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บรบิทของวิทยาลัยนานาชาติ 

ชื่อหนวยงาน 

 วทิยาลัยนานาชาต ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ีตั้ง 

 อาคารวทิยาลัยนานาชาต ิศูนยการศกึษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง  

อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม 

ตดิตอ  

 โทรศัพท 034 964 946  โทรสาร 034 964 945เว็ปไซตwww.ssruic.ssru.ac.th 

ประวัตคิวามเปนมาโดยสังเขป  

จากการที่รัฐบาลมนีโยบายสงเสรมิใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศเพื่อน

บาน (นโยบายรัฐบาลดานการศกึษา2544) เปนตนมา  รัฐบาลจึงสงเสรมิและพัฒนาการศกึษายกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสรมิและพัฒนาการ

จัดการศกึษาในสถาบันการศกึษานานาชาตซิึ่งเปนสถานที่ที่มชีาวตางชาตไิดเขามาศกึษา หรอืผูที่เขามา

ทํางานอยูในประเทศไทย อาท ินักศกึษา คณาจารยและผูบรหิารสถานศกึษาที่เปนชาวตางชาต ิเพราะ

บุคคลเหลานี้จะเปนสื่อกลางที่ดใีนการเผยแพรการจัดการศกึษาของไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาตมิากขึ้น 

การจัดการศกึษาของประเทศไทยมกีารพัฒนาดานตางๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนา

หลักสูตรการศกึษาและหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรใหมี

รูเทาทันและเปนสวนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาของ

ประเทศเขามามบีทบาทอยางมาก ในการจัดการศึกษาใหเกดิการเรยีนรูโดยใชสื่อที่เปนสากล เชน 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมในการแขงขันไดระดับนานาชาต ิ  

 จากเหตุขางตน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ จึงได

สงเสรมิและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหเหมาะสม และสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลติบัณฑติใหมคีวามรูทางวชิาการที่

ทันสมัยและความรูภาคปฏบิัตใินการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถเปนกําลัง

สําคัญของสังคมยุค Knowledge-based จงึไดจัดตัง้โครงการจัดการศกึษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ขึ้นในปการศกึษา 2547 และปรับเปนหนวยงานในกํากับโดยตัง้เปนวทิยาลัยนานาชาต ิจัดการเรยีนการ

สอน ณ อาคารศรจุีฑาภา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากจํานวน

นักศกึษาที่เพิ่มมากขึ้น มหาวทิยาลัยฯ จึงมนีโยบายในการขยายพื้นที่การศกึษา โดยในปการศกึษา  

2558 ไดขยายพื้นที่การจัดการเรยีนการสอนของวทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
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มายังอาคารวทิยาลัยนานาชาต ิศูนยการศกึษาจังหวัดนครปฐม ตํา บลคลองโยง อํา เภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดย ในปการศึกษา 2558 ไดเปดการเรยีนการสอน ในสาขาวชิาดังนี้ 

ระดับปรญิญาตร ี 

1) สาขาวชิาธุรกจิการบิ 

2) สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว 

3) สาขาวชิาการโรงแรม 

4) สาขาวชิาบรหิารธุรกจิระหวางประเทศ 
 

ระดับปรญิญาโท  

1) สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา  
 

แตอยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันสภาพสังคมมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางแขงขันกันมากขึ้น 

ดังนัน้วทิยาลัยนานาชาต ิจึงตองพัฒนาดานการเรยีนการสอนใหมคีุณภาพสูระดับนานาชาต ิโดยการ

สรางเครอืขายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศกึษา การ

แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถงึการจัดทําความรวมมอืในการพัฒนาดานวชิาการ และงานวจัิยรวมกัน 

เพื่อกาวใหทันโลกและสามารถผลติบัณฑติที่พงึประสงคไดอยางมคีุณภาพ และมศัีกยภาพตรงตาม

ตลาดอุตสาหกรรมการบรกิารในอนาคต  

 

2. วสิัยทัศน (Vision) 

      วทิยาลัยช้ันนําในการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูงในระดับสากล 

      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

3. พันธกจิ (Mission) 

      ผลติบัณฑติ วจัิย บรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

     To educate people, conduct research, provide academic services to communities and to 

promote and conserve art and cultures  

4. ภารกจิหลัก (Key result area) 

          1. ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับสากล มทีักษะวชิาชีพเฉพาะทาง(ตองแสดงใหเห็นถงึ

ความสามารถในการเปนผูนําในวชิาชีพ) ที่ตรงกับความตองการดานแรงงานของชุมชน สามารถแขงขัน

และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข  

 2. บรกิารทางวชิาการ อบรมวชิาชีพและถายทอดเทคโนโลยแีกชุมชน สังคม อาเซยีนและ

นานาชาตอิยางมคีุณภาพ 

 3. อนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 
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 4. วจัิยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการเรยีนการสอนและการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจน

พัฒนาภูมปิญญาไทยสูอาเซยีนและสากล  

5. เสาหลัก (Pillar) 

      ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

6. วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

มคีวามดงีามและปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย  มคีวามรักใครปรองดอง ใหเกยีรตแิละเคารพ     ผู

อาวุโส  

7.  อัตลักษณ (Identity) 

เปนผูนําดานการปฏบิัต ิถนัดวชิาการ สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล พัฒนาคนใหมคุีณธรรม 

 

เปนผูนําดานการปฏบิัตแิละถนัดวชิาการ  หมายถงึ บัณฑติที่มคีวามรู ความสามารถดานวชิาการ 

หรอืมทีักษะวชิาชีพ ประสบการณ และมคีวามมุงม่ันในการปฏบิัตงิาน มคีวามเปนผูนํา และทํางานเปน

ทมี สามารถนําหลักวชิาการ วชิาชีพ และประสบการณ นํามาประยุกต ใชในการปฏบิัตงิาน ดวยความ

ชํานาญ มคีวามรู คุณธรรม จรยิธรรม และพัฒนาตนเองใหเปนนักปฏบิัตมิอือาชีพ 
 

สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล  หมายถงึ บัณฑติสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการเรยีนรู การถายทอด

ความรู ดานวชิาการ คุณธรรม จรยิธรรม ประสบการณ และการนําไปใชในการปฏบิัตงิาน ตลอดจน

การใชภาษาอังกฤษ เพื่อการวเิคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการประเมนิคาขอมูลอยางมี

วจิารณญาณ 
 

      พัฒนาคนใหมคุีณธรรม   หมายถงึ  บัณฑติเปนผูมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามรับผิดชอบ และมี

จิตสาธารณะในการสรางประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาตติลอดจนปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพของตนเอง  

8.  เอกลักษณ (Uniqueness) 

“เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล” 

เนนความเปนวัง  หมายถงึ เปนหนวยงานที่สบืสานความเปนวังสวนสุนันทา มกีารอนุรักษ ทํานุบํารุง 

