
 

 

 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก 

เรื่องงานสนับสนุนเทคโนโลยี

โสตทัศนูปกรณ์ 

 
  จัดทําโดยนายเมธาวัฒน์ แสงใส 

 

   วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
   มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

 
 

 



 

 

 
 

   คู่มือปฏิบัติงานหลัก 

เรื่องงานสนับสนุนเทคโนโลยี

โสตทัศนูปกรณ์ 

 
จัดทําโดยนายเมธาวัฒน์ แสงใส 

 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 
 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานหลักเลมนี้เปนเอกสารแสดงเสนทางการทํางานในงานหลักของ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
โสตทัศนศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและ รายละเอียดของกระบวนการตางๆ 
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให ดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขาพเจา หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานหลักของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ โสตทัศนูปกรณ
เลมนี้ จะเปนประโยชนแกผูที่มาศึกษาขอมูลการปฏิบัติงานในอันที่จะกอใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานสนับสนุนเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ และสามารถ บูรณาการความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือลดขอผิดพลาดในกระบวนการ ดําเนินงานที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานไดอยางดี 

ทั้งนี้ ขาพเจา ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ และรองศาสตราจารยทัศนีย ศิริวรรณ รองคณบดีฝายแผนงานและประกัน คุณภาพ 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเปนผูผลักดันใหเกิดความรู และแนวทางการดําเนินงาน ในการ 
จัดทําคมูือการปฏิบัติงานหลักเลมนี้ใหสําเร็จลงดวยดี 
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ส่วนที่ 1 
บริบทของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
1.1 ที่ตั้ง วิทยาเขตนครปฐม 111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170      
1.2 ประวัติและความเป็นมา 
 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วกอ.)  มีชื่อภาษาอังกฤษ “College of 

Hospitality Industry Management”(CHM.) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดียวกันให้อยู่ในสังกัด
เดียวกัน จึงยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติและนำหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 
หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
และบริการ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เปิด
สอนนักศึกษาชาวจีนแบบ Joint Venture 2+2 Bachelor's Degree Program 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกันของ
หลักสูตรและการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสายวิชาการ  บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเข้าด้วยกันเพื่อให้การ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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1.3 บคุลากร 
 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ.    ศ. รวม 

ข้าราชการ - 3 2 5 4 1 - - 5 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งปม.แผ่นดิน) 

- 8 4 1 2 11 1 - - 12 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งปม.รายได้) 

1 28 19 4 8 39 6 3 - 48 

รวมทั้งสิ้น 1 39 25 6 5 54 8 3 - 65 

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งปม.แผ่นดิน) - 2 - - 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งปม.รายได้) - 16 2 - 18 

รวมท้ังสิ้น - 18 2 - 20 
 
เขตแหล่งข้อมูล : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 19 

กันยายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  

1.4 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru College) 
 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
            ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1) ให้การศึกษา: เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือเป็นเอตทัคคะ  
2) วิจัย : โดยมุ่งมั่นศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม

และชุมชนอย่างยั่งยืนได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง  
3) บริการวิชาการ : เพ่ือการนำผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ไปใช้ตอบและแก้ปัญหาของสังคม 

โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น 
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม: เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้ เป็นที่

ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ  
 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  
2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และสังคม  
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย 
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  
 5) เป็นวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม  
 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1.1 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
1.2 2) คุณธรรม (Morality) 
1.3 3) เครือข่าย (Partnership) 
1.4 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
1.5 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ 
1.6  

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai 

etiquette practices and seniority recognition) 
 

2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
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2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
C (Creativity) : การมีความคิดสร้างสรรค์ 
H (Helpful) : ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กัน 
M (Motivation) : แรงบันดาลใจ 
          W (Wisdom) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
          H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
          I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
          P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ  
 
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  
2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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โครงสร้างหน่วยงานย่อย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสนับสนุนเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ 

งานที่ 2/3 
การบริการการยืม – 
คืนวัสดุอุปกรณ์ 
 

งานที ่3/3 
ก า ร บ ริ ก า ร ก า ร
ถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอ 
 

 งานที่ 1/ 3 
การบริการการเรียน
การสอนวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรม
บริการ 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 

 ขั้นตอนการให้บริการ และปฏิบัติงานสนับสนุนเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ในวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นการให้บริการของกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ในการดูแลจัดหาความ

ต้องการใช้งานวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และการให้บริการยืม–คืนวัสดุ

อุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) ขั้นตอนการบริการการเรียนการสอนวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 (2) ขั้นตอนการบริการการยืม – คืนวัสดุอุปกรณ์ 

  (3) ขั้นตอนการบริการการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ 

 

