและฝ®กอบรม
ประสบการณ:วิชาชีพระดับปริญญาตรี ที่มีการใชLงาน
โสตทัศนูปกรณ:หลายหLองหรือในช#วงที่มีกิจกรรม
พรLอมกันหลายงาน จ ึงทำใหLโสตทัศนูปกรณ:ไม#
เพียงพอต#อการใหLบริการ 

ใหLเปลี่ยนเวลาสลับการใชLกับวิทยากรดLวยกันหรือผูL
ใหLบริการเปลี่ยนเปzนอุปกรณ:ที่ใชLทดแทนกันไดL และ
ใหLผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ: จัดทำบันทึก
ขLอมูลสถิติจำนวนความถี ่ในการขอใชLบริการของ
โสตทัศนูปกรณ:แต#ละประเภท เพื่อเปzนขLอมูลในการ
นำเสนอห ัวหน Lาหน #วยบร ิการโสตท ัศน ูปกรณ:
พิจารณาจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ:นั ้นๆตามขั ้นตอน
ต#อไป 

3.6 ปàญหาโสตทัศนูปกรณ>เสื่อมสภาพตาม
อายุการใชAงานทำใหAมีประสิทธิภาพลดลง 
 - หน #วยบร ิการโสตท ัศน ูปกรณ: เป zนหน#วยที่
ให Lบร ิการโสตทัศนูปกรณ:ก ับทุกหน#วยงาน ทั้ง
ห น # ว ย ง านภาย ในแล ะห น # ว ย ง านภายนอก
มหาว ิทยาล ัย จ ึงม ีคร ุภ ัณฑ :โสตท ัศน ูปกรณ:ที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใชLงาน ทำใหLประสิทธิภาพ
ลดลง ใชLการไม#ไดLหรือใชLงานร#วมกันไม#ไดL เพราะ
โสตทัศนูปกรณ:แต#ละชนิดมเีทคโนโลยีที่ไดLพัฒนาไป
ตามยุคสมัยจึงทำใหLผูLปฏิบัติงานและผูLขอใชLบริการ
ไดLรับผลกระทบกับงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั
เช#นกัน 

 
 
 - โสตทัศนูปกรณ:บางอย#างยังใชLงานไดLอยู #ถ ึงไม#มี
ป ระส ิทธ ิภาพมากน ัก  ผ ู L ปฏ ิบ ั ต ิ งานบร ิการ
โสตทัศนูปกรณ:ตLองรูLคุณสมบัติของเครื่องน้ันๆ และ
รูLจักประยุกต: ปรับปรุงใชLงานใหLเกิดประโยชน:สูงสุด 
เช#น LCD Projector รุ#นเก#าๆ เครื่องจะมีความสว#าง
ในการฉายแสงออกมานLอยเน่ืองจากการเสื่อมสภาพ
ของหลอดซึ่งใชLงานมาเปzนเวลานาน จะใชLในที่สว#าง
มากไม#ไดL ผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ตLอง
ติดตั้งใหLใชLกับหLองที่มีจำนวนคนไม#มากหรือหLองที่มี
ความสว#างไม#มาก แต#หากหลีกเลี่ยงไม#ไดLดLวยเหตุผล
ความจำเปzน การแกLป °ญหาดLวยการปñดไฟดLาน
หนLาจอฉายภาพหรือการปñดม#านหนLาต#าง ก็สามารถ
ช#วยใหLเกิดความคมชัดมากข้ึน 

3.7 ปàญหาโสตทัศนูปกรณ>ท่ีไม|ไดAใชAเปâน
เวลานานอาจเกิดการชำรุดเสยีหายไดA 
 - เม ื ่อหมดช#วงเวลาที ่มีการเรียนการสอน การ
ฝ ® กอบรมส ั มมนา เสร ิ มท ั กษะและฝ ® กอบรม
ประสบการณ:วิชาชีพระดับปริญญาตรีแลLว จะไม#มี
การใชLงานของโสตทัศนูปกรณ:เปzนเวลานาน อาจทำ
ใหLโสตทัศนูปกรณ:เกิดการชำรุดขัดขLองและเสียหาย
ไดL 

 
 
 - ใหLผู Lปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ทำการ
ตรวจเช็คระบบในช#วงเวลาที่ไม#มีการเรียนการสอน
อย#างสม่ำเสมอโดยการเปñดทดสอบโสตทัศนูปกรณ:
ทุกประเภทหรือเครื่องนั้นๆตามที่คู#มือกำหนดหรือ
ตามที่ผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:เหน็สมควร 
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ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 

