คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง
การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
จัดทาโดย
นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

สานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานหลั กเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับ
ตาแหน่ งและการแต่งตั้งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
ซึ่ ง เป็ น เอกสารแสดงเส้ น ทางการท างานหลั ก ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ โดยระบุ ขั้ น ตอน
การดาเนินการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ ปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยให้ หน่ วยงานมี คู่ มื อไว้ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานและช่ วยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ ส ามารถศึ ก ษางานได้
อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุป ระสงค์ของการจั ดทาคู่มือปฏิบัติงานหลั กเกี่ยวกับ การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ และระบบอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งเรี ย น คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านทดแทนกั น ได้ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
1 ตุลาคม 2563
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบล
ประตูชัย อาเภอพระนครศรี อยุ ธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธ ยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9
โทรสาร 0–3532-2076 ก่อ ตั ้ง มาตั ้ง แต่ร ัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพ ย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ ก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครูเ มื อ งกรุ ง เก่ า เมื่ อ วั นที่
1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่ บ ริ เวณหลั ง พระราชวั งจัน ทรเกษม สอนวิช าสามัญอนุโ ลม ตามหลั กสู ต ร
มัธยมศึกษา 1–2-3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนิน
การผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
มูลประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบลหัวแหลม
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เปิดทา
การสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข (กินนอน
ประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพัก อู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
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พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร
2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม
ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิ ดสอนระดั บปริ ญญา (ค.บ.) หลั กสู ตร 4 ปี รับจากผู้ มีวุ ฒิ เดิ ม ม.ศ.5 , ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่ มเปิ ดหลั กสู ตรสาขาวิช าการอื่ น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิช าชี พ ครู โดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศทางวิชาการบนพื้ นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ส านึ ก ในความเป็ น ไทย มี ค วามรั ก และผู กพัน
ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลื อเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลั ย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น และเทคโนโลยี ส มั ยใหม่
ให้เหมาะสมกับ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การการบ ารุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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8) ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิช าการ
แก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ผลิ ต ครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่ งพระราชบั ญญั ติม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจและหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย
และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เร่งรัดการผลิ ตบั ณฑิต การจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3) เป็น ศูน ย์ก ลางการบริก าร และเผยแพร่ข้อ มูล ด้า นศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อ ส่ง เสริม
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทาง
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสู ง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5) สนับสนุนร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6) สนั บ สนุ น พั ฒ นาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
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7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11) ส่ง เสริม สนับ สนุน การจัดการเรีย นการสอนเพื่อ เตรียมความพร้อ มสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประวัติคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 แรกเริ่มเป็นคณะวิชาวิทยาการจัด การ
วิทยาลั ยครู พระนครศรี อยุ ธ ยา มีพัน ธกิจหลั กในการจัด การเรียนการสอนกลุ่ มวิช าด้านบริห ารธุ ร กิ จ
และการจั ด การให้ นั ก ศึก ษาจากคณะวิช าต่ า งๆ ที่ เ ลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช าด้า นบริ ห ารธุร กิ จและสหกรณ์
กลุ่มวิชาด้านการเงินและบัญชี กลุ่มวิชาด้านการตลาด กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านการ
สื่ อสารประชาสั มพัน ธ์ เป็ น หลั กปี ต่อมาเริ่มเปิดสอนหลั กสู ตรในคณะวิช าวิทยาการจัดการ ในระดั บ
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ
ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 มีการปรับเปลี่ยนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติส ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลั ยครูพระนครศรีอยุธยาเปลี่ ยนชื่อเป็นสถาบัน
ราชภัฏ พระนครศรี อยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิทยาการจัดการ
เปิดสอนหลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้น ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ. 2547
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัย ดังนี้
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
การจัดการศึกษา
ภาคปกติ

ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร - สาขาวิชา
บริหารธุกิจบัณฑิต
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการธุรกิจชุมชน
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
การท่องเที่ยว
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การจัดการศึกษา

ภาค กศ.บป.
(เสาร์ – อาทิตย์)

ระดับ

หลักสูตร - สาขาวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) บริหารธุกิจบัณฑิต
การจัดการ
บริหารธุกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ
“ความรู้ คู่คุณธรรม นาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2564 คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาการพัฒนาสู่ชุมชน
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักพึ่งพา
ตนเองและสร้างงาน
3. พัฒ นาศูน ย์ การเรี ย นรู้ ธุรกิจจาลองและเศรษฐกิจ พอเพียง ให้ นักศึกษาสามารถเรี ย นรู้
โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดาเนินงานตรงกับหลักสูตรใน
คณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้อ งถิ่น
และชุมชนอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อท้องถิ่น
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อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ค่านิยมองค์กร
รักษ์หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ
เป้าประสงค์
1. สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพให้ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ ชาติ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของสั ง คม ชุ ม ชน
ประเทศชาติ
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้
นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ
- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียม
นักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จาเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
- สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ
จาลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน
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2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการและด้านการวิจัย
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ
อัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกได้
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตาแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนั บสนุน
และส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตารา
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาผลงานวิ จัยไป
ต่อยอดในทางอุ ตสาหกรรมและการสร้ างนวั ต กรรมใหม่ ที่ส ามารถนาไปใช้ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่นาเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา
มาผสมผสานกับงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน
- สนั บ สนุ น การทบทวนปรั บ ปรุงหลักสู ตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร
- พัฒ นาหลั กสู ตรอบรมบุ ค คลภายนอก เพื่อเป็นการบริก ารวิช าการทั้ งหลั กสู ตรที่ ให้ เ ปล่ า
และหลักสูตรที่หารายได้
- มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย เน้ น ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ จ าก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart
phone ในการเรียนการสอนได้
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้ พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทางวิช าชีพอย่ างต่อเนื่ อง โดยให้ เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนให้บุคลากรทาการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม
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5. การบริหารจัดการองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ นานโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้สาเร็จ
- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และคานึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ คาสั่งและ
ประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบตรวจสอบได้
- บริหารอัตรากาลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติก าร ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อานวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่
สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒ นางานด้านประกัน คุณภาพการศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกับนโยบายของมหาวิทยาลั ย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทางาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ตามพันธกิจของคณะ ดังนี้
1. ให้ ก ารศึ ก ษาและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาการจั ด การที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม และส านึ ก ใน
ความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ
3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ
4. ทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม รวมทั้งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยากรจัดการของผู้นาชุมชน
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6. ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการ
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานคณบดี
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานคณบดี มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ดั ง นี้ ปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ
งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงานอาคารสถานที่ของคณะ
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงาน
อาคารสถานที่ของคณะ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการ จัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณประจาปีของคณะ
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ภายใต้แผนงานโครงการประจาปีของคณะ
4. ประสาน และดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะ
5. ประสานและด าเนิ น การในการสนั บ สนุ น การจั ด ฝึ ก อบรมและให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
เพื่อพัฒ นาคุณลั ก ษณะบั ณ ฑิตที่ พึ งประสงค์ทั้ งด้า นความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขให้กับนักศึกษา
6. ประสานและด าเนิ น การในการสนั บ สนุ น งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมให้ กั บ พื้ น ที่
เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก
7. ประสานและดาเนินการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมการ
เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของคณะ
8. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร
9. ประสานและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และ
ทั ก ษะต่ า งๆ ในการประกอบอาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา ประสานงานหน่ ว ยงานภายใน
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
10. ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่บุคลากร
และนั ก ศึ ก ษาภายในและภายนอกคณะ ควบคุ ม ดู แ ลอุ ป กรณ์ แ ละการบริ ก าร
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะให้มีความพร้อมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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11. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ บริการฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านภาษาให้ แ ก่
นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
12. สนั บ สนุ น การให้บ ริการทดสอบความรู้ ทักษะทางภาษาของนักศึกษา บุ คลากรภาย
ในคณะ
13. ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานการดาเนินงานของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของคณะ
14. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามภารกิจของคณะ
15. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
16. ประสานและดาเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดการปฏิบัติงานของสานักงานคณบดี
(1) งานบริหารงานทั่วไป
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารสรรณของคณะ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป
3. ประสานงานและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานการเจ้ า หน้ า ที่ งานการเงิ น การพั ส ดุ
และอาคารสถานที่ของคณะ
4. จัดทาแผนปฏิบัติการ และคาขอตั้งงบประมาณของคณะ
5. ประสาน อานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ภารกิจของคณะ
6. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ
7. ประสานและดาเนินการเดี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ
8. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
1. ประสานและดาเนินการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพครูและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ
3. ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในส่วนของหลักสูตร ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน
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4. ประสานและอานวยความสะดวกในการให้บริการโสตทัศนู ปกรณ์ ห้องปฏิบัติการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
6. ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ
7. ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ
8. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานทางวิชาการและงานบริการวิชาการ รวมทั้งการ
วัดประเมินผลการศึกษา
9. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) งานบริการและพัฒนานักศึกษา
1. ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างให้เป็น
คนเก่งที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข
2. ดาเนินการพัฒนา ส่งเสริมบุคลิกภาพและความประพฤติของนักศึกษาของคณะ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรทั้งด้านวิชาดาร การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
4. ประสานและดาเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการรักษา
สุขภาพและความเป็นเลิศในการแข่งขัน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการกากับการดาเนินการชมรม สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษา
7. ประสานและดาเนินการงานทุนการศึกษาของคณะ
8. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหาแหล่งฝึกที่เหมาะสม
ให้กับนักศึกษา