และเผยแพรศลิปวัฒนธรรมดานตาง ๆ  
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     เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล  หมายถงึ เปนหนวยงานที่มแีหลงเรยีนรูที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแขงไดระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบ การเรยีนรูของผูรับบรกิารไดอยาง

ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 
 

9.   คานิยมหลัก (Core Values) 

      S:  Strong Leadership   มภีาวะผูนําที่เขมแข็ง 

      S:  Service     มใีจบรกิาร 

      R:  Respect    มคีวามเคารพ ยกยอง  

      U:  Unity     มคีวามสามัคค ีรวมใจ 

      I:   Integrity    มคีวามซื่อสัตย  

      C:  Creativity    มคีวามคดิสรางสรรค 

10.นโยบายการพัฒนาวทิยาลัย 

       วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนยนครปฐม เปนหนวยงานที่เทยีบเทาคณะ 

มุงเนนใหมกีารพัฒนาประสทิธภิาพในการดําเนนิงานเพื่อเปนองคกรระดับสากล สามารถแขงขันไดใน

สภาพแวดลอมที่มกีารเปลี่ยนแปลง และการเปดประชาคมอาเซยีน เพื่อพัฒนาองคกรใหมคีวามม่ันคง

และกาวสูสากล ผูบรหิารสูงสุดของวทิยาลัยนานาชาตจึิงกําหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวทิยาลัย ไวดังนี้ 

1) นโยบายการบรหิารจัดการวทิยาลัย 

 มุงเนนพัฒนา และปฏรูิประบบบรหิารจัดการใหมคีวามคลองตัวโดยยดึหลักธรรมภิบาล  โดย

ใชการบรหิารจัดการตามเกณฑบรหิารจัดการองคกรเพื่อใหวทิยาลัยมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น รวมทัง้สราง

แรงจูงใจในการปฏบิัตงิานและความผาสุกใหกับบุคลากรทัง้องคกร 
 

2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา และชุมชน 

 วทิยาลัยนานาชาตมุิงสรางความเครอืขายที่ดกีับนักศกึษา ศษิยเกาและชุมชน  ตลอดจน

เสรมิสรางทักษะการประกอบวชิาชีพ การเรยีนรูตลอดชีวติใหกับนักศกึษาและศิษยเกา รวมทัง้การ

พัฒนาชุมชน 
 

      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 พัฒนานักศึกษาใหมคีวามโดดเดนทางดานภาษาอังกฤษ มคีวามเปนผูนําในวชิาชีพ  มทีักษะ 

และมคีุณภาพในระดับสากลควบคูกับคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถแขงขันไดในอาเซยีน

และสากล (คุณภาพของบัณฑติที่สําเร็จการศกึษาตองผานการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ IELTS 

5.5 หรอื TOEFL 500หรอื TOEIC 600) โดยมคีวามรูความสามารถดานวชิาการและวชิาชีพเปนอยางดี 
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 4) นโยบายการพัฒนาวทิยาลัยสูความเปนเลศิ 

         มุงความเปนเลศิและมศัีกยภาพในการแขงขันในระดับชาต ิอาเซยีน และนานาชาตไิด 

โดยสงเสรมิและสนับสนุนการทําวจัิย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกดิองคความรูใหม และสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเกดิประโยชนตอการเรยีนการสอนและการถายทอดสูการพัฒนาสังคม 
 

 5) นโยบายการพัฒนาการสรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

         มุงสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนทัง้ดานการบรหิารจัดการ การพัฒนา

อาจารย บุคลากร และนักศกึษา ใหเตรยีมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนไดอยางมคีวามสุข  
 

 6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม  

         มุงสรางเอกลักษณ อัตลักษณ และศลิปวัฒนธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิงานที่

สําคัญที่จะทําใหนักศกึษาของวทิยาลัยมคีวามโดดเดน บัณฑติมคีุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ และ

เอกลักษณที่วทิยาลัย/มหาวทิยาลัยตองการ  
 

 7)นโยบายดานการประกันคุณภาพ  

         มุงเนนการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพใหอยู

ในการปฏบิัตงิานเพื่อใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย  

11.เปาหมายการพัฒนาวทิยาลัย 

 1)“มคุีณภาพชวีติดแีละมคีวามผาสุก ”พัฒนาใหเปนองคกรในกํากับของมหาวทิยาลัยที่มี

ประสทิธภิาพสูง มกีารบรหิารจัดการตามเกณฑบรหิารจัดการองคกร (EdPEx) มกีารสรรหา รักษาและ

พัฒนาบุคลากรที่มศัีกยภาพสูงในการปฏบิัตงิานสราง ปรับปรุงอาคารสถานที่ (ศูนยศาลายา) และสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหใชประโยชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ ทําใหอาจารย บุคลากรและนักศกึษามี

คุณภาพชีวติที่ดแีละมคีวามผาสุก 

 2)“สามารถพึ่งพาตนเองได ” วทิยาลัยนานาชาตมุิงบูรณาการเรยีนการสอน การบรกิาร

วชิาการและการวจัิย เพื่อเพิ่มผลผลติงานวจัิยที่มคีุณภาพทัง้ดานวชิาการและเชิงพาณชิย และตอยอด

องคความรูสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการบรกิารวชิาการแกสังคม และพัฒนาศักยภาพของคณะ 

(อาจารย บุคลากร ทรัพยากรและทรัพยสนิที่ศูนยศาลายา) ใหมคีวามโดดเดน เพื่อการบรกิารทาง

วชิาการตามความตองการของศษิยเกา ชุมชน และสังคม รวมทัง้สรางและใชประโยชนเครอืขายในการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณขององคกร การหาลูกคา และการหารายไดเพิ่มใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได 
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 3) “บัณฑิตท่ีมคุีณภาพ ”วทิยาลัยนานาชาตมุิงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และพัฒนา

กระบวนการผลติ เพื่อความเปนเลศิในการผลติบัณฑติ มภีาวะความเปนผูนําทางดานภาษาอังกฤษและ

วชิาชีพเฉพาะ มคีุณธรรมจรยิธรรมและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ มทีักษะเฉพาะตัว มคีวามพรอมใน

การประกอบวชิาชีพ และสามารถดํารงตนอยูในสังคมที่มสีภาวะการแขงขันสูงได 

 4)“เปนชุมชนวชิาการ ”วทิยาลัยนานาชาตมุิงพัฒนาวทิยาลัยนานาชาตใิหเปนชุมชนวชิาการ 

โดยสรางพรอมของอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร และมบีรรยากาศที่เอื้อตอการผลติบัณฑติ การ

วจัิย และการบรกิารวชิาการแกสังคม และสามารถแขงขันไดทัง้ในทองถิ่น ระดับชาต ิอาเซยีนและ