 และควรเปñดเครือ่งทดสอบความพรLอมก#อนการ
ใหLบรกิารทุกครัง้ 

3.8 ปàญหาไม|มีคู|มือในการใชAงาน
โสตทัศนูปกรณ> 
 - โสตทัศนูปกรณ:ที่ไม#มีคู#มือมาดLวยหรือคู#มือการใชL
งานโสตทัศนูปกรณ:สูญหาย  

 
 
 - ผู Lปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:จะตLองใชL
ประสบการณ:ของตนเองและตLองศึกษาจากอุปกรณ:
อื่นๆหรือศึกษาจากแหล#งขLอมลูต#างๆ ไม#ว#าจะเปzนรุ#น
ที่มีคุณสมบัติใกลLเคียงกัน แหล#งขLอมูลข#าวสาร และ
คLนหาขLอมูลที่เกี่ยวขLองในระบบอินเทอร:เน็ต เพื่อ
ศึกษาขLอมูลที ่เกี ่ยวกับโสตทัศนูปกรณ:และนำมา
พัฒนางานในหนLาที่ที่ปฏิบัติเพื่อใหLเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

 4. ปàญหาดAานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 

4.1 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานท่ีซับซAอน 
 - การใหLบร ิการโสตทัศนูปกรณ:ในบางครั ้งบาง
กิจกรรม ระหว#างผู LขอใชLบริการและผู Lปฏิบัติ งาน
บริการโสตทัศนูปกรณ:นั ้นตLองผ#านขั ้นตอนมาก
เกินไปทำใหLเกิดความล#าชLา จึงไม#สามารถทำใหL
ผ ู Lปฏ ิบ ัต ิงานบร ิการโสตท ัศน ูปกรณ:ท ี ่จะตLอง
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ:ทำไดLทันเวลาและ
บริการไดLอย#างมีประสิทธิภาพ 

 
 - ผูLขอใชLบริการปฏิบัติตามข้ันตอนการขอใชLบริการ
ตามลำดับ โดยขอใชLบร ิการล#วงหนLาอย#างนLอย 
ประมาณ 2 วัน ตามขั้นตอนและส#งถึงผูLปฏิบัติงาน
บริการโสตทัศนูปกรณ: อย#างนLอย 1 วัน ทำการและ
ผู LขอใชLบริการตLองแจLงทางโทรศัพท:หรือแจLงดLวย
ตนเองใหLผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:ทราบถึง
ขั ้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ก#อนหนังสือ
หรือแบบฟอร:มการขอใชLบริการจะมาถึงเพื่อจะไดL
เตรียมการล#วงหนLาก#อนวันปฏิบัติงานจริง 
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 ปàญหาดAานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (ต|อ) 
ปàญหาและอุปสรรค(ต|อ) แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ(ต|อ) 

4.2 การสื่อสารและสื่อความหมาย  
ไม|ชัดเจนผิดความหมาย 
- การขอใชLบริการโสตทัศนูปกรณ: มคีำเรียกอุปกรณ:
เครื ่องมือหรือขั ้นตอนปฏิบัติต#างๆ มากมาย ซึ่ง
บางครั้งมีการใชLคำที่ไม#ครบสมบูรณ: หรือใชLคำผิดจึง
ทำใหLเกิดความสับสน หรือไม#ชัดเจน เช#น ผู LขอใชL
บร ิการต Lองการใช L เคร ื ่องฉายภาพ (Projector) 
จำนวน1 เครื่อง แต#เขียนบันทึกขอใชLบริการเพียง
เครื่องฉายภาพ จำนวน1 เครื่อง ทำใหLผูLใหLบริการ
เขLาใจผิดความหมายเปzนเครื ่องฉายภาพแบบอื่นๆ 
ไดLเปzนตLน 

 
 
