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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญ 
 

การให้บริการการศึกษาในสถานศึกษาในด้านการเรียนการสอน นอกจากผู้สอนจะมีความรู้
ความสามารถและท าการถ่ายทอดได้ดีแล้ว  โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Equipment) ก็เป็นส่วนหนึ่ง
นับว่ามีความส าคัญไม่น้อย โสตทัศนูปกรณ์เป็นสื่อตัวกลางหรือทางผ่านของข่าวสาร เนื้อความรู้ต่างๆ มายัง
ผู้เรียนให้รับรู้เข้าใจได้ (ชลิยา ลิมปิยากร, 2540) โสตทัศนูปกรณ์ คือ สื่อการเรียนการสอนที่มีราคาค่อนข้าง
สูง มีอายุการใช้ยาวนาน เมื่อจะใช้ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อาจจะเป็นไฟฟ้า สภาพห้องท่ีจัดเพ่ือใช้
โสตทัศนูปกรณ์นั้นๆโดยเฉพาะและโดยทั่วไป ผู้สอนผลิตขึ้นใช้เองไม่ได้ เช่น เครื่องฉายต่าง ๆ เครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอน คุณค่าและความส าคัญของโสตทัศนูปกรณ์กับการเรียนการสอน (1) ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนดีขึ้น (2) ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ (3) ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าไปได้นาน (4) สอน
ทักษะ (Skills) ได้ผลดียิ่ง (5) ช่วยกระตุ้นผู้เรียนอยากปฏิบัติตาม (6) ช่วยประหยัดเวลาสอนและเวลาเรียน 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และผู้มาใช้บริการ 
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงานดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง  
เช่น บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีก
หนึ่งปัจจัยที่ส าคัญ คือการเรียนการสอน  ล้วนต้องใช้อาคารสถานที่ เพ่ือใช้งานทั้งสิ้น  

อาคารเรียนรวมจึงเป็นสถานที่ส าคัญ ส าหรับจัดการเรียนการสอนวิชาทั่วไป ของทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด จึงต้องมีการบริหารจัดการ การใช้อาคารเรียนรวมให้
คุ้มค่า เหมาะสม และประหยัด จึงมักท าให้เกิดปัญหา อันเกิดจากความสมดุลระหว่างทรัพยากรกับปริมาณ
ผู้รับบริการ ดังนั้น อาคารเรียนรวม จึงมีบทบาทส าคัญต่อมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษา อาจารย์ และจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

งานบริการอาคารเรียนรวม เป็นหน่วยงานย่อยของกองบริการการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุน
และให้บริการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2544  โดยดูแลรับผิดชอบ
อาคารเรียนรวม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 4 อาคาร ดังนี้  

1.  อาคารเรียนรวม 1 ดูแลเฉพาะชั้น 3 จ านวน 1 ห้องเรียน ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง ซึ่ง
ต่อมาโอนย้ายให้คณะบริหารศาสตร์ ในปีการศึกษา 2549  

2.  อาคารเรียนรวม 2 จ านวน 8 ห้องเรียน ขนาดความจุ 1,100 ที่นั่ง ซึ่งต่อมาโอนย้ายเพ่ือ
จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2549   
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3.  อาคารเรียนรวม 3 จ านวน 19 ห้องเรียน ขนาดความจุ 1,940 ที่นั่ง ซึ่งต่อมาโอนย้ายเพ่ือ

จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2551  
4.  อาคารเรียนรวม 4 มีจ านวน 15 ห้องเรียน ขนาดความจุ 1,525 ที่นั่ง อยู่ในความ

รับผิดชอบจนถึงปัจจุบัน  
จากการที่อาคารเรียนรวมได้น าไปใช้จัดตั้งเป็นคณะต่างๆ ดังกล่าว ท าให้ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อ

การจัดการเรียนการสอน จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ขึ้น ในปีการศึกษา 2553 มีจ านวน 9 ห้องเรียน 
ขนาดความจุ 2,300 ที่นั่ง แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จึงได้ขอใช้พ้ืนที่ห้อง
ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา บริเวณชั้น 2 ด้านหลังห้องประชุมใหญ่ จ านวน 5 
ห้อง ขนาดความจุห้องละ 90 ที่นั่ง รวมเป็น 450 ที่นั่ง เพ่ือจัดเป็นห้องเรียนส าหรับจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ปัจจุบันงานบริการอาคารเรียนรวมดูแลรับผิดชอบ จ านวน 3 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารเรียนรวม 4  (2) 
อาคารเรียนรวม 5  และ(3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  รวมทั้งหมด 29 ห้องเรียน 
และมีความจุรวมทั้งสิ้น 4,275 ที่นั่ง โดยจ าแนกขนาดตามความจุของห้องเรียนส าหรับบริการอาคารเรียน
รวมในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้  
 1.  การให้บริการห้องเรียน โดยแบ่งตามขนาดความจุที่นั่ง ดังนี้     

ที ่ ประจ าอาคารเรียนรวม ขนาดความจุ(ที่นั่ง) จ านวน(ห้อง) หมายเหตุ 
1 อาคารเรียนรวม 4 45 3 Smart Classroom 
2 -  อาคารเรียนรวม  4 

-  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา 

90 
90 

7 
5 

รวมความจุ 90 ที่นั่ง  
มี 12 ห้องเรียน 

3 อาคารเรียนรวม  5 100 2  
4 อาคารเรียนรวม  4 110 2  
5 อาคารเรียนรวม  4 180 3  
6 อาคารเรียนรวม  5 200 3  
7 อาคารเรียนรวม  5 250 2  
8 อาคารเรียนรวม  5 500 2  

   
 2.  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 30 
เครื่องเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 30 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 35 เครื่อง กล้องวงจรปิดบันทึก
การเรียนการสอน จ านวน 50 ตัว ชุด เครื่องเสียง จ านวน 30 ชุด ไมค์โครโฟนสาย/ไร้สายจ านวน 30 ชุด 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเรียนการสอนทางไกล ซึ่งอาคารทั้ง 3 อาคาร จะมีเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาคอย
ให้บริการ จ านวน 6 คน  เจ้าหน้าที่ระบบการรักษาความปลอดภัยและดูแลการจราจร จ านวน 6 คน และมี
พนักงานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 9 คน  
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  3.  การซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ประจ าห้องเรียนและอาคารเรียน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า 
ระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าส ารองกรณีไฟฟ้าดับ ระบบประปา ระบบสุขภัณฑ์ประจ าห้องน้ า ระบบท าความ
สะอาดอาคาร โต๊ะเก้าอ้ีอาจารย์ จ านวน 30 ชุด เก้าอ้ีเล็คเชอร์ประจ าห้องเรียน จ านวน 4,275 ที่นั่ง 
โสตทัศนูปกรณป์ระจ าห้องเรียน จ านวน 29 ห้อง เครื่องปรับอากาศ จ านวน 83 เครื่อง   
  4.  การพัฒนางาน ได้แก่ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่มาใช้งาน จัดการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยโปรแกรม Hangouts และ Meet ใน google และจัดห้องเรียนรู้เพ่ือทบทวนการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่มีความสนใจ 

จากความจ าเป็นและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ ค ว าม เข้า ใจบท บาท หน้าที ่แ ล ะขอบ ข่าย การบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้น  ผู้เขียนจึงจัดท าคู่มือนี้เพ่ือการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุขัดข้อง
ขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลผลักดันให้การบริหารงานของงานบริการอาคารเรียนรวมด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ประกาศ  ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของกอง
บริการการศึกษาต่อไป 

      
1.2  วัตถุประสงค ์
 
 1.2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีประสิทธิภาพ 
 1.2.2  เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ า
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นแนวทางเดียวกัน    
 1.2.3  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจ าอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.3.1  ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์  และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนให้การบริการอาคารเรียนรวม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.3.2  ใช้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าอาคารเรียนรวมสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
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 1.3.3  สามารถอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจ าอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการอาคารเรียนรวมของผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
  
1.4  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้มุ่งศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการบริการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การจัดท าคู่มือฉบับนี้จึง เป ็นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏ ิบ ัต ิงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้  (1) การ
บริการอาคารเรียนรวม (2) การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม (3) การจัดท า
ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม  และ
(4) การจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวมและสรุปผลการด าเนินงาน  ซึ่งงาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานในส่วน
นี้ ตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานตาม
แผนและขั้นตอนที่ก าหนด  และการตรวจสอบ/ติดตามผลการด าเนินงาน ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ า   
 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 1.5.1  มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1.5.2  อาคารเรียนรวม (Central Building)  หมายถึง สถานที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ทั่วไป ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม 4 (CLB4) อาคารเรียนรวม 5 (CLB5)  และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา (ACB) เฉพาะห้องที่จัดให้เป็นห้องส าหรับการเรียนการสอนทั่วไป 
 1.5.3  ห้องเรียน  หมายถึง  ห้องภายในอาคารเรียนรวมส าหรับใช้เพื่อกิจกรรมการการเรียน 
การสอบ และกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
 1.5.4  ระบบ REG.  หมายถึง  ระบบบริการการศึกษา(Front Office) ที ่ให้บริการทางการ
ศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสิทธิการใช้งานของระบบ และให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาแก่ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
 1.5.5  การสอบประจ าภาค หมายถึง การจัดสอบโดยมหาวิทยาล ัยในรายวิชาที ่ม ีการ
ประเมินผลโดยการสอบ โดยมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ดังนี้ 

(1)  การสอบกลางภาค (Midterm Examination) หมายถึง การสอบในช่วงกลางของ
ภาคการศึกษา เมื่อจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ 

(2)  การสอบปลายภาค ภาค (Final Examination) หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของ
แต่ละวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น 
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 1.5.6  ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนรวม หมายถึง  ผู้ให้บริการห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์
ของอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1.5.7  โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง สื ่อเป็นตัวกลางหรือทางผ่านของข่าวสาร ความรู ้ ซึ ่งสื ่อ
ประเภทนี้จ าเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ Software บางชนิดให้ความรู้ที่ส่งผ่านมีการเคลื่อนไหวไปสู่
ผู ้ชม  ซึ ่งประกอบด ้วย   เครื ่องฉาย (Projectors)  เครื ่องอ ุปกรณ ์แปลงส ัญญาณ  (connected 
Equipment) และเครื่องเสียง (Amplifiers) 
 1.5.8  การบริหาร ( Administration )  หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู ้อื ่น เออ
เนสย์เดลล์ (Ernest Dale, 1973 : 4 ) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นกระบวนการจัดองค์การ
และใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า นิวต์แมนและซัมเมอร์ (Newman 
and Summer,1964 : 9) ยังได้เสนอแนะว่าการบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุด
กิจกรรม อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ นั ้นมักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล              
 1.5.9  การจัดการ (Management)   หมายถึง การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการ
องค์กร การสรรบุคลากร การน าหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่าง
ให้เจริญรุ่งเรือง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
 1.5.10  การบริหารและการจัดการทรัพยากรอาคาร (Facilities Management) หมายถึง 
กระบวนการท างาน บริหารจัดการ ก ากับการใช้และดูแลซ่อมบ ารุงอาคารและทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ 
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์อาคาร อุปกรณ์ส านักงาน สถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมและตอบสนอง
การใช้งาน เอ้ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้และเจ้าของอาคาร โดยก าหนดให้กิจกรรมและเป้าหมายของ
องค์กรเป็นศูนย์กลาง อาคารเป็นเครื่องมือสนับสนุนองค์กรในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทาง
ปฏิบัติถือเป็น การบูรณาการการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ทั้งเชิงปฏิบัติการและบริหารจัดการทั้งหมด
เข้าด้วยกันโดยประยุกต์หลักวิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่  การท างานเน้นในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เป็นกายภาพและงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่เมื่ออาคาร เริ่มใช้งานไปจนถึง
สิ้นสุดความต้องการที่จะใช้งานอาคารต่อไป     
 1.5.11  ประสิทธิผล ( Effectiveness ) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึง
ปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการน าผลของงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย               
 1.5.12  ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลส าเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัว
บ่งชี้  ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความ
ทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 ตามคู่มือปฏิบัตินี้ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองบริการการศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามภาระหน้าที่ของ
การบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ 
 2.1  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา 
 2.3  บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2.3.1  การบริการห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 
 2.3.2  การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 2.3.3  การจัดท าข้อมูลสถิติและวิ เคราะห์ /ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 2.3.4  จัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 2.4  ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการ 
 2.4.1  ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (1)  ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
 (2)  โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (3)  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2.4.2  ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี 
 (1)  วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
 (2)  โครงสร้างการบริหารของส านักงานอธิการบดี 
 (3)  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี 
 2.4.3  ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของกองบริการการศึกษา 
 (1)  วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองบริการการศึกษา 
 (2)  โครงสร้างการบริหารของกองบริการการศึกษา 
 (3)  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองบริการการศึกษา 
 (4)  โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานบริการอาคารเรียนรวม 
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2.1  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และ
มีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก  โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ที่
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านการปฏิบัติงาน 
 (1)  ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดแสดงหรือบรรยาย เพ่ือให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายด าเนินไปโดย
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 
 (2)  ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล เขียน เรียบเรียง ค าบรรยายของภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ
บทรายการวิทยา ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์  การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ  และการน าเสนอสถิติ
ข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ  
 (3)  ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง  เครื่องฉาย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี  ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดท าเอกสาร 
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโสตทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (5)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานวิชาการโสตทัศนศึกษา  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (6)  ในฐานหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5)  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 2.  ด้านการวางแผน 
 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3.  ด้านประสานงาน 
 (1)  ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2)  ให้ข้อคิดหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
 (1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ  ฝึกอบรม  ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 (2)  พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษาที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
 