15

3. ประสานงาน ระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจาสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน
ของสถานประกอบการ และนักศึกษา
4. ติดตาม ให้คาปรึกษา คาแนะนา แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกฯ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดนิเทศ
นักศึกษาระหว่างนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
งานสหกิจศึกษา
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และหลังการการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาแก่นักศึกษา
2. ติ ดต่ อประสานงานกั บสถานประกอบการทั้ งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อจั ดหาต าแหน่ งงานที่
เหมาะสมให้กับนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3. ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจาสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ
ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและนักศึกษา ช่วงก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. ดาเนินงานการนิเทศของคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
6. ดาเนินงานจัดการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลั งการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
7. ประสานงานการดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งผลการประเมินของการจัดการศึกษาสหศึกษา
8. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา
9. สร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
10. สนับสนุนระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการดาเนิ นงานระบบ
ฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทยของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. ให้บริการ ให้คาแนะนาแก่คณาจารย์ และนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา
(5) งานบัณฑิตศึกษา
1. การรั บ นั กศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
โดยเป็นหน่วยประสานและหน่วยปฏิบัติการจัดสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การจัดสอบ การสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้
2. สนั บ สนุ น การดาเนิ น กิจ การของฝ่ า ยวิช าการและหลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่อพัฒ นาระบบ
การประเมินการสอนของอาจารย์ การจัดประชุม การบรรยายต่างๆ ทางวิชาการ การประชุมเพื่อประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตร

16

3. สนั บ สนุ น และพัฒ นานักศึกษาโดยเป็นหน่ว ยประสานงานและปฏิบัติ ในการด าเนิ น
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
โครงการอบรมทางวิชาการ โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
1. งานพัฒนาการท่องเที่ยว
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยุธยามรดกโลก
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสารวจ แหล่งท่องเที่ยว
- ฟื้ น ฟู พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ บ ริก ารของมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี
อยุธยา
2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- สร้างเครือข่าย
- งานระบบข้อมูลการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดทาแผนท่องเที่ยว
- งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ ยวเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวประสาน
เกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ
3. งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด โครงการและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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โครงสร้างหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหารคณะ

สานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

งาน
บริหารงาน

งานบริการ
และพัฒนา

งานบริหาร

งานบัณฑิต

งานฝึก

ศูนย์

วิชาการ

ศึกษา

ทั่วไป

นักศึกษา

และพัฒนา
การเรียน

ประสบการณ์
วิชาชีพ

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

และสหกิจ

ท่องเที่ยว

การสอน

ศึกษา
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โครงสร้างสานักงานคณบดีคณะวิทยาการ
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน เป็นการปฏิบัติงาน
ในส่วนงานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน ลักษณะงานเป็นการบริหารจัดการห้องเรียนให้อยู่
ในสภาพความพร้อมใช้งานสาหรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน คือการจัดเตรียม
ความพร้อมและให้ บ ริ การเกี่ย วกับ การตรวจสอบตารางการใช้งานห้ องเรียน การเตรียมความพร้ อ ม
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบกระดาน
อัจฉริยะ และการซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน โดยการจัดเตรียม
โต๊ะเก้าอี้สาหรับ อาจารย์ผู้ส อน เก้าอี้สาหรับนักศึ กษา เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
โทรทัศน์ กระดานอัจ ฉริ ย ะ และระบบเครื่องขยายเสี ยง มี การตรวจสอบตารางการใช้งานห้ องเรีย น
โดยการดาเนินการตรวจสอบตารางจากระบบบริการบุคลากร คัดแยกข้อมูลแต่ละห้องตามตารางเรียน
ตารางสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) นาไปติดประกาศหน้าห้องเรียนก่อนที่จะเปิด
การเรียนการสอนให้เรียบร้อย มีการตรวจสอบการทางาน ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต และการซ่อมบารุง
โสตทัศนู ป กรณ์ คอมพิว เตอร์ และระบบอุปกรณ์ ต่างๆ หากตรวจสอบพบว่าเครื่องคอมพิว เตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายให้ดาเนินการแก้ไขทันที ซึ่งในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีการชารุด
เสียหายไปตามสภาพการใช้งานจึง ต้องวางแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ทดแทนของเก่า
นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพื่อลดการเกิดปัญหาต่างๆ
ที่เกิดจากการใช้งานนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะวิทยาการจัดการ
มีขั้นตอนการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน
2. การเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
3. การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
4. การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์
5. การตรวจสอบกระดานอัจฉริยะ
6. การซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
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แผนผังแสดงขั้นตอนการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
เริ่มต้น
การตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน
การเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบกระดานอัจฉริยะ
การซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
สิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน
การตรวจสอบตารางจากระบบบริ ก ารบุ คลากร เพื่อติดประกาศหน้า ห้ องเรีย นส าหรั บ ให้
อาจารย์และนักศึกษารับทราบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน โดยการเข้าไป Login เข้าสู่ระบบบริการบุคลากร
ดาเนินการค้นหาข้อมูลการใช้ห้องเรียน คัดแยกข้อมูลแต่ละห้องตามตารางเรียนตารางสอนทั้งภาคปกติ
และภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิ ต ย์ ) น าข้ อ มู ล ไปแก้ ไ ขและจั ด เรี ย งในรู ป แบบตาราง พร้ อ มทั้ ง ระบุ
ชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานดูแลห้องเรียนนาไปติดประกาศหน้าห้องเรียน
ก่อนมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนให้เรียบร้อย มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1.1 การเข้ า ใช้ ง านระบบบริ ก ารบุ ค ลากร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ า เว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย
พิมพ์ https://www.aru.ac.th ไปที่เมนู “สาหรับบุคลากร” คลิกเมนู “ระบบบริการบุคลากร” จะปรากฎ
หน้าเพจ Login เข้าสู่ระบบ
1. พิมพ์ https://www.aru.ac.th