1. ขั้นตอนการบรกิารการเรยีนการสอนวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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 1.1 ขั้นตอนการบริการการเรียนการสอน 

1.1.1 การวางแผนการใชง้านอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 

 มีการวางแผนความตอ้งการการใชง้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอน โดยติดต่อประสานงานกับ

กลุ่มงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใชง้านในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ 
 1.1.2 จัดทำรายการบัญชีคุรุภัณฑ์อุปกรณ์ 

 เมื่อได้อุปกรณ์ที่กลุ่มงานพัสดุได้ทำการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมาเป็นที่

เรียบร้อยแลว้ จากนั้นจัดทำรายการบัญชีคุรุภัณฑ์อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการนับจำนวนอุปกรณ์ว่ามี

อะไรบ้างใช้งานอย่างไรบ้างมีจำนวนเท่าไร ติดตั้งใชง้านที่ไหนหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร 

 1.1.3 จัดทำรายการบันทึกประวัติในการใช้งานอุปกรณ์ การตรวจสอบซ่อมแซม และการส่ง

ซ่อมอุปกรณ์ 

 มีการจัดทำรายการบันทึกประวัติในการใช้งานอุปกรณ์ การตรวจสอบซ่อมแซม หรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงในกรณีที่อุปกรณ์นั้นมปีัญหา และการส่งซ่อมอุปกรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์อยู่ในประกัน หรอื

หมดประกันไปแล้ว รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมได้เอง ส่งให้กับบริษัท ห้างร้าน ตัวแทนในการ

นำไปซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม 

 1.1.4 การให้บริการการเรียนการสอน และปฏิบัติงานในหอ้งเรียน 201 , 202 , 203 , 204 , 

206 , 207 , 209 , 210 , 301 , 307, 402 , 408 , 409, 410, 411 ความจุประมาณหอ้งละ 36 คน 

จำนวน 16 หอ้งและ 403 ความจุประมาณหอ้งละ 30 คน จำนวน 1 หอ้ง 

หอ้งเรียนรวม 306 ใช้จัดอบรม สัมมนาจัดกิจกรรมต่างๆ ความจุประมาณห้องละ 

100 คน จำนวน 1 หอ้งและหอ้งเรียนรวม 308 ความจุประมาณ 72 คนจำนวน 1 หอ้ง 

 หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 ความจุประมาณ 80 คน และหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

302 ความจุประมาณ 40 คน จำนวน 2 ห้อง 

 หอ้งปฏิบัติการทางการบิน 205 ความจุประมาณ 40 คน จำนวน 1 หอ้งและหอ้ง 407 

หอ้งปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรมความจุประมาณ 30 คน จำนวน 1 หอ้ง 

 หอ้งประชุม 208 ความจุประมาณหอ้งละ 30 คน จำนวน 1 หอ้ง 
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หมายเลขห้อง ชั้น ประเภทห้อง ความจุ ( จำนวนคน ) 

201 2 หอ้งเรียน 36 

202 2 หอ้งเรียน 36 
203 2 หอ้งเรียน 36 
204 2 หอ้งเรียน 36 
205 2 หอ้งปฏิบัติการทางการบิน 36 
206 2 หอ้งเรียน 36 
207 2 หอ้งเรียน 36 
208 2 หอ้งประชุม 30 
209 2 หอ้งเรียน 36 
210 2 หอ้งเรียน 36 
211 2 หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 80 
301 3 หอ้งเรียน 36 
302 3 หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 
306 3 หอ้งเรียนรวม 100 

307 3 หอ้งเรียน 36 

308 3 หอ้งเรียนรวม 72 

402 4 หอ้งเรียน 36 
403 4 หอ้งเรียน 30 
407 4 ห้องปฏบัิตกิารท่องเท่ียวและโรงแรม 30 

408 4 หอ้งเรียน 36 

409 4 หอ้งเรียน 36 

410 4 หอ้งเรียน 36 

411 4 หอ้งเรียน 36 
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1.1.5 ขั้นตอนและวิธีการใชง้านอุปกรณ์ในหอ้งเรียน 

ขั้นตอนและวิธีการใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน 

ก่อนเริ่มการเรียน การสอน 

1. เปิดไฟ เปิดแอร์ - เปิด SWITCH ไฟให้เรียบร้อย  

- เปิด SWITCH แอร์ให้เรียบร้อย 

2. เปิด COMPUTER - เสียบปลั๊กไฟ จากนั้นเปิด SWITCH ปลั๊กไฟ เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ 

