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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบล
ประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 
โทรสาร 0–3532-2076 ก่อตั ้งมาตั ้งแต ่ร ัชสมัยพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้า เจ ้าอยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่             
1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลม ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษา 1–2-3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนิน 
การผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนัก

เพนียดแห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู

มูลประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เปิดท า
การสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข (กินนอน
ประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชย
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 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

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 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม 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 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู 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
ใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
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 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ    

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564 

 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน       
ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม    
ของท้องถิ่นและของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน     
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่         
ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง         
เ พ่ือส่งเสริมให้ เกิดการจัดการการบ ารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ                
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ      

แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู                       
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของมหาวิทยาลัย                
และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับ       
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม    
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทาง     
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สามารถจัดการเรียน     
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุนร่วมมือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุนพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการ       
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
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7) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นชุมชน       
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 แรกเริ่มเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ                           
และการจัดการให้นักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและสหกรณ์                         
กลุ่มวิชาด้านการเงินและบัญชี กลุ่มวิชาด้านการตลาด กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นหลักปีต่อมาเริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการ ในระดับ
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ   

ต่อมาในปีพ.ศ. 2538  มีการปรับเปลี่ยนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบัน                     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                   
คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิทยาการจัดการ                       
เปิดสอนหลากหลายสาขาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ. 2547 
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัย ดังนี้ 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
ภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุกิจบัณฑิต 

  การจัดการ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  การตลาด 
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  การจัดการธุรกิจโรงแรม 
  การจัดการธุรกิจชุมชน 
  บัญชีบัณฑิต 
  การบัญชี 
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
  การท่องเที่ยว 
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การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) บริหารธุกิจบัณฑิต 
  การจัดการ 

ภาค กศ.บป.  บริหารธุกิจบัณฑิต 
(เสาร์ – อาทิตย์) ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 

 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ 
 
 
ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ 

 “ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 
วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี 2564 คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ                           
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชน 
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักพ่ึงพา

ตนเองและสร้างงาน 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้                       

โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรใน
คณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
โดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
เอกลักษณ์ 

แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพ่ือท้องถิ่น 
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อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 
ค่านิยมองค์กร 

รักษ์หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 

 

เป้าประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติเป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 
 
นโยบายคณะวิทยาการจัดการ   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างศักยภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน    
ประเทศชาติ  

- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียม 
นักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอด 
ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ
จ าลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 
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2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและด้านการวิจัย 
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ

อัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน
และส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือต ารา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research)                         
และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยไป                               
ต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา
มาผสมผสานกับงานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ                  
โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการบริการวิชาการทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่า                     
และหลักสูตรที่หารายได้  

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart 
phone ในการเรียนการสอนได้ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน                         

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ                        
ในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม 
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5.  การบริหารจัดการองค์กร  
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ส าเร็จ 
- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่งและ

ประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบตรวจสอบได ้
- บริหารอัตราก าลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะ

และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่การศึกษา พื้นที่
สาธารณะเพ่ือนันทนาการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน                     
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 

6.  การประกันคุณภาพการศึกษา  

- พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงการท างาน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ตามพันธกิจของคณะ ดังนี้               

1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และส านึกใน  

               ความเป็นไทย 

2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจ 

              ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยากรจัดการของผู้น าชุมชน 
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6. ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 

8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการ                               

              ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ เพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณบดี       
หน้าที่ความรับผิดชอบส านักงานคณบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  ปฏิบัติงานธุรการ                  

งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงานอาคารสถานที่ของคณะ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงาน

อาคารสถานที่ของคณะ  

2. จัดท าแผนปฏิบัติการ จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีของคณะ 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ภายใตแ้ผนงานโครงการประจ าปีของคณะ 

4. ประสาน และด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอ านวยความสะดวกใน           

การจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะ 

5. ประสานและด าเนินการในการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิช าการ                            

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม

จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขให้กับนักศึกษา 

6. ประสานและด าเนินการในการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมให้กับพ้ืนที่

เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก 

7. ประสานและด าเนินการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมการ

เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณะ 

8. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร 

9. ประสานและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และ

ทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ประสานงานหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

10. ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่บุคลากร

และนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ ควบคุมดูแลอุปกรณ์และการบริการ

ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะให้มีความพร้อมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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11. ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านภาษาให้แก่

นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

12. สนับสนุนการให้บริการทดสอบความรู้ ทักษะทางภาษาของนักศึกษา บุคลากรภาย                          

                ในคณะ 

13. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของคณะ 

14. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามภารกิจของคณะ 

15. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 

16. ประสานและด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

17. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี 

 (1) งานบริหารงานทั่วไป 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารสรรณของคณะ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป 

        3 . ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานการ เจ้าหน้าที่ งานการเงิน การพัสดุ                                  
            และอาคารสถานที่ของคณะ 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการ และค าขอตั้งงบประมาณของคณะ 
5. ประสาน อ านวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ   

                      ภารกิจของคณะ 
6. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 

 7. ประสานและด าเนินการเดี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
 8. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (2) งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
   1. ประสานและด าเนินการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพครูและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ 

3. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในส่วนของหลักสูตร ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน 
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4. ประสานและอ านวยความสะดวกในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 
8. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานทางวิชาการและงานบริการวิชาการ รวมทั้งการ

วัดประเมินผลการศึกษา 
9. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

1. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างให้เป็น
คนเก่งที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข 

2. ด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมบุคลิกภาพและความประพฤติของนักศึกษาของคณะ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรทั้งด้านวิชาดาร การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน                        

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ 
4. ประสานและด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรักษา

สุขภาพและความเป็นเลิศในการแข่งขัน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการก ากับการด าเนินการชมรม สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า 
6. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษา 
7. ประสานและด าเนินการงานทุนการศึกษาของคณะ 

8. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
    9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (4) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหาแหล่งฝึกที่เหมาะสม

ให้กับนักศึกษา 
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3. ประสานงาน ระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน
ของสถานประกอบการ และนักศึกษา  

4. ติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกฯ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดนิเทศ
นักศึกษาระหว่างนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

งานสหกิจศึกษา 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และหลังการการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาแก่นักศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหาต าแหน่งงานที่

เหมาะสมให้กับนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3. ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ                  

ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและนักศึกษา ช่วงก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติ  
งานสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. ด าเนินงานการนิเทศของคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
6. ด าเนินงานจัดการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
7. ประสานงานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการวางแผนการจัดการเรียน

การสอนรวมทั้งผลการประเมินของการจัดการศึกษาสหศึกษา 
8. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา 
9. สร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
10. สนับสนุนระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการด าเนินงานระบบ

ฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. ให้บริการ ให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์ และนักศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 (5) งานบัณฑิตศึกษา 

1. การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา                        
โดยเป็นหน่วยประสานและหน่วยปฏิบัติการจัดสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การจัดสอบ การสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้ 

2. สนับสนุนการด าเนินกิจการของฝ่ายวิชาการและหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบ                   
การประเมินการสอนของอาจารย์ การจัดประชุม การบรรยายต่างๆ ทางวิชาการ การประชุมเพ่ือประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตร 



16 
 

3. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาโดยเป็นหน่วยประสานงานและปฏิบัติในการด าเนิน
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
โครงการอบรมทางวิชาการ โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 (6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

1. งานพัฒนาการท่องเที่ยว 
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว 
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยุธยามรดกโลก 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส ารวจ แหล่งท่องเที่ยว   
- ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  
2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- สร้างเครือข่าย 
- งานระบบข้อมูลการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดท าแผนท่องเท่ียว 
- งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวประสาน

เกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ 
 3. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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โครงสร้างหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

งาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

งานบริการ

และพัฒนา

นักศึกษา   

 

งานบริหาร

วิชาการ

และพัฒนา 

การเรียน

การสอน 

งานบัณฑิต 

ศึกษา 

ศูนย์

ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

ผู้บริหารคณะ 

งานฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

และสหกิจ

ศึกษา 
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โครงสร้างส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 

 
การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณใ์นห้องเรียน เป็นการปฏิบัติงาน       

ในส่วนงานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน ลักษณะงานเป็นการบริหารจัดการห้องเรียนให้อยู่       
ในสภาพความพร้อมใช้งานส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

การบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน คือการจัดเตรียม
ความพร้อมและให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน การเตรียมความพร้อม
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบกระดาน
อัจฉริยะ และการซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน โดยการจัดเตรียม
โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ผู้สอน เก้าอ้ีส าหรับนักศึกษา เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
โทรทัศน์ กระดานอัจฉริยะ และระบบเครื่องขยายเสียง มีการตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน                     
โดยการด าเนินการตรวจสอบตารางจากระบบบริการบุคลากร คัดแยกข้อมูลแต่ละห้องตามตารางเรียน
ตารางสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) น าไปติดประกาศหน้าห้องเรียนก่อนที่จะเปิด           
การเรียนการสอนให้เรียบร้อย มีการตรวจสอบการท างาน ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต และการซ่อมบ ารุง
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ต่างๆ หากตรวจสอบพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายให้ด าเนินการแก้ไขทันที ซึ่งในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีการช ารุด
เสียหายไปตามสภาพการใช้งานจึงต้องวางแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ทดแทนของเก่า
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพ่ือลดการเกิดปัญหาต่างๆ                      
ที่เกิดจากการใช้งานน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะวิทยาการจัดการ                 
มีข้ันตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน 
2. การเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 

 3. การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณใ์นห้องเรียน 
 4. การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ 
 5. การตรวจสอบกระดานอัจฉริยะ 
 6. การซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณใ์นห้องเรียน 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

การตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน 

 

การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ 

 

การตรวจสอบกระดานอัจฉริยะ 

การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 

 

การเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 

การซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 
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การตรวจสอบตารางจากระบบบริการบุคลากร เพ่ือติดประกาศหน้าห้องเรียนส าหรับให้
อาจารย์และนักศึกษารับทราบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน โดยการเข้าไป Login เข้าสู่ระบบบริการบุคลากร
ด าเนินการค้นหาข้อมูลการใช้ห้องเรียน คัดแยกข้อมูลแต่ละห้องตามตารางเรียนตารางสอนทั้งภาคปกติ 
และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) น าข้อมูลไปแก้ไขและจัดเรียงในรูปแบบตาราง พร้อมทั้งระบุ                             
ชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานดูแลห้องเรียนน าไปติดประกาศหน้าห้องเรียน 
ก่อนมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนให้เรียบร้อย  มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1.1 การเข้า ใช้งานระบบบริการบุคลากร  ผู้ปฏิบัติ งาน เข้ า เว็บไซต์มหาวิทยาลัย                                             
พิมพ์ https://www.aru.ac.th ไปที่เมนู “ส าหรับบุคลากร” คลิกเมนู “ระบบบริการบุคลากร” จะปรากฎ               
หน้าเพจ Login เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 1 การใช้งานระบบบริการบุคลากร 
 
 
 

2. ไปท่ีเมนู ส าหรับบุคลากร 

 

1. พิมพ์ https://www.aru.ac.th 

 

3. คลิก ระบบบริการบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียน 

https://www.aru.ac.th/
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1.2 การเข้าสู่หน้าหลักของระบบบริการบุคลากร ให้ผู้ใช้งาน Login เข้าสู่ระบบโดยกรอก 
USERNAME และ PASSWORD คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ”  

 

 
 

ภาพที่ 2 การเข้าสู่หน้าหลักระบบบริการบุคลากร 
 

1.3 หน้าหลักระบบบริหารการศึกษา จะปรากฎเมนูต่างๆ ให้เลือกใช้งานตามที่ต้องการ                     
ในส่วนการใช้งานของคณะวิทยาการจัดการ ระบบเปิดให้บริการ จ านวน 2 เมนู คือ เมนูทะเบียนกับเมนู
บริการอาจารย์ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเมนู “ทะเบียน”  

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าหลักระบบบริหารการศึกษา 

 

 
 

คลิกทะเบียน 
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1.4 การเลือกเมนูตารางเรียน ผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบแล้วจะพบเมนูต่างๆ ให้เลือกเมนู                          
“ตารางเรียน” เลื่อนไปเมนู “รายงาน” คลิกเมนู “การใช้ห้องเรียน”  

 

 
 

ภาพที่ 4 การเลือกเมนูตารางเรียน 
 

1.5 การค้นหาข้อมูล หลังจากเลือกเมนูการใช้ห้องเรียนแล้ว จะปรากฎหน้าระบบการค้นหา
ข้อมูลห้องเรียน ให้ด าเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ปีการศึกษา ประเภทนักศึกษา 
อาคาร ห้องเรียน เรียงตามห้องหรือวัน เป็นต้น หลังจากนั้น เลือกเมนู “ค้นหา”  

 

 
 

ภาพที่ 5 การค้นหาข้อมูล 

 

1. เลือกเมนู ตารางเรยีน 

 