2. ไปที่เมนู สาหรับบุคลากร

ภาพที่ 1 การใช้งานระบบบริการบุคลากร

3. คลิก ระบบบริการบุคลากร
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1.2 การเข้าสู่หน้าหลัก ของระบบบริการบุคลากร ให้ผู้ใช้งาน Login เข้าสู่ระบบโดยกรอก
USERNAME และ PASSWORD คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ”





ภาพที่ 2 การเข้าสู่หน้าหลักระบบบริการบุคลากร
1.3 หน้า หลักระบบบริ หารการศึกษา จะปรากฎเมนูต่างๆ ให้ เลื อกใช้งานตามที่ต้องการ
ในส่วนการใช้งานของคณะวิทยาการจัดการ ระบบเปิดให้บริการ จานวน 2 เมนู คือ เมนูทะเบียนกับเมนู
บริการอาจารย์ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเมนู “ทะเบียน”

คลิกทะเบียน

ภาพที่ 3 หน้าหลักระบบบริหารการศึกษา
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1.4 การเลื อ กเมนู ต ารางเรี ย น ผู้ ปฏิบัติงานเข้าสู่ ระบบแล้ ว จะพบเมนู ต่า งๆ ให้ เลื อ กเมนู
“ตารางเรียน” เลื่อนไปเมนู “รายงาน” คลิกเมนู “การใช้ห้องเรียน”
1. เลือกเมนู ตารางเรียน
3. เลือกเมนู การใช้ห้องเรียน
2. ไปเมนู รายงาน

ภาพที่ 4 การเลือกเมนูตารางเรียน
1.5 การค้นหาข้อมูล หลังจากเลือกเมนูการใช้ห้องเรียนแล้ว จะปรากฎหน้าระบบการค้นหา
ข้อมูลห้องเรียน ให้ดาเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ปีการศึกษา ประเภทนักศึกษา
อาคาร ห้องเรียน เรียงตามห้องหรือวัน เป็นต้น หลังจากนั้น เลือกเมนู “ค้นหา”

ภาพที่ 5 การค้นหาข้อมูล
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1.6 การเลื อ กเมนู พิ ม พ์ คลิ ก เมนู ค้ น หาข้ อ มู ล ตารางการใช้ ห้ อ งเรี ย นแล้ ว ก็ จ ะพบข้ อ มู ล
การใช้งานห้องเรียนแต่ละห้องตามที่เราระบุไว้ข้างต้น เมื่อต้องการนาข้อมูลไปใช้งานให้ คลิกเมนู “พิมพ์”

คลิกพิมพ์

ภาพที่ 6 การเลือกเมนูพิมพ์
1.7 การจัดรูปแบบให้สวยงามตามที่ต้องการ หลังจากเลือกเมนู “พิมพ์” แล้วข้อมูล
จะแสดงผลในรู ป แบบไฟล์ Microsoft Excel ให้ ดาเนินการคัด แยกข้ อ มูล แต่ล ะห้ อ งตามตารางเรี ย น
ตารางสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) และจัดรูปแบบให้สวยงามตามความเหมาะสม
เตรียมสาหรับนาไปติดประกาศที่บอร์ดหน้าห้องเรียนให้เรียบร้อย

ภาพที่ 7 การจัดรูปแบบให้สวยงามตามที่ต้องการ
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1.8 การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน หลังจากจัดทาการตรวจสอบข้อมูลนาตาราง
การใช้ห้องเรียนให้ถูกต้องแล้ว ให้นาไปติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียนให้เรียบร้อย

ภาพที่ 8 การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน
ปั ญ หา ตารางเรี ย นตารางสอนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงท าให้ ผู้ รับ บริก ารใช้ง านห้ อ งเรียน
มีความสับสน เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา หลั ง จากสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการลงทะเบี ย นเพิ่ ม ถอนแล้ ว
ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้ งานห้องเรียนจากระบบบริการบุคลากร และนาข้อมูลมาติด
ประกาศหน้าห้องเรียน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและการใช้งานห้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้ อ เสนอแนะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรติ ด ตามปฏิ ทิ นการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ จะได้
ดาเนินการตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
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ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องเรียน
ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ในห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน สาหรับให้บริการอาจารย์และนักศึกษาในจัดการเรียนการสอน โดยทา
การสารวจโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโต๊ะเก้าอี้สาหรับอาจารย์
ผู้ ส อนและเก้ า อี้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ให้ พ ร้ อ มส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา โดยมี ขั้ น ตอน
การตรวจสอบดังนี้
2.1 การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องเรียน ผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนิ น การตรวจสอบโสตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะห้ อ งว่ า มี ค รบหรื อ ไม่
หากตรวจสอบพบว่ า ไม่ มี ใ ห้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งการ
เพื่อดาเนินการติดตั้งให้พร้อมใช้งาน มีรายการดังต่อไปนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องขยายเสียง ลาโพง
3. ไมโครโฟนชนิดสาย
4. เครื่องโปรเจคเตอร์
5. โทรทัศน์
6. กระดานอัจฉริยะ
7. ระบบอินเตอร์เน็ต
หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีอุปกรณ์ครบแต่ชารุดเสียหายให้ติดต่อประสานงานร้านรับซ่อม
มาดาเนินการซ่อมบารุง แก้ไขให้เรียบร้อย เป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 การตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านส ารวจระบบไฟฟ้ า ในห้ อ งเรี ย นให้ มี
ความสว่างเหมาะสมกับการเรียนการสอน หรือติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าบริเวณหน้าห้องเรียน สาหรับใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเก็บสายไฟฟ้าใส่รางให้ เรียบร้อย
หากพบว่าระบบไฟฟ้ามีความชารุดเสียหายให้ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ โดยการ
เขียนแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม ส่งไปยังงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดาเนินการติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนให้ใช้งานได้ตามปกติ
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รูปที่ 9 ระบบไฟฟ้าทีพ่ ร้อมใช้งาน
2.3 การตรวจสอบเครื่ อ งปรั บ อากาศ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด าเนิ น การตรวจสอบการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ โดยการเปิดเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิ การใช้งานประมาณ 25 องศาเซลเซียส
เพื่อทดสอบความเย็น ให้เป็นปกติและตรวจสอบสภาพภายนอก เช่น เบรกเกอร์ สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ
สายไฟ ตัวเครื่องปรับอากาศมีฝาปิดมิดชิด และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน กรณีพบว่า
มีความผิดปกติผู้ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานกับช่างรับซ่อมให้มาดาเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ และการล้าง
ท าความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ ก าหนดแผนการท าความสะอาดปี ล ะ 2 ครั้ ง ด าเนิ น การใน
ช่ว งปิ ดภาคเรี ย น เพื่อให้ เครื่ องปรั บ อากาศทางานได้ ปกติ ส าหรับให้ บริการอาจารย์ และนักศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน

รูปที่ 10 เครื่องปรับอากาศที่พร้อมใช้งาน
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2.4 การตรวจสอบโต๊ะเก้าอี้สาหรับอาจารย์ผู้สอนและเก้าอี้สาหรับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน
ดาเนินการตรวจสอบสภาพโต๊ะเก้าอี้สาหรับอาจารย์ผู้สอนและเก้าอี้สาหรับนักศึกษา ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานกรณีต รวจสอบพบว่ า โต๊ ะ เก้า อี้ มี ส ภาพช ารุด เสี ย หาย เช่น ขาเก้าอี้หั ก ที่ว างแขนหลุ ด ล้ อหั ก
หรื อ น็ อ ตหลุ ด เป็ น ต้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประสานงานกั บ งานอาคารสถานที่ แ ละภู มิ ทั ศ น์ โดยการเขี ย น
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม ส่งไปยัง งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดาเนินการติดตั้งซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ
การจัดเรียงเก้าอี้ในห้องเรียนผู้ปฏิบัติงานดาเนินการสารวจและวางแผนการจัดวางโต๊ะ
เก้าอี้ให้เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียน หลังจากนั้น ประสานงานกับแม่บ้านประจาอาคารให้จัดโต๊ะเก้าอี้
สาหรับอาจารย์ผู้สอน จานวน 1 ชุด และเก้าอี้สาหรับนักศึกษา จานวน 30 - 50 ตัว ตามความเหมาะสม
ของขนาดห้องเรียน โดยการจัดการวางโต๊ะเก้าอี้ต้องเว้นระยะห่าง มีรายละเอียดดังนี้
1. โต๊ ะ เก้ า อี้ ส าหรั บ อาจารย์ ผู้ ส อน วางระยะห่ า งจากผนั ง ห้ อ งเรี ย นประมาณ
1.00 - 1.20 เมตร เพื่อให้อาจารย์ สะดวกในการเดินสอนหน้าห้องเรียน และระยะห่างจากโต๊ะอาจารย์
ผู้สอนกับเก้าอี้สาหรับนักศึกษา ควรวางระยะห่างประมาณ 50 - 80 เซนติเมตร ตามเหมาะสมของขนาด
ห้องเรียน
2. เก้าอี้สาหรับนักศึกษา วางระยะห่างประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร เพื่อให้มีช่องทาง
เดินสาหรับให้นักศึกษาเดินเข้า - ออกไปนั่งได้อย่างสะดวก
กระดาษบอร์ด

ลาโพง

ลาโพง

50-80 cm
30-50 cm

เก้าอี้ น.ศ

30-50 cm

30-50 cm

30-50 cm

30-50 cm

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

เก้าอี้ น.ศ

30-50
cm

เก้าอี้ น.ศ

30-50
cm

ประตู

30-50
cm

เก้าอี้ น.ศ

ภาพที่ 11 แผนผังการจัดห้องเรียน

เครื่องปรับอากา

ประตู

โต๊ะอาจารย์

เครื่องปรับอากาศ

1.00-1.20 m
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ปัญหา ในบางครั้งจานวนเก้าอี้ไม่เพียงพอสาหรับ นักศึกษา เนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่วไป
บางรายวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนจานวนมาก นักศึกษาไปยกเก้าอี้ ของห้องอื่นมาใช้งาน ทาให้เกิดปัญหา
เก้าอีใ้ นห้องนั้นไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ปฏิบัติงานจัดหาเก้าอี้สารองให้เพียงพอสาหรับนักศึกษาก่อน
เปิดภาคเรียน และติดประกาศแจ้งให้อาจารย์และนักศึกษารับทราบให้นาเก้าอี้สารองที่จัดเตรียมไว้ไปใช้
งานหรือแจ้งแม่บ้านให้ยกเก้าอี้สารองไปใส่ในห้องเรียนให้เพียงพอกับจานวนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ ผู้ ป ฏิบั ติงานตรวจสอบข้อมูล ตารางเรียนตารางสอนจากระบบบริ ก าร
บุ คลากร จะมีข้อมูล จ านวนนั กศึกษาที่ล งทะเบียนในแต่ล ะรายวิช าและมีระบุห้ องเรียน หลั งจากนั้น
ประสานให้ แม่บ้ านจั ดเก้าอี้ให้ เพีย งพอกับจานวนนักศึกษาในแต่ห้ อง เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรั บ
ให้บริการห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบการทางานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
หลังจากดาเนินการเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องเรียน
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด าเนิ น การตรวจสอบตามแบบฟอร์ ม ตรวจสอบอุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรวจสอบสภาพของคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีขั้นตอนการตรวจสอบการทางานของ
แต่ละประเภทดังนี้
3.1 การตรวจสอบการทางานคอมพิวเตอร์
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ อยู่ครบหรื อไม่
ประกอบด้ว ย คอมพิว เตอร์ จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ช ารุดเสียหาย
เช่น คอมพิว เตอร์ มี ปุ่ มหาย หรื อฝาครอบปิด ไม่ส นิ ท จอภาพเป็นรอย เมาส์ แตกหั กมีเสี ย งดั งข้ า งใน
หรือคีย์บอร์ดปุ่มหลุดหาย เป็นต้น
2. ตรวจสอบการทางานของคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการทางานของ
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานได้ จอภาพมีความคมชัด สีไม่เพี้ยน เมาส์ และคีย์บอร์ดทางานปกติหรือไม่ โดยการ
เปิดคอมพิวเตอร์ฟังสัญญาณเตือน หากมีเสียงดังผิดปกติ เช่น มีเสียงดังปิ๊ปๆๆแสดงว่าเกิด ปัญหาจาก
แรม (RAM) หรือการเสียบการ์ดอาจจะหลวมหรือการเชื่อมต่อสายต่างๆ ผิดได้ และการเกิดความผิดพลาด
จากฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไดร์ฟ คีย์บอร์ด เมาส์ จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จอภาพ เป็นต้น
3. ตรวจสอบโปรแกรม ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์
ให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการตรวจสอบโปรแกรมหมดอายุการใช้งาน การเปิดโปรแกรมช้าหรือเปิดใช้งาน
ไม่ได้ และมีโปรแกรมที่ต้องการใช้งานครบ โปรแกรมที่จาเป็นสาหรับใช้งานมีดังนี้ ระบบปฏิบัติการ (OS)
ไมโครซอฟออฟฟิ ต โปรแกรมอ่ า น pdf โปรแกรมสแกนไวรั ส และโปรแกรมอื่ น ที่ ใ ช้ ง าน เป็ น ต้ น
และตรวจสอบโปรแกรมว่ามีปัญหาการทางานผิดปกติหรือไม่ อาจเกิดจากไวรัสเข้าไปทาลายโปรแกรม
โดยการเปิดโปรแกรมขึ้นมาและทดสอบใช้งาน ถ้าเปิดใช้งานได้ปกติ ไม่มีข้อความขึ้นเตือนหน้าจอภาพ
แสดงว่ า ใช้ ง านปกติ หรื อ ถ้ า มี ข้ อ ความขึ้ น แจ้ ง เตื อ นต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขด้ ว ยการลงโปรแกรมใหม่
หรือแจ้งช่างซ่อมแก้ไขทันที
4. ตรวจสอบสายไฟและสายสั ญ ญาณต่ า งๆ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งตรวจสอบสายไฟ
และสายสั ญญาณต่างๆ ให้ เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามี อาการผิ ดปกติ เช่น ไฟติดๆ
ดับๆ สายไฟ สายสัญญาณหลวมหรือหัก มีรอยชารุดเสียหาย ควรเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่
เกิดขึ้นได้
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ภาพที่ 12 คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
3.2 การตรวจสอบการทางานของโปรเจคเตอร์
1. ตรวจสอบโปรเจคเตอร์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งตรวจสอบต าแหน่ ง การติ ด ตั้ ง ให้ ต รง
หากเอียงใช้มือปรับให้ตรงและล็อกให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ ปัดฝุ่นทาความบริเวณรอบตัวเครื่อง
และทาความสะอาดหน้าเลนส์ โดยนาผ้าหรือสาลีชุบแอลกอฮอล์แล้วเช็คไปที่หน้าเลนส์ให้สะอาด
2. ตรวจสอบการทางานโปรเจคเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดโปรเจคเตอร์ เพื่อตรวจสอบ
การทางาน ถ้ามีการทางานปกติภาพที่ฉายจะคมชัด ตัวหนังสือไม่เบลอ สีไม่เพี้ยน หากพบอาการผิดปกติมี
ดังนี้ ตัวหนังสือเบลอ ภาพซ้อน เป็นจุดสี เครื่องเปิดไม่ติด สาเหตุอาจมาจาก Powerเปิดปิด หรือเมนบอร์
เสีย เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้
2.1 การเปิดโปรเจคเตอร์ ให้ชี้รีโมทไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์ สังเกตไฟที่โปรเจคเตอร์
ปรากฏ ไฟสีแ ดง หมายความว่า “ปิ ดการใช้งาน” แต่มีกระแสไฟฟ้าเข้าตัว เครื่องแล้ว แต่ถ้าปรากฏ
ไฟสีฟ้า หมายความว่า “เปิดการใช้งาน” จะมีแสงค่อยๆ สว่างชัดเจนบนกระดานอัจฉริยะ
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ภาพที่ 13 การเปิดโปรเจคเตอร์
2.2 หลังจากเปิดโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบช่องรับสัญญาณที่โปรเจคเตอร์
โดยเลือกกดปุ่ม source ทีร่ ีโมทคอนโทรล กรณีใช้สายเชื่อมต่อแบบ VGA เลือกช่อง สัญญาณ Computer
1 IN กรณีใช้สายเชื่อมต่อแบบ HDMI เลือกช่องสัญญาณ HDMI 1 IN ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปยังตาแหน่งที่
ต้องการ กดเลือด OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ภาพที่ฉายจะคมชัด ตัวหนังสือไม่เบลอ สีไม่เพี้ยน เหมือนที่
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
แบบ HDMI เลือก HDMI 1 IN