- กดปุ่ม POWER : ON        ตามรูปสัญลักษณ์ ที่คอมพิวเตอร์ 

3. เปิด LCD PROJECTOR 

เปิดตู้เคร่ืองเสียง 

- เปิด SWITCH BREAKER : ON ทั้ง 2 ตัว ตรงหนา้หอ้งขึน้  

( SWITCH BREAKER ควบคุมการเปิดใช้งานตู้เครื่องเสียง และ LCD PROJECTOR ) 

- เสียบสายสัญญาณภาพ VGA หรอื HDMI ที่บล็อกหน้าหอ้ง ส่วนปลายอีกข้างต่อเข้า

กับคอมพิวเตอร์ 

- กดรีโมทย์เปิด LCD PROJECTOR กดตรงปุ่ม POWER : ON         ตามรูปสัญลักษณ์ 

4. MICROPHONE - เสียบสาย MICROPHONE ที่บล็อกหนา้หอ้งหรอืที่ตูเ้ครื่องเสียง 

5. สายสัญญาณเสียง - เสียบสายสัญญาณเสียง ที่บล็อกหนา้หอ้งหรอืที่ตูเ้ครื่องเสียง 

หลังเลิกการเรียน การสอน 

1. ปิด LCD PROJECTOR - ปิด LCD PROJECTOR กดตรงปุ่ม POWER : OFF          ตามรูปสัญลักษณ์ 

- กดปิด 2 ครัง้ กดปิดครั้งแรก เครื่องจะถามว่าคุณแน่ใจจะปิดเครื่องไหม  

กดปิดครั้งที่ 2 กดยืนยันว่าต้องการจะปิดเครื่อง 

( รอให้พัดลมระบายความร้อนหยุดทำงานก่อนจึงค่อยปิด SWITCH BREAKER ลงได้ ) 

- ปิด SWITCH BREAKER : OFF ลงปิดการใช้งานตู้เครื่องเสียง และ LCD PROJECTOR 

2. ปิด COMPUTER - กดปุ่มเลือก Shut down ที่ CPU ต่อจากนั้นปิดหน้าจอคอม 

- ปิด SWITCH ปลั๊กไฟที่เสียบคอมพิวเตอร์ลง ต่อจากนั้นดงึปลั๊กออก 

3. เก็บMICROPHON และ

เก็บสายสัญญาณเสียง 

- เก็บสาย และ MICROPHONE ที่บล็อกหนา้หอ้งหรอืที่ตูเ้ครื่องเสียง 

- เก็บสายสัญญาณเสียง ที่บล็อกหนา้หอ้งหรอืที่ตูเ้ครื่องเสียง 

4. ปิดไฟ ปิดแอร์ - ปิด SWITCH ไฟให้เรียบร้อย  

- ปิด SWITCH แอร์ให้เรียบร้อย 

 ขอความร่วมมือทุกท่าน หลังจากเลิกเรียนทุกครั้ง อาจารย์ผูส้อน และนักศึกษาทุกท่าน 

ช่วยกันปิดแอร์ ปิดไฟ และปิดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทุกชนิดใหเ้รียบร้อยด้วยครับ ( เพื่อเป็นการ

ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน ) 
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 กรณเีกิดปัญหา ในการตดิตั้ง การใชง้าน การจัดเก็บอุปกรณ์ หรอืการใชห้อ้ง ติดต่อมาที่ ห้อง 

OFFICE 2 ช้ัน 1 ได้เลยครับ เบอร์โทรตดิต่อ 034 – 964946 ต่อ 105 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ /

โสตทัศนูปกรณ์ ยินดีให้บริการครับ 

 1.2. แบบฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ในฐานะผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในงานบริการได้จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดการขอใช้

บริการโสตทัศนูปกรณ์ขึน้มา เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการและความตอ้งการของผู้ใช้งาน 

รวมทั้งเป็นการบันทึกประวัติการใช้งานอุปกรณ์ การใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม สัมมนา เพื่อ

ใช้ในการตรวจสอบ และการให้บริการเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 1.3 ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ของวิทยาลัยนานาชาติ มี

ปัญหาการปฏิบัติงานในการใหบ้ริการโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงาน

หลักขอสรุปปัญหาตามประสบการณ์ที่ผูเ้ขียนได้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์มา ดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 ปัญหาการปฏิบัติงานด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 

1) ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน 

2) การสื่อสารที่สื่อความหมายไม่ชัดเจน หรอีมีเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

1.3.2 ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

1) ปัญหาการใช้งานเครื่องขยายเสียง ( Amplifiers ) 
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2) ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพา และตั้งโต๊ะ ( Computer Notebook and PC )  

3) ปัญหาการใช้งานเครื่องฉายภาพ ( Projector ) 

4) ปัญหาการใชง้านเครื่องฉายภาพ 3 มติิ ( Digital Visualizer ) 

5) ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์เก่าไม่มีประสทิธิภาพ 

6) ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน อาจเกิดการชำรุดเสียหายได้ 

7) ปัญหาไม่มีคู่มอืในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 

1.3.3 ปัญหาการปฏิบัติงานด้านบุคลากรผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

1) ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ 

2) ปัญหาบุคลากรไม่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญในเครื่องมอือุปกรณ์ 

3) ปัญหาบุคลากรไม่ได้พัฒนาเพิ่มความรูใ้นสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

1.3.1 ปัญหาการปฏิบัติงานด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

        1) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน 
        การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในบางคร้ัง  
บางกิจกรรม ระหว่างผู้ขอใช้บริการ และผู้ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์นั้น ต้องผ่านขั้นตอนมากเกินไป  
ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานให้บริการ ที่
จะต้องจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้ทันเวลา และ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ผู้ขอใช้บริการ ปฏิบัติตามข้ันตอนการขอใช้
บริการตามลำดับ โดยขอล่วงหน้า ประมาณ 7 วัน ตาม
ขั้นตอนให้ถึงผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างน้อย 3 วัน
ทำการ และผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ
แจ้งด้วยตนเองให้ผู้ให้บริการรับทราบถึงขั้นตอน 
รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อน จากนั้นทำหนังสือ หรือ
กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ เพื่อจะได้วางแผน
เตรียมการล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง 

        2) การสื่อสารที่สื่อความหมายไม่ชัดเจน หรีอ 
มีเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
        การขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์มีศัพท์เรียก
อุปกรณ์เครื่องมือ หรือข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ มากมาย ซ่ึง
ในวงการเทคโนโลยีการศึกษา จะมีบัญญัติศัพท์ให้เรียก
อุปกรณ์หรือวิธีการปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่บางครั้งก็มีการ
ใช้ผิดกันอยู่ ก็ทำให้ความหมายน้ันเปลี่ยนไป หรือไม่
ชดัเจน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของงาน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มทำงาน 

        ในการขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการต้องทบทวนสิ่ง
ที่เขียนขอใช้บริการ ว่าใช้คำบัญญัติศัพท์ที่ถูกต้อง
หรือไม่ เพ่ือจะได้สื่อความหมายไปในทางเดียวกัน 
สำหรับผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เม่ือได้รับหนังสือหรือ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์แล้ว ถ้ามี
คำศัพท์คำไหนที่ไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจในความหมายว่า
จะเข้าใจตรงกันหรือไม่จะต้องติดต่อกลับไปยังผู้ขอใช้
บริการ ปรับความเข้าใจ ปรับความหมายให้ตรงกัน เพื่อ
จะได้ปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ขอใช้
บริการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3.2 ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

        1) ปัญหาการใช้งานเครื่องขยายเสียง  
( Amplifiers ) 
        (1) เปิดเครื่องเสียงแล้วไม่มีเสียง 
        (2) สัญญาณเสียงรบกวนเวลาใช้ไมโครโฟน เสียง
หวีด เสียงหอนจากลำโพง 

        (1) ตรวจสอบว่าได้เสียบไมโครโฟนหรือยัง  
เปิดสวิตซ์ที่ไมโครโฟนหรือยัง และสายลำโพงต่ออยู่ปกติ
หรือไม่ เมื่อเรียบร้อยแล้วไปปรับระดับเสียงที่ช่องเสียบ
ไมโครโฟน และปรับ Volume ขึ้นพอประมาณ 
        (2) ลดความดังของลำโพงลง เพื่อลดปัญหาเสียง
หวีด และเปลี่ยนตำแหน่งการวางลำโพงหรือไมโครโฟน
ไปในจุดที่เสียงหวีดลดลง และระวังการถือไมโครโฟนที่
อาจเผลอไปจ่อเข้าหน้าตู้ลำโพง หรือทิศทางที่เสียง
สะท้อน 

        2) ปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

และตั้งโต๊ะ ( Computer Notebook and PC )  

        (1) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตดิ 

        (2) จอภาพแสดงตัวอักษรเบลอ เกิดมาจาก

การปรับความละเอียดของ Projector ไม่ตรงตาม

คุณสมบัติที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นข้อจำกัดของ Projector 