2. ไปเมนู รายงาน 

3. เลือกเมนู การใช้ห้องเรียน 
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1.6 การเลือกเมนูพิมพ์ คลิกเมนูค้นหาข้อมูลตารางการใช้ห้องเรียนแล้ว ก็จะพบข้อมูล                 
การใช้งานห้องเรียนแต่ละห้องตามท่ีเราระบุไว้ข้างต้น เมื่อต้องการน าข้อมูลไปใช้งานให้ คลิกเมนู “พิมพ”์  

 

 
 

ภาพที่ 6 การเลือกเมนูพิมพ์ 
 
   1.7 การจัดรูปแบบให้สวยงามตามที่ต้องการ หลังจากเลือกเมนู “พิมพ์” แล้วข้อมูล                    
จะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ให้ด าเนินการคัดแยกข้อมูลแต่ละห้องตามตารางเรียน
ตารางสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) และจัดรูปแบบให้สวยงามตามความเหมาะสม
เตรียมส าหรับน าไปติดประกาศที่บอร์ดหน้าห้องเรียนให้เรียบร้อย 
 

 
 

ภาพที่ 7 การจัดรูปแบบให้สวยงามตามที่ต้องการ 

คลิกพิมพ์ 
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1.8 การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน หลังจากจัดท าการตรวจสอบข้อมูลน าตาราง
การใช้ห้องเรียนให้ถูกต้องแล้ว ให้น าไปติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียนให้เรียบร้อย 

 

 
 

ภาพที่ 8 การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน 
 

ปัญหา  ตารางเรียนตารางสอนมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ผู้รับบริการใช้งานห้องเรียน                          
มีความสับสน เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนเพ่ิมถอนรายวิชาอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเพ่ิมถอนแล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องเรียนจากระบบบริการบุคลากร และน าข้อมูลมาติด
ประกาศหน้าห้องเรียน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและการใช้งานห้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะ  ผู้ปฏิบัติงานควรติดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้

ด าเนินการตรวจสอบตารางการใช้งานห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
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 ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์                      
ในห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับให้บริการอาจารย์และนักศึกษาในจัดการเรียนการสอน โดยท า                        
การส ารวจโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์
ผู้สอนและเก้าอ้ีส าหรับนักศึกษา ให้พร้อมส าหรับให้บริการอาจารย์และนักศึกษา โดยมีขั้นตอน                                     
การตรวจสอบดังนี้ 

 2.1 การตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องเรียน ผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์  คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ในแต่ละห้องว่ามีครบหรือไม่                                
หากตรวจสอบพบว่าไม่มีให้ด าเนินการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ต้องการ                      
เพ่ือด าเนินการติดตั้งให้พร้อมใช้งาน มีรายการดังต่อไปนี้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์      
 2.  เครื่องขยายเสียง ล าโพง      
 3.  ไมโครโฟนชนิดสาย       
 4.  เครื่องโปรเจคเตอร์       
 5.  โทรทัศน์        
 6.  กระดานอัจฉริยะ       
 7.  ระบบอินเตอร์เน็ต       

หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีอุปกรณ์ครบแต่ช ารุดเสียหายให้ติดต่อประสานงานร้านรับซ่อม                         
มาด าเนินการซ่อมบ ารุงแก้ไขให้เรียบร้อย เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน                                  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานส ารวจระบบไฟฟ้าในห้องเรียนให้มี                             
ความสว่างเหมาะสมกับการเรียนการสอน หรือติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าบริเวณหน้าห้องเรียน ส าหรับใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเก็บสายไฟฟ้าใส่รางให้เรียบร้อย        
หากพบว่าระบบไฟฟ้ามีความช ารุดเสียหายให้ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์  โดยการ
เขียนแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีลงนาม ส่งไปยังงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์                    
เพ่ือแจ้งใหเ้จ้าหน้าที่มาด าเนินการติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนให้ใช้งานได้ตามปกต ิ
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องเรียน 
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รูปที่ 9 ระบบไฟฟ้าทีพ่ร้อมใช้งาน 
 

 2.3 การตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ โดยการเปิดเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิการใช้งานประมาณ 25 องศาเซลเซียส            
เพ่ือทดสอบความเย็นให้เป็นปกติและตรวจสอบสภาพภายนอก เช่น เบรกเกอร์ สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ 
สายไฟ ตัวเครื่องปรับอากาศมีฝาปิดมิดชิด และอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน กรณีพบว่า 
มีความผิดปกติผู้ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานกับช่างรับซ่อมให้มาด าเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ และการล้าง
ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ก าหนดแผนการท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง ด าเนินการใน                          
ช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศท างานได้ปกติส าหรับให้บริการอาจารย์ และนักศึกษาใน                 
การจัดการเรียนการสอน 

 

 
 

รูปที่ 10 เครื่องปรับอากาศที่พร้อมใช้งาน 
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 2.4 การตรวจสอบโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ผู้สอนและเก้าอ้ีส าหรับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินการตรวจสอบสภาพโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ผู้สอนและเก้าอ้ีส าหรับนักศึกษา ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานกรณีตรวจสอบพบว่าโต๊ะเก้าอ้ีมีสภาพช ารุดเสียหาย เช่น ขาเก้าอ้ีหัก ที่วางแขนหลุด ล้อหัก 
หรือน็อตหลุด เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์  โดยการเขียน
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีลงนาม ส่งไปยังงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์                    
เพ่ือแจ้งใหเ้จ้าหน้าที่มาด าเนินการติดตั้งซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ  

การจัดเรียงเก้าอ้ีในห้องเรียนผู้ปฏิบัติงานด าเนินการส ารวจและวางแผนการจัดวางโต๊ะ
เก้าอ้ีให้เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียน หลังจากนั้นประสานงานกับแม่บ้านประจ าอาคารให้จัดโต๊ะเก้าอ้ี 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน จ านวน 1 ชุด และเก้าอ้ีส าหรับนักศึกษา จ านวน 30 - 50 ตัว ตามความเหมาะสม
ของขนาดห้องเรียน โดยการจัดการวางโต๊ะเก้าอ้ีต้องเว้นระยะห่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โต๊ะเก้า อ้ีส าหรับอาจารย์ผู้สอน วางระยะห่างจากผนังห้องเรียนประมาณ                    
1.00 - 1.20 เมตร เพ่ือให้อาจารย์สะดวกในการเดินสอนหน้าห้องเรียน และระยะห่างจากโต๊ะอาจารย์
ผู้สอนกับเก้าอ้ีส าหรับนักศึกษา ควรวางระยะห่างประมาณ 50 - 80 เซนติเมตร ตามเหมาะสมของขนาด
ห้องเรียน 