- การส#งบันทึกขอใชLบริการโสตทัศนูปกรณ: ผูLขอใชL
บริการตLองทบทวนสิ่งที่เขียน (บันทึกขLอความขอใชL
บร ิการแบบหน ังส ือราชการ) หร ือตรวจสอบ
เครื่องหมาย      หนLาช#องอุปกรณ:ที่ตLองการใชLขอใชL
บริการ (แบบฟอร:มขอใชLบริการผ#านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส:) ว#าถูกตLองและครบถLวนหรือไม# เพื่อ
จะไดLส ื ่อความหมายไปในทางเดียวกัน สำหรับ
ผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ: เมื่อไดLรับหนังสือ
หรือแบบฟอร:มการขอใชLบริการโสตทัศนูปกรณ:แลLว 
ถLามีคำเรียกอุปกรณ:ไหนที่ไม#เขLาใจ หรือไม#แน#ใจใน
ความหมายว#าจะเขLาใจตรงกันหรือไม# ผูLปฏิบัติงาน
บริการโสตทัศนูปกรณ: ตLองติดต#อกลับไปยังผูLขอใชL
บริการและปรับความหมายใหLตรงกัน เพื ่อจะไดL
ปฏิบัติงานใหLตรงกับความตLองการของผูLขอใชLบริการ
ใหLไดLอย#างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ผูAขอใชAบริการท่ีขอใชAบริการ
โสตทัศนูปกรณ>ในกรณเีร|งด|วน 
 - การใหLบร ิการโสตทัศนูปกรณ:ในบางครั ้งบาง
กิจกรรมผูLขอใชLบริการอาจมคีวามจำเปzนในการขอใชL
โสตทัศนูปกรณ:ในงานการเรียน การสอน การอบรม
สัมมนาและการประชุมต#างๆ ของหน#วยงานใน
มหาวิทยาลัยแบบเร #งด#วนซึ ่งม ิไดLเตร ียมการไวL
ล#วงหนLา ผูLปฏิบัติงานบริการโสตทัศนูปกรณ:อาจจะ
ตLองจ ัดเตรียมอุปกรณ:ในเวลาที ่จำกัดอาจส#งผล
กระทบกับกิจกรรมน้ันไดL 

 
 
 - ในเวลาที่จำกัดผูLปฏิบัติงานบรกิารโสตทัศนูปกรณ:
ตLองใชLทักษะและประสบการณ:ในการดำเนินการ
สอบถามขLอมูลที ่รวดเร ็วและถูกตLองนำมาจับ
ประเด็นที่สำคัญในการจัดเตรียมติดตั้งและควบคุม
โสตทัศนูปกรณ:เพื่อลดขLอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดL
ในการปฏิบัติงานและเมื่อเกิดขLอผิดพลาดตLองใหL
คำแนะนำหรือขLอเสนอแนะกับผู LขอใชLบริการไดL
อย#างถูกตLองเพื่อลดขLอผิดพลาดใหLมากที่สุด 
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 5. ปàญหาดAานการปฏิบัติงาน ดูแล ซ|อมบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ> 
ปàญหาและอุปสรรค แนวทางแกAไข / ขAอเสนอแนะ 

5.1 ปàญหาบุคลากรขาดทักษะในการดูแล 
ซ|อมบำรุงรักษา อุปกรณ>โสตทัศนูปกรณ> 
 - ดLวยเครื่องมือและโสตทัศนูปกรณ:ที่ผูLปฏิบัติงาน
บริการโสตทัศนูปกรณ:ใหLกับผู LขอใชLบริการในดLาน
ต#างๆ ไดLใชLงานมาเปzนเวลานานอาจเกิดความ
เสื่อมสภาพตามอายุการใชLงานผูLปฏิบัติงานบริการ
โสตทัศนูปกรณ:จึงจำเปzนตLองมีความรูL ความเขLาใจ
และข้ันตอนในการดูแลรักษาอุปกรณ:นั ้นๆ ซึ่งตLอง
พัฒนาตัวเองโดยศึกษาจากแหล#งขLอมูลทางตำรา
ขLอมูลที่เกี่ยวขLองในระบบอินเทอร:เน็ต เพื่อใหLทัน
เทคโนโลยีเหล#าน้ันแลLวนำมาประยุกต:ใชL 

 
 
 - ผ ู Lให Lบร ิการโสตทัศนูปกรณ:จะตLองใชLท ักษะ 
ความรู Lความสามารถ และประสบการณ: ที ่ไดL
ใหLบริการงานโสตทัศนูปกรณ:ศึกษาแหล#งขLอมูล
ข#าวสาร ขLอมูลที่เกี่ยวขLองในระบบอินเทอร:เน็ต เพื่อ
ศึกษาขLอมูลที่เกี่ยวขLองกับอุปกรณ:โสต ทัศนูปกรณ:
แล L วนำมาใช L ในการด ู แลร ั กษา  ซ # อมบำรุ ง
โสตทัศนูปกรณ: ควรจัดใหLบุคลากรหน#วยบริการ
โสตทัศนูปกรณ: ไดLรับการฝ®กอบรมศึกษาหาความรูL
ต # างๆ การศ ึกษาจากการอบรมส ัมมนา เมื่ อ
บร ิษ ัทผ ู L ผล ิต เคร ื ่ องม ืออ ุปกรณ : จ ัดส ัมมนา
มหาวิทยาลัยควรส#งเสริมใหLบุคลากรใหLไดLรับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู L เพื ่อนำมาใชLปฏิบัติงานไดL
อย#างมีประสิทธิภาพ 

 