2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา 
 

 2.2.1  ภาระงานของกองบริการการศึกษา 
 ปัจจุบันกองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4 งาน คือ งาน
บริหารทั่วไป  งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล และงานบริการอาคารเรียนรวม ซึ่งมี
ภาระหน้าที่ของแต่ละงานดังนี้  
 1.  งานบริหารทั่วไป มีบทบาทภาระท าหน้าที่ดังนี้ 

 (1)  บริหารจัดการระบบธุรการและสารบรรณ  
 (2)  การเงินและพัสดุ  
 (3)  แผนงานและงบประมาณ  
 (4)  ระบบบริหารงานบุคคล  
 (5)  การประกันคุณภาพ  
 (6)  การบริหารความเสี่ยงกองบริการการศึกษา  
 (7)  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. งานรับเข้าศึกษา มีบทบาทภาระท าหน้าที่ดังนี้ 
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 (1)  บริหารจัดการระบบการรับนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการเข้าศึกษา การรับสมัครและการประมวลผล   

 (2)  บริหารจัดการด าเนินงานของศูนย์สอบ GAT PAT และ O-NET  
 (3)  งานที่ได้รับมอบหมาย 

 3.  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล มีบทบาทภาระท าหน้าที่ดังนี้ 
(1) บริหารจัดการระบบ (REG) ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ การใช้งาน

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของระบบ  
(2) บริหารจัดการการจัดตารางเรียนตารางสอบ บันทึกรายวิชาที่เปิดสอน/สอบในแต่

ละภาคการศึกษา 
(3) บริหารจัดการระบบข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน 

ข้อมูลการประมวลผล และการส าเร็จการศึกษา 
(4) การบริหารจัดการให้บริการเอกสารทางการศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิ/ข้อมูล

สารสนเทศ การตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่อง OMR 
(5) เสนอจัดท า/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ

นโยบายและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.  งานบริการอาคารเรียนรวม มีบทบาทภาระท าหน้าที่ดังนี้ 
(1) บริหารจัดการ การให้บริการการใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมและรายงานผล

การให้บริการทุกภาคการศึกษา 
(2) บริหารจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการให้บริการ รวมทั้งมีข้อมูล

ประวัติการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
(3) ช่วยประสาน/สนับสนุนการบันทึกและผลิตสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
(4) ซ่อมบ ารุงสถานที่และอุปกรณ์ของอาคารเรียนรวม 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.2.2  อัตราก าลังของกองบริการการศึกษา 
 อัตราก าลังของกองบริการการศึกษาจ าแนกตามหน่วยงานย่อย ดังนี้ 

หน่วยงานย่อย  
(ถ้ามี) 

ต าแหน่ง 
/ระดับ 

จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน 
เงินงบ 

ประมาณ 

พนักงาน 
เงิน 

รายได้ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เงิน
รายได้ 

จ้าง 
เหมา 

รวม 

- ผู้อ านวยการกอง 
- ผู้อ านวยการ

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 
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หน่วยงานย่อย  
(ถ้ามี) 

ต าแหน่ง 
/ระดับ 

จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน 
เงินงบ 

ประมาณ 

พนักงาน 
เงิน 

รายได้ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เงิน
รายได้ 

จ้าง 
เหมา 

รวม 

กองหรือ
เทียบเท่า 

1. งานบริหารทั่วไป 
  

 

1.1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 
- ระดับช านาญ

การ 

 
1 

 
-  

 
 - 

 
-  

 
 - 

 
1 

1.2 ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

- ระดับช านาญ
งาน 

- ระดับ
ปฏิบัติงาน 

 
1 
- 

 
- 
- 

 
 - 
- 

 
- 
1 

 
 - 

 
1 
1 

รวม 2 - - 1 - 3 
2. งานรับเข้าศึกษา 
  
  
  

2.1 นักวิชาการ
ศึกษา 

       

- ระดับช านาญ
การพิเศษ 

1 - - - - 1 

- ระดับ
ปฏิบัติการ 

- - 2 2 1 5 

2.2 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

      

- ระดับ
ปฏิบัติการ 

 - -   1 1  - 2 

2.3 ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

- ระดับ

 
 - 

 
-  

 
 - 

 
1 

 
 - 

 
1 
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หน่วยงานย่อย  
(ถ้ามี) 

ต าแหน่ง 
/ระดับ 

จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน 
เงินงบ 

ประมาณ 

พนักงาน 
เงิน 

รายได้ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เงิน
รายได้ 

จ้าง 
เหมา 

รวม 

ปฏิบัติงาน 
รวม 1 - 3 4 1 9 

3. งานทะเบียน
นักศึกษาและ
ประมวลผล 

   

3.1 นักวิชาการ
ศึกษา 

- ระดับช านาญ
การ 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
3 

- ระดับ
ปฏิบัติการ 

- 1 - 4 2 7 

3.2 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
- ระดับ

ปฏิบัติการ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

3.3 ช่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- ระดับช านาญ

งาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 

-  

 
 
1 

- ระดับ
ปฏิบัติงาน 

- - 1 - - 1 

รวม 1 1 5  4 2 13 
4. งานบริการ

อาคารเรียนรวม 
นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

- ระดับ
ปฏิบัติการ 

  
- 

 
- 

 
2 

 
-  

 
- 

 
2 

ผู้ปฏิบัติงานโสต
ทัศนศึกษา 

- ระดับ
ปฏิบัติงาน 

 
- 

 
-  

 
-  

 
3 

 
1 

 
4 
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หน่วยงานย่อย  
(ถ้ามี) 

ต าแหน่ง 
/ระดับ 

จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน 
เงินงบ 

ประมาณ 

พนักงาน 
เงิน 

รายได้ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เงิน
รายได้ 

จ้าง 
เหมา 

รวม 

รวม -  - 2 3 1 5 
รวมทั้งหมด 5 1 10 12 4 31 

 

 

2.3  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

งานบริการอาคารเรียนรวมเป็นงานตามบทบาทภาระหน้าที่หลักของกองบริการการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้างานบริการอาคารเรียนรวม มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบริการอาคารเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม โดยมีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลายและมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการบริการอาคารเรียนรวม  การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม  การ
จัดท าข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์และอาคารเรียนรวม 
การจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวมและสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีรายละเอียดลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติการ  
 1.  การบริการห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 
 (1)  ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการอาคาร
เรียนรวม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่กระทบและส่งผลเสียหายต่อ
ราชการ 
 (2)  ควบคุม ก ากับการขออนุมัติขอใช้ห้องหรืออาคารเรียนรวมนอกตารางเรียนตารางสอน 
หรือเพ่ือจัดกิจกรรมอ่ืนที่มีการใช้ห้องเรียนหรืออาคารเรียนของอาคารเรียนรวม ให้ด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและเหมาะสม   
 (3)  ควบคุม ก ากับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิดส าหรับรายวิชาที่
มีการใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่หรือหลายห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
 (4)  ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการเรียบเรียงค าบรรยายภาพ แผนภูมิบทรายการ วิดีทัศน์ 
บันทึกการเรียนการสอน ส าหรับรายวิชาที่มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาผ่านรูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ   
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 (5)  ควบคุม ก ากับการด าเนินการจัดห้องสอบประจ าภาค ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2.  การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม  
 2.1  การดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 (1)  ควบคุม ก ากับการจัดท าข้อมูล ประวัติ อายุการใช้งานครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้องเรียนของอาคารเรียนรวม เพ่ือจัดเก็บประวัติการใช้งานและการวางแผนจัดหา จัดสรร
งบประมาณ มาทดแทนของเดิมท่ีช ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน 
 (2)  ควบคุม ก ากับ การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ห้องเรียน ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประจ าห้องเรียน เพ่ือการบริการอาคารเรียนรวมที่พร้อมต่อการให้บริการ และ
การจดัท าแผนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงประจ าปี 
 (3)  ควบคุม ก ากับ การดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกบริเวณอาคาร
เรียนรวม ดังนี้ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ และระบบความสะอาด ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  
 2.2  การจัดหา และการขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ ์
 (1)  การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/
วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และวางแผนการขออนุมัติจัดซื้อ 
 (2)  การด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 2.3  การตรวจเช็ค และการจ าหน่ายครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ ์ 
 (1)  ควบคุม ก ากับการตรวจเช็คการคงอยู่/สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ของอาคารเรียนรวมประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 (2)  ควบคุม ก ากับการจ าหน่ายครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือให้การด าเนินการจ าหน่วยครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 3.  การจัดท าข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
และอาคารเรียนรวม  
 (1)  จัดท าข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรียนในและนอกตารางเรียน/ตารางสอบของอาคารเรียน
รวม เพ่ือน ามาวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
 (2)  การประเมินสภาพการใช้งานเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนประจ าปี ประกอบการวางแผนเพ่ือจัดหามาทดแทนของเดิมที่ช ารุดหรือ
หมดอายุการใช้งานลงและการขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ 
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 (3)  การประเมินสภาพการใช้งานของห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
และความพร้อมในให้บริการห้องเรียนประจ าปีการศึกษา ประกอบการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเสนอต่อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (4)  วิเคราะห์ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกห้องเรียน  ระบบไฟฟ้า 
และแสงสว่าง อุณหภูมิให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และเหมาะสมเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา 

4.  การจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวม 
 (1)  วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวม เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของงานบริการอาคารเรียนรวม ส่งผลให้การให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวมและ
โสตทัศนูปกรณ์ สามารถรองรับการเรียนการสอน ตามนโยบายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. การปฏิบัติงานเป็นคณะท างาน คณะกรรมการตามท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
 ปฏิบัติ งานเป็นคณะกรรมการจัดสอบกลางภาค คณะกรรมการจัดสอบปลายภาย 
คณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะกรรมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ ฯลฯ 

ด้านการวางแผน  
1.  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของกองบริการการศึกษา ดังนี้ 

 (1)  เสนอนโยบายและแนวทางการจัดการห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ของอาคารเรียนรวม 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ในการเข้าสู่ยุค 4.0 และอนาคต 
 (2)  ร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดนโยบายและแผนงาน 
เพ่ือให้การก าหนดนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 
 (3)  ร่วมประชุมหน่วยงานและบุคลากรภายในกองบริการการศึกษา เพ่ือมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนการงาน กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดประจ ารอบปีงบประมาณ/ประจ าปีการศึกษา ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผล งาน/กิจกรรม/โครงการ 

2.  ก าหนดแผนการปฏิบัติงานของงานบริการอาคารเรียนรวม ดังนี้ 
 (1)  วิเคราะห์และจัดท าแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอาคารเรียนรวม เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงาน 
 (2)  ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของงานบริการอาคารเรียนรวม 
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3.  ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ดังเช่น 
 (1)  ร่วมประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล เช่น ออกรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ รายงานการช ารุด และรายงานการซ่อมบ ารุงประจ าปี 
 (2)  ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับการสอบประจ าภาค 
 (3)  ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 (4)  ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานตลาดนัดหลักสูตร 

ด้านการประสานงาน 
 1.  ถ่ายทอดนโยบายในการด าเนินงานของอาคารเรียนรวม ในสังกัดให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และร่วมวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ งาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงาน 
 2.  ให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติและหรือการแก้ไขปัญหาในกรณีห้องเรียน/
โสตทัศนูปกรณ์เกิดขัดข้อง แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าอาคารเรียนรวม  
 3.  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการใช้ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ า
อาคารเรียนรวม และหน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ
อาคารเรียนรวม 
 4.  ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าอาคารเรียนรวม ในการดูแล รักษา ซ่อมบ ารุง 
ห้องเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในอาคารเรียนรวม เพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 5.  ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าอาคารเรียนรวม และหน่วยงาน/บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเรียบเรียงค าบรรยายภาพ บทวิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษาผ่านรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ 
 6.  ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าอาคารเรียนรวม และหน่วยงาน/บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบันทึกและถ่ายทอดสดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ใช้ห้องเรียนขนาด
ใหญ่จ านวนหลายห้องเรียนและการเรียนการสอนทางไกล 
 ด้านการบริการ 
 1.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา ผู้รับริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 2.  พัฒนาข้อมูล จัดท า สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารเผยแพร่ให้บริการวิชาการโสตทัศนศึกษา
ที่ซับซ้อน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของงานบริการอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 3.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ขั้นตอน/วิธีการในการขอจองใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมผ่าน
ระบบ reg.  
 4.  ให้ค าปรึกษา  แนะน าวิธีการจัดหาครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 
2.4  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