นานาชาต ิ 

12. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

       ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวจัิยและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูและบรกิารวชิาการแกสังคม 

       ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครอืขายกับองคกรภายนอกทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

       ยุทธศาสตรที่ 4 สรางภาพลักษณขององคกร และสงเสรมิการประชาสัมพันธ 

    ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับการเรยีนการสอนที่มคีุณภาพสูมาตรฐานกาวไกลสูอาเซยีนและสากล 
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โครงสรางวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอํานวยการ  

ประจําวทิยาลัยนานาชาติ 

คณบดวีทิยาลัยนานาชาติ 

คณะกรรมการบรหิาร 

วทิยาลัยนานาชาต ิ 

อธกิารบด ี
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โครงสรางการบรหิารวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 
 

รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หัวหนาฝาย  

บริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหนาฝาย 

คลังและพัสด ุ

 

หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย 

และบริการวิชาการ 

 

หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหนาฝาย 

บริการการศึกษา 

 

หัวหนาฝาย 

แผนงานและประกันคุณภาพ 

 

หัวหนาสํานักงาน 

 

ประธานหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

ประธานหลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

หัวหนาสาขาวิชา 

บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 

 

หัวหนาสาขาวิชา 

ธุรกิจการบิน 

 

หัวหนาสาขาวิชา 

การจัดการทองเที่ยว 

 

 

 

หัวหนาสาขาวิชา 

การโรงแรม 

 

 

ประธานหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

หัวหนาสาขาวิชา 

คณิตศาสตรศึกษา 

 

 

 

คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ
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โครงสรางสํานักงานวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบรหิาร 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

หัวหนาสํานักงาน 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

1.2 งานประชาสัมพันธ 

1.3 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/

โสตทัศนูปกรณ 

1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

1.5 งานบุคลากร 

1.6 งานมาตรฐานระบบ

 

 
2. ฝายคลังและพัสดุ 

2.1 งานการเงิน งานบัญช ี

งานงบประมาณ 

2.2 งานพัสดุ 

 

1. ฝายบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

1.2 งานหลักสูตรและการ

สอน 

1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลขอมูล 

1.4 งานการรับเขาศึกษาตอ 

1.5 งานฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 
2. ฝายวิเทศสัมพันธ 

2.1 งานวิเทศ 

2.2 งานอาเซียน 

1. ฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1.1 งานวิเคราะห 

  นโยบาย/งบประมาณ 

1.2 งานพัฒนาระบบ/ 

  ประเมินผลปฏิบัติ 

   ราชการ 

1.3 งานประกันคุณภาพ 

 

1. ฝายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

1.2  งานเผยแพรผลงานวิจัย 

1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 

1.4 งานบริการวิชาการแก

สังคม 

1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน 

1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 

1.  ฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 งานกิจการนักศึกษา 

1.2 งานบริหารและสวัสดิการ 

1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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โครงสรางหนวยงานยอย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานงานสนับสนุนเทคโนโลยโีสตทัศนูปกรณ 

งานที่ 2/3 

การบรกิารการยมื – 

คนืวัสดุอุปกรณ 

 

งานท่ี 3/3 

การบริการการ

ถ่ายภาพ  ถ่ายวดีีโอ 

 

 
งานที่ 1/ 3 

การบรกิารการเรยีน

การสอนวทิยาลัย

นานาชาต ิ
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 

 ขัน้ตอนการใหบรกิาร และปฏบิัตงิานสนับสนุนเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ ในวทิยาลัย

นานาชาต ิเปนการใหบรกิารของกลุมงานโสตทัศนูปกรณในการดูแลจัดหาความตองการใชงานวัสดุ

อุปกรณการเรยีนการสอน การถายภาพ ถายวดีโีอ และการใหบรกิารยมื–คนืวัสดุอุปกรณ โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

 (1) ขัน้ตอนการบรกิารการเรยีนการสอนวทิยาลัยนานาชาติ 

 (2) ขัน้ตอนการบรกิารการยมื – คนืวัสดุอุปกรณ 

  (3) ขัน้ตอนการบรกิารการถายภาพ  ถายวดีโีอ 

 

1. ข้ันตอนการบรกิารการเรยีนการสอนวทิยาลัยนานาชาติ 
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 1.1 ขัน้ตอนการบรกิารการเรยีนการสอน 

1.1.1 การวางแผนการใชงานอุปกรณประจําปงบประมาณ 

 มกีารวางแผนความตองการการใชงานอุปกรณในการเรยีนการสอน โดยตดิตอประสานงานกับ

กลุมงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณใหเพยีงพอตอการใชงานในวทิยาลัยนานาชาต ิ

 1.1.2 จัดทํารายการบัญชีคุรุภัณฑอุปกรณ 

 เมื่อไดอุปกรณที่กลุมงานพัสดุไดทําการจัดหา จัดซื้ออุปกรณการเรยีนการสอนมาเปนที่

เรยีบรอยแลว จากนัน้จัดทํารายการบัญชีคุรุภัณฑอุปกรณ เพื่อใชในการนับจํานวนอุปกรณวามี

อะไรบางใชงานอยางไรบางมจํีานวนเทาไร ตดิตัง้ใชงานที่ไหนหรอืมกีารเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร  

 1.1.3 จัดทํารายการบันทกึประวัตใินการใชงานอุปกรณ การตรวจสอบซอมแซม และการสง

ซอมอุปกรณ 

 มกีารจัดทํารายการบันทกึประวัตใินการใชงานอุปกรณ การตรวจสอบซอมแซม หรอืแกไข

เปลี่ยนแปลงในกรณทีี่อุปกรณนัน้มปีญหา และการสงซอมอุปกรณในกรณทีี่อุปกรณอยูในประกัน หรอื

หมดประกันไปแลว รวมทัง้อุปกรณที่ไมสามารถซอมไดเอง สงใหกับบรษิัท หางราน ตัวแทนในการ

นําไปซอมแซมใหใชงานไดตามปกตเิหมอืนเดมิ 

 1.1.4 การใหบรกิารการเรยีนการสอน และปฏบิัตงิานในหองเรยีน 201 , 202 , 203 , 204 , 

206 , 207 , 209 , 210 , 301 , 307, 402 , 404 , 405 , 408 , 409, 410 ความจุประมาณหองละ 36 

คน จํานวน 16 หองและ 403 ความจุประมาณหองละ 30 คน จํานวน 1 หอง 

หองเรยีนรวม 306 ใชจัดอบรม สัมมนาจัดกจิกรรมตางๆ ความจุประมาณหองละ  

100 คน จํานวน 1 หองและหองเรยีนรวม 308 ความจุประมาณ 72 คนจํานวน 1 หอง 

 หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 211 ความจุประมาณ 80 คน และหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 