ที่เราต้องปรับความละเอียดให้ตรง เพราะว่า 

Projector จะระบุจำนวนพิกเซลที่แสดงไว้ทั้งแนวตัง้

และแนวนอน  

หากปรับไม่ตรง จอภาพจะต้องมีการนำจุดสีหลายๆ 

จุดมาแสดงเป็นจุดเดียว ทำให้ภาพเกิดความเบลอ 

ปกติแล้วทั่วไปจะปรับตั้งกันไว้ที่ 1024 x 768 พิก

เซล 

        (3) ตัวอักษรที่แสดงมีขนาดเล็กเกินไปจาก

ข้อจำกัดในการปรับความละเอียด ทำให้บางคร้ัง

ตัวอักษรที่แสดงเล็กเกินไป จะมีปัญหากับผูท้ี่มี

ปัญหาทางสายตา 

(1) ตรวจสอบไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องก่อนว่าติด

หรอืไม่ จากนั้นให้ดูว่าแบตเตอรี่เหลอืน้อย หรอื

หมดแล้วหรอืยัง แล้วจึงเสียบปลั๊กแล้วลองกดปุ่ม

เปิดใชง้าน ถ้ากดปุ่มเปิดแล้วยังไม่ตดิ ให้ลองดูว่า

เสียบปลั๊กทุกๆ จุดดีแลว้หรอืยัง ทั้งที่โน้ตบุ๊ก และ

ช่องเสียบปลั๊กไฟ ถ้าตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ยังเปิด

ไม่ติดให้รบีติดต่อไปยังศูนย์บริการทันที 

        (2) สามารถเข้าไปปรับได้ที่ Start =>Settings 

=> Control Panel => Display คลิกที่แถบ Settings 

แล้วเลือกปรับความละเอียที่ดทีี่สุดให้ตรงกับ

คุณสมบัติของเครื่อง Projector ที่สามารถรับได้ 

         (3) ปรับใน Windows สามารถปรับขนาด

ตัวอักษรให้ใหญ่ได้โดยเข้าไปที่ Start =>Settings => 

Control Panel => Display คลิ้กที่แถบ Appearance 

แล้วปรับขนาดที่ Font ด้านล่าง ให้เป็น Large Fonts 

หรอื Extra Large Fonts 
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3) ปัญหาการใช้งานเครื่องฉายภาพ  

( Projector ) 

(1) ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ 

        (2) ไม่มสีัญญาณภาพออกมา 

        (3) สัญญาณภาพจากเครื่องฉาย Projector 

ไม่ชัด 

(1) ปิดและเปิดเครื่องในเวลาที่ใกล้กันเกินไปให้รอ

ประมาณ 90 วนิาทีก่อนจะทำการเปิดเครื่องใหม่อีก

ครั้ง 

        (2) ตรวจสอบสาย RGB ว่าเสียบถูกช่อง

หรอืไม่ ตรวจสอบช่องสัญญาณภาพ ช่อง In ช่อง 

Out และทำการแก้ไขปัญหาที่ Notebook ตัวอย่าง 

เช่น ถ้า Notebook ที่ใชเ้ป็นเครื่อง HP ให้กดฟังก์ชั่น 

(FN) + F4 กดครั้งแรก สัญญาณภาพจะออกที่

โปรเจคเตอร์ใหก้ด (FN) + F4 ซ้า อกีครั้ง เพื่อให้

สัญญาณภาพออกทั้งโปรเจคเตอร์และ Notebook 

        (3) ปรับ Focus ที่เครื่อง Projector หรอื

เคลื่อนย้ายเครื่องProjector ใกล้ -ไกล 

4) ปัญหาการใช้งานเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 

( Digital Visualizer ) 

        (1) ไม่มภีาพออกจากเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 

        (2) ภาพที่ฉายออกมา จอภาพไม่ชัด 

        (3) สลับการใชง้านระหว่าง Notebook & 

Visualizer  

(1) ไม่ได้เปิดฝาครอบกล้อง 

        (2) ยังไม่ปรับความชัด กดปุ่ม Auto focus 

        (3) โดยให้กดที่ปุ่ม Source หรอื Input Select 

ที่เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เพื่อเลือกช่องส่งสัญญาณ

ระหว่าง Notebook กับ Visualizer โดยกดหนึ่งครั้ง

สัญญาณจะสลับวนกลบไป 

5) ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์เก่าไม่มีประสทิธิภาพ

ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์บางรายการมีสภาพเก่า 

เพราะใช้งานมานาน ทำให้ใช้ได้ก็ด้อยประสิทธิภาพ

ลงขึ้นเรื่อยๆ เพราะโสตทัศนูปกรณ์แต่ละชนดิ

เทคโนโลยีการผลติได้พัฒนาไปเร็วมากแล้ว 

โสตทัศนูปกรณ์บางอย่าง ยังใชง้านได้อยู่  

ถึงไม่มีประสทิธิภาพมากนัก ผู้ให้บริการต้องรู้

คุณสมบัติของเครื่องนัน้ๆ และรู้จักประยุกต์ปรับปรุง

ใช้งานให้เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่าง เช่น LCD 

Projector รุ่นเก่าๆ เครื่องจะมีความสว่างในการฉาย

แสงออกมาน้อย จะใช้ในที่สว่างมากไม่ได้ ผู้

ให้บริการจะต้องจัดใหใ้ช้กับหอ้งที่มจีำนวนคนไม่

มากนัก และหอ้งมคีวามสว่างไม่มากด้วย ก็จะ

แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง เพื่อรอทางวทิยาลัย

นานาชาติ จัดสรรให้ใหม่ในปีต่อไป 
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6) ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน 