2.4.1  ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (1)  ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 
 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงและอาเซียน 
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 (2)  โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 (3)  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.4.2  ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี 
 (1)  วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารและสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 พันธกิจ (Mission) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ และกากับดูแลการด าเนินงานตาม
ภารกิจมหาวิทยาลัย 
 (2)  โครงสร้างการบริหารของส านักงานอธิการบดี 
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 (3)  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี 
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2.4.3  ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของกองบริการการศึกษา 
 (1)  วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองบริการการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ กองบริการการศึกษา มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยพ้ืนฐานค าว่า  
ถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด อัธยาศัยดี 
 พันธกิจ  
 (1) พัฒนากองบริการการศึกษา เป็นองค์กรที่สมบูรณ์แบบในด้านการบริการ
การศึกษาให้กับคณะ/ หน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ ใช้บริการทั่วไป และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (2) พัฒนากองบริการการศึกษาเป็นองค์กรที่มีประชาคม พร้อมด้วยคุณธรรมน าการ
บริการมีวัฒนธรรมการท างานที่ดี  มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นทีม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร 
 (3) พัฒนากองบริการการศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างมีเป้าหมายและทิศทางทั้งใน
ระยะสั้น/ระยะยาว เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยี 
 (4) พัฒนาและน าระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงานในกอง
บริการการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 
 (5) พัฒนาขวัญก าลังใจ/ความสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการพัฒนาองค์กร 
อย่างมีระบบ มีความม่ันคง และต่อเนื่อง/ยั่งยืนตลอดไป 
 (6) พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาในทุก ๆ เรื่อง  ให้สามารถด าเนินไป
อย่างลดขั้นตอนข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว 
 (7) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการระบบฐานข้อมูลวิชาการ  และ
ระบบทะเบียนกลาง เพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (8) ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ/หลักสูตร เป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการอาคารเรียนรวม โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย 
 (9) พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ในองค์การ เพ่ือให้การบริการและการเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคณะ/หลักสูตร 
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 (2)  โครงสร้างการบริหารของกองบริการการศึกษา 
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 (3)  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองบริการการศึกษา 
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 (4)  โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานบริการอาคารเรียนรวม 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ ์วิธีการปฏบิัติงาน และเงื่อนไข 
 

 หลักเกณฑ์/วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขหรือสิ่งที่ควรค านึงในปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
อาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   นั้น  ในการ
ด าเนินงานต้องเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกองบริการการศึกษาที่มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยพ้ืนฐานค า
ว่า “ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด อัธยาศัยดี” เพ่ือตอบสนองพันธกิจของกองบริการการศึกษา และต้องเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามคู่มือการปฏิบัติงานนี้แสดง
ถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน และแนวคิดหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายละเอียดดังนี้ 
 3.1  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 3.1.1  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 
 3.1.2  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และ
อาคารเรียนรวม 
 3.1.3  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 3.1.4  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการ
อาคารเรียนรวม 
 3.2  วิธีการปฏิบัติงาน 
 3.2.1  การบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม  
 3.2.2  การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 (1)  การดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 (2)  การจัดหา และการขอจัดซื้อครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ 
 (3)  การตรวจสอบ และการจ าหน่ายครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
 3.2.3  การจัดท าข้อมูลสถิติและวิ เคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ ์และอาคารเรียนรวม  
 3.2.4  การจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 3.3  เงื่อนไข/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 3.4  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



26 

 
3.1  หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 
 

 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้  
 3.1.1  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2548 (ภาคผนวก ก) และใน
กรณีท่ีมีการขอใช้บริการอาคารเรียนรวมนอกเหนือจากตารางเรียนตารางสอนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
 1.  ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจเช็คห้องเรียนในระบบ REG. ก่อนที่ (www.reg.ubu.ac.th) 
เพ่ือตรวจสอบห้องว่างที่ต้องการใช้งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1)  ห้องเรียนที่ให้บริการจองขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวมได้ คือ อาคารเรียนรวม 
4 (CLB4) อาคารเรียนรวม 5 (CLB5)  และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ACB) เท่านั้น 
 (2)  การจองขอใช้ห้องเรียนในวันท าการปกติ ต้องขอล่วงหน้า 1 วันท าการ  
 (3)  การจองขอใช้ห้องเรียนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องขอล่วงหน้า 
2 วันท าการ   
 2.  เริ่มต้นการจองขอใช้ห้องเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้ขอใช้บริการเข้า www.reg.ubu.ac.th  
เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” โดย User name และPassword ที่มหาวิทยาลัยได้ออกให้ไว้ใช้งานในระบบ REG. 
 3.  รายละเอียดการใช้งานให้ระบุชื่อผู้จอง/หน่วยงาน/คณะและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
 4.  ผู้ขอใช้บริการให้ตรวจเช็ครายละเอียดข้อมูลที่กรอกอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องแล้วท า
การคลิกเลือกเมนู “บันทึก” เพ่ือยืนยัน 
 5.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะเข้าตรวจสอบข้อมูลการจองห้องเรียน โดยจะพิจารณาอนุมัติ
ยืนยันอนุญาตการขอใช้ห้องเรียนได้ ตามวันเวลาการจองห้องเรียนก่อน/หลัง ของผู้เข้าจองในระบบออนไลน์  
 6 .  ผู้ ขอใช้บริ การสามารถตรวจสอบการอนุ มัติ การจองขอใช้ห้ อง เรี ยน ได้ ที่  
www.reg.ubu.ac.th เมนู “ตารางการใช้ห้อง”  ในช่วงเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปของวันถัดมา (หากเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการจองขอใช้ห้องเรียน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารที่ขอใช้ ดังนี้  
 (1)  อาคารเรียนรวม 4 (CLB4) ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน คือ นายอมร ศรีโนน
ซี และนายกงสเด็น ค าแน่น โทร 1615  
 (2)  อาคารเรียนรวม 5 (CLB5)  ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน คือ นายอภิชัย กาญ
จนพาที และนายอนุสรณ์ สีแดง โทร 1620 

http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/
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 (3)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ACB) ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคาร
เรียนรวม คือ นาบุญหลาย นีระมนต์ โทร 1624 
 กรณีเป็นนักศึกษาขอใช้บริการต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 7.  ในกรณีการขอใช้ห้องเรียนนอกเวลาราชการ มีรายละเอียดที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 (1)  วันปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลาตั้งแต่ 16.30 – 20.30 นาฬิกา ต้องช าระค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานเหมาจ่าย 200 บาท/คน/วัน  
 (2)  วันหยุด เสาร์–อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาตั้งแต่ 08.30–16.30 นาฬิกา 
ต้องช าระค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานเหมาจ่าย 420 บาท/คน/วัน  
 (3)  กรณีที่ต้องการพนักงานท าความสะอาดสามารถแจ้งความจ านงและต้องช าระ
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 200 บาท/คน/วัน  
 (4)  กรณีเป็นงานโครงการภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอกและบริษัทเอกชน 
ต้องช าระค่าบ ารุงห้องเรียน 1,000 บาท/ห้อง/วัน  
 ทั้งนี้  การขอใช้ห้องเรียนนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และการช าระเงินให้ช าระที่กองคลัง ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ พร้อมถ่ายส าเนาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินเพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนรวม ส าหรับประกอบการบันทึกข้อมูลใน
ระบบและเปิดใช้งาน 
 8.  ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนของอาคารเรียนรวม  มีรายละเอียด
ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานบริการประจ าอาคารเรียนรวมและข้อมูลห้องเรียนโดยจ าแนกตามอาคารเรียนและความจุ
ของห้องเรียน ดังนี้  
 (1) อาคารเรียนรวม 4 (CLB4) มีผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนจ านวน 2 คน ได้แก่ 
นายอมร ศรีโนนชี ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 1 และนายกงสเด็น ค าแน่น 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 2 และชั้น 3 มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน 
3 คน  โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้อง มีความจุที่นั่งรวมทั้งหมดจ านวน 1,545 ที่นั่ง พร้อมทั้งมี
โสตทัศนูปกรณแ์ละครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ดังนี้ 
 ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 จ าแนกขนาดของห้องเป็นความจุ 2 
ขนาด คือ (1) ความจุ 180 ที่นั่ง และ(2) ความจุด 110 ที่นั่ง รายละเอียดดังนี้ 
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- ห้องขนาดความจุ 180 ที่นั่ง มีจ านวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง 4101,4102 และ 

4103 โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 1 
ดังนี้ 

      
ภาพที่  1  รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 4 ขนาด  180 ที่นั่ง 

 
 และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 ส าหรับขนาดความจุ 180 ที่นั่ง ดังนี้ 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 5,0000 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) 2,000,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟนไร้สาย(Wireless Microphone) และ

ไมโครโฟนสาย 
UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 

5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 จอรับภาพ 240 นิ้ว 1  จอ/ห้อง 
7 กล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมติดเพดาน 2 MP 1  ตัว/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 60,000 BTU 5  เครื่อง/ห้อง 
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- ห้องขนาดความจุ 110 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 4104 และ 4105 

โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพท่ี 2 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2  รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 4 ขนาด 110 ที่นั่ง 

 
 และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 ส าหรับขนาดความจุ 110 ที่นั่ง ดังนี้ 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 4,0000 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) 2,000,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟนไร้สาย(Wireless Microphone) และ

ไมโครโฟนสาย 
UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 

5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 จอรับภาพ 240 นิ้ว 1  จอ/ห้อง 
7 กล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมติดเพดาน 2 MP 1  ตัว/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 60,000 BTU 3  เครื่อง/ห้อง 

  
 
 
 
 



30 

 
 ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (smart 
classroom) มีขนาดความจุ 45 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องหมายเลข 4201  4202 และ4203  โดยมี
ลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพท่ี 3 ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่3 รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 4 ขนาด 45 ที่นั่ง (ห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom)  
     และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 ส าหรับขนาดความจุ 45 ที่นั่ง ดังนี้ 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จอ  นิ้ว 1 เครื่อง/ห้อง 
2 โทรทัศน์สี จอแบน 49 นิ้ว 6 เครื่อง/ห้อง 
3 เครื่องน าเสนอแบบไร้สาย ความถี่ 2.4/5 GHz 1 เครื่อง/ห้อง 
4 เครื่องควบคุมการน าเสนอ Input 7 HDBaseT 1 เครื่อง/ห้อง 
5 เครื่องขยายสัญญาณ Output 1 HDBaseT 5 เครื่อง/ห้อง 
6 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 2,600 lumens 1 เครื่อง/ห้อง 
7 กล้อง CCTV 2 MP 1 เครื่อง/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 36,000  BTU 2 เครื่อง/ห้อง 
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 ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 และชั้น 3 มีความจุ 90 ที่นั่ง จ านวน 
7 ห้อง ได้แก่ ห้องหมายเลข 4204  4205  4301  4302  4303  4304 และ4305 โดยมีลักษณะของ
ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพท่ี 4 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่  4  รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 4 ขนาด  90  ที่นั่ง  

 
 และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 ส าหรับขนาดความจุ 90 ที่นั่ง ดังนี้ 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 2,600 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) 3,200,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟนสาย UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 
5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 จอรับภาพ 120 นิ้ว 1  จอ/ห้อง 
7 กล้องวงจรปิดแบบคงท่ีติดเพดาน                                             2 MP 1  ตัว/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศจ าแนกเป็น ดังนี้ 

- ส าหรับห้องเรียนประจ าชั้น 2 
- ส าหรับห้องเรียนประจ าชั้น 3 

 
36,000 
60,000 

 
BTU 
BTU 

 
2  เครื่อง/ห้อง 
2  เครื่อง/ห้อง 
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 (2)  อาคารเรียนรวม 5  มีผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนจ านวน 2 คน ได้แก่ นาย
อภิชัย กาญจนพาที ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 1 และนายอนุสรณ์ สีแดง 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 2  มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน 4 คน  
โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้อง มีความจุที่นั่งรวมทั้งหมดจ านวน 2,360  ที่นั่ง  พร้อมทั้งมีโสตทัศนูปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียนรวม 5 ดังนี้ 
    ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1  จ าแนกขนาดของห้องเป็นความจุ 2 
ขนาด คือ ความจุ 200 ที่นั่ง และความจุ 100 ที่นั่ง  ดังนี้ 

- ความจุ 200 ที่นั่ง  จ านวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง 5101 5102 และ5103  โดยมี
ลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพท่ี 5 ดังนี้ 
 

ภาพที่  5  รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 5 ขนาด  200  ที่นั่ง 
 และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 ส าหรับขนาดความจุ 200 ที่นั่ง ดังนี้ 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 4,000 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) 2,000,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) และ