2. เก้าอ้ีส าหรับนักศึกษา วางระยะห่างประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร เพ่ือให้มีช่องทาง
เดินส าหรับให้นักศึกษาเดินเข้า - ออกไปนั่งได้อย่างสะดวก  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 แผนผังการจัดห้องเรียน 

 กระดาษบอร์ด ล าโพง ล าโพง 

โต๊ะอาจารย ์ 
ประตู 

ประตู 

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 

เค
รื่อ

งป
รับ

อา
กา

ศ 

เก้าอี้ น.ศ เก้าอี้ น.ศ เก้าอี้ น.ศ เก้าอี้ น.ศ เก้าอี้ น.ศ เก้าอี้ น.ศ 

เค
รื่อ

งป
รับ

อา
กา

1.00-1.20 m 

50-80 cm 
30-50 cm                 30-50 cm                        30-50 cm                        30-50 cm                       30-50 cm 

30-50 

cm 

 

 

30-50 

cm 

 

 

30-50 

cm 
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 ปัญหา  ในบางครั้งจ านวนเก้าอ้ีไม่เพียงพอส าหรับนักศึกษา เนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่วไป
บางรายวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวนมาก นักศึกษาไปยกเก้าอ้ีของห้องอ่ืนมาใช้งาน ท าให้เกิดปัญหา
เก้าอ้ีในห้องนั้นไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ผู้ปฏิบัติงานจัดหาเก้าอ้ีส ารองให้เพียงพอส าหรับนักศึกษาก่อน
เปิดภาคเรียน และติดประกาศแจ้งให้อาจารย์และนักศึกษารับทราบให้น าเก้าอ้ีส ารองที่จัดเตรียมไว้ไปใช้
งานหรือแจ้งแม่บ้านให้ยกเก้าอ้ีส ารองไปใส่ในห้องเรียนให้เพียงพอกับจ านวนักศึกษา 
 

 ข้อเสนอแนะ  ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนจากระบบบริการ
บุคลากร จะมีข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาและมีระบุห้องเรียน หลังจากนั้น
ประสานให้แม่บ้านจัดเก้าอ้ีให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาในแต่ห้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
ให้บริการห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 

หลังจากด าเนินการเตรียมความพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบตามแบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรวจสอบสภาพของคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีขั้นตอนการตรวจสอบการท างานของ
แต่ละประเภทดังนี ้

3.1 การตรวจสอบการท างานคอมพิวเตอร์ 
1. ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ครบหรือไม่ 

ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ช ารุดเสียหาย                              
เช่น คอมพิวเตอร์มีปุ่มหาย หรือฝาครอบปิดไม่สนิท จอภาพเป็นรอย เมาส์แตกหักมีเสียงดังข้างใน                             
หรือคีย์บอร์ดปุ่มหลุดหาย เป็นต้น  

2. ตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการท างานของ
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานได้ จอภาพมีความคมชัด สีไม่เพ้ียน เมาส์ และคีย์บอร์ดท างานปกติหรือไม่ โดยการ
เปิดคอมพิวเตอร์ฟังสัญญาณเตือน หากมีเสียงดังผิดปกติ เช่น มีเสียงดังปิ๊ปๆๆแสดงว่าเกิดปัญหาจาก                    
แรม (RAM) หรือการเสียบการ์ดอาจจะหลวมหรือการเชื่อมต่อสายต่างๆ ผิดได้ และการเกิดความผิดพลาด                    
จากฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไดร์ฟ คีย์บอร์ด เมาส์ จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จอภาพ เป็นต้น  

3. ตรวจสอบโปรแกรม ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์   
ให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการตรวจสอบโปรแกรมหมดอายุการใช้งาน การเปิดโปรแกรมช้าหรือเปิดใช้งาน
ไม่ได้ และมีโปรแกรมที่ต้องการใช้งานครบ โปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับใช้งานมีดังนี้ ระบบปฏิบัติการ (OS) 
ไมโครซอฟออฟฟิต โปรแกรมอ่าน pdf โปรแกรมสแกนไวรัส และโปรแกรมอ่ืนที่ใช้งาน เป็นต้น                             
และตรวจสอบโปรแกรมว่ามีปัญหาการท างานผิดปกติหรือไม่ อาจเกิดจากไวรัสเข้าไปท าลายโปรแกรม 
โดยการเปิดโปรแกรมขึ้นมาและทดสอบใช้งาน ถ้าเปิดใช้งานได้ปกติไม่มีข้อความขึ้นเตือนหน้าจอภาพ
แสดงว่าใช้งานปกติ หรือถ้ามีข้อความขึ้นแจ้งเตือนต้องด าเนินการแก้ไขด้วยการลงโปรแกรมใหม่                                    
หรือแจ้งช่างซ่อมแก้ไขทันที 

4. ตรวจสอบสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสายไฟ                       
และสายสัญญาณต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไฟติดๆ                               
ดับๆ สายไฟ สายสัญญาณหลวมหรือหัก มีรอยช ารุดเสียหาย ควรเปลี่ยนใหม่ทันที เพ่ือป้องกันอันตรายที่                       
เกิดข้ึนได ้

 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบการท างานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 



31 
 

 
 

ภาพที่ 12 คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
 

3.2 การตรวจสอบการท างานของโปรเจคเตอร์ 
1. ตรวจสอบโปรเจคเตอร์  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบต าแหน่งการติดตั้งให้ตรง                              

หากเอียงใช้มือปรับให้ตรงและล็อกให้แน่นเพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ ปัดฝุ่นท าความบริเวณรอบตัวเครื่อง                    
และท าความสะอาดหน้าเลนส์ โดยน าผ้าหรือส าลีชุบแอลกอฮอล์แล้วเช็คไปที่หน้าเลนส์ให้สะอาด 

2. ตรวจสอบการท างานโปรเจคเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดโปรเจคเตอร์ เพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ถ้ามีการท างานปกติภาพที่ฉายจะคมชัด ตัวหนังสือไม่เบลอ สีไม่เพ้ียน หากพบอาการผิดปกติมี           
ดังนี้ ตัวหนังสือเบลอ ภาพซ้อน เป็นจุดสี เครื่องเปิดไม่ติด สาเหตุอาจมาจาก Powerเปิดปิด หรือเมนบอร์
เสีย เป็นต้น โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบดังนี้ 
                       2.1 การเปิดโปรเจคเตอร์ ให้ชี้รีโมทไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์ สังเกตไฟที่โปรเจคเตอร์
ปรากฏ ไฟสีแดง หมายความว่า “ปิดการใช้งาน” แต่มีกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่องแล้ว แต่ถ้าปรากฏ                    
ไฟสีฟ้า หมายความว่า “เปิดการใช้งาน” จะมีแสงค่อยๆ สว่างชัดเจนบนกระดานอัจฉริยะ  
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ภาพที่ 13 การเปิดโปรเจคเตอร์ 
 