แบบ VGA เลือก Computer 1 IN

ภาพที่ 14 การทางานของโปรเจคเตอร์ที่เป็นปกติ
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3. ตรวจสอบสายไฟและสายสั ญ ญาณต่ า งๆ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งตรวจสอบสายไฟ
และสายสั ญญาณต่างๆ ให้ เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามี อาการผิ ดปกติ เช่น ไฟติดๆ
ดับๆ สายไฟชารุด สายสัญญาณหลวมหรือหัก ให้สังเกตภาพของโปรเจคเตอร์สีจะเพี้ยนควรเปลี่ยนใหม่
เพื่อให้สามารถใช้งานปกติ
3.3 การตรวจสอบการทางานของโทรทัศน์
1. ตรวจสอบโทรทั ศ น์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งตรวจสอบจอภาพว่ า มี ร อยช ารุ ด เสี ย หาย
รีโมท มีพร้อมใช้งานหรือไม่ และการทาความสะอาดบริเวณรอบตัวเครื่องโดยใช้ผ้านิ่มเช็ดเบาๆ
2. ตรวจสอบการทางานโทรทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดโทรทัศน์ เพื่อทาการตรวจสอบ
การทางาน ถ้ามีการทางานปกติภาพที่ฉายจะคมชัด ตัวหนังสือไม่เบลอ สีไม่เพี้ยน มีเสียงดัง ความสว่าง
พอดีไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป หากพบอาการผิดปกติมีดังนี้ ตัวหนังสือเบลอ ภาพซ้อน เครื่องเปิดไม่ติด
จอมืด หรือไม่มีเสียง เป็นต้น
3. ตรวจสอบสายไฟและสายสั ญ ญาณต่ า งๆ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งตรวจสอบสายไฟ
และสายสั ญญาณต่างๆ ให้ เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามี อาการผิ ดปกติ เช่น ไฟติดๆ
ดับๆ สายไฟชารุด สายสัญญาณหลวมหรือหัก ให้สังเกตภาพของโทรทัศน์สีจะเพี้ยนควรเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้
สามารถใช้งานปกติ

ภาพที่ 15 โทรทัศน์ทางานปกติ
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3.4 การตรวจสอบการทางานของเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
1. ตรวจสอบเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบตัวเครื่องขยาย
เสียงและไมโครโฟนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปุ่ม ควบคุมอยู่ครบไม่ชารุด และสามารถหมุนปรับเสียงได้
ตัวไมโครโฟน ไม่ยุบหรือแตกหัก สายไมโครโฟนไม่หักงอ และลาโพงไม่พังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ตรวจสอบการท างานเครื่ อ งขยายเสี ย งและไมโครโฟน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งเปิ ด
เครื่ อ งขยายเสี ย งและไมโครโฟน เพื่ อ ตรวจสอบการท างานด้ ว ยการพู ด ทดสอบว่ า มี เ สี ย งดั ง ปกติ
รวมถึงการตั้งค่า ปรับแต่งคุณภาพเสียงต่างๆ ปรับเสียงให้พอดีกับขนาดห้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ อื่น
มีขั้นตอนการเปิดใช้งานดังนี้
2.1 เสียบปลั๊กไฟฟ้า

ภาพที่ 16 การเสียบปลั๊กไฟฟ้า
2.2 เสี ย บสายไมโครโฟนกับเครื่องขยายเสียง มีช่องเสี ยบ จานวน 2 ช่อง คือ MIC1
กับ MIC2 เพื่อให้มีเสียงดังออกมามีวิธีการใช้งานมีดังนี้
2.2.1 กรณีเสียบสายไมโครโฟนช่อง MIC1 ต้องเปิดใช้งานปุ่มเสียงไมโครโฟน MIC1
2.2.2 กรณีเสียบสายไมโครโฟนช่อง MIC2 ต้องเปิดใช้งานปุ่มเสียงไมโครโฟน MIC2

เปิดเสียงไมโครโฟน MIC1, MIC2

ช่องเสียบไมโครโฟน

ปรับเสียงดังเบา

ภาพที่ 17 การเปิดใช้งานและเสียบสายไมโครโฟน

35

3. เปิ ดปุ่ ม POWER ที่ตัว เครื่องขยายเสี ยง หลั งจากนั้นให้ ทาการปรับเสียง
ดังเบาที่ ปุ่ม MASTER ตามความต้องการ

เปิด POWER

ภาพที่ 18 การเปิดปุ่ม POWER เครื่องขยายเสียง
4. เปิดปุ่มที่ตัวไมโครโฟน ทาการทดสอบระบบเสียง โดยการใช้เสียงพูดไม่ควร
ใช้การเคาะหรือเป่าลมเข้าไปอาจทาให้ไมโครโฟนได้รับความเสียหายได้