อาจเกิดการชำรุดเสียหายได้ โสตทัศนูปกรณ์

บางอย่างเมื่อได้เปิดใช้งานแล้ว และไม่ได้ใช้เป็น

เวลานาน อาจจะเกิดขัดข้องเสียหายในระบบได้ 

หรอืเสื่อมสภาพการใชง้านไปเอง 

ให้เปิดทดสอบโสตทัศนูปกรณ์เครื่องนั้นๆ ขึ้นมาใช้

งาน ตามที่คู่มือกำหนดหรอืตามที่เจ้าหน้าที่

โสตทัศนูปกรณ์เห็นสมควร และควรเปิดทดสอบ

ก่อนหน้าที่จะมีการให้บริการทุกครั้ง 

7) ปัญหาไม่มีคู่มอืในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

โสตทัศนูปกรณ์ไม่มคีู่มือมาด้วย หรอื

โสตทัศนูปกรณ์เก่าคู่มอืหาย ผูใ้ห้บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ ต้องรู้คุณสมบัติการใชง้านใน

อุปกรณ์นั้น เพื่อให้บริการได้อย่างถูกต้อง และ

รวดเร็ว 

ผูใ้ห้บริการโสตทัศนูปกรณ์จะต้องใชป้ระสบการณ์

ของตนเอง และต้องศกึษาจากเครื่องอื่นๆ ที่เป็น

รุ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และแหล่งขอ้มูล

ข่าวสารอีกอย่างที่ผูใ้ห้บริการโสตทัศนูปกรณ์

จะต้องเรียนรู ้คอืการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน

ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อศกึษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ

โสตทัศนูปกรณ์แล้วนำมาพัฒนางานในหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.3.3 ปัญหาการปฏิบัติงานด้านบุคลากรผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

และให้บริการ  

        บุคลากรในงานสนับสนุนเทคโนโลยี ที่

ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์มเีพียง 2 คน  

ในการปฏิบัติงานบางครั้ง บางกิจกรรมก็ต้องการ

บุคลากรเข้ามาช่วยงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

เพื่อประสิทธิภาพของงาน เช่น SSRUIC English 

Camp , SSRUIC's Sport Day  , กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ เป็นต้น บุคลากรผู้

ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ จะต้องปฏิบัติงานหลาย

อย่างในเวลาเดียวกัน คือ บริการควบคุมระบบ

ภาพ และระบบเสียง ถ่าย VDO ถ่ายภาพนิ่ง เป็น

ต้น 

ฝกึงานและสอนงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นๆ เพื่อใหม้าเป็นผู้ช่วย

ในการปฏิบัติงานในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ขั้นพื้นฐานได้ โดยงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก  
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2) ปัญหาบุคลากรไม่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญใน

เครือ่งมอือุปกรณ์ 

        เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ในปัจจุบันนี้ ได้

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หรอืเทคโนโลยีที่นำมาใช้

ในการศกึษาก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน  

ผูใ้ห้บริการโสตทัศนูปกรณ์ต้องพัฒนาตัวเองให้ 

ทันเทคโนโลยีเหล่าน้ัน เพราะเราคอืผูใ้ห้บริการ

เทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผูใ้ห้บริการโสตทัศนูปกรณ์จะต้องศึกษาใน

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใชใ้ห้บริการ และที่เกี่ยวข้อง

กับการให้บริการ โดยทดลองปฏิบัติศกึษาจาก

คู่มือ ศกึษาจากผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ หรอืจากเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยการเข้าเว็บไซต์ผู้ผลิต เพื่อนำ

ความรูม้าใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ใหบ้ริการ

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3) ปัญหาบุคลากรไม่ได้พัฒนาเพิ่มความรูใ้นสาขา

ที่เกี่ยวข้อง 

 

ศกึษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต ตำรา หนังสือ 

หรอืศกึษาจากการดูงานแสดงสินคา้เครื่องมอื

เทคโนโลยี อุปกรณ์ต่างๆ หรอืดูงานจากหน่วยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนเทคโนโลยี เป็น

ต้น 
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2.ขั้นตอนการบริการการยืม – คนืวัสดุอุปกรณ์ 