ไมโครโฟนสาย 
UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 

5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 จอรับภาพ 300 นิ้ว 1  จอ/ห้อง 
7 กลอ้งวงจรปิดแบบสปีดโดมติดเพดาน                                  2 MP 1  ตัว/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 125,000 BTU 3  เครื่อง/ห้อง 
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- ห้องขนาดความจุ 100 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 5104 และ 5105  โดย

มีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพท่ี 6 ดังนี้ 

 
ภาพที่  6  รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 5 ขนาด  100  ที่นั่ง  

 
 และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 ส าหรับขนาดความจุ 100 ที่นั่ง ดังนี้ 
 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 4,000 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) 2,000,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) และ

ไมโครโฟนสาย 
UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 

5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 จอรับภาพ 200 นิ้ว 1  จอ/ห้อง 
7 กล้องวงจรปิดแบบคงที่ติดเพดาน                                           2 MP 1  ตัว/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 100,000 BTU 2  เครื่อง/ห้อง 
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 ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2  จ าแนกขนาดของห้องเป็นความจุ 2 

ขนาด คือ ความจุ 250 ที่นั่ง และ 500 ที่นั่ง ดังนี้ 
-  ความจุ 250 ที่นั่ง ได้แก่ห้องหมายเลข 5203 และ5204  โดยมีลักษณะของ

ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพท่ี 7 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 7 รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 5 ขนาด  250 ที่นั่ง  

 
   และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 ส าหรับขนาดความจุ 250 ที่นั่ง ดังนี้ 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 5,000 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) 2,000,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) และ

ไมโครโฟนสาย 
UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 

5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 จอรับภาพ 300 นิ้ว 1  จอ/ห้อง 
7 กล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมติดเพดาน                                     2 MP 1  ตัว/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 150,000 BTU 3  เครื่อง/ห้อง 

 
 



35 

 
-  ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องหมายเลข 5201 และ 

5202  โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 8 
ดังนี้ 

 

   
ภาพที่  8  รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 5 ขนาด  500 ที่นั่ง  

 
 และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 ส าหรับขนาดความจุ 500 ที่นั่ง ดังนี้ 
 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 5,000 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) 2,000,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) และ

ไมโครโฟนสาย 
UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 

5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 จอรับภาพ 400 นิ้ว 1  จอ/ห้อง 
7 กล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมติดเพดาน                                     2 MP 1  ตัว/ห้อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 100,000 BTU 8  เครื่อง/ห้อง 

 
 
 



36 

 
       3) อาคารเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบพระชมนพระพรรษา (ACB) มีผู้ปฏิบัติงานบริการ
อาคารเรียนจ านวน 1 คน ได้แก่ นายบุญหลาย นีระมนต์  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และมี
พนักงานท าความสะอาด จ านวน 4 คน โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้อง มีความจทุี่นั่งรวมทั้งหมดจ านวน 400 
นั่ง  พร้อมทั้งมีโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน รายละเอียดดังนี้ 

- ห้องขนาดความจุ 90 ที่นั่ง จ านวน 5 ห้อง ได้แก่ ห้อง ACB101  ACB103  
ACB104  ACB105 และACB106  โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนส าหรับ
บริการ ดังแสดงตามภาพท่ี 9 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 9 รูปภาพห้องเรียนประจ าอาคารอาคารเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบพระชมนพระพรรษา ขนาด 90 ที่นั่ง  
 
    และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาโดยมีขนาดความจุ 90 ที่นั่ง ดังนี้ 
 

ที ่ รายการโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด หน่วย จ านวน 
1 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) 2,600 lumens 1  เครื่อง/ห้อง 
2 เครื่องฉายภาพสามมิต ิ(Visuallizer) 850,000 Pixel 1  เครื่อง/ห้อง 
3 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอ 19 นิ้ว 1  ชุด/ห้อง 
4 ไมโครโฟน UHF MHz 1  ชุด/ห้อง 
5 ชุดเครื่องเสียง 1,000 watt 1  ชุด/ห้อง 
6 เครื่องปรับอากาศ 100,000 BTU 2  เครื่อง/ห้อง 
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 3.1.2  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และ
อาคารเรียนรวม ดังนี้ 
 1.  การขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าอาคารเรียนรวม  ให้ผู้ขอยืมกรอกใบค าขอยืมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ โดยก าหนดวันส่งคืนให้ชัดเจน และการน าคืนต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หากเกิดการ เสียหาย/
ช ารุดผู้ขอยืมต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องเองทั้งหมด  
 2.  การค านวณค่าเสื่อมและอายุการใช้งานส าหรับครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ า
อาคารเรียนรวม มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับที่ 2 ของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ดังแสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก 
 3.  การจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับอาคารเรียนรวม มีหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานโดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ดังแสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก 
 
 3.1.3  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพ
การใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม ดังนี้  
 (1)  การจัดท าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนทั้งในและนอกตารางเรียน/ตารางสอบ
ของอาคารเรียนรวม เพ่ือน ามาวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  
 (2)  การประเมินสภาพการใช้งาน เ พ่ือวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนประจ าปี ประกอบการวางแผนการจัดหามาทดแทนของเดิม
ที่ช ารุดหรือหมดอายุการใช้งานลง และการขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ โดยท าการประเมินจากอายุ 
สภาพของโสตทัศนูปกรณ์ และท าการทดสอบใช้งานเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์
 (3)  การประเมินสภาพการใช้งานของห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
และความพร้อมในให้บริการห้องเรียนประจ าปีการศึกษา ประกอบการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเสนอต่อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยท าการประเมินจากการส ารวจสภาพของห้องเรียนต้องอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อการให้บริการและไม่ช ารุดเสียหาย 
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3.2  วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 วิธีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคู่มือฉบับนี้ มีวิธีการในการปฏิบัติงานจ าแนกตามภาระงาน กระบวนการ
และกระบวนการย่อย ที่ปฏิบัติดังนี้ 
 3.2.1  การบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม 
 

ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 
1. ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการอาคารเรียนรวม 

1.1  การตรวจเช็คตารางการใช้
หอ้งเรียนประจ าวัน 

1.2  การตรวจเช็คความพร้อมต่อการ
ใช้บริการห้องเรียน ดังนี้ 
อุปกรณ/์โสตทัศนูปกรณ์ ชุด
เครื่องเสียงเครื่องปรับอากาศ 
และสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน 

 1.3  การบริการห้องเรียนระหว่างการ
เรียนการสอน 

1.4  การตรวจเช็คห้องเรียนหลังการ
เรียนการสอน ดังนี้ อุปกรณ์/
โสตทัศนูปกรณ์ ชุดเครื่องเสียง
เครื่องปรับอากาศ และ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนรวม 

2. ควบคุม ก ากับการขออนุมัติขอใช้ห้อง
หรืออาคารเรียนรวมนอกตารางเรียน
ตารางสอน 

2.1  ผู้ขอใช้บริการบันทึกขอจองใช้
ห้องเรียน 

2.2  ผู้ขอใช้บริการยื่นแบบค าขอ 
2.3  พิจารณาแบบค าขอ 
2.4  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบ

บริการการศึกษาและแจ้งผลผู้ขอ
ใช้บริการผ่าน REG. 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
ประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนรวม 
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ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 

2.5  ผู้ขอใช้บริการช าระเงิน(กรณีมี
ค่าใช้จ่าย) 

2.6  ด าเนินการให้บริการตามขั้นตอน
การบริการอาคารเรียนรวม 

3. ควบคุม ก ากับการถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิด  

3.1  การตรวจเช็คสภาพการใช้งาน
ของกล้องวงจรปิดประจ าวันตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

3.2  ด าเนินการบันทึกสัญญาณภาพ
วงจรปิดตลอดเวลา 

3.3  การขอตรวจสอบภาพวงจรปิด
(กรณีมีการขโมยของ/หรืออ่ืนๆ) 
(1) ผู้ขอใช้บริการแจ้งขอ

ตรวจสอบ 
(2) สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
(3) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล

กล้องวงจรปิด 
(4) สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน และ
ตรวจสอบผลเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ทุกครั้ง 

4. ควบคุม ก ากับการเรียบเรียงค า
บรรยายภาพ แผนภูมิบทรายการ 
วิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน 

4.1  ผู้ขอใช้บริการยื่นแบบค าขอ 
4.2  พิจารณาแบบค าขอ 
4.3  จัดเตรียมอุปกรณ์ 
4.4  ด าเนินการบันทึก/เรียบเรียง 
4.5  ตรวจสอบผลการบันทึก/เรียบ

เรียง 
4.6  ขอใช้บริการตัดต่อ(กรณีต้องตัด

ต่อ) 
4.7  ด าเนินการตัดต่อ 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน และ
ตรวจสอบผลเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ทุกครั้ง 

5. ควบคุม ก ากับการด าเนินการจัดห้อง
สอบประจ าภาค 

5.1  การตรวจเช็คตารางการใช้ห้อง
สอบ 

5.2  ด าเนินการจัดโต๊ะส าหรับการสอบ 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
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ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 

5.3  ด าเนินการติดประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ 

5.4  การบริการห้องเรียนระหว่างการ
ด าเนินการสอบ 

5.5  การจัดเก็บห้องเรียนและจัดโต๊ะ
เรียนหลังการสอบ 

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนรวม 

 
 
 3.2.2  การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 

ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 
1. การดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
1.1 ควบคุม ก ากับการจัดท าข้อมูล 

ประวัติ อายุการใช้งานครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนของ
อาคารเรียนรวม 

(1) การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

(2) ตรวจสอบสภาพการใช้งาน 
(3)  การบันทึกปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล 
(4) ปรับปรุงอายุการใช้งานของ

ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
(5) การรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
ตรวจสอบข้อมูลจาก
รายงานการบันทึก 

1.2 ควบคุม ก ากับ การดูแลรักษาและ
ซ่อมบ ารุง ห้องเรียน ครุภัณฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ประจ าห้องเรียน 

(1) ด าเนินการดูแล/บ ารุงรักษา 
(2) ทดสอบสภาพการใช้งาน 
(3) เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
(4) ด าเนินการเรื่องซ่อมบ ารุงหรือแจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(5) จัดเก็บเพ่ือเตรียมด าเนินการ

จ าหน่ายตามรอบปีงบประมาณ 
(กรณีช ารุดให้จ าหน่าย) 

(6) บันทึกข้อมูลประวัติของอุปกรณ์/
โสตทัศนูปกรณ์ 

(7) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และสุ่ม
ตรวจสอบ/ทดสอบ
สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์/
โสตทัศนูปกรณ์ 
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ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 

1.3 ควบคุม ก ากับ การดูแลระบบ
สาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอกบริเวณอาคารเรียนรวม 

(1) ด าเนินการดูแล/บ ารุงรักษา 
(2) ทดสอบสภาพการใช้งาน 
(3) เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
(4) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(5) ทดสอบระบบสาธารณูปโภคหลัง

การซ่อมบ ารุง 
(6) รายงานผลการด าเนินงานต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และสุ่ม
ตรวจสอบ/ทดสอบ
ระบบสาธารณูปโภค
ภายในและภายนอก
อาคารเรียนรวม 

2. การจัดหา และการขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ 

  

2.1 การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

(1) ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT 

(2) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามอุปกรณ์
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ท่ีต้องการ
จัดหา 

(3) สืบค้นรายละเอียดเฉพาะด้านของ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์เพ่ิมเติม
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

(4) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความ
เหมาะสม/ความจ าเป็น/ความ
คุ้มค่า 

ปรึกษาผู้มีความรู้
เฉพาะด้าน และศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

2.2 การด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

(1) จัดท าสเปคของครุภัณฑ์/
โสตทัศนูปกรณ์ 

(2) ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ 

(3) จัดหาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตามวิธีการ/
ขั้นตอน/ระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ 
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ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 

(4) ทดสอบสมรรถนะ/การใช้งานของ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ 

(5) จัดเก็บรายละเอียด/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

3. การตรวจเช็ค และการจ าหน่าย
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

  

3.1 ควบคุม ก ากับการตรวจเช็คความ
คงอยู่/สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 

(1) ด าเนินการตรวจเช็คการคงอยู่/
สภาพการใช้งาน 

(2) จัดเก็บภาพประกอบและบันทึก
ข้อมูล 

(3) รายงานผู้บังคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

(4) จัดเก็บรายละเอียด/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และสุ่ม
ตรวจเช็คการคงอยู่/
สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์  

3.2 ควบคุม ก ากับการจ าหน่าย
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

(1) คัดแยกครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องจ าหน่าย 

(2) สรุปรายละเอียดครุภัณฑ์  และ
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีต้องจ าหน่าย 

( 3 )  ร ายงานผู้ บั งคั บบัญชา  และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

(4) บันทึก/จัดเก็บข้อมูลและวิธีการ
จ าหน่าย 

(5) จัดเก็บรายละเอียด/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามวิธีการ/
ขั้นตอน/ระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ 
และตรวจสอบ/ทาน 
รายงานผลการ
ด าเนินการ 
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3.3.3  การจัดท าข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ 

และอาคารเรียนรวม  
ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 

1. จัดท าข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรียนใน
และนอกตารางเรียน/ตารางสอบของ
อาคารเรียนรวม 