   2.2 หลังจากเปิดโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบช่องรับสัญญาณที่โปรเจคเตอร์      
โดยเลือกกดปุ่ม source ทีร่ีโมทคอนโทรล กรณีใช้สายเชื่อมต่อแบบ VGA เลือกช่อง สัญญาณ Computer 
1 IN กรณีใช้สายเชื่อมต่อแบบ HDMI เลือกช่องสัญญาณ HDMI 1 IN ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปยังต าแหน่งที่
ต้องการ กดเลือด OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ภาพที่ฉายจะคมชัด ตัวหนังสือไม่เบลอ สีไม่เพ้ียน เหมือนที่
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 

 
 

ภาพที่ 14 การท างานของโปรเจคเตอร์ที่เป็นปกติ 

 

แบบ VGA เลือก Computer 1 IN 

แบบ HDMI เลือก HDMI 1 IN 

https://www.google.com/search?q=source+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwie-sS5sKTtAhVS_GEKHQZ5DvYQBSgAegQIBBA0
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3. ตรวจสอบสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสายไฟ                       
และสายสัญญาณต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไฟติดๆ                               
ดับๆ สายไฟช ารุด สายสัญญาณหลวมหรือหัก ให้สังเกตภาพของโปรเจคเตอร์สีจะเพ้ียนควรเปลี่ยนใหม่ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานปกติ 

 

3.3 การตรวจสอบการท างานของโทรทัศน์ 
1. ตรวจสอบโทรทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบจอภาพว่ามีรอยช ารุดเสียหาย                       

รีโมท มีพร้อมใช้งานหรือไม่ และการท าความสะอาดบริเวณรอบตัวเครื่องโดยใช้ผ้านิ่มเช็ดเบาๆ  
2. ตรวจสอบการท างานโทรทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดโทรทัศน์ เพ่ือท าการตรวจสอบ                          

การท างาน ถ้ามีการท างานปกติภาพที่ฉายจะคมชัด ตัวหนังสือไม่เบลอ สีไม่เพ้ียน มีเสียงดัง ความสว่าง
พอดีไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป หากพบอาการผิดปกติมีดังนี้ ตัวหนังสือเบลอ ภาพซ้อน เครื่องเปิดไม่ติด      
จอมืด หรือไม่มีเสียง เป็นต้น  

3. ตรวจสอบสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสายไฟ                       
และสายสัญญาณต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไฟติดๆ                               
ดับๆ สายไฟช ารุด สายสัญญาณหลวมหรือหัก ให้สังเกตภาพของโทรทัศน์สีจะเพ้ียนควรเปลี่ยนใหม ่เพ่ือให้
สามารถใช้งานปกต ิ

 

 
 

ภาพที่ 15 โทรทัศน์ท างานปกติ 
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3.4 การตรวจสอบการท างานของเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน 
1. ตรวจสอบเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบตัวเครื่องขยาย

เสียงและไมโครโฟนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปุ่มควบคุมอยู่ครบไม่ช ารุด และสามารถหมุนปรับเสียงได้               
ตัวไมโครโฟน ไม่ยุบหรือแตกหัก สายไมโครโฟนไม่หักงอ และล าโพงไม่พังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2. ตรวจสอบการท างานเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิด                       
เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน เพ่ือตรวจสอบการท างานด้วยการพูดทดสอบว่ามีเสียงดังปกติ                          
รวมถึงการตั้งค่าปรับแต่งคุณภาพเสียงต่างๆ ปรับเสียงให้พอดีกับขนาดห้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ อ่ืน                    
มีข้ันตอนการเปิดใช้งานดังนี้  

2.1 เสียบปลั๊กไฟฟ้า 

 
 

ภาพที่ 16 การเสียบปล๊ักไฟฟ้า 
 

 2.2 เสียบสายไมโครโฟนกับเครื่องขยายเสียง มีช่องเสียบ จ านวน 2 ช่อง คือ MIC1               
กับ MIC2 เพ่ือให้มีเสียงดังออกมามีวิธีการใช้งานมีดังนี้ 
   2.2.1 กรณีเสียบสายไมโครโฟนช่อง MIC1 ต้องเปิดใช้งานปุ่มเสียงไมโครโฟน MIC1  
  2.2.2 กรณีเสียบสายไมโครโฟนช่อง MIC2 ต้องเปิดใช้งานปุ่มเสียงไมโครโฟน MIC2  

 
 

ภาพที่ 17 การเปิดใช้งานและเสียบสายไมโครโฟน 

ปรับเสียงดังเบา 

ช่องเสียบไมโครโฟน เปิดเสียงไมโครโฟน MIC1, MIC2 
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3. เปิดปุ่ม POWER ที่ตัวเครื่องขยายเสียง หลังจากนั้นให้ท าการปรับเสียง               
ดังเบาที ่ปุ่ม MASTER ตามความต้องการ 

 
 

 
 

ภาพที่ 18 การเปิดปุ่ม POWER เครื่องขยายเสียง 
 

4. เปิดปุ่มที่ตัวไมโครโฟน ท าการทดสอบระบบเสียง โดยการใช้เสียงพูดไม่ควร
ใช้การเคาะหรือเป่าลมเข้าไปอาจท าให้ไมโครโฟนได้รับความเสียหายได้ 
 

 
 

ภาพที่ 19 การเปิดปิดไมโครโฟน 
 

เปิด POWER 

เปิด เลือ่นขึน้ 

ปิด เลื่อนลง 
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3. ตรวจสอบเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องขยาย     
และสายสัญญาณต่างๆ  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสายไฟ สายเสียง สายเชื่อมต่อสายล าโพง                         
และน าสายสัญญาณต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันจึงสามารถใช้งานได้ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น สายไฟช ารุด 
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  ผู้รับบริการน าไฟล์ข้อมลูมาเปิดใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้งานเป็นรุ่นเก่าไม่รองรับไฟล์ข้อมูล 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมโปรแกรมและสอบถามผู้รับบริการ
เกี่ยวกับความต้องการในการใช้งานโปรแกรมในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย
ก่อนเปิดการเรียนการสอน ส าหรับให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ  ผู้ปฏิบัติงานควรติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่น ามาใช้งาน และอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือรองรับการใช้งานของผู้รับบริการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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หลังจากด าเนินการเตรียมความพร้อมท าการติดตั้งและตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์                       
และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งานส าหรับการเรียนการสอน ภายในห้องเรียน                    
มีพอร์ตสายแลน จ านวน 1 พอร์ตติดกับผนังหน้าห้องเรียน จึงต้องการจัดท าสายแลนเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ มีข้ันตอนดังนี ้
 4.1 การเข้าหัวสายแลน 
 1. การเตรียมอุปกรณ์เข้าหัวสายแบบ UTP ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ใน                              
การเข้าหัวสายแลน จ านวน 1 เส้น ประกอบด้วย  