 2.1 การให้บริการยมืโสตทัศนูปกรณ์ 

 การให้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์สามารถมารับบริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.00 น. เป็นต้นไป ส่วนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.  
( ถ้ามีการจัดการเรียนการสอน ) โดยให้บริการกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่จะมาติดต่อขอรับบริการ
ด้านโสตทัศนูปกรณ์  
 ขั้นตอนการขอรับบริการยืม – คืนวัสดุอุปกรณ์งานสนับสนุนเทคโนโลยีดา้นโสตทัศนูปกรณ์ของ 

ผูข้อรับบริการ 

 - ผูข้อรับบริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเบิก ยืม และการส่งคนื วัสดุอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ โดยลงชื่อ– นามสกุล / สาขาวิชา / ช้ันปี / Group / สถานที่ ที่นำไปใช้งาน /วันที่ขอยืม/

วันที่ส่งคืน /รายการวัสดุอุปกรณ์ ที่ตอ้งการนำไปใช้งานให้ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อเป็นหลักฐานในการ

เบิก ยืม และการส่งคนื 

 - ผูข้อรับบริการ เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษาจะต้องนำบัตรประจำตัวอาจารย์  บัตร

เจ้าหน้าที่  บัตรนักศึกษา หรอืบัตรประจำตัวประชาชน มาขอรับบริการ เบิก หรอืยืมวัสดุอุปกรณ์ทาง

การศกึษา มาด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการตรวจเช็ควัสดุ

อุปกรณ์ทางการศกึษาต่อไป 

 - ผูข้อรับบริการจะต้องตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนทุกครั้ง พรอ้มกับผูใ้ห้บริการ ก่อนนำไปใช้

งานเสมอ 

 - ผูข้อรับบริการเบิก หรือยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษาจะต้องลงบันทึกที่แฟ้มเอกสารยืม – 

คืนวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษาทุกครั้ง เพื่อทำบันทึกสถิตคิวามตอ้งการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ 

 - กรณีเครื่องCOMPUTER NOTEBOOK แบบพกพาห้ามผู้ขอรับบริการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรอืลงโปรแกรมอื่นๆของตนเองมาใส่ไว้ในเครื่องหากเกิดความเสียหายกับงาน

หรอืโปรแกรมของผู้ขอรับบริการผู้ให้บริการจะไม่รับผดิชอบ 

 - ห้ามผู้ขอรับบริการนำวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทุกอย่าง ที่ขอเบิก หรอืยืมวัสดุอุปกรณ์

ทางการศึกษาออกไปใช้ภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทาก่อน โดยการกรอกแบบฟอร์มการเบิก ยืม และการ

ส่งคนื วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ หรอืมีหนังสืออนุมัติไปเป็นวิทยากรบรรยายหรืออนุมัติไปฝกึอบรม

หลักสูตรพิเศษภายนอกสถานที่จากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  

 2.2 ขั้นตอนการส่งคนืวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของผู้ขอรับบริการ 

 - ผูข้อรับบริการจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษาส่งคนืตามวันเวลาที่กำหนด หรอืถ้างานที่

นำไปใช้ เลิกหลังเวลาราชการ และไม่สามารถส่งคืนทันตามวันเวลาที่กำหนดได้ ให้ส่งคนืได้ในวันถัดไป

หรอืถ้าในวันถัดไปเป็นวันหยุดราชการให้ส่งคนืในวันแรกที่เปิดทำการและผู้ขอรับบริการจะต้อง

รับผิดชอบในความเสียหายหรอืสูญหายของวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษาที่เบิก หรอืยืมไปใช้งาน โดยการ
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ตรวจเช็คสภาพวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปใช้งานว่าอุปกรณ์ครบถ้วน อยู่ในสภาพปกติหรอืไม่ จากนั้น ลงช่ือ– 

นามสกุล ผูส้่งคนื / วันที่ส่งคืน / ลงชื่อ– นามสกุล ผู้ตรวจรับคืน / วันที่ตรวจรับคืน กับเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 

 - ผูข้อรับบริการถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่อเนื่องไปอีก จากวันที่กำหนดส่งคนื 

จะต้องทำการแจ้งเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการและทำการเขียนใบเบิก หรือยมืวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาใหม่

อีกครั้ง 

 - เมื่อครบกำหนดการยืมแล้ว ผู้ขอรับบริการยังไม่นำวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษามาส่งคนื ให้

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทำการสอบถามจากผู้ขอรับบริการ 

 - การให้บริการงานกิจกรรมที่นอกเหนอืจากการเรียน การสอนที่ต้องการใชเ้ครื่องขยายเสียง, 

COMPUTER NOTEBOOK, กล้องถ่ายวิดีโอ,กล้องถ่ายรูป ให้ผู้ขอรับบริการ ทำการเขียนแบบฟอร์มการ