(1) ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ประสานขอข้อมูลกับงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล 

(3) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
(4) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
(5) เรียบเรียงผลการวิเคราะห์ 
(6) น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
(7) เผยแพร่ผลการวิ เคราะห์ /แจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- ศึกษาข้อมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรม 
IMB SPSS 
Statistics 20 และ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลกรณีมีข้อ
สงสัย 

2. การประเมินสภาพการใช้งานเพ่ือ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนประจ าปี 

(1) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการ 
อาคารเรียนรวมเพ่ือจัดเตรียม 

(2 )  ตรวจเช็คอายุการใช้ งานของ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ ์

(3) ตรวจเช็คประสิทธิภาพการใช้งาน
ของครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ ์

(4) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน
รวมด าเนินการตามขั้นตอนการ
ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ข อ ง
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ ์

ตรวจเช็คอายุการใช้
งานจากบันทึกข้อมูล
ประวัติและท าการ
ทดสอบใช้งานของ
ครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์โดย
ละเอียด 

3. การประเมินสภาพการใช้งานของ
ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพและความพร้อมใน
ให้บริการห้องเรียนประจ าปีการศึกษา 

(1) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการ 
อาคารเรียนรวมเพ่ือจัดเตรียม 

(2) ตรวจเช็คอายุการใช้งานของอาคาร
เรียน 

(3) ตรวจเช็คประสิทธิภาพการใช้งาน
ของอาคารเรียน 

ตรวจเช็คอายุการใช้
งานจากบันทึกข้อมูล
ประวัติและท าการ
ตรวจเช็คสภาพของ
อาคารเรียนทุกพ้ืนที่
โดยละเอียด 
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ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 

(4) รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4. การวิเคราะห์ การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก
ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 
อุณหภูมิ 

(1) ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประจ า
ห้องเรียนและประจ าอาคารเรียน 

(3) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
(4) ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูล 
(5) เรียบเรียงผลการสังเคราะห์ 
(6) น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
(7) เผยแพร่ผลการวิ เคราะห์ /แจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- ศึกษาข้อมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการ
สังเคราะห์ข้อมูลโดย
โดยปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูล 

   
 

3.3.4  การจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวม 
 

ภาระงาน กระบวนการ/กระบวนการย่อย วิธีปฏิบัติงาน 
1. วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ

ของงานบริการอาคารเรียนรวม 
(1) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน

รวมน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
(2) ตรวจสอบข้อมูลรายการที่ต้องใช้

งบประมาณในการด าเนินงาน 
(3) วิเคราะห์ความจ าเป็น 
(4) สรุปผลการวิเคราะห์ 
(5) น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
(6) แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการใช้
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 
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3.3  เงื่อนไข/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 

 3.3.1  การปฏิบัติงานการบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวมส าหรับการเรียนการสอนหรือการ
สอบประจ าภาค นั้น ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนรวมต้องตรวจสอบตารางการใช้ห้องของอาคารเรียนรวม
ก่อนการเรียนการสอนและตรวจทานการใช้ห้องในตอนเช้าของทุกวัน เนื่องจากการจัดการข้อมูลห้องเรียน
หรือห้องสอบ นั้น งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการ ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงห้องเรียนตามความเหมาะสมหรือความต้องการของอาจารย์ประจ าวิชาหรือผู้รับผิดชอบ 
 3.3.2  การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา งานบริการอาคารเรียนรวมต้องแจ้ง
จ านวนและขนาดห้องเรียนที่พร้อมต่อการใช้งานต่องานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  และหากอาจารย์ผู้สอนหรือคณะต้องการใช้งานห้องเรียน
ตามตารางเรียนตารางสอนปกติให้ติดต่องานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
 

3.4  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการกระบวนการและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 
 3.4.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
 ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาความหมายและแนวคิดการบริการ  หลักการให้บริการที่ดีเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานการบริการอาคารเรียนรวมและโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 1.  ความหมายและแนวคิดการบริการ 
 ค าว่า “บริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมายที่ว่า เป็นการ
กระท าที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การด าเนินงานที่เป็นประโยชน์  (จิตตินันท์ 
เดชะคุปต์, 2540) 
 การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพอใจซึ่งได้เสนอเพ่ือขาย หรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า  (สุมนา อยู่โพธิ์, 2544) 
 การบริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัส และต้องได้ยาก และเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย 
บริการจะได้รับการท าขึ้น (โดยจากบริกร) และส่งมอบผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพ่ือใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทันที
หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการให้บริการนั้น (วีระพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์, 2542) 
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 2.  หลักในการให้บริการ 
 (1)  การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องท าทุกครั้งไม่ใช่ท าเฉพาะการบริการครั้งแรก
เท่านั้น  
 (2)  คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจากความพอใจของผู้
ให้บริการ  
 (3)  การบริการที่คุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์การร่วมมือกันและลงมือ
กระท าอย่างจริงจังและจริงใจ  
 (4)  การบริการที่ม่ีคุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้  
 (5)  การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน  
 (6)  ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสท าให้ผู้รับบริการเกิดความ
พอใจ  
 3.  กลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ 
 สุดยอดของการให้บริการก็คือความพึงพอใจและความประทับใจ ดังที่กล่าวแล้วว่า ผู้
ให้บริการเป็นกุญแจส าคัญที่จะไขไปสู่เคล็ดลับการบริการที่ประทับใจ ฉะนั้นจึงใคร่ขอสรุปประเด็นกลยุทธ์ที่
ได้รวบรวมจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและสั่งสมจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองมาน าเสนอไว้ดังนี้  
 (1)  ผู้รับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเป็นสมดุลที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ ดังพุทธ
ศาสนาได้บัญญัติไว้ว่าความสุขที่แท้คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  
 (2)  รอยยิ้มพิมพ์ใจย่อมติดใจในผู้รับบริการ มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า รอยยิ้ม
ของคนเราสามารถขจัดปัญหาทั้งมวล นั่นแปลว่ารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ อันน ามาซึ่ง
สติปัญญาของคนเราทีจ่ะพิจารณาไตร่ตรองหาทางออกให้กับปัญหานั้น  
 (3)  ต้องการให้คนอ่ืนท าอะไรให้กับตัวเรา เราต้องท าสิ่งนั้นให้ผู้อ่ืนก่อน เราต้องรู้จัก
อคติในตัวเราเพื่อเปิดใจในการให้และรับความปรารถนาดีจากผู้อ่ืน  
 (4)  เอาชนะตนเองให้ได้ ศักดิ์ศรีและความส าเร็จของมนุษย์นั้น ไม่ใช่อยู่ที่การอยู่
เหนือหรือเอาชนะผู้อ่ืน แต่อยู่ที่เราสามารถเอาชนะใจตนเองให้ได้ เราจะสามารถท างานบริการให้ได้มี
คุณภาพนั้นต้องเริ่มที่ใจของตนเองก่อน กล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณลักษณะทางกาย วาจา และใจของผู้
ให้บริการนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนฐานที่ดีมาจากทัศนคติของบุคคลนั้น ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้พวกเราได้น า
พฤติกรรมบริการที่ได้กล่าวไปแล้วไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวเรามีความสุขท่ีแท้ในการท างาน  
 4.  ลักษณะของ “การบริการที่ด”ี ประกอบด้วย 
 (1)  ผู้รับบริการต้องมาก่อนเสมอ หมายถึง ค านึงถึงผู้รับบริการก่อนสิ่งอ่ืนใด  
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 (2)  ผู้รับบริการถูกเสมอไม่ว่าผู้รับบริการจะพูดจะท าอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพ่ือยืนยัน
ว่าผู้รับบริการผิด  
 (3)  ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพ่ือให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจ  
 5.  คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้ให้บริการ (บุคลากรในส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน) 
 (1)  ดูแล หน้าตา ทรงผม เล็บมือ ให้สะอาดอยู่เสมอ  
 (2)  ขณะให้บริการ อย่ารับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวต่างๆ  
 (3)  อย่าท้าวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกันขณะให้บริการ  
 (4)  อย่าเสริมสวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะให้บริการ  
 (5)  ห้ามพูดจา หรือหยิบของข้ามหน้าข้ามตาผู้อื่น  
 (6)  แต่งกายสุขภาพเรียบร้อยถูกระเบียบ  
 (7)  ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเมื่อมี
ผู้รับบริการ  
 (8)  ประสานงาน และติดตามงานกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  
 (9)  มีทศันคติที่ดีต่อการให้บริการ  
 (10)  มีความพร้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการให้เกียรติผู้ร่วมงาน และ
ผู้รับบริการมีความอดทนอดกลั้น  
 6.  มาตรฐานการให้บริการ โดยจ าแนกเป็น 2 กรณีดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 มาตรฐานการต้อนรับผู้รับบริการ 
 (1)  สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ  
 (2)  สอบถามความต้องการโดยใช้ค าพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องอะไร
ครับ/ค่ะ”  
 (3)  อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ  
 (4)  ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี  
 (5)  มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผู้มารับบริการก่อนเสมอ  
 (6)  ขณะให้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ  
 (7)  ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล าดับ ก่อน-
หลัง 
 (8)  ถ้าหากมีผู้รับบริการมาก เกิดการบริการที่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าว
ค าว่า “ขอโทษ” เสมอ  
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 (9)  ให้บริการภายในเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้
ผู้รับบริการ ทราบด้วยวาจาที่สุภาพ  
 กรณีท่ี 2 มาตรฐานการรับโทรศัพท์ 
 (1)  รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจ าเป็นต้องรับโทรศัพท์ช้าไม่
ควร ให้เสียงกริ่งดังเกิน 3 ครั้ง  
 (2)  กล่าวค าทักทาย โดยพูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ, (ชื่อหน่วยงาน), (ชื่อผู้รับโทรศัพท์), 
รับสายครับ/ค่ะ”  
 (3)  เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้ว ให้ผู้รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มารับสายโดยเร็ว  
 (4)  กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ให้ผู้รับโทรศัพท์
สอบถาม รายละเอียดต่างๆ จากผู้ที่โทรเข้ามา เช่น ชื่อผู้โทร เบอร์ติดต่อกลับ เรื่องที่ต้องการจะติดต่อเพ่ือ 
แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป  
 7.  หัวใจการบริการ 
 (1)  ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน 
ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุก
ฝ่าย ดังนั้นการให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจเพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า  
 (2)  ต้องมีความถูกต้องชัดเจนงานบริการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูล หรือการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ  
 (3)  การจัดบรรยากาศสภาพที่ท างานต้องจัดสถานที่ท างานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้าย
บอกสถานที่ ขั้นตอนการติดต่องาน ผู้มาติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องสอบถามใคร 
ตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการและกลับไปจุดการให้บริการควรเป็น One stop service คือไป
แห่งเดียวงานส าเร็จ  
 (4)  การยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือความรู้สึก ความ
เต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะท า
หน้าที่ให้ดีที่สุดให้ประทับใจกลับไปความรู้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้าและกิริยา
ท่าทางของผู้ให้บริการ คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดขั้น
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี  
 (5)  การสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับ
ด้วยน้ าเสียง และภาษาที่ให้ความหวังให้ก าลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือ
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ทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ าใจการให้บริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อนแล้ว
แสดงออกทางวาจา  
 (6)  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวัง
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายใน
สิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงานและให้
ความสนใจต่องานที่รับบริการอย่างเต็มที่ จะท าให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ  
 (7)  การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดี
และรวดเร็วในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆจะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง เช่น 
Website  
 (8)  การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุง
แก้ไข เป็นการน าข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป  
(ราชมงคลกรุงเทพ(UTK): สืบค้นผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561) 
 
 3.4.2  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอโชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan voich. Jr.) ได้ให้
ค านิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากร
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” 
ซึ่งจากค าจ ากัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ หมายถึง การปฏิบัติ ซึ่งอาศัยความรู้ของทฤษฎี
องค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการ
จัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) กรจัดการองค์การ (Organizing) การเป็นผู้น า 
(Leading) และการประเมินผล (Evaluation) (อุทัย เลาหวิเชียร,2544) 
 กระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันตามแนวคิดของ Robert S.Kaplan และ
David P. Norton (อัญชนา ณ ระนอง, เอกสารบรรยายวิชา รอ.701) ได้เสนอแนวคิด Balance Scorecard 
เพ่ือใช้ในการัดผลของกิจการที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวม
ขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าง 
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ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง
อนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและ
ความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ ประกอบใน
การวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองของแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ ได้แก ่
 (1)  วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่
ต้องการจะชี้วัด 
 (2)  ตัวชี้วัด (Performance Indication)  คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 
 (3)  เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขท่ีตั้งไว้เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่า
นั้นๆ  
 (4)  แผนงานโครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล าดับเป็น
ขั้นๆ ในการจัดท ากิจกรรม 
 เทคนิคในการควบคุมและติดตาม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน (ธงชัย สันติวงศ์, 2531 : 145-
160) ดังนี้ 
 (1)  การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึง เทคนิคต่างๆ ที่น ามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้าและ
บริการที่ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
 (2)  การควบคุมด้านปริมาณ คือ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในทางปริมาณ เช่น การวัดจ านวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
 (3)  การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่ส าคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ ด้านไว้
ล่วงหน้า เมื่อเข้าถึงสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นกับงบประมารที่ตั้งเอาไว้ 
 (4)  การควบคุมด้านเวลา คือ การควบคุมให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสามารถ
จัดท าได้เสร็จตามก าหนดเวลาที่วางเอาไว้ 
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 3.4.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุม/ก ากับ 
 (1)  ความหมายการควบคุม 
 การควบคุม (Control) หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรก าหนด
ขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่า กิจกรรมในการด าเนินธุรกิจจะประสบความส าเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ 
 การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 การควบคุมเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร การควบคุมมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับการวางแผน เพราะการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแผน การด าเนินการตามแผน
และการประเมินผลตอบแทน 
 (2)  รูปแบบของการควบคุม 
 รูปแบบของการควบคุมจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งรูปแบบ
การควบคุมเหล่านี้ได้แก่ 