เปิด เลือ่ นขึน้

ปิด เลื่อนลง

ภาพที่ 19 การเปิดปิดไมโครโฟน
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3. ตรวจสอบเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องขยาย
และสายสั ญ ญาณต่ า งๆ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งตรวจสอบสายไฟ สายเสี ย ง สายเชื่ อ มต่ อ สายล าโพง
และนาสายสัญญาณต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น สายไฟชารุด
เสียงไม่ดังอาจมีสาเหตุจากสายขาดข้างใน เป็นต้น

ภาพที่ 20 เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนพร้อมใช้งาน
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ภาพที่ 21 แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ (1)
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ภาพที่ 22 แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ (2)
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ปัญหา ผู้รับบริการนาไฟล์ข้อมูลมาเปิดใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้งานเป็นรุ่นเก่าไม่รองรับไฟล์ข้อมูล
แนวทางการแก้ไ ขปัญ หา ผู้ ปฏิบัติงานจัดเตรียมโปรแกรมและสอบถามผู้ รับบริ ก าร
เกี่ยวกับความต้องการในการใช้งานโปรแกรมในแต่ละปีการศึกษา เพื่อทาการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย
ก่อนเปิดการเรียนการสอน สาหรับให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติงานควรติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่นามาใช้งาน และอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้รั บบริการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์
หลังจากดาเนินการเตรียมความพร้อมทาการติดตั้งและตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ ตกับ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้งานส าหรับการเรียนการสอน ภายในห้องเรี ยน
มีพอร์ตสายแลน จานวน 1 พอร์ตติดกับผนังหน้าห้ องเรียน จึงต้องการจัดทาสายแลนเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้
4.1 การเข้าหัวสายแลน
1. การเตรี ย มอุป กรณ์เข้าหั ว สายแบบ UTP ผู้ ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัส ดุและอุปกรณ์ใน
การเข้าหัวสายแลน จานวน 1 เส้น ประกอบด้วย
1. สาย Cable UTP CAT ความยาวตามต้องการ
2. หัว JACK RJ-45 จานวน 2 หัว
3. มีด CUTER หรือกรรไกร
4. คีมเข้าหัว JACK RJ-45

ภาพที่ 23 การเตรียมอุปกรณ์เข้าหัวสายแลน
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2. วิธีการเข้าหัวสายแลน
2.1 วัดตัดสาย Cable ให้ได้ระยะทางตามจุดที่ต้องการ

ภาพที่ 24 สาย Cable
2.2 หลังจากตัด สาย Cable แล้ว ปลอกสายหุ้มด้านนอก ให้ได้ระยะประมาณ 1 นิ้ว
ดึงปลอกหุ้มออกให้เหลือแค่สายภายใน

ภาพที่ 25 การปลอกสายหุ้ม Cable
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2.3 เรียงสายแบบมาตรฐาน TIA/EIA568B ซึ่งจะเรียงสีดังนี้
ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว ฟ้า ขาวฟ้า เขียว ขาวน้าตาล น้าตาล

ภาพที่ 26 การเรียงสายแบบมาตรฐาน TIA/EIA568B
2.4 ทาการตัดปลายสายให้ เสมอกัน โดยใช้คี มเข้าหั ว หรือกรรไกรนาสายเข้ าไปในตั ว
Jack RJ-45 แล้วดันสายเข้าไปให้สุดหัว

ภาพที่ 27 การตัดปลายสาย Cable
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2.5 นาหัว Jack เข้าในช่องเข้าหัวของคีมเข้าหัว

ภาพที่ 28 การเข้าหัว Jack
2.6 บีบคีมเพื่อเข้าหัวสายแลน

ภาพที่ 29 การบีบคีมเข้าหัวสายแลน
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2.7 ทาการเข้าทั้ง 2 ด้านให้เสร็จเรียบร้อย

ภาพที่ 30 การเข้าหัวสายแลน
2.8 น ามาตรวจสอบสั ญ ญาณการ Link ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตรวจสอบ
การเข้ า สายถู ก ต้ อ งหมดจะมี สั ญ ญาณ ไฟสี เ ขี ย ว แสดงการเชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ครบทุ ก สาย ถ้ า พบว่ า
มีการใส่ ส ายสลั บ ช่องกัน ก็จ ะตรวจด้ ว ยสายตาเพื่อหาตาแหน่งผิ ด หรือมี ไฟสีแ ดง ปรากฏขึ้นให้ ทา
การตัดหัวที่ผิดทิ้งเพื่อเข้าหัวใหม่

ภาพที่ 31 การใช้เครื่องมือตรวจสอบสายแลน
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4.2 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์
หลังจากเข้าหัวสายแลนทั้ง 2 ข้าง ผ่านการตรวจสอบสัญญาณใช้งานได้ ให้นาสายแลน
เชื่อมต่อกับ พอร์ ต ที่ผ นั งห้ อง และน าหั ว สายแลนอีกด้านหนึ่งเสี ยบกับพอร์ตที่คอมพิ ว เตอร์ ให้ สั งเกต
สัญลักษณ์รูปคอมพิวเตอร์ที่จอภาพ แสดงว่ามีสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้

 พอร์ตแลนติดกับผนังห้องเรียน

 พอร์ตเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 32 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ปัญหา ผู้ใช้งานในบางครั้งถอดสายแลนออกมาเชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คส่วนตัว แล้วไม่นาไป
เสียบต่อกับคอมพิเวตอร์เข้าที่เดิม หรือเชื่อมต่อผิดวิธีทาให้ชารุดเสียหาย ส่งผลทาให้ผู้ใช้งานครั้งต่อไป
ใช้งานไม่ได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในห้องเรียนหลังการใช้งาน หากมีการถอดสายหรือชารุดเสียหายจะได้ทาการเชื่อมต่อหรือซ่อมบารุง
แก้ไขได้ทัน เพื่อทาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ เสนอแนะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรอธิ บ ายขั้ น ตอนการเชื่ อ มต่ อ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต กั บ
คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คส่วนตัว และประกาศชี้แจงให้ผู้ใช้งานนาสายแลน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไปเชื่อมต่อ
เข้าที่เดิมให้รับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบกระดานอัจฉริยะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งเข้ า ใจหลั ก การท างานของกระดานอั จ ฉริ ย ะประกอบด้ ว ย กระดาน
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และปากกาสาหรับเขียนบนกระดานอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่นาเอาระบบ
สัมผัสที่ตัวกระดานสามารถทัชสกรีนหน้าจอได้ การใช้งานกระดานอัจฉริยะสามารถใช้งานด้วยการเขียนลง
บนกระดานได้ 2 รูปแบบ คือ การใช้งานด้วยการเขียนด้วยปากกาน้าหมึกและการใช้งานผ่านโปรแกรม
ต้องดาเนินการติดตั้งโปรแกรม LightPen และโปรแกรม SPDrive เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จึงสามารถ
ใช้งานได้ และต้องตรวจสอบความสะอาดของกระดาน หากมีคราบหมึกติดบนพื้นกระดานส่งผลทาให้
ฉายโปรเจคเตอร์ลงบนกระดานมองเห็นตัวอักษรเบลอ ไม่คมชัด ก่อนที่จะตรวจสอบการทางานกระดาน
อัจฉริยะได้ ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการติดตั้งซอร์ฟแวร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย มีขั้นตอนดังนี้
5.1 การตรวจสอบการติดตั้ง โปรแกรม SPDrive ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตรวจสอบ
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก่อน หรือนาคอมพิวเตอร์ลงระบบปฏิบัติการใหม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้ง
โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://bit.ly/3eTATwy มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
1. เปิ ด โฟลเดอร์ จ ะปรากฎโปรแกรม Setup_SPDrive9 ให้ ค ลิ ก ขวา 1 ครั้ ง
เลือก Run as administrator เพื่อทาการรันโปรแกรม