302 ความจุประมาณ 40 คน จํานวน 2 หอง 

 หองปฏบิัตกิารทางการบนิ 205 ความจุประมาณ 40 คน จํานวน 1 หองและหอง 407 

หองปฏบิัตกิารทองเที่ยวและโรงแรมความจุประมาณ 30 คน จํานวน 1 หอง 

 หองประชุม 208 ความจุประมาณหองละ 30 คน จํานวน 1 หอง 
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หมายเลขหอง ช้ัน ประเภทหอง ความจุ ( จํานวนคน ) 

201 2 หองเรยีน 36 

202 2 หองเรยีน 36 

203 2 หองเรยีน 36 

204 2 หองเรยีน 36 

205 2 หองปฏบิัตกิารทางการบนิ 36 

206 2 หองเรยีน 36 

207 2 หองเรยีน 36 

208 2 หองประชุม 30 

209 2 หองเรยีน 36 

210 2 หองเรยีน 36 

211 2 หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 80 

301 3 หองเรยีน 36 

302 3 หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 40 

306 3 หองเรยีนรวม 100 

307 3 หองเรยีน 36 

308 3 หองเรยีนรวม 72 

402 4 หองเรยีน 36 

403 4 หองเรยีน 30 

404 4 หองเรยีน 36 

405 4 หองเรยีน 36 

407 4 หองปฏบัิติการทองเท่ียวและโรงแรม 30 

408 4 หองเรยีน 36 

409 4 หองเรยีน 36 

410 4 หองเรยีน 36 

 

1.1.5 ขัน้ตอนและวธิีการใชงานอุปกรณในหองเรยีน 
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ข้ันตอนและวธิกีารใชงานอุปกรณในหองเรยีน 

กอนเริ่มการเรยีน การสอน 

1. เปดไฟ เปดแอร - เปด SWITCH ไฟใหเรยีบรอย  

- เปด SWITCH แอรใหเรยีบรอย 

2. เปด COMPUTER - เสยีบปลั๊กไฟ จากนัน้เปด SWITCH ปลั๊กไฟ เพื่อเปดคอมพวิเตอร 

- กดปุม POWER : ON        ตามรูปสัญลักษณ ที่คอมพวิเตอร 

3. เปด LCD PROJECTOR 

เปดตูเครื่องเสยีง 

- เปด SWITCH BREAKER : ON ทัง้ 2 ตัว ตรงหนาหองขึ้น  

( SWITCH BREAKER ควบคุมการเปดใชงานตูเครื่องเสยีง และ LCD PROJECTOR ) 

- เสยีบสายสัญญาณภาพ VGA หรอื HDMI ที่บล็อกหนาหอง สวนปลายอกีขางตอเขา

กับคอมพวิเตอร 

- กดรโีมทยเปด LCD PROJECTOR กดตรงปุม POWER : ON         ตามรูปสัญลักษณ 

4. MICROPHONE - เสยีบสาย MICROPHONE ที่บล็อกหนาหองหรอืที่ตูเครื่องเสยีง 

5. สายสัญญาณเสยีง - เสยีบสายสัญญาณเสยีง ที่บล็อกหนาหองหรอืที่ตูเครื่องเสยีง 

หลังเลกิการเรยีน การสอน 

1. ปด LCD PROJECTOR - ปด LCD PROJECTOR กดตรงปุม POWER : OFF          ตามรูปสัญลักษณ 

- กดปด 2 ครัง้ กดปดครัง้แรก เครื่องจะถามวาคุณแนใจจะปดเครื่องไหม  

กดปดครัง้ที่ 2 กดยนืยันวาตองการจะปดเครื่อง 

( รอใหพัดลมระบายความรอนหยุดทํางานกอนจึงคอยปด SWITCH BREAKER ลงได ) 

- ปด SWITCH BREAKER : OFF ลงปดการใชงานตูเครื่องเสยีง และ LCD PROJECTOR 

2. ปด COMPUTER - กดปุมเลอืก Shut down ที่ CPU ตอจากนัน้ปดหนาจอคอม 

- ปด SWITCH ปลั๊กไฟที่เสยีบคอมพวิเตอรลง ตอจากนัน้ดงึปลั๊กออก 

3. เก็บMICROPHON และ

เก็บสายสัญญาณเสยีง 

- เก็บสาย และ MICROPHONE ที่บล็อกหนาหองหรอืที่ตูเครื่องเสยีง 

- เก็บสายสัญญาณเสยีง ที่บล็อกหนาหองหรอืที่ตูเครื่องเสยีง 

4. ปดไฟ ปดแอร - ปด SWITCH ไฟใหเรยีบรอย  

- ปด SWITCH แอรใหเรยีบรอย 

 ขอความรวมมอืทุกทาน หลังจากเลกิเรยีนทุกครัง้ อาจารยผูสอน และนักศกึษาทุกทาน 

ชวยกันปดแอร ปดไฟ และปดอุปกรณสื่อการเรยีนการสอนทุกชนดิใหเรยีบรอยดวยครับ ( เพื่อเปนการ

ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกรอน ) 

 กรณีเกดิปญหา ในการตดิตัง้ การใชงาน การจัดเก็บอุปกรณ หรอืการใชหอง ตดิตอมาที่ หอง  

OFFICE 2 ช้ัน 1 ไดเลยครับ เบอรโทรตดิตอ 034 – 964946 ตอ 105 กลุมงานเทคโนโลยสีารสนเทศ /

โสตทัศนูปกรณ ยนิดใีหบรกิารครับ 
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 1.2. แบบฟอรมการขอใชบรกิารโสตทัศนูปกรณ 

ในฐานะผูใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ ในงานบรกิารไดจัดทําแบบฟอรมรายละเอยีดการขอใช

บรกิารโสตทัศนูปกรณขึ้นมา เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอใชบรกิารและความตองการของผูใชงาน 

รวมทัง้เปนการบันทกึประวัตกิารใชงานอุปกรณ การใชหองเรยีน หองประชุม หองอบรม สัมมนา เพื่อ

ใชในการตรวจสอบ และการใหบรกิารเปนแบบมาตรฐานเดยีวกัน ดังแบบฟอรมตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง แบบฟอรมการขอใชหอง และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

 1.3 ปญหาอปุสรรคในการปฏบิัตงิานและแนวทางแกไข 

 ปญหาอุปสรรคในการปฏบิัตงิานการใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ ของวทิยาลัยนานาชาต ิมี

ปญหาการปฏบิัตงิานในการใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ สําหรับการเรยีนการสอน ผูเขยีนคูมอืปฏบิัตงิาน

หลักขอสรุปปญหาตามประสบการณที่ผูเขยีนไดใหบรกิารโสตทัศนูปกรณมา ดังตอไปนี้ 

 1.3.1 ปญหาการปฏบิัตงิานดานขัน้ตอนการปฏบิัตงิานและการสื่อสาร 

1) ขัน้ตอนในการปฏบิัตงิานที่ซับซอน 

2) การสื่อสารที่สื่อความหมายไมชัดเจน หรอีมเีปลี่ยนแปลง โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