 การป้องกัน (Preventive) คือความพยายามที่จะสกัดไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น 
เป็นการควบคุมล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น เช่น การขออนุมัติใบสั่งซื้อก่อน หรือการใส่รหัสลับใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 การตรวจสอบ/ติดตาม(Detective) คือความพยายามในการติดตามความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีการควบคุมแบบการป้องกันแล้ว นั่นคือเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มี
ระบบการควบคุมความเสี่ยงขึ้นมา ซึ่งการติดตามที่ดีต้องมีระบบการสื่อสารที่ดีด้วย โดยต้องจัดให้มีระบบ
การสื่อสารที่รวดเร็วและสม่ าเสมอโดยวิธีการที่หลากหลาย 

 การก ากับ (Directive) คือความพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการก าหนด
วิธีการเฉพาะที่เหมาะสม เป็นการเสนอให้ท าสิ่งที่ถูกต้อง (เป็นแนวทางหรือการฝึกอบรม) 
 ประโยชน์ของการใช้กรอบการควบคุมในการประเมินตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 

 แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทั้งหมดของการควบคุมความเสี่ยง 
 ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพ่ือรวบรวมเป็นชุดของหน่วยงานที่มี

ลักษณะคล้ายกัน 
 ใช้เป็นค าถามที่มีรูปแบบเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการจัดโครงสร้างและลักษณะ

ทั่วไปของหน่วยงาน 
(ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ เขจรนันทร์ และฉัตรยาพร เสมอใจ, 2544) 
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 3.4.4  ความหมายและประเภทของโสตทัศนูปกรณ์ 
 สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ หรือที่เรียกว่าโสตทัศนูปกรณ์ (audio–visual equipments) 
มีหน้าที่หลัก คือ การฉายเนื้อหาทั้งที่เป็นภาพและตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ ขยายเสียงให้ดัง เพ่ือให้ผู้เรียน
รับรู้และเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้พัฒนาไปมากมีรูปลักษณะเล็กน้ าหนักเบา แต่
สามารถใช้งานได้หลายมิติ เช่น ต่อพ่วงกับอุปกรณ์อ่ืนได้หลายทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและอ้านวยความสะดวกในการรับรู้ของ มนุษย์ ดังนั้นการน้าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
 3.4.3.1  ความหมายของโสตทัศนูปกรณ์ 
 โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ที่มีลักษณะใหญ่ ประกอบด้วย เครื่องยนต์ กล
ไกลไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ท าหน้าที่เป็นตัวผ่านขยายเนื้อหาสาระจากแหล่งก าเนิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถ 
กระตุ้นการรับรู้ของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งโสตทัศนูปกรณ์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Audio-Visual 
Equipments และมาจากค าประสมดังนี้ 
 โสตะ (การได้ยิน)    +    ทัศนะ (การมองเห็น)    +    อุปกรณ์ 
 
 3.4.3.2  ประเภทของโสตทัศนูปกรณ์ 
 โสตทัศนูปกรณ์สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ (1)  เครื่องฉาย 
(Projectors)  (2)  เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Connected Equipment) (3)  เครื่องเสียง (Amplifiers) 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภท ดังนี้ 
 (1) เครื่องฉาย  
 เครื่องเสียง คือ  เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และเครื่องเสียงเครื่องฉายเครื่อง
ฉาย เป็นอุปกรณ์ฉายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้ผู้เรียนมองเห็นภาพหรือเนื้อหาได้ชัดเจนจากจอรับภาพ 
เครื่องฉายที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector)  เครื่องฉาย
ภาพยนตร์  เครื่องฉายแอลซีดี (LCD projector) เครื่องฉายสไลด์ (slide projector) นอกจากนี้ยังมีเครื่อง
ต่อพ่วงกับเครื่องฉายที่สามารถฉายภาพได้หลายรูปแบบ เช่น เครื่องวิชวลไลเซอร์ (visualizer) เป็นต้น 
 ก.  ส่วนประกอบของเครื่องฉาย  
 เครื่องฉายทุกชนิดที่ไม่ใช่เครื่องฉายแปลงสัญญาณ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
ได้แก่ หลอดฉาย แผ่นสะท้อนแสง วัสดุฉาย เลนส์ และจอ  
 ข.  ตัวอย่างเครื่องฉาย  
 1.  เครื่องฉายข้ามศีรษะ เป็นเครื่องมือที่ใช้กับผู้ เรียนการสอนมาเป็น
เวลานานมีหลายรูปแบบปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่อย่างแพร่หลายในสถานศึกษาทั่วไป 
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 2.  เครื่องฉายสไลด์  เป็นทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้มาเป็นเวลานานได้แก่ เครื่องฉายสไลด์แบบฉายทีละภาพ และเครื่องฉายสไลด์แบบบรรจุ
ภาพใส่ถาด 
 3.  เครื่องฉายแอลซีดี  (LCD : Liquid Crystal Display) เป็นเครื่องฉายที่มี
ประโยชน์ต่อการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้มากมีประสิทธิภาพในการแสดงผลที่ใช้พลังงานน้อย ปัจจุบัน
เครื่องแอลซีดีมีขนาดเล็กลงมากน้ าหนักเบา แต่มีความละเอียดและแสงสว่างมากขึ้น ราคาถูกลงกว่าเดิมมาก 
 4.  เครื่องดีแอลพี (DLP : Digital Light Processing) กิดานันท์มลิทอง ได้
อธิบายถึงเครื่องดีแอลพีว่า เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณระบบดิจิทัล ลักษณะเดียวกับเครื่องแอลซีดีแต่มี
ความคมชัดสูงกว่า ให้ความคมชัดมากถึง 1280x1024 จุด 
 (2)  เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Connected Equipment) 
 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ (Video Player) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องเล่นวิดีโอ เป็น
เครื่องแปลงสัญญาณแม่เหล็กจากแถบเทปเป็นสัญญาณภาพและเสียงถ่ายทอดออกทางจอโทรทัศน์หรือผ่าน
เครื่องเล่นแอลซีดี เพ่ือฉายภาพบนจอให้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีหลายรูปแบบได้แก่ 

 แบบ U-Matic หรือ U-Vision เป็นเครื่องเล่นระดับก่ึงมืออาชีพ หรือใช้ใน
ระดับสถาบันการศึกษาและในสถานีโทรทัศน์ 

 แบบ VHS (Video Home System) เป็นเครื่องเล่นที่ใช้คามบ้าน ราคา
ถูก บรรจุในตลับเทปที่สามารถเล่นได้นานแตกต่างกัน 

 แบบ Betacam เป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัทโซนี คุณภาพของภาพดี 
และมีขนาดตลับเล็กกว่าแบบVHS เล็กน้อย 

 แบบ DV (Digital Videc) เป็นการบันทึกภาพและเสียงด้วยระบบดิจิตัลที่
มีความคมชัดเหมือนต้นฉบับ เพราะไม่มีการสูญเสียสัญญาณระหว่างการบันทึกและตัดต่อ โดยการใช้สาย
ฟายวาย ซึ่งเป็นสายเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณดิจิตัลกับดิจิตัลโดยตรง ปัจจุบันระบบดีวีก าลังได้รับความนิยม
สูง 

 แบบ Mini DV เป็นระบบการบันทึก และเล่นภาพและเสียงด้วยระบบดิ
จิตัลเหมือน กับแบบดีวี แต่มีขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กับกล้องดิจิตัลขนาดเล็ก 
 เครื่องเล่นวีซีดี (VCD : Video Compact Disc)  เป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดี ระบบดิ
จิตัล ที่บันทึกข้อมูลในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงแบบภาพวีดีทัศน์ เพ่ือเสนอทางภาพ
จอโทรทัศน ์มีข้อดี คือ  

 คุณภาพของภาพบนแผ่นวีซีดีให้ความคมชัดภาพจากแถบวีดีทัศน์ 
 ไม่มีการยืดเหมือนแถบวีดีทัศน์ 
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 เครื่องเล่นวีซีดีสามารถเล่นได้ทั้งแผ่นซีดีและวีซีดี 
 ท าความสะอาดได้ง่ายหากเกิดความสกปรกบนแผ่น 

 เครื่องเล่นดีวีดี (DVD player) เครื่องเล่นดีวีดี เป็นเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีระบบดิ
จิตัลเพ่ือเสนอทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบภาพวีดีทัศน์และเสียงเพื่อฉายบนจอโทรทัศน์ มีข้อดี คือ  

  คุณภาพของภาพบนแผ่นดีวีดี ให้ความคมชัดมากโดยเฉพาะเมื่ อ
เปรียบเทียบกับแถบวีดีทัศน์ 

 ให้เสียงดอลปีเซอร์ราวด์ช่วยให้การชมภาพยนตร์มีชีวิตชีวามากขึ้น 
 สามารถเลือกชมตอนใดของภาพก็ได้ ไม่ต้องเรียงตามเนื้อหา 
 ไม่มีการยืดของแผ่นบันทึกเหมือนแถบเทป 
 หากเกิดความสกปรกบนแผ่นสามารถท าความสะอาดได้โดยง่าย 
 เครื่องเล่นสามารถเล่นได้ท้ังแผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และแผ่นดีวีดี 

 (3)  เครื่องเสียง (Amplifiers) 
 ก. แหล่งก าเนิดเสียง 
 เสียง (Sound) เกิดจาการสั่นสะเทือนของวัตถุ พลังงานการสั่นสะเทือนจะจัด
อากาศให้เป็นคลื่นออกไปโดยรอบ เรียกว่า คลื่นเสียง (Sound Wave) เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบแก้วหูก็จะท า
ให้แก้วหูสั่นสะเทือนเสียงที่เราได้ยินอยู่ในชีวิตประจ าวันมาจากแหล่งก าเนิดต่างๆ เช่น เสียงคน สัตว์ การ
สั่นสะเทือนของวัตถุ เสียงจากธรรมชาติ เป็นต้น 
 ข.  ส่วนประกอบของการขยายเสียง 
 ส่วนประกอบของการขยายเสียงที่ส าคัญมี 3 ส่วนคือ  

  ภาคสัญญาณเข้า (Input Signal) ท าหน้าที่สร้างหรือน าสัญญาณไฟฟ้า
ความถี่เสียงที่ต้องการขยายมาป้อนกับภาคขยายเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนคลื่น
เสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงโดยอาศัยหลักการง่ายๆ คือ เมื่อคลื่นเสียงมากระทบ แผ่นสั่นสะเทือน 
(Diaphragm) ท าให้แผ่นสั่นสะเทือนสั่นความถี่และความแรงของคลื่นเสียง สัญญาณ จาการสั่นสะเทือนจะ
ถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าความถี่เสียงทันที 

 ภาคขยายเสียง (Amplifier) ท าหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้
มีก าลังมากขึ้น เพ่ือส่งออกไปยังล าโพงให้เกิดเสียงดังขึ้น ได้แก เครื่ องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่
ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้มีก าลังมากขึ้นเพ่ือส่งออกไปยังล าโพงให้เปล่งเสียงออกมา ก าลังขยาย
ของเครื่องขยายเสียงเรียกเป็น วัตต์ (Watts) โดยชนิดของเครื่องขยายเสียง จ าแนกได้ 4 ชนิด คือ 

o เครื่องขยายเสียงหลอด  
o เครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์  
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o เครื่องขยายเสียงแบบผสม  
o เครื่องขยายเสียงแบบไฮบริดจ์ ไอ.ซี. 
 ภาคสัญญาณออก (Output Signal) ท าหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า