 โดยสรุป ป°ญหา อุปสรรคและแนวทางการแกLไขป°ญหาของ การใหLบริการโสตทัศนูปกรณ:กบัผูLขอใชL
บริการในดLานต#างๆ บุคลากรผูLปฏิบัติงานและผูLขอใชLบริการควรไดLรับการพัฒนาความรูLความสามารถ ไดLรับ
การฝ®กอบรม เรียนรูLเทคโนโลยีในดLานอุปกรณ:ที่เกี่ยวขLอง พรLอมฝ®กฝนการใชLเครื่องมือใหLมีทักษะความชำนาญ 
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร#วมกันเปzนทีมและมีความรับผิดชอบต#องานที่ไดLรับมอบหมาย
เพื่อใหLการปฏิบัติงานเกิดประโยชน:และประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเปzนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหLตรง
ตามเปãาหมายและวัตถุประสงค:ของงาน อันจะนำพาใหLองค:กรพัฒนาต#อไป 
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 1. ตัวอย|าง: การจัดเก็บฐานขAอมูลตารางการปฏิบัติงานและการใหAบริการโสตทัศนูปกรณ> หน|วย
บริการโสตทัศนูปกรณ> ศนูย>โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

(แบบเดิม)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 1 การจัดเก็บฐานขAอมูลตารางการปฏิบัติงาน (แบบเดิม) 
 

 2. ตัวอย|าง: การจัดเก็บฐานขAอมลูตารางการปฏิบัติงานและการใหAบริการโสตทัศนูปกรณ> หน|วย
บริการโสตทัศนูปกรณ> ศูนย>โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(แบบใหม|) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 2 การจัดเก็บฐานขAอมูลตารางการปฏิบัติงาน (แบบใหม|) 
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 3. ตัวอย|าง: การคAนหาขAอมลูและบันทึกขAอความการขอใชAบริการงานโสตทัศนูปกรณ>(แบบเดิม) 
บันทึกขAอความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 3 การคAนหาขAอมูลและบันทึกขAอความการขอใชAบริการงานโสตทัศนูปกรณ>(แบบเดิม) 

 

 4. ตัวอย|าง: การคAนหาขAอมลูและบันทึกขAอความการขอใชAบริการงานโสตทัศนูปกรณ> 
(แบบใหม|) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 4 การคAนหาขAอมูลและบันทึกขAอความการขอใชAบริการงานโสตทัศนูปกรณ>(แบบใหม|) 
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 5. ตัวอย|าง: แบบขอบริการแจAงซ|อมโสตทัศนูปกรณ> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 5 แบบขอบริการแจAงซ|อมโสตทัศนูปกรณ> 
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 6. ตัวอย|าง: แบบประเมินความพึงพอใจในการใหAบริการโสตทัศนูปกรณ> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 6 แบบประเมินความพึงพอใจในการใหAบริการโสตทัศนูปกรณ> 
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 7. ตัวอย|าง: คำสั่งแต|งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 7 คำส่ังแต|งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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 8. ตัวอย|าง: คำสั่งแต|งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจAาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 8 คำส่ังแต|งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจAาง 
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 9. ตัวอย|าง: คำสั่งแต|งต้ังคณะกรรมการกำหนดร|างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 9 คำส่ังแต|งต้ังคณะกรรมการกำหนดร|างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
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ประวัติผูAเขยีน 

 

 

 

ประวัติส|วนตัว 

ช่ือ ว#าที่รLอยตรีพรชัย สุขสมทพิย: 

เกิดวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2522  อายุ 41 ป£  

ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร:บัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส:อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ. 2546 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับปวส.) โรงเรียนเซนต:จอห:นโปลีเทคนิค พ.ศ. 2542 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับปวช.) โรงเรียนเซนต:จอห:นโปลเีทคนิค พ.ศ. 2540 
- มัธยมศึกษาป£ที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร:สมโภชบางเขน พ.ศ. 2537 
- ประถมศึกษาป£ที่ 6 โรงเรียนประชาภิบาล พ.ศ. 2534 

ประวัติการรับราชการ 

- ดำรงตำแหน#งนายช#างอิเลก็ทรอนิกส: (พนักงานมหาวิทยาลยั) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต้ังแต#ป£ พ.ศ. 2546 โดยมีการต#อสญัญาตามเกณฑ: 1ป£ 2ป£ 3ป£ และ 5ป£ 

- ไดLรับการบรรจุเปzนพนักงานตำแหน#งนายช#างอเิล็กทรอนิกส: ระดับ ปฏิบัติงาน  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ในป£ พ.ศ. 2557 จนถึงป°จจุบัน 
 
 
 
รวมอายุราชการ 17 ปè 

 

 
 