   1. สาย Cable UTP CAT ความยาวตามต้องการ  
   2. หัว JACK RJ-45 จ านวน 2 หัว  
   3. มีด CUTER หรือกรรไกร 
   4. คีมเข้าหัว JACK RJ-45 
 

 
 

ภาพที่ 23 การเตรียมอุปกรณ์เข้าหัวสายแลน 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ 
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  2. วิธีการเข้าหัวสายแลน   
  2.1 วัดตัดสาย Cable ให้ได้ระยะทางตามจุดที่ต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 24 สาย Cable 
 

  2.2 หลังจากตัดสาย Cable แล้ว ปลอกสายหุ้มด้านนอก ให้ได้ระยะประมาณ 1 นิ้ว             
ดึงปลอกหุ้มออกให้เหลือแค่สายภายใน 
 

 
 

ภาพที่ 25 การปลอกสายหุ้ม Cable 



42 
 

 2.3 เรียงสายแบบมาตรฐาน TIA/EIA568B ซึ่งจะเรียงสีดังนี้                         
  ขาวส้ม  ส้ม  ขาวเขียว  ฟ้า  ขาวฟ้า  เขียว  ขาวน้ าตาล  น้ าตาล 

 

 
 

ภาพที่ 26 การเรียงสายแบบมาตรฐาน TIA/EIA568B 
 

  2.4 ท าการตัดปลายสายให้เสมอกัน โดยใช้คีมเข้าหัวหรือกรรไกรน าสายเข้าไปในตัว              
Jack RJ-45 แล้วดันสายเข้าไปให้สุดหัว 

 

  
 

ภาพที่ 27 การตัดปลายสาย Cable 
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 2.5 น าหัว Jack เข้าในช่องเข้าหัวของคีมเข้าหัว 
 

 

 
 

ภาพที่ 28 การเข้าหัว Jack 
 

2.6 บีบคีมเพ่ือเข้าหัวสายแลน 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 การบีบคีมเข้าหัวสายแลน 
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 2.7 ท าการเข้าทั้ง 2 ด้านให้เสร็จเรียบร้อย 
 

 
 

ภาพที่ 30 การเข้าหัวสายแลน 
 

  2.8 น ามาตรวจสอบสัญญาณการ Link ด้วยเครื่องมือวัด การใช้เครื่องมือตรวจสอบ                                    
การเข้าสายถูกต้องหมดจะมีสัญญาณ ไฟสีเขียว แสดงการเชื่อมโยงให้เห็นครบทุกสาย ถ้าพบว่า                          
มีการใส่สายสลับช่องกัน ก็จะตรวจด้วยสายตาเพ่ือหาต าแหน่งผิด หรือมี ไฟสีแดง ปรากฏขึ้นให้ท า                
การตัดหัวที่ผิดทิ้งเพ่ือเข้าหัวใหม่ 

 

 
 

 ภาพที่ 31 การใช้เครื่องมือตรวจสอบสายแลน 
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  4.2 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      หลังจากเข้าหัวสายแลนทั้ง 2 ข้าง ผ่านการตรวจสอบสัญญาณใช้งานได้ ให้น าสายแลน
เชื่อมต่อกับพอร์ตที่ผนังห้อง และน าหัวสายแลนอีกด้านหนึ่งเสียบกับพอร์ตที่คอมพิวเตอร์ ให้สังเกต
สัญลักษณ์รูปคอมพิวเตอร์ที่จอภาพ แสดงว่ามีสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ 

    
  

 
 

ภาพที่ 32 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

ปัญหา  ผู้ใช้งานในบางครั้งถอดสายแลนออกมาเชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คส่วนตัว แล้วไม่น าไป
เสียบต่อกับคอมพิเวตอร์เข้าที่เดิม หรือเชื่อมต่อผิดวิธีท าให้ช ารุดเสียหาย ส่งผลท าให้ผู้ใช้งานครั้งต่อไป    
ใช้งานไม่ได ้

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในห้องเรียนหลังการใช้งาน หากมีการถอดสายหรือช ารุดเสียหายจะได้ท าการเชื่อมต่อหรือซ่อมบ ารุง
แก้ไขได้ทัน เพ่ือท าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ  ผู้ปฏิบัติงานควรอธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับ
คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คส่วนตัว และประกาศชี้แจงให้ผู้ใช้งานน าสายแลน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไปเชื่อมต่อ
เข้าท่ีเดิมใหร้ับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

 พอร์ตแลนติดกบัผนังห้องเรียน 
 พอร์ตเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต 

 

 

 มีสัญญาณอินเตอร์เนต็

คอมพิวเตอร ์
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ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจหลักการท างานของกระดานอัจฉริยะประกอบด้วย กระดาน 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และปากกาส าหรับเขียนบนกระดานอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่น าเอาระบบ
สัมผัสที่ตัวกระดานสามารถทัชสกรีนหน้าจอได้ การใช้งานกระดานอัจฉริยะสามารถใช้งานด้วยการเขียนลง
บนกระดานได้ 2 รูปแบบ คือ การใช้งานด้วยการเขียนด้วยปากกาน้ าหมึกและการใช้งานผ่านโปรแกรม
ต้องด าเนินการติดตั้งโปรแกรม LightPen และโปรแกรม SPDrive เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จึงสามารถ                           
ใช้งานได้ และต้องตรวจสอบความสะอาดของกระดาน หากมีคราบหมึกติดบนพ้ืนกระดานส่งผลท าให้                         
ฉายโปรเจคเตอร์ลงบนกระดานมองเห็นตัวอักษรเบลอ ไม่คมชัด ก่อนที่จะตรวจสอบการท างานกระดาน
อัจฉริยะได ้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการติดตั้งซอร์ฟแวร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย มีขั้นตอนดังนี้ 

  5.1 การตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม SPDrive ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบ
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก่อน หรือน าคอมพิวเตอร์ลงระบบปฏิบัติการใหม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้ง 
โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://bit.ly/3eTATwy มีข้ันตอนการติดตั้งดังนี้ 