เบิก ยืม และการส่งคนื วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หรอืแบบฟอร์มการเบิก ยืม และการส่งคนื วัสดุ

อุปกรณ์ถ่ายภาพผ่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติใหเ้ป็นผูล้งนามอนุมัตกิ่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการถึงจะบริการให้เบิก หรอืยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษาต่อไปได้ 

2.3 วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีใหบ้ริการยืม คืน 

  1) เครื่อง COMPUTER NOTEBOOK 

  2) เครื่อง LCD PROJECTOR 

  3) ลำโพง Computer  

  4) D – Link ตัวรับสัญญาณ Wireless  

  5) เครื่อง VISUALIZERเครื่องฉายภาพ 3 มิติ  

  6) โทรโข่ง 

  7) วิทยุ 

  8) กล้อง VIDEO HANDYCAM 

  9) กล้อง Digital Canon 

  10) ปลั๊กไฟ 

  11) สาย VGA สาย COMPUTER 

  12) สาย RCA สายสัญญาณเสียง 

  13) สาย HDMIสายสัญญาณภาพ และเสียง 

 2.4 การประเมินผลของการให้บริการ 

 - เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำรวจความต้องการในการใชง้านวัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษา 

 - เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์จัดหาขออนุมัติสั่งซือ้วัสดุอุปกรณ์ทางการศกึษาให้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการในการใช้งาน 

 - เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์จัดทำบัญชีรายการครุภัณฑ์และจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทาง
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การศกึษาให้เรียบร้อย สะดวกเหมาะในการนำออกมาใช้งาน 

 - เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ต้องตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเตรยีม

ความพรอ้มของอุปกรณ์ก่อนนาไปใช้งาน 

 - เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ติดตามการพัฒนาของอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยและนำมาใช้ใน

งานโสตทัศนูปกรณ์และการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 - เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ต้องทวงถามเร่งรัดติดตาม เมื่อครบกำหนดวัน / เวลาที่ตอ้ง

ส่งคนืตามกำหนด 

2.5แบบฟอร์มการขอใช้บริการการยืม – คืนวัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 ใชส้ำหรับการยืม การคนือุปกรณ์ แบบวันต่อวัน ใชย้ืมอุปกรณ์ภายในวิทยาลัย 

นานาชาติ 
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แบบฟอร์มที่ 3  ใช้สำหรับการยืม การคืนอุปกรณ์ แบบยืมตดิต่อกันหลายวัน หรอืยืมอุปกรณ์

ใช้จัดกิจกรรมภายใน ภายนอกวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สำหรับนักศกึษา 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2  ใชส้ำหรับการยืม การคืนอุปกรณ์ แบบยืมตดิต่อกันหลายวัน หรอืยืม

อุปกรณ์ใช้นอกสถานที่ สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
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3. ขั้นตอนการบรกิารการถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอ  

1) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการถ่ายภาพ ตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ  

ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

   2) ผูข้อรับบริการถ่ายภาพ กรอกแบบฟอร์มการให้บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ งาน

โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดของงาน ช่ืองาน วันที่จัดงาน เวลา และสถานที่จัดงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง แบบฟอร์มการใหบ้ริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ งานโสตทศันูปกรณ์ 
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3) เจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการตรวจเช็ครายละเอียดความต้องการของผู้ขอรับบริการ ประสานงานกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของงาน ในการดำเนินการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และสอบถามความต้องการ

วัตถุประสงค์ในการบันทึกภาพงานนั้นๆ ว่ามีอะไรบ้าง 

4) บันทึกภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ กิจกรรม อบรม สัมมนา การประชุม การเรียนการสอนต่างๆ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) นำไฟล์รูปภาพเข้าจัดเก็บในระบบดิจิตอล ส่งไปอัดขยายรูปตามความต้องการของผู้ ขอรับ

บริการ และจัดเก็บทำทะเบียนประวัติภาพ 

6) ประสานงานการถ่ายภาพและเก็บรวบรวมภาพ เพื่อนำส่งฝ่ายงานที่เกียวข้องประมวลผล

การดำเนินงานใช้ประชาสัมพันธ์ และงานประกันคุณภาพ 

7) นำไฟล์รูปภาพที่บันทึกมาจัดทำเป็นสรุปงานภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ และส่งเข้าเมล์ภาพถ่าย

ส่วนกลาง ssruicphoto2015@gmail.com และรหัสผ่าน ssruic 1200 เพื่อที่กลุ่มงานใดต้องการนำ

ภาพถ่ายไปใช้สามารถเปิด และdownload ไปใช้ได้เลย 
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