ความถี่ เสียงที่ถูกขยายมาแล้วให้กลับเป็นคลื่นเสียง ได้แก่ ล าโพง  เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ เปลี่ยน
สัญญาณไฟฟ้าที่ขยายแล้วให้กลับเป็นเครื่องเสียงปัจจุบันนิยมใช้ล าโพงชนิดขดลวดแม่เหล็ก ซึ้งท างานโดยใช้
วิธีการเหนียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า คือ เมื่อสัญญาณไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดเสียงของล าโพง จะท าให้เกิดอ านาจ
แม่เหล็กในขดลวด อ านาจแม่เหล็กจะตัดกับสนามแม่เหล็กถาวรที่ติดอยู่ในล าโพงท าให้ขดลวดเสียงเคลื่อนที่
พาเอากรวยของล าโพงสั่นไปตามความถี่ของสัญญาณไฟฟ้า ท าให้อากาศด้านหน้ากรวยสั่นสะเทือนเกิดเป็น
เสียงขึ้น  ซ่ึงล าโพงจ าแนกตามสมบัติในเปล่งเสียงมี 4 ประเภท คือ 

o ล าโพงเสียงทุ้ม  เป็นล าโพงที่มีความถี่เสียงต่ าๆประมาณ 30-500 Hz 
มีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางของกรวยล าโพง 10 นิ้วขึ้นไป 

o ล าโพงเสียงกลาง  เป็นล าโพงที่มีความถี่เสียงปานกลางประมาณ 500-
8000 Hz ล าโพงประเภทนี้มีใช้ทั่วไปในเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องเสียงที่ไม่ต้องการคุณภาพนัก 

o ล าโพงเสียงแหลม  เป็นล าโพงที่มีความถี่เสียงสูงประมาณ 10 – 20 
KHz มีขนาดเล็ก 

o ล าโพงกรวยซ้อน  เป็นล าโพงที่ออกแบบพิเศษโดยท ากรวยล าโพงซ้อน
กัน 2-3ชั้น เพ่ือในสามารถเปล่งเสียงที่มีความถ่ีต่างๆ กันได้มากขึ้นในล าโพงตัวเดียว 
(สื่อการสอนประเภทโสตทัศนูปกรณ์,สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 :http://nongpuy91044. 
blogspot.com/) 
 
 3.4.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศุภรา เจริญภูมิ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบกระบวนการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการจัดการคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เอ
ออกแบบกระบวนการบริหารัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานที่มีพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพประกอบด้วยกระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 7 กระบวนการ (Quality Business Process : QBP) 
และผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 7 กระบวนการ (Quality Work Procedure : QWP) ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
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สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ออกแบบใหม่ และผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ผ่านการ
ตรวจสอบด้วยมติเอกฉันท์ ซึ่งหมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเหมาะสม 
 ฐิติยา เนตรวงษ์ (2551)  ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้อาคาร
สถานที่ การใช้ประโยชน์อาคารเรียน และความพึงพอใจในการใช้อาคารเพ่ือศึกษาสภาพการใช้อาคาร
สถานที่ การใช้ประโยชน์อาคารเรียน และความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า สภาพการใช้งานอาคารสถานที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตโดยภาพรวมยังไม่สมบูรณ์แต่พอใช้การได้  การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ภาพรวมการใช้ประโยชน์น้อย 
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก  
 ฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาลัยทองสุข (2555) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อาคารสถานที่ วิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่วิทยาลัยทองสุ ศูนย์การศึกษาจังหวัด พิษณุโลก หาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดสิ่งแวดบ้อมของวิทยาลัย ทองสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผล
การศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่วิทยาลัยทองสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และภูมิทัศน์ อันดับที่สอง คือ ด้านการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ด้านอาคาร   
 ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยด้านอาคารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า  อันดับหนึ่งคือ ระบบรักษาความปลอดภัย  อันดับที่สองคือ การบริการน้ าดื่ม แก้ว
น้ า มีเพียงพอ สะอาด อันดับสามคือ ความเพียงพอของระบบน้ าประปา อันดับสี่ คือ ความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้า อันดับห้าคือ ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานและสะดวกรวดเร็ว และอันดับสุดท้ายคือ การคัดแยกขยะ 
ถังขยะ เหมาะสมกับการใช้งาน 
 ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและภูมิทัศน์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่งคือ ความเหมาะสมของโต๊ะเรียน 
เก้าอ้ี ในการใช้งาน และการจัดการห้องเรียนมีขนาดเพียงพอและเหมาะกับจ านวนผู้ที่ใช้งาน อันดับสองคือ 
คุณภาพของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และระบบปรับอากาศภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อันดับ
สามคือ ความสะดวกของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และการจัดเตรียมสถานที่จอดรถเป็นระเบียบ 
เหมาะสม อันดับสี่คือ อาคารเรียนดูสะอาด ถูกสุขลักษณะ อันดับห้าคือ บริเวณที่นั่งพักผ่อน ม้าหินอ่อนมี
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เพียงพอต่อการใช้งาน อันดับหกคือ ความสวยงามในการจัดตกแต่งดอกไม้ ไม้ประดับและต้นไม้ และอันดับ
สุดท้าย คือ การบ ารุง ดูแลรักษา สนามหญ้า 
 ด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่งคือ จุดแก้วน้ า จานชาม มีความเหมาะสม สะดวก สะอาด อันกับสองคือ พ้ืนที่
จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการ เหมาะสม เพียงพอ อันดับสามคือ จ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี รับประทานอาหารมีเพียงพอ
ต่อผู้ใช้ อันดับสี่คือ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ การลงทะเบียนออนไลน์ 
การเช็คผลการเรียน ตารางเรียนผ่านระบบและการบริการอนามัยและห้องพยาบาล อันดับที่ห้าคือ สนาม
กีฬามีความเหมาะสมและเพียงพอ และอันดับสุดท้าย คือ ความสะอาดของโรงอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ีที่ใช้งาน 



 
 

บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 

 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคู่มือปฏิบัตินี้จะถึงแสดงแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานงาน  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ วิธีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 4.1  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 4.1.1 แสดงโมเดลการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
 4.1.2 แสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน 
ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามโมเดลของข้อ 4.1.1 
 4.1.3 แผนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.2.1  แผนผัง (Flowchart) อธิบายสัญลักษณ์ Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.2.2  แผนผัง (Flowchart) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ 
และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4.2.2.1  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 
 4.2.2.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์  และ
อาคารเรียนรวม 
 4.2.2.3  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพ
การใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม  
 4.2.2.4  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการ
อาคารเรียนรวมและสรุปผลการด าเนินงาน 
 4.2.3  เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 4.2.3.1  เทคนิคการใช้ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม 
 4.2.3.2  เทคนิคการการจัดหาข้อมูลครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์  
 4.3  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 4.4  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.5  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 4.6  จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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4.1  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 

 4.1.1  แสดงโมเดลการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
 แสดงโมเดลการก าหนดแผนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกอง
บริการกรศึกษา และแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
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 4.1.2 แสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน 
ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามโมเดลของข้อ 
4.1.1 
 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานตาม
คู่มือฉบับนี้ กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 1.1 พัฒนาและบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
(แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564,เว็บไซต์ กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราธานี
,สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561: 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03
f2018053111174866.pdf) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงาน ข้อ 2.3  ทบทวน/
ปรับปรุง ระบบการท างาน หรือ
ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 มีล าดับขั้นตอนของ
งาน/ ระบบงานและระยะเวลา
การท างาน ครบทุกงานและทุก
ระบบ 

ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและ
ขั้นตอน/กิจการรมการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการอาคารเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ า
อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
  4.1.3 แผนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที ่ ภาระหน้าที่ กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 การบริการห้องเรียน

ประจ าอาคารเรียนรวม 
1.1 ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการอาคารเรียนรวม 

- ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
อาคารเรียนรวม 

 1.2 ควบคุม ก ากับการขออนุมัติขอใช้ห้อง
หรืออาคารเรียนรวมนอกตารางเรียน
ตารางสอน 

- เมื่อมีแจ้งความประสงค์การ
ขอใช้บริการ 

 1.3 ควบคุม ก ากับการถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิด 

- เมื่อมีแจ้งความประสงค์การ
ขอใช้บริการ 

 1.4 ควบคุม ก ากับการเรียบเรียงค า
บรรยายภาพ แผนภูมิบทรายการ 
วิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน 

- เมื่อมีแจ้งความประสงค์การ
ขอใช้บริการ 

 1.5 ควบคุม ก ากับการด าเนินการจัดห้อง - ตลอดระยะเวลาการจัดสอบ
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ที ่ ภาระหน้าที่ กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ 
สอบประจ าภาค ประจ าภาค 

2 การบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ ์และ
อาคารเรียนรวม 

2.1 การดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ ์และอาคารเรียนรวม 

 

 (1) ควบคุม ก ากับการจัดท าข้อมูล 
ประวัติ อายุการใช้งานครุภัณฑ์
แ ล ะ โส ต ทั ศ นู ป ก รณ์ ป ร ะ จ า
ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม 

- เมื่อมีการจัดซื้อ/เมื่อครบรอบ
อายุปีของการใช้งาน  

 

 (2) ควบคุม ก ากับ การดูแลรักษาและ
ซ่อมบ ารุง ห้ องเรียน  ครุภัณ ฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ประจ าห้องเรียน 

- เมื่อครบก าหนดการ
บ ารุงรักษา 

- เมื่อมีการซ่อมบ ารุง 

 (3) ควบคุม ก ากับ การดูแลระบบ
สาธารณูปโภคภายในและภายนอก
บริเวณอาคารเรียนรวม 

- ตลอดการใช้งาน 
- เมื่อพบข้อบกพร่อง/ช ารุด 

 2.2 การจัดหา และการขอจัดซื้อครุภัณฑ์/
โสตทัศนูปกรณ์ 

 

 (1) การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ ์

- ตามก าหนดแผนการจัดซ้ือ 
- เมื่อครุภัณฑ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ช ารุด 
 (2) การด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ

ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ ์
- ตามก าหนดแผนการจัดซ้ือ 
- เมื่อครุภัณฑ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ช ารุด 
 2.3 การตรวจสอบ และการจ าหน่าย

ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 (1) ควบคุม ก ากับการตรวจเช็คความ
ค งอยู่ /ส ภ าพ ก าร ใช้ งาน ข อ ง
ครุภั ณ ฑ์ แล ะ โสตทั ศ นู ป ก รณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 

- สิ้นปีงบประมาณ 

 (2 ) ค วบ คุ ม  ก ากั บ ก ารจ าห น่ าย
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ ์

- สิ้นปีงบประมาณ 
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ที ่ ภาระหน้าที่ กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ 
3 การจัดท าข้อมูลสถิติ

และวิเคราะห์/ประเมิน
สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ ์และ
อาคารเรียนรวม 

3.1 จัดท าข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรียนใน
และนอกตารางเรียน/ตารางสอบของ
อาคารเรียนรวม 

- สิ้นปีการศึกษา 

 3.2 การประเมินสภาพการใช้งานเพ่ือ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนประจ าปี 

- สิ้นปีการศึกษา 

 3.3 การประเมินสภาพการใช้งานของ
ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพและความพร้อมใน
ให้บริการห้องเรียนประจ าปีการศึกษา 

- สิ้นปีการศึกษา 

 3.4 วิเคราะห์ การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก
ห้องเรียน  ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 
อุณหภูมิให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

- สิ้นปีการศึกษา 

4 การจัดท าแผนการใช้
งบประมาณของงาน
บริการอาคารเรียนรวม 

4.1 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ
ของงานบริการอาคารเรียนรวม 

- สิ้นปีการศึกษา 
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4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ตามคู่มือฉบับนี้จะแสดงกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน 
ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยแสดงกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนผัง (Flowchart) อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 4.2.1  แผนผัง (Flowchart) อธิบายสัญลักษณ์ Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เบื้องต้นผู้เขียนจะอธิบายถึงความหมายของสัญลักษณ์ Flowchart คือ รูปภาพที่ใช้แทน
ความหมายการท างานในลักษณะต่างๆ ภายในผังงาน (Flowchart) ประกอบไปด้วย การเริ่มต้น (Start), 
การจบ (End), การกระท า (Process), การน าเข้าข้อมูล (Input), การแสดงผลข้อมูล (Output), การ
ตัดสินใจ (Decision), ค าอธิบาย (Annotation), จุดเชื่อมต่อ (Connector), ทิศทางการท างาน (Direction 
Flow) สัญลักษณ์เหล่านี้เมื่อถูกน ามาเชื่อมต่อกัน จะกลายเป็น "ผังงาน (Flowchart)" ที่แสดงล าดับขั้นตอน
การท างานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดล าดับความคิด  และเห็นล าดับขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ดังนี้ 
 
 

หมายถึง  การเริ่มต้นหรือจบ Flowchart (Start หรือ End) 

 
 

หมายถึง  การกระท า (Process) ถูกใช้เพื่อแสดงที่การกระท าใน Flowchart 

 
 
 

หมายถึง  ส่วนการน าเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input / Output) 

 
 
 

หมายถึง  การตัดสินใจ (Decision) น ามาใช้เพ่ือพิจารณา True หรือ False 
เส้นการท างานที่ออกจาก Decision จะมีสองเส้นเสมอ 

 
 