 1. เปิดโฟลเดอร์จะปรากฎโปรแกรม Setup_SPDrive9 ให้คลิกขวา 1 ครั้ง                
เลือก Run as administrator เพ่ือท าการรันโปรแกรม 

 

 
 

ภาพที่ 33 การติดตั้งโปรแกรม SPDrive 
 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบกระดานอัจฉริยะ 
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 2. ท าการติดตั้งโปรแกรมให้เลือก Yes 
 

 
 

ภาพที่ 34 ท าการติดตั้งโปรแกรมใหเ้ลือก Yes 
 

 3. ให้เลือก Next 
 

 
 

ภาพที่ 35 ท าการติดตั้งโปรแกรมต่อไป 
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 4. จะปรากฎหน้าให้เลือกไดร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม ส่วนติดตั้งในไดร์ C                    
ซึ่งโปรแกรมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้เลือก Next 

 

 
 

ภาพที่ 36 การเลือกติดตั้งในไดร์ C 
 

 5. รอโปรแกรมติดตั้งจนกว่าจะปรากฎหน้าต่าง Finish แสดงว่าลงโปรแกรมส าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว คลิก Finish ปิดโปรแกรม 

 

 
 
ภาพที่ 37 โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
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 6. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการตั้งค่าการใช้งานเพ่ือทดสอบ                

การท างานโดยเปิดโปรแกรมคลิกท่ี SPdriver ที่มุมขวาล่างสัญลักษณ ์  เลือก Calibration > Manual       

ใช้ปากกากดไปที่วงกลม แต่ละมุมจนครบทั้ง 4 มุม จากนั้นรอจนเครื่องท าการประมวลผลเสร็จ 
 

 
 

ภาพที่ 38 การตั้งค่าการใช้งานระบบ Interactive 
 

5.2 การติดตั้งโปรแกรม LightPen  
 1. เปิดโฟลเดอร์จะปรากฎโปรแกรม Setup LightPen ให้คลิกขวา 1 ครั้ง                         

เลือก Run as administrator เพ่ือท าการรันโปรแกรม 
 

 
 

ภาพที่ 39 การติดตั้งโปรแกรม LightPen 
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 2. ท าการติดต้ังโปแกรมให้เลือก Yes 
 

 
 

ภาพที่ 40 ท าการติดตั้งโปรแกรมใหเ้ลือก Yes 
 

3. ให้เลือก Next 
 

 
 

ภาพที่ 41 ท าการติดตั้งโปรแกรม 
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 4. จะปรากฎหน้าให้เลือกไดร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม ส่วนติดตั้งในไดร์ C               
ซึ่งโปรแกรมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้เลือก Next 

 

 
 

ภาพที่ 42 การเลือกติดตั้งในไดร์ C 
 

 5. ให้เลือก Install เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม 
 

 
 

ภาพที่ 43 ท าการติดตั้งโปรแกรม 
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 6. รอโปรแกรมรันจนกว่าจะปรากฎหน้าต่าง Finish แสดงว่าลงโปรแกรมส าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว หากต้องการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือก Yes, restart the computer now                                
หากไม่ต้องการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือก No,I will restart the computer later แต่ในที่นี้ให้
เลือก No เพ่ือท าการตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยท าการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงครั้งเดียว 
หลังจากนั้น คลิก Finish ปิดโปรแกรม 

 

 
 

ภาพที่ 44 โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
 

7. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎไอคอนหน้าเดสท็อป  
แสดงว่าลงโปรแกรมส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

5.3 การตรวจสอบการใช้งานปากกา Interactive เขียนบนกระดานอัจฉริยะ  
                          หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรเจคเตอร์ภาพจะฉายบนกระดาน
อัจฉริยะ หลังจากนั้นท าการเปิดใช้งานโปรแกรม LightPen หน้าเดสก์ท็อปจะปรากฎเครื่องมือต่างๆ                  
ที่ช่วยในการเรียนการสอนบนกระดานอัจฉริยะสามารถเขียน บันทึก แก้ไข วาดรูปตามที่ต้องการบน
กระดานอัจฉริยะได ้มีวิธีการใช้งาน ดังนี้ 

1. การเตรียมใช้งานปากกา Interactive ผู้ปฏิบบัติงานต้องใส่ถ่านที่ปากกา 
จ านวน 2 ก้อน และกดเปิดสวิซท์ที่ท้ายปากกา จ านวน 1 ครั้ง ทดลองกดที่ปลายปากกาจะมีไฟสีส้ม                  
แสดงว่าพร้อมใช้งาน และกดปิด จ านวน 1 ครั้ง หลังเลิกใช้งานให้น าถ่านออกทุกครั้ง เพ่ือลดการใช้งาน
พลังงานถ่าน 
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ภาพที่ 45 การใช้งานปากกา Interactive 
 

2. กรณีปากกาเขียนไม่ตรงกับต าแหน่งที่ต้องการ ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการการตั้งค่า
ความละเอียดของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อแต่ะละรุ่นมีความละเอียดไม่เท่ากัน                        
มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกขวาที่หน้าเดสทอป ให้เลือก Display settings 

 
 

ภาพที่ 46 การตั้งค่าความละเอียด 

 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 

เซน็เซอร์สัมผัสกับกระดาน  ปุ่มเปิดปดิ 

การใส่ถ่าน AAA 
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2. จะปรากฎหน้า Display ให้เลือกความละเอียด Advanced scaling settings     
ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์จะตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมไว้ให้สังเกตค าว่า (Recommended) ปรากฎอยู่        
ข้างหลังให้เลือกความละเอียดนี้เป็นหลัก หลังจากนั้นทดลองเขียนบนกระดานว่าต าแหน่งตรงหรือไม่                       
หากเขียนยังไม่ตรงกับต าแหน่งให้เปลี่ยนความละเอียดจนกว่าปากกาจะเขียนตรงกับต าแหน่งที่ต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 47 การตั้งค่าความละเอียดที่ต้องการ 
 

5.4 ตรวจสอบกระดานอัจฉริยะ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพพ้ืนกระดานไม่ให้
ช ารุดหรือพ้ืนกระดานแตกหัก และการท าความสะอาดกระดานอัจฉริยะ เนื่องจากการใช้งานกระดาน
อัจฉริยะสามารถใช้งานด้วยการเขียนลงบนกระดานได้ 2 รูปแบบ คือ การใช้งานผ่านโปรแกรมและการใช้
งานด้วยการเขียนด้วยปากกาน้ าหมึก ซึ่งต้องท าความสะอาดอยู่เสมอโดยการใช้ผ้าชุบน้ ายาส าหรับเช็ดท า
ความสะอาดกระดานอัจฉริยะ และการใช้ผ้าชุบน้ าหมาดๆ เช็ดบนกระดานอัจฉริยะ หากกระดาน                            
ไม่สะอาด มีคราบน้ าหมึกติดบนกระดาน ส่งผลท าให้ขณะใช้งานโปรเจคเตอร์ฉายบนกระดานภาพจะเบลอ 
ไม่คมชัด หากใช้งานผ่านโปรแกรมก็ไม่สามารถสัมผัสหรืออาจตอบสนองช้าได ้ 
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ภาพที่ 48 อุปกรณ์ท าความสะอาดกระดานอัจฉริยะ 
 