1.3.2 ปญหาการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

1) ปญหาการใชงานเครื่องขยายเสยีง ( Amplifiers ) 

2) ปญหาการใชงานคอมพวิเตอรแบบพกพา และตัง้โตะ ( Computer Notebook and PC )  

3) ปญหาการใชงานเครื่องฉายภาพ ( Projector ) 

4) ปญหาการใชงานเครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ( Digital Visualizer ) 
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5) ปญหาโสตทัศนูปกรณเกาไมมปีระสทิธภิาพ 

6) ปญหาโสตทัศนูปกรณที่ไมไดใชเปนเวลานาน อาจเกดิการชํารุดเสยีหายได 

7) ปญหาไมมคีูมอืในการใชงานโสตทัศนูปกรณ 

 

1.3.3 ปญหาการปฏบิัตงิานดานบุคลากรผูใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ 

1) ปญหาบุคลากรไมเพยีงพอตอการปฏบิัตงิานและใหบรกิาร 

2) ปญหาบุคลากรไมมคีวามรูความเช่ียวชาญในเครื่องมอือุปกรณ 

3) ปญหาบุคลากรไมไดพัฒนาเพิ่มความรูในสาขาที่เกี่ยวของ 

 

1.3.1 ปญหาการปฏบิัตงิานดานขัน้ตอนการปฏบิัตงิานและการสื่อสาร 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขปญหา 

        1) ข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีซับซอน 

        การใหบริการโสตทัศนูปกรณในบางครง  

บางกิจกรรม ระหวางผูขอใชบริการ และผูใหบริการ

โสตทัศนูปกรณนั้น ตองผานข้ันตอนมากเกินไป  

ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานใหบริการ ท่ี

จะตองจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณไดทันเวลา และ

บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        ผูขอใชบริการ ปฏิบัติตามข้ันตอนการขอใช

บริการตามลําดับ โดยขอลวงหนา ประมาณ 7 วัน ตาม

ข้ันตอนใหถึงผูใหบริการโสตทัศนูปกรณอยางนอย 3 วัน

ทําการ และผูขอใชบริการตองแจงทางโทรศัพท หรือ

แจงดวยตนเองใหผูใหบริการรับทราบถึงข้ันตอน 

รายละเอียดการปฏิบัติงานกอน จากนั้นทําหนังสือ หรือ

กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการ เพ่ือจะไดวางแผน

เตรียมการลวงหนาไดอยางถูกตอง 

        2) การสื่อสารท่ีสื่อความหมายไมชัดเจน หรีอ 

มีเปลี่ยนแปลง โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

        การขอใชบริการโสตทัศนูปกรณมีศัพทเรียก

อุปกรณเครื่องมือ หรือข้ันตอนปฏิบัติตางๆ มากมาย ซ่ึง

ในวงการเทคโนโลยีการศึกษา จะมีบัญญัติศัพทใหเรียก

อุปกรณหรือวิธีการปฏิบัติกันอยูแลว แตบางครั้งก็มีการ

ใชผิดกันอยู ก็ทําใหความหมายนนเปลี่ยนไป หรือไม

ชดัเจน รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของงาน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนากอนเริ่มทํางาน 

        ในการขอใชบริการ ผูขอใชบริการตองทบทวนสิ่ง

ท่ีเขียนขอใชบริการ วาใชคําบัญญัติศัพทท่ีถูกตอง

หรือไม เพ่ือจะไดสื่อความหมายไปในทางเดียวกัน 

สําหรับผูใหบริการโสตทัศนูปกรณเม่ือไดรับหนังสือหรือ

แบบฟอรมการขอใชบริการโสตทัศนูปกรณแลว ถามี

คําศัพทคําไหนท่ีไมเขาใจ หรือไมแนใจในความหมายวา

จะเขาใจตรงกันหรือไมจะตองติดตอกลับไปยังผูขอใช

บริการ ปรับความเขาใจ ปรับความหมายใหตรงกัน เพ่ือ

จะไดปฏิบัติงานใหตรงกับความตองการ ของผูขอใช

บริการใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.3.2 ปญหาการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขปญหา 

        1) ปญหาการใชงานเครื่องขยายเสียง  

( Amplifiers ) 

        (1) เปดเครื่องเสียงแลวไมมีเสียง 

        (2) สัญญาณเสียงรบกวนเวลาใชไมโครโฟน เสียง

หวีด เสียงหอนจากลําโพง 

        (1) ตรวจสอบวาไดเสียบไมโครโฟนหรือยัง  

เปดสวิตซท่ีไมโครโฟนหรือยัง และสายลําโพงตออยูปกติ

หรือไม เม่ือเรียบรอยแลวไปปรับระดับเสียงท่ีชองเสียบ

ไมโครโฟน และปรับ Volume ข้ึนพอประมาณ 

        (2) ลดความดังของลําโพงลง เพ่ือลดปญหาเสียง

หวีด และเปลี่ยนตําแหนงการวางลําโพงหรือไมโครโฟน

ไปในจุดท่ีเสียงหวีดลดลง และระวังการถือไมโครโฟนท่ี

อาจเผลอไปจอเขาหนาตูลําโพง หรือทิศทางท่ีเสียง

สะทอน 

        2) ปญหาการใชงานคอมพวิเตอรแบบพกพา 

และตัง้โตะ ( Computer Notebook and PC )  