ภาพที่ 33 การติดตั้งโปรแกรม SPDrive
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2. ทาการติดตั้งโปรแกรมให้เลือก Yes

ภาพที่ 34 ทาการติดตั้งโปรแกรมให้เลือก Yes
3. ให้เลือก Next

ภาพที่ 35 ทาการติดตั้งโปรแกรมต่อไป
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4. จะปรากฎหน้ า ให้ เ ลื อ กไดร์ ที่ ต้ อ งการติ ด ตั้ ง โปรแกรม ส่ ว นติ ด ตั้ ง ในไดร์ C
ซึ่งโปรแกรมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้เลือก Next

ภาพที่ 36 การเลือกติดตั้งในไดร์ C
5. รอโปรแกรมติดตั้งจนกว่าจะปรากฎหน้าต่าง Finish แสดงว่าลงโปรแกรมสาเร็จ
เรียบร้อยแล้ว คลิก Finish ปิดโปรแกรม

ภาพที่ 37 โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
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6. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการตั้งค่าการใช้งานเพื่อทดสอบ
การทางานโดยเปิดโปรแกรมคลิกที่ SPdriver ที่มุมขวาล่างสัญลักษณ์

เลือก Calibration > Manual

ใช้ปากกากดไปที่วงกลม แต่ละมุมจนครบทั้ง 4 มุม จากนั้นรอจนเครื่องทาการประมวลผลเสร็จ

ภาพที่ 38 การตั้งค่าการใช้งานระบบ Interactive
5.2 การติดตั้งโปรแกรม LightPen
1. เปิ ด โฟลเดอร์ จ ะปรากฎโปรแกรม Setup LightPen ให้ ค ลิ ก ขวา 1 ครั้ ง
เลือก Run as administrator เพื่อทาการรันโปรแกรม

ภาพที่ 39 การติดตั้งโปรแกรม LightPen
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2. ทาการติดตัง้ โปแกรมให้เลือก Yes

ภาพที่ 40 ทาการติดตั้งโปรแกรมให้เลือก Yes
3. ให้เลือก Next

ภาพที่ 41 ทาการติดตั้งโปรแกรม
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4. จะปรากฎหน้าให้ เลื อ กไดร์ ที่ต้ อ งการติดตั้ งโปรแกรม ส่ ว นติดตั้งในไดร์ C
ซึ่งโปรแกรมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้เลือก Next

ภาพที่ 42 การเลือกติดตั้งในไดร์ C
5. ให้เลือก Install เพื่อทาการติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ 43 ทาการติดตั้งโปรแกรม
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6. รอโปรแกรมรันจนกว่าจะปรากฎหน้าต่าง Finish แสดงว่าลงโปรแกรมสาเร็จ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว หากต้ อ งการรี ส ตาร์ ท เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เลื อ ก Yes, restart the computer now
หากไม่ต้องการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ เลือก No,I will restart the computer later แต่ในที่นี้ให้
เลือก No เพื่อทาการตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทาการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงครั้งเดียว
หลังจากนั้น คลิก Finish ปิดโปรแกรม

ภาพที่ 44 โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
7. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎไอคอนหน้าเดสท็อป
แสดงว่าลงโปรแกรมสาเร็จเรียบร้อยแล้ว
5.3 การตรวจสอบการใช้ ง านปากกา Interactive เขี ย นบนกระดานอั จ ฉริ ย ะ
หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ เปิดโปรเจคเตอร์ภาพจะฉายบนกระดาน
อัจฉริยะ หลังจากนั้นทาการเปิดใช้งานโปรแกรม LightPen หน้าเดสก์ท็อปจะปรากฎเครื่องมือต่ า งๆ
ที่ช่วยในการเรียนการสอนบนกระดานอัจฉริยะสามารถเขียน บันทึก แก้ไข วาดรูปตามที่ต้องการบน
กระดานอัจฉริยะได้ มีวิธีการใช้งาน ดังนี้
1. การเตรี ย มใช้ ง านปากกา Interactive ผู้ ป ฏิ บ บั ติ ง านต้ อ งใส่ ถ่ า นที่ ป ากกา
จานวน 2 ก้อน และกดเปิดสวิซท์ ที่ท้ายปากกา จานวน 1 ครั้ง ทดลองกดที่ปลายปากกาจะมีไ ฟสี ส้ ม
แสดงว่าพร้อมใช้งาน และกดปิด จานวน 1 ครั้ง หลังเลิกใช้งานให้นาถ่านออกทุกครั้ง เพื่อลดการใช้งาน
พลังงานถ่าน
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การใส่ถ่าน AAA

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

ปุ่มเปิดปิด

เซ็นเซอร์สัมผัสกับกระดาน
ภาพที่ 45 การใช้งานปากกา Interactive

2. กรณีปากกาเขียนไม่ตรงกับตาแหน่งที่ต้องการ ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการการตั้งค่า
ความละเอียดของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิว เตอร์แต่ล ะยี่ห้ อแต่ะละรุ่นมีความละเอียดไม่เ ท่า กัน
มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกขวาที่หน้าเดสทอป ให้เลือก Display settings

ภาพที่ 46 การตั้งค่าความละเอียด
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2. จะปรากฎหน้า Display ให้เลือกความละเอียด Advanced scaling settings
ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์จะตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมไว้ให้สังเกตคาว่า (Recommended) ปรากฎอยู่
ข้างหลังให้เลือกความละเอียดนี้เป็นหลัก หลังจากนั้นทดลองเขียนบนกระดานว่าตาแหน่งตรงหรือไม่
หากเขียนยังไม่ตรงกับตาแหน่งให้เปลี่ยนความละเอียดจนกว่าปากกาจะเขียนตรงกับตาแหน่งที่ต้องการ