ปัญหา  ผู้ใช้บริการบางคนไม่ใช้ปากกาส าหรับเขียนกระดานอัจฉริยะที่จัดเตรียมไว้                                 
แต่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดเขียนลงบนกระดาน ส่งผลท าให้ลบไม่ออกหรือมีคราบน้ าหมึกติดกระดานท าความ                      
สะอาดยาก  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ผู้ปฏิบัติงานควรจัดเตรียมปากกาส าหรับเขียนกระดานอัจฉริยะ       
ให้พร้อมส าหรับการให้บริการ และจัดท าวิธีการใช้งานกระดานอัจฉริยะสื่อสารกับผู้ใช้บริการให้เข้าใจ        
โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ก ากับไว้ที่กระดาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนก่อนเปิดภาคเรียน                                 
เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับใช้งานและติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานให้ทราบข้อจ ากัดและ
วิธีการใช้งานกระดานอัจฉริยะก่อน เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
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 การซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน มีความส าคัญมาก                  
เนื่องมีการใช้งานอยู่เป็นประจ าผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์      
ในห้องเรียนให้พร้อมส าหรับใช้งานการเรียนการสอน หากตรวจสอบพบว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่
ช ารุดเสียหายให้ด าเนินการแก้ไขทันที กรณีต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น แรม ฮาร์ดดิส เมนบอร์ด เมาส์ 
คีย์บอร์ด เป็นต้น ให้ส่งร้านรับซ่อมให้ด าเนินการ หลังจากนั้นประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ และแจ้ง
ให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือของบประมาณที่ต้องใช้ในการซ่อมบ ารุงน ากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีข้ันตอนดังนี ้

 6.1 การซ่อมด้วยตนเอง  

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน                            
โดยการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และทดสอบการท างานของ
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีความช ารุดเสียหายให้ตรวจสอบหาสาเหตุอาการเสียให้ชัดเจน 
เช่น การเปลี่ยนสายโปรเจคเตอร์ ตัวแปลงสัญญาณ การลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไมโครโฟน เมาส์ 
คีย์บอร์ด และสายเชื่อมต่อต่างๆ เป็นต้น เพ่ือจะได้ด าเนินการซ่อมได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

2. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือน าวัสดุส ารองที่ต้องการใช้งาน น าไปซ่อมบ ารุง                               
หรือเปลี่ยนอุปกรณ ์พร้อมทดสอบระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 

 
 

ภาพที่ 49 การลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 6 การซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในห้องเรียน 
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3. กรณีต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง ผู้ปฏิบัติงานประสานงาน                       
กับร้านขายอุปกรณ์เพ่ือขอใบเสนอราคา หลังจากนั้นน าใบเสนอราคามอบให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ                          
ให้ด าเนินการขออนุญาตซื้อจ้างเบิกจ่ายตามระเบียบให้เรียบร้อย 

6.2 การส่งร้านซ่อมบ ารุง  

ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการประสานงานติดต่อกับร้านรับซ่อมให้ด าเนิการตรวจสอบอาการเสีย
อย่างละเอียด และจัดท าใบเสนอราคาส่งมายังคณะน าใบเสนอราคาให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือขออนุญาต
ซื้อจ้างตามระเบียบ ส่วนใหญ่โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์  และระบบอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย                          
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เป็นต้น มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 1. ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์
เบื้องต้น หากพบว่ามีความช ารุดเสียหายให้น าโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ส ารองไว้มาติดตั้งทดแทนให้
สามารถใช้งานได้ หลังจากนั้นแจ้งร้านรับซ่อมและบันทึกลงแบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์ระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ อาการเสีย ระบุชื่อร้าน จ านวนเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์                     
วันที่รับซ่อมให้ชัดเจน หลังจากนั้นประสานงานกับร้านรับซ่อมให้มารับโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับซ่อมให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

 2. หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานด าเนินการประสานงานกับร้านรับซ่อมให้มารับโสตทัศนูปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบ และประเมินราคาจัดท าใบเสนอราคาซ่อม หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานน าใบเสนอ
ราคาให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะให้ด าเนินการขออนุญาตซื้อจ้างเบิกจ่ายตามระเบียบให้เรียบร้อย 

 3. หลังจากน าใบเสนอราคาให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือด าเนินการขอ
อนุญาตซื้อจ้างเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดี เสนอคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบอนุญาตซื้อจ้างตามข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานประสานงานให้ร้านรับซ่อมด าเนินการ
ซ่อมไดท้ันที พร้อมก าหนดวันส่งมอบให้ชัดเจน 

4. ร้านรับซ่อมน าโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มาส่งคืนยังคณะตามก าหนดที่ระบุไว้ 
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ท าการติดตั้งและทดสอบการท างาน                     
ก่อนตรวจรับโสตทัศนูปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย 
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ภาพที่ 50 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ 
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 ปัญหา  วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องการใช้งานในการซ่อมบ ารุงที่มีอยู่ในบางครั้ง                         
ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้งานมีหลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่น ไม่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้จึงต้องรอการสั่งซื้อเกิดความล่าช้าในการซ่อมบ ารุง 
 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา   
 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการวางแผนการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์                               
และอุปกรณ์ หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบด าเนินแก้ไขทันที เพ่ือป้องกันโสตทัศนูปกรณ์ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายระหว่างการใช้งาน 
 2. ผู้ปฏิบัติงานส ารวจและจัดท าแผนจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นส ารองไว้ กรณีเกิดความช ารุด
เสียหายจะได้น ามาด าเนินการซ่อมบ ารุงได้ทันที 
 

ข้อเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติงานควรจัดท าขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์                     
ที่ถูกต้อง พร้อมให้ค าแนะน าการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ให้กับผู้ใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนใช้งาน
หากไม่เข้าใจให้ติดต่อผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้มาด าเนินการ เพ่ือป้องกันโสตทัศนูปกรณ์ได้รับ                        
ความเสียหาย 
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ประวัติผู้เขียน 
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