        (1) เปดเครื่องคอมพวิเตอรไมตดิ 

        (2) จอภาพแสดงตัวอักษรเบลอ เกดิมาจาก

การปรับความละเอยีดของ Projector ไมตรงตาม

คุณสมบัตทิี่กําหนดไวซึ่งเปนขอจํากัดของ Projector 

ที่เราตองปรับความละเอยีดใหตรง เพราะวา 

Projector จะระบุจํานวนพกิเซลที่แสดงไวทัง้แนวตัง้

และแนวนอน  

หากปรับไมตรง จอภาพจะตองมกีารนําจุดสหีลายๆ 

จุดมาแสดงเปนจุดเดยีว ทําใหภาพเกดิความเบลอ 

ปกตแิลวทั่วไปจะปรับตัง้กันไวที่ 1024 x 768 พกิ

เซล 

        (3) ตัวอักษรที่แสดงมขีนาดเล็กเกนิไปจาก

ขอจํากัดในการปรับความละเอยีด ทําใหบางครง

ตัวอักษรที่แสดงเล็กเกนิไป จะมปีญหากับผูที่มี

ปญหาทางสายตา 

(1) ตรวจสอบไฟแสดงสถานะเปดเครื่องกอนวาตดิ

หรอืไม จากนัน้ใหดูวาแบตเตอรี่เหลอืนอย หรอื

หมดแลวหรอืยัง แลวจึงเสยีบปลั๊กแลวลองกดปุม

เปดใชงาน ถากดปุมเปดแลวยังไมตดิ ใหลองดูวา

เสยีบปลั๊กทุกๆ จุดดแีลวหรอืยัง ทัง้ที่โนตบุก และ

ชองเสยีบปลั๊กไฟ ถาตรวจสอบทัง้หมดแลว ยังเปด

ไมตดิใหรบีตดิตอไปยังศูนยบรกิารทันท ี

        (2) สามารถเขาไปปรับไดที่ Start =>Settings 

=> Control Panel => Display คลกิที่แถบ Settings 

แลวเลอืกปรับความละเอยีที่ดทีี่สุดใหตรงกับ

คุณสมบัตขิองเครื่อง Projector ที่สามารถรับได 

         (3) ปรับใน Windows สามารถปรับขนาด

ตัวอักษรใหใหญไดโดยเขาไปที่ Start =>Settings => 

Control Panel => Display คลิ้กที่แถบ Appearance 

แลวปรับขนาดที่ Font ดานลาง ใหเปน Large Fonts 

หรอื Extra Large Fonts 
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3) ปญหาการใชงานเครื่องฉายภาพ  

( Projector ) 

(1) ไมสามารถเปดเครื่องได 

        (2) ไมมสีัญญาณภาพออกมา 

        (3) สัญญาณภาพจากเครื่องฉาย Projector 

ไมชัด 

(1) ปดและเปดเครื่องในเวลาที่ใกลกันเกนิไปใหรอ

ประมาณ 90 วนิาทกีอนจะทําการเปดเครื่องใหมอกี

ครัง้ 

        (2) ตรวจสอบสาย RGB วาเสยีบถูกชอง

หรอืไม ตรวจสอบชองสัญญาณภาพ ชอง In ชอง 

Out และทําการแกไขปญหาที่ Notebook ตัวอยาง 

เชน ถา Notebook ที่ใชเปนเครื่อง HP ใหกดฟงกช่ัน 

(FN) + F4 กดครัง้แรก สัญญาณภาพจะออกที่

โปรเจคเตอรใหกด (FN) + F4 ซา อกีครัง้ เพื่อให

สัญญาณภาพออกทัง้โปรเจคเตอรและ Notebook 

        (3) ปรับ Focus ที่เครื่อง Projector หรอื

เคลื่อนยายเครื่องProjector ใกล -ไกล 

4) ปญหาการใชงานเครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ

( Digital Visualizer ) 

        (1) ไมมภีาพออกจากเครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ

        (2) ภาพที่ฉายออกมา จอภาพไมชัด 

        (3) สลับการใชงานระหวาง Notebook & 

Visualizer  

(1) ไมไดเปดฝาครอบกลอง 

        (2) ยังไมปรับความชัด กดปุม Auto focus 

        (3) โดยใหกดที่ปุม Source หรอื Input Select 

ที่เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิเพื่อเลอืกชองสงสัญญาณ

ระหวาง Notebook กับ Visualizer โดยกดหนึ่งครัง้

สัญญาณจะสลับวนกลบไป 

5) ปญหาโสตทัศนูปกรณเกาไมมปีระสทิธภิาพ

ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณบางรายการมสีภาพเกา 

เพราะใชงานมานาน ทําใหใชไดก็ดอยประสทิธภิาพ

ลงขึ้นเรื่อยๆ เพราะโสตทัศนูปกรณแตละชนดิ

เทคโนโลยกีารผลติไดพัฒนาไปเร็วมากแลว 

โสตทัศนูปกรณบางอยาง ยังใชงานไดอยู  

ถงึไมมปีระสทิธภิาพมากนัก ผูใหบรกิารตองรู

คุณสมบัตขิองเครื่องนัน้ๆ และรูจักประยุกตปรับปรุง

ใชงานใหเกดิประโยชน ยกตัวอยาง เชน LCD 

Projector รุนเกาๆ เครื่องจะมคีวามสวางในการฉาย

แสงออกมานอย จะใชในที่สวางมากไมได ผู

ใหบรกิารจะตองจัดใหใชกับหองที่มจํีานวนคนไม

มากนัก และหองมคีวามสวางไมมากดวย ก็จะ

แกปญหาไดระดับหนึ่ง เพื่อรอทางวทิยาลัย

นานาชาต ิจัดสรรใหใหมในปตอไป 
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6) ปญหาโสตทัศนูปกรณที่ไมไดใชเปนเวลานาน 

อาจเกดิการชํารุดเสยีหายได โสตทัศนูปกรณ

บางอยางเมื่อไดเปดใชงานแลว และไมไดใชเปน

เวลานาน อาจจะเกดิขัดของเสยีหายในระบบได 

หรอืเสื่อมสภาพการใชงานไปเอง 

ใหเปดทดสอบโสตทัศนูปกรณเครื่องนัน้ๆ ขึ้นมาใช

งาน ตามที่คูมอืกําหนดหรอืตามที่เจาหนาที่

โสตทัศนูปกรณเห็นสมควร และควรเปดทดสอบ

กอนหนาที่จะมกีารใหบรกิารทุกครัง้ 

7) ปญหาไมมคีูมอืในการใชงานโสตทัศนูปกรณ 

โสตทัศนูปกรณไมมคีูมอืมาดวย หรอื

โสตทัศนูปกรณเกาคูมอืหาย ผูใหบรกิาร

โสตทัศนูปกรณ ตองรูคุณสมบัตกิารใชงานใน

อุปกรณนัน้ เพื่อใหบรกิารไดอยางถูกตอง และ

รวดเร็ว 

ผูใหบรกิารโสตทัศนูปกรณจะตองใชประสบการณ

ของตนเอง และตองศกึษาจากเครื่องอื่นๆ ที่เปน

รุนที่มคีุณสมบัตใิกลเคยีงกัน และแหลงขอมูล

ขาวสารอกีอยางที่ผูใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ

จะตองเรยีนรู คอืการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของใน

ระบบอนิเทอรเน็ต เพื่อศกึษาขอมูลที่เกี่ยวกับ

โสตทัศนูปกรณแลวนํามาพัฒนางานในหนาที่ได

อยางมปีระสทิธภิาพ 

 

1.3.3 ปญหาการปฏบิัตงิานดานบุคลากรผูใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขปญหา 