ภาพที่ 47 การตั้งค่าความละเอียดที่ต้องการ
5.4 ตรวจสอบกระดานอัจฉริ ยะ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพพื้นกระดานไม่ ให้
ชารุดหรือพื้นกระดานแตกหัก และการทาความสะอาดกระดานอัจฉริยะ เนื่องจากการใช้งานกระดาน
อัจฉริยะสามารถใช้งานด้วยการเขียนลงบนกระดานได้ 2 รูปแบบ คือ การใช้งานผ่านโปรแกรมและการใช้
งานด้วยการเขียนด้วยปากกาน้าหมึก ซึ่งต้องทาความสะอาดอยู่เสมอโดยการใช้ผ้าชุบน้ายาสาหรับเช็ดทา
ความสะอาดกระดานอั จ ฉริ ย ะ และการใช้ ผ้ า ชุ บน้ าหมาดๆ เช็ ด บนกระดานอั จ ฉริย ะ หากกระดาน
ไม่สะอาด มีคราบน้าหมึกติดบนกระดาน ส่งผลทาให้ขณะใช้งานโปรเจคเตอร์ฉายบนกระดานภาพจะเบลอ
ไม่คมชัด หากใช้งานผ่านโปรแกรมก็ไม่สามารถสัมผัสหรืออาจตอบสนองช้าได้
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ภาพที่ 48 อุปกรณ์ทาความสะอาดกระดานอัจฉริยะ
ปั ญ หา ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารบางคนไม่ ใ ช้ ป ากกาส าหรับ เขี ย นกระดานอั จ ฉริ ยะที่ จั ด เตรียมไว้
แต่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดเขียนลงบนกระดาน ส่งผลทาให้ลบไม่ออกหรือมีคราบน้าหมึกติดกระดานทาความ
สะอาดยาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ปฏิบัติงานควรจัดเตรียมปากกาสาหรับเขียนกระดานอัจฉริยะ
ให้พร้อมสาหรับการให้บริการ และจัดทาวิธีการใช้งานกระดานอัจฉริยะสื่อสารกับผู้ใช้บริการให้เข้าใจ
โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์กากับไว้ที่กระดาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ข้ อ เสนอแนะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรตรวจสอบตารางเรี ย นตารางสอนก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น
เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับใช้งานและติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานให้ทราบข้อจากัดและ
วิธีการใช้งานกระดานอัจฉริยะก่อน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
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ขั้นตอนที่ 6 การซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน
การซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน มีความสาคัญมาก
เนื่องมีการใช้งานอยู่เป็นประจาผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์
ในห้องเรียนให้พร้อมสาหรับใช้งานการเรียนการสอน หากตรวจสอบพบว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่
ชารุดเสียหายให้ดาเนิน การแก้ไขทัน ที กรณีต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น แรม ฮาร์ดดิส เมนบอร์ด เมาส์
คีย์บอร์ด เป็นต้น ให้ส่งร้านรับซ่อมให้ดาเนินการ หลังจากนั้นประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ และแจ้ง
ให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อของบประมาณที่ต้องใช้ในการซ่อมบารุง นากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีขั้นตอนดังนี้
6.1 การซ่อมด้วยตนเอง
1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ ในห้องเรียน
โดยการตรวจสอบสภาพของอุ ป กรณ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มใช้ ง าน และทดสอบการท างานของ
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีความชารุดเสียหายให้ตรวจสอบหาสาเหตุอาการเสีย ให้ชัดเจน
เช่น การเปลี่ยนสายโปรเจคเตอร์ ตัวแปลงสัญญาณ การลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไมโครโฟน เมาส์
คีย์บอร์ด และสายเชื่อมต่อต่างๆ เป็นต้น เพื่อจะได้ดาเนินการซ่อมได้ถูกต้องและรวดเร็ว
2. ด าเนิ น การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รือ น าวัส ดุ ส ารองที่ ต้ อ งการใช้ ง าน น าไปซ่ อ มบ ารุง
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมทดสอบระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ
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3. กรณีต้องดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบารุง ผู้ปฏิบัติงานประสานงาน
กับร้านขายอุปกรณ์เพื่อขอใบเสนอราคา หลังจากนั้นนาใบเสนอราคามอบให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ
ให้ดาเนินการขออนุญาตซื้อจ้างเบิกจ่ายตามระเบียบให้เรียบร้อย
6.2 การส่งร้านซ่อมบารุง
ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการประสานงานติดต่อกับร้านรับซ่อมให้ดาเนิการตรวจสอบอาการเสีย
อย่างละเอียด และจัดทาใบเสนอราคาส่งมายังคณะนาใบเสนอราคาให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขออนุญาต
ซื้ อ จ้ า งตามระเบี ย บ ส่ ว นใหญ่ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ และระบบอุ ป กรณ์ ที่ ช ารุ ด เสี ย หาย
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เป็นต้น มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ผู้ ป ฏิบั ติงานดาเนิ น การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิว เตอร์ และระบบอุปกรณ์
เบื้องต้น หากพบว่ามีความชารุดเสียหายให้นาโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่สารองไว้มาติดตั้งทดแทนให้
สามารถใช้ ง านได้ หลั ง จากนั้ น แจ้ ง ร้ า นรั บ ซ่ อ มและบั น ทึ ก ลงแบบฟอร์ ม แจ้ ง ซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
โสตทัศนู ป กรณ์ ร ะบุ ร ายละเอีย ดครุ ภัณ ฑ์ อาการเสี ย ระบุชื่อร้าน จานวนเครื่อง หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์
วันที่รับซ่อมให้ชัดเจน หลังจากนั้นประสานงานกับร้านรับซ่อมให้ มารับ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิว เตอร์
พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับซ่อมให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
2. หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานดาเนินการประสานงานกับร้านรับซ่อมให้มารับ โสตทัศนูปกรณ์
คอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบ และประเมินราคาจัดทาใบเสนอราคาซ่อม หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนาใบเสนอ
ราคาให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะให้ดาเนินการขออนุญาตซื้อจ้างเบิกจ่ายตามระเบียบให้เรียบร้อย
3. หลังจากนาใบเสนอราคาให้กับเจ้ าหน้าที่พัสดุคณะวิทยาการจัดการ เพื่อดาเนินการขอ
อนุญาตซื้อจ้างเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดี เสนอคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบอนุญาตซื้อจ้างตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานประสานงานให้ร้านรับซ่อมดาเนินการ
ซ่อมได้ทันที พร้อมกาหนดวันส่งมอบให้ชัดเจน
4. ร้ านรั บ ซ่อมน าโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิว เตอร์ มาส่ ง คืน ยังคณะตามกาหนดที่ร ะบุ ไ ว้
ผู้ ป ฏิบั ติงานดาเนิ น การตรวจสอบหมายเลขครุภัณ ฑ์ให้ ถู กต้ อง ทาการติดตั้ง และทดสอบการท างาน
ก่อนตรวจรับโสตทัศนูปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
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ปัญหา วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องการใช้งานในการซ่อมบารุงที่มีอยู่ในบางครั้ง
ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้งานมีหลากหลายยี่ห้ อ หลายรุ่น ไม่สามารถใช้ง าน
ร่วมกันได้จึงต้องรอการสั่งซื้อเกิดความล่าช้าในการซ่อมบารุง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การวางแผนการตรวจสอบโสตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์
และอุปกรณ์ หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบดาเนินแก้ไขทันที เพื่อป้องกันโสตทัศนูปกรณ์ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายระหว่างการใช้งาน
2. ผู้ปฏิบัติงานสารวจและจัดทาแผนจัดซื้อวัสดุที่จาเป็นส ารองไว้ กรณีเกิดความช ารุด
เสียหายจะได้นามาดาเนินการซ่อมบารุงได้ทันที
ข้อเสนอแนะ ผู้ ป ฏิบั ติงานควรจัดทาขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิว เตอร์
ที่ถูกต้อง พร้อมให้คาแนะนาการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ให้กับผู้ใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนใช้งาน
หากไม่ เ ข้ า ใจให้ ติ ด ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ม าด าเนิ น การ เพื่ อ ป้ อ งกั น โสตทั ศ นู ป กรณ์ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - สกุล

นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

วัน เดือน ปีเกิด

25 พฤษภาคม 2529

สถานที่เกิด

จังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิล าเนา

176/1 หมู่ 6 ตาบลวัดดาว อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน

176/1 หมู่ 6 ต าบลวั ด ดาว อ าเภอบางปลาม้ า จั ง หวั ด สุ พรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 72150 โทรศัพท์ 082 – 3929151

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ที่ทางานปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ ๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