1) ปญหาบุคลากรไมเพยีงพอตอการปฏบิัตงิาน

และใหบรกิาร  

        บุคลากรในงานสนับสนุนเทคโนโลย ีที่

ใหบรกิารโสตทัศนูปกรณมเีพยีง 2 คน  

ในการปฏบิัตงิานบางครั้ง บางกจิกรรมก็ตองการ

บุคลากรเขามาชวยงานบรกิารโสตทัศนูปกรณ 

เพื่อประสทิธภิาพของงาน เชน SSRUIC English 

Camp , SSRUIC's Sport Day  , กจิกรรม

ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม เปนตน บุคลากรผู

ใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ จะตองปฏบิัตงิานหลาย

อยางในเวลาเดยีวกัน คอื บรกิารควบคุมระบบ

ภาพ และระบบเสยีง ถาย VDO ถายภาพนิ่ง เปน

ตน 

ฝกงานและสอนงานการใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ

ใหแกเจาหนาที่ตําแหนงอื่นๆ เพื่อใหมาเปนผูชวย

ในการปฏบิัตงิานในการใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ

ขัน้พื้นฐานได โดยงานที่ไมมคีวามซับซอนมากนัก  
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2) ปญหาบุคลากรไมมคีวามรูความเช่ียวชาญใน

เครื่องมอือุปกรณ 

        เทคโนโลยใีนดานตางๆ ในปจจุบันนี้ ได

พัฒนาไปอยางรวดเร็ว หรอืเทคโนโลยทีี่นํามาใชใน

การศกึษาก็ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วเชนกัน  

ผูใหบรกิารโสตทัศนูปกรณตองพัฒนาตัวเองให 

ทันเทคโนโลยเีหลานน เพราะเราคอืผูใหบรกิาร

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

ผูใหบรกิารโสตทัศนูปกรณจะตองศกึษาใน

เครื่องมอือุปกรณที่ใชใหบรกิาร และที่เกี่ยวของ

กับการใหบรกิาร โดยทดลองปฏบิัตศิกึษาจาก

คูมอื ศกึษาจากผูรูผูเช่ียวชาญ หรอืจากเครอืขาย

อนิเทอรเน็ต โดยการเขาเว็บไซตผูผลติ เพื่อนํา

ความรูมาใชกับเครื่องมอือุปกรณที่มอียู ใหบรกิาร

อยางเต็มประสทิธภิาพ 

3) ปญหาบุคลากรไมไดพัฒนาเพิ่มความรูในสาขา

ที่เกี่ยวของ 

 

ศกึษาหาความรูจากอนิเทอรเน็ต ตํารา หนังสอื 

หรอืศึกษาจากการดูงานแสดงสนิคาเครื่องมอื

เทคโนโลย ีอุปกรณตางๆ หรอืดูงานจากหนวยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานสนับสนุนเทคโนโลย ีเปน

ตน 

 

2.ข้ันตอนการบรกิารการยมื – คืนวัสดุอุปกรณ 

 2.1 การใหบรกิารยมืโสตทัศนูปกรณ 

 การใหบริการยืมโสตทัศนูปกรณสามารถมารับบริการไดตั้งแตวันจันทร – วันศุกร เริ่มตั้งแตเวลา

08.30 - 16.00 น. เปนตนไป สวนวันเสาร – วันอาทิตย เริ่มตั้งแตเวลา 08.30 - 16.00 น.  

( ถามีการจัดการเรียนการสอน ) โดยใหบริการกับอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา ท่ีจะมาติดตอขอรับบริการ

ดานโสตทัศนูปกรณ  

 ขัน้ตอนการขอรับบรกิารยมื – คนืวัสดุอุปกรณงานสนับสนุนเทคโนโลยดีานโสตทัศนูปกรณของ 

ผูขอรับบรกิาร 

 - ผูขอรับบรกิารจะตองกรอกแบบฟอรมการเบกิ ยมื และการสงคนื วัสดุอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ โดยลงช่ือ– นามสกุล / สาขาวชิา / ช้ันป / Group / สถานที่ ที่นําไปใชงาน /วันที่ขอยมื/

วันที่สงคนื /รายการวัสดุอุปกรณ ที่ตองการนําไปใชงานใหถูกตอง และครบถวนเพื่อเปนหลักฐานในการ

เบกิ ยมื และการสงคนื 

 - ผูขอรับบรกิาร เชน อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาจะตองนําบัตรประจําตัวอาจารย  บัตร

เจาหนาที่  บัตรนักศึกษา หรอืบัตรประจําตัวประชาชน มาขอรับบรกิาร เบกิ หรอืยมืวัสดุอุปกรณทาง

การศกึษา มาดวยทุกครัง้ ทัง้นี้เพื่อความเปนระเบยีบเรยีบรอย และสะดวกในการตรวจเช็ควัสดุ

อุปกรณทางการศกึษาตอไป 

 - ผูขอรับบรกิารจะตองตรวจสอบวัสดุอุปกรณกอนทุกครัง้ พรอมกับผูใหบรกิาร กอนนําไปใช

งานเสมอ 
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 - ผูขอรับบรกิารเบกิ หรอืยมืวัสดุอุปกรณทางการศึกษาจะตองลงบันทกึที่แฟมเอกสารยมื – 

คนืวัสดุอุปกรณทางการศกึษาทุกครัง้ เพื่อทําบันทกึสถติคิวามตองการใชงานวัสดุอุปกรณ 

 - กรณเีครื่องCOMPUTER NOTEBOOK แบบพกพาหามผูขอรับบรกิารแกไขเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมคอมพวิเตอรหรอืลงโปรแกรมอื่นๆของตนเองมาใสไวในเครื่องหากเกดิความเสยีหายกับงาน

หรอืโปรแกรมของผูขอรับบรกิารผูใหบรกิารจะไมรับผิดชอบ 

 - หามผูขอรับบรกิารนําวัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณทุกอยาง ที่ขอเบกิ หรอืยมืวัสดุอุปกรณ

ทางการศึกษาออกไปใชภายนอกวทิยาลัยนานาชาต ิม.ราชภัฏสวนสุนันทา เวนแตไดรับอนุญาตจาก

คณบดวีทิยาลัยนานาชาต ิม.ราชภัฏสวนสุนันทากอน โดยการกรอกแบบฟอรมการเบกิ ยมื และการ

สงคนื วัสดุอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ หรอืมหีนังสอือนุมัตไิปเปนวทิยากรบรรยายหรอือนุมัตไิปฝกอบรม

หลักสูตรพเิศษภายนอกสถานที่จากคณบดวีทิยาลัยนานาชาต ิม.ราชภัฏสวนสุนันทา  

 2.2 ขัน้ตอนการสงคนืวัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณของผูขอรับบรกิาร 

 - ผูขอรับบรกิารจะตองนําวัสดุอุปกรณทางการศึกษาสงคนืตามวันเวลาที่กําหนด หรอืถางานที่

นําไปใช เลกิหลังเวลาราชการ และไมสามารถสงคนืทันตามวันเวลาที่กําหนดได ใหสงคนืไดในวันถัดไป

หรอืถาในวันถัดไปเปนวันหยุดราชการใหสงคนืในวันแรกที่เปดทําการและผูขอรับบรกิารจะตอง

รับผิดชอบในความเสยีหายหรอืสูญหายของวัสดุอุปกรณทางการศกึษาที่เบกิ หรอืยมืไปใชงาน โดยการ

ตรวจเช็คสภาพวัสดุอุปกรณที่นําไปใชงานวาอุปกรณครบถวน อยูในสภาพปกตหิรอืไม จากนัน้ ลงช่ือ– 

นามสกุล ผูสงคนื / วันที่สงคนื / ลงช่ือ– นามสกุล ผูตรวจรับคนื / วันที่ตรวจรับคนื กับเจาหนาที่ผู

ใหบรกิาร 

 - ผูขอรับบรกิารถามคีวามจําเปนจะตองใชวัสดุอุปกรณตอเนื่องไปอกี จากวันที่กําหนดสงคนื 

จะตองทําการแจงเจาหนาที่ผูใหบรกิารและทําการเขยีนใบเบกิ หรอืยมืวัสดุอุปกรณทางการศึกษาใหม

อกีครัง้ 

 - เมื่อครบกําหนดการยมืแลว ผูขอรับบรกิารยังไมนําวัสดุอุปกรณทางการศกึษามาสงคนื ให

เจาหนาที่ผูใหบรกิาร ทําการสอบถามจากผูขอรับบรกิาร 

 - การใหบรกิารงานกจิกรรมที่นอกเหนอืจากการเรยีน การสอนที่ตองการใชเครื่องขยายเสยีง, 

COMPUTER NOTEBOOK, กลองถายวดิโีอ,กลองถายรูป ใหผูขอรับบรกิาร ทําการเขยีนแบบฟอรมการ

เบกิ ยมื และการสงคนื วัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ หรอืแบบฟอรมการเบกิ ยมื และการสงคนื วัสดุ

อุปกรณถายภาพผานคณบดวีทิยาลัยนานาชาตใิหเปนผูลงนามอนุมัตกิอนหลังจากนัน้เจาหนาที่ผูให

บรกิารถงึจะบรกิารใหเบกิ หรอืยมืวัสดุอุปกรณทางการศกึษาตอไปได 

2.3 วัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่มใีหบรกิารยมื คนื 

  1) เครื่อง COMPUTER NOTEBOOK 

  2) เครื่อง LCD PROJECTOR 

  3) ลําโพง Computer  
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  4) D – Link ตัวรับสัญญาณ Wireless  

  5) เครื่อง VISUALIZERเครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ 

  6) โทรโขง 

  7) วทิย ุ

  8) กลอง VIDEO HANDYCAM 

  9) กลอง Digital Canon 

  10) ปลั๊กไฟ 

  11) สาย VGA สาย COMPUTER 

  12) สาย RCA สายสัญญาณเสยีง 

  13) สาย HDMIสายสัญญาณภาพ และเสยีง 

 2.4 การประเมนิผลของการใหบรกิาร 

 - เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณสํารวจความตองการในการใชงานวัสดุอุปกรณทางการศกึษา  

 - เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณจัดหาขออนุมัตสิั่งซื้อวัสดุอุปกรณทางการศึกษาใหเพยีงพอตอ

ความตองการในการใชงาน 

 - เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณจัดทําบัญชีรายการครุภัณฑและจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณทาง

การศกึษาใหเรยีบรอย สะดวกเหมาะในการนําออกมาใชงาน 

 - เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณตองตรวจเช็ควัสดุอุปกรณเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมแกไขเตรยีม

ความพรอมของอุปกรณกอนนาไปใชงาน 

 - เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณตดิตามการพัฒนาของอุปกรณชวยสอนที่ทันสมัยและนํามาใชใน

งานโสตทัศนูปกรณและการใหบรกิารเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 - เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณตองทวงถามเรงรัดตดิตาม เมื่อครบกําหนดวัน / เวลาที่ตอง

สงคนืตามกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 | P a g e  

 

2.5แบบฟอรมการขอใชบรกิารการยมื – คนืวัสดุอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมที่ 1 ใชสําหรับการยมื การคนือุปกรณ แบบวันตอวัน ใชยมือุปกรณภายในวทิยาลัย

 

 

แบบฟอรมที่ 2  ใชสําหรับการยมื การคนือุปกรณ แบบยมืตดิตอกันหลายวัน หรอืยมื

อุปกรณใชนอกสถานที่ สําหรับอาจารย และเจาหนาที่ 
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  แบบฟอรมที่ 3  ใชสําหรับการยมื การคนือุปกรณ แบบยมืตดิตอกันหลายวัน หรอืยมือุปกรณ

ใชจัดกจิกรรมภายใน ภายนอกวทิยาลัยนานาชาต ิสําหรับนักศกึษา 
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3. ข้ันตอนการบรกิารการถายภาพ  ถายวดีโีอ  

1) เจาหนาที่ผูใหบรกิารถายภาพ ตรวจสอบ จัดเตรยีมอุปกรณในการถายภาพ ถายวดีโีอ  

ใหพรอมตอการปฏบิัตงิานอยูเสมอ 

   2 ) ผูขอรับบรกิารถายภาพ กรอกแบบฟอรมการใหบรกิารถายภาพ ถายวดีโีอ งาน

โสตทัศนูปกรณ เพื่อจะไดทราบรายละเอยีดของงาน ช่ืองาน วันที่จัดงาน เวลา และสถานที่จัดงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง แบบฟอร์มการใหบ้ริการถ่ายภาพ ถ่ายวดีีโอ งานโสตทศันูปกรณ์ 
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3) เจาหนาที่ผูใหบรกิารตรวจเช็ครายละเอยีดความตองการของผูขอรับบรกิาร ประสานงานกับ

ผูที่เกี่ยวของ  หรอืเจาของงาน ในการดําเนนิการถายภาพ  ถายวดีโีอ  และสอบถาม ความตองการ

วัตถุประสงคในการบันทกึภาพงานนัน้ๆ วามอีะไรบาง 

4) บันทกึภาพนิ่ง และวดีทิัศน กจิกรรม อบรม สัมมนา การประชุม การเรยีนการสอนตางๆ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

5) นําไฟลรูปภาพเขาจัดเก็บในระบบดจิิตอล สงไปอัดขยายรูปตามความตองการของผู ขอรับ

บรกิาร และจัดเก็บทําทะเบยีนประวัตภิาพ 

6) ประสานงานการถายภาพและเก็บรวบรวมภาพ  เพื่อนําสงฝาย งานที่เกยีวของประมวลผล

การดําเนนิงานใชประชาสัมพันธ และงานประกันคุณภาพ 

7) นําไฟลรูปภาพที่บันทกึมาจัดทําเปนสรุปงานภาพถายกจิกรรมตางๆ และสงเขาเมลภาพถาย

สวนกลาง ssruicphoto2015@gmail.com และรหัสผาน ssruic1200 เพื่อที่กลุมงานใดตองการนํา

ภาพถายไปใชสามารถเปด และdownload ไปใชไดเลย 
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