หมายถึง  ค าอธิบายประกอบ (Annotation) สัญลักษณ์นี้ถูกน ามาใช้เพ่ือเขียน
คอมเม้นต์ให้กับ Flowchart 

 
 

 

หมายถึง  จุดเชื่อมต่อ (Connector) ใช้รวมเส้นการท างานของ Flowchart ให้
ออกไปเหลือเพียงเส้นเดียว 

 
 

หมายถึง  ทิศทางการท างาน (Direction Flow) ใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ต่างๆ 
เพ่ือแสดงการไหลการงาน 

 (SHARE.OLANLAB.COM คลังความรู้ออนไลน์ ประเทศไทย, สืบค้นผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2561) 
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 4.2.2  แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ 
และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 4.2.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม 
 (1)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการอาคารเรียนรวม ดังนี้ 
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 (2)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับการขออนุมัติขอใช้ห้องหรืออาคารเรียนรวมนอกตาราง
เรียนตารางสอน ดังนี้ 
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 (3)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิด 
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 (4)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับการเรียบเรียงค าบรรยายภาพ แผนภูมิบทรายการ 
วิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน 
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 (5)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับการด าเนินการจัดห้องสอบประจ าภาค 
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 4.2.2.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียน
รวม 
 (1)  ขั้นตอนการดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 (1.1)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับการจัดท าข้อมูล ประวัติ อายุการใช้งานครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนของอาคารเรียนรวม 
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 (1.2)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับ การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ห้องเรียน 
ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประจ าห้องเรียน 
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 (1.3)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับ การดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอกบริเวณอาคารเรียนรวม 
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 (2)  ขั้นตอนการจัดหา และการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ 
 (2.1)  ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
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 (2.2)  ขั้นตอนการด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 
 

        

       

                     /
             

                   
               /             

        

                            

               /
               

           

                    

            /            
        /             

                 /
                   



74 
 

 (3)  ขั้นตอนการตรวจเช็ค และการจ าหน่ายครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
 (1.1)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับการตรวจเช็คความคงอยู่/สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
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 (1.2)  ขั้นตอนการควบคุม ก ากับการจ าหน่ายครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
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 4.2.2.3  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 (1)  ขั้นตอนการจัดท าข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรียนในและนอกตารางเรียน/ตารางสอบ
ของอาคารเรียนรวม เพ่ือน ามาวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
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 (2)  ขั้นตอนการการประเมินสภาพการใช้งานเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
 

 
 
 
 

        

       

                                    
                                                

                                         

                        

             /         

                       
                           

                            
                           

                                
                

                    
           /            

                             

                         

      / 
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 (3)  ขั้นตอนการการประเมินสภาพการใช้งานของห้องเรียนประจ าอาคารเรียนรวม 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพและความพร้อมในให้บริการห้องเรียนประจ าปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

        

       

                                      

                                         

                        

             /         

                       
                           

                   
                      

                     
             

                     
                    

                             

                         

      / 
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 (4)  ขั้นตอนการการวิเคราะห์ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก
ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง อุณหภูมิ 
 

 
 
 

        

       

                                 
                        

                          

                         

                     

                      

                     

           

                      /
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 4.2.2.4  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียน
รวมและสรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

        

       

                          
                          

                  

                            

                    

                               

        

                                    
                      

                     

                         /      
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 4.2.3  เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 4.2.3.1  เทคนิคการใช้ครุภณัฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม ดังนี้ 

  

1. ให้เข้าตรวจเช็คตารางเรียนตารางสอนในระบบ REG (www.reg.ubu.ac.th) ของ

อาคารเรียนรวม 4 

            
 

2. เปิดประตูห้องเรียนด้วยกุญแจมาสเตอร์(เจ้าหน้าที่โสตฯและเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย) 

3. เปิดห้องควบคุม (Control Room) อยู่ด้านหลังห้องเรียน เป็นห้องมีกระจกใสและ

ประตูทางเข้า 

                                  
 

 

http://www.reg.ubu.ac.th/
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4. ท าการเปิดระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน ที่ตู้เบรกเกอร์โดยผลักสวิตซ์เบรกเกอร์ไปยัง

ต าแหน่ง ON 

                             
 

5. เปิดระบบเครื่องเสียง ได้แก่ เครื่องผสมผสานเสียง(Mixer), เครื่องขยายเสียง(Power 

Amp) และไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) 

                  
 

6. เปิดระบบเครื่องปรับอากาศท่ีตู้เหล็กรูมสวิตซ์ อยู่บริเวณข้างประตูหน้าห้องเรียน 

                   

  

 

 

 

 

- ปรับสวิตซ์ POWER ไปยังต าแหน่ง ON เมื่อจะเปิด และ OFF เมื่อจะปิดเครื่อง 

กดเลื่อนลงเพ่ือเปิดฝา

ปิด 

  OFF - ON   

ON - OFF    

สวิตซ์เปิด/ปิด สวิตซ์เปิด/ปิดไมค์ลอย 

สวิตซ์เปิด/ปิดหลัง
เครื่อง 

กดปุ่มเปิด/ปิดฝาปิด 

หมุนปรับอุณหภูมิ 
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7. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

- กดเบรกเกอร์ ON บนแผงปลั๊กไฟด้านหลังโต๊ะอาจารย์ผู้สอน   กดปุ่มเปิด/ปิด

เครื่องส ารองไฟฟ้า 

 

8. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ กดท่ีปุ่ม Power On 

                 

 กดปุ่มเปิดที่ตัวเครื่อง     กดปุ่มสีแดงค้างไว้จะมีไฟขึ้นสีน้ าเงิน 
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9. ใช้รีโมทเปิดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ กดปิดและเปิดที่ปุ่มสีแดงบนตัวเครื่อง 

                    

 

 

 

 

 

 

 

10.  ระบบต่างๆภายในห้องเรียนจะพร้อมส าหรับการเรียนการสอน 

 

                    

       

 

 

 

 

 

 

 

11.  การปิดห้องเรียนและระบบต่างๆภายในห้องเรียน ให้ท าย้อนกลับขั้นตอนขึ้นไป 

 

 

 

 
 

ปุ่มเปิด/ปิด
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 4.2.3.2  เทคนิคการการจัดหาข้อมูลครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์  
 (1)  เทคนิคในการสืบค้นราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยท าการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งตามคู่มือฉบับนี้สืบค้นผ่าน Google โดยมีขั้นตอนการใน
สืบค้นดังนี้ 
  เปิดโปรแกรม google  พิมพ์ค าที่ต้องการสืบค้นว่า “ราคากลาง
ครุภัณฑ์และคุณลักษณะ” ดังนี้ 

 

 
 
  เปิดลิ้งของ “มาตรฐานและราคากลางกระทรวง ICT” และปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

 
  คลิก “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561” และปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
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4.3  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 

 จากการศึกษาหลักการให้บริการที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการ
ต่อผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติจึงมีหลักการและแนวทางในการให้บริการต่อผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ คือ 
ให้บริการด้วยหัวใจบริการตามมาตรฐานการให้บริการและคุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ ดี และวิธีการ
ให้บริการดังนี้ 
 1. ให้บริการและค าแนะน าโดยยึดความถูกต้องตามระเบียบฯ ประกาศฯ และข้อบังคับฯ ที่
เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ 
 2. ให้การต้อนรับผู้ติดต่อขอรับบริการด้วยอัธยาศัย ไมตรีอันดี ด้วยจิตบริการ  มีความรวดเร็ว
และความถูกต้อง 
 3. ให้ความส าคัญต่อผู้ขอรับบริการโดยการถามก่อนเสมอ 
 4. ให้บริการด้วยความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ 
 5. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล าดับ ก่อน-หลัง 
 6. หากมีจ านวนผู้ขอรับบริการมากและเกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด จะกล่าวค าขอโทษและ
หรือชี้แจงต่อผู้ขอรับบริการเสมอ 
 7. มีข้อเสนอแนะที่ เป็นการแก้ไขปัญหาต่อผู้ขอรับบริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนทุก
กระบวนการ 
 8. การบริการค านึงถึงช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส าหรับผู้ขอรับ
บริการเสมอ 
 9. ค้นหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 

4.4  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 จากการศึกษาแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้น ามา
ก าหนดเป็นตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังแสดงตามตัว
แบบกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาพรวม ดังนี้ 
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Feed Back 

 

ตามขอบเขตของ BSC 
1. วัตถุประสงค์  2. ตัวชีว้ัด 
3. เป้าหมาย      4. แผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตัวแบบกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาพรวม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหาร
จัดการเริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง (Demand) และแรง
สนับสนุน (Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหาร
จัดการเพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต (output) หรือผลลัพธ์ (outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือ
การสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัย
น าเข้าอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือขยายผลการด าเนินงานต่อไป 
 จากตัวแบบกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาพรวมดังแสดงแผนภาพที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานจึงน ามา
ก าหนดเป็นวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริการอาคารเรียนรวมและโสตทัศนูปกรณ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

กระบวนการงาน 
 

 
ขอบเขต 

หรือองค์ประกอบในการวัด 
1. การบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม 
2. ก าหนดการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ 

และอาคารเรียนรวม 
3. การจัดท าข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพ

การใช้งานของ 
4. การจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการ

อาคารเรียนรวมและสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 
 
 

1. วัตถุประสงค์ (objective) 
2. ตัวชี้วัด (performance Indication) 
3. เป้าหมาย (Target) 
4. แผนงาน (Initiatives) 

แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติงาน ด าเนินงานตามแผน 
Output 

 Outcome 

 

Input 
- Demand 
- Support 

 

Internal Process 

ควบคุมและประเมินผล 

รายงานผล 



89 
 

4.5  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming 
Cycle) เพ่ือเป็นแนวทางในการการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้น ามาก าหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 

Plan 
 (วางแผน) 

Do 
(ปฏิบัติตามแผน) 

Check 
(ตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามแผน) 

Act 
(ปรับปรุงแก้ไข) 

 
 
1. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  

2 . ด า เนิ น ก าร ต าม
แผนการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนด 

3. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4. น าข้อเสนอแนะที่
ได้รับความเห็นชอบ
หรือข้อ เสนอแนะ
ของผู้บังคับบัญชา
มาสู่การปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุง/แก้ไข 

 การบริการห้องเรียนของ
อาคารเรียนรวม 

 ก าหนดการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
และอาคารเรียนรวม 

 การจัดท าข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์/ประเมินสภาพ
การใช้งานของครุภัณฑ์ 
โส ต ทั ศ นู ป ก รณ์  แ ล ะ
อาคารเรียนรวม 

 การจั ด ท าแผ น การ ใช้
งบ ป ร ะ ม า ณ ข อ งง า น
บริการอาคารเรียนรวม
แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 
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4.6  จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 หมวดที่  7 ข้อ36 พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ในการปฏิบัติงานการ
ส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา/อนุปริญญา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ทุกกระบวนการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553  ดังนี้  
 1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม  
 2. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 4.  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวง ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  
  5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
 6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
 7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
 9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   
 10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม 



บทที่  5 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
 

5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานขอสรุปปัญหาที่พบบ่อยจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับบริการอาคารเรียนรวม  
 (1)  ผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 (2)  อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมีความล้าหลังไม่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 (3)  ผู้ใช้บริการมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและห้องเรียน
ค่อนข้างมาก 
 (4)  มีการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในระยะเวลานานๆ และต่อเนื่องท าให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น โปรเจคเตอร์,วิชวล และคอมพิวเตอร์ 
 (5)  ผู้ใช้บริการไม่อ่านคู่มือค าแนะน าการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนก่อนใช้อุปกรณ์
ละเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท าให้เกิดปัญหาติดตามมากับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่อไป ซึ่งเป็นชั่วโมงต่อเนื่อง 
 (6)  การลงทะเบียนของนักศึกษา เกินความจุของที่นั่งในห้องเรียน 
 5.1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
 (1)  ขั้นตอนในการด าเนินงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานล่าช้า 
 (2)  เครื่องปั่นไฟส ารองประจ าอาคารเรียน ไม่ได้ต่อพ่วงเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้ต่อเชื่ อมกับ
อุปกรณ์โสตประจุห้องเรียน เมื่อเกิดไฟฟ้าดับท าให้ไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้ 
 (3)  กล้องวงจรปิดมีจ านวนจ ากัดจึงไม่สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ภายในหรือบริการของอาคารเรียนรวมที่เหมาะสมได้ 
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5.2  แนวทางแก้ไขปญัหาและการพัฒนา 
  
 

 5.2.1  ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข 
 

ล าดับ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมไม่มีความรู้

ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้ใช้บริการควรติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือขอ
ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือผ่านช่อง
ทางการดาวน์โหลดข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คู่มือการ
ให้ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน 
(www.ubu.ac.th) งานบริการอาคารเรียนรวม 

2. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมีความ
ล้าหลังไม่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่ควรจัดหา และปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ผู้ใช้บริการมีความต้องการในการใช้
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและ
ห้องเรียนค่อนข้างมาก 

จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 

4. มีการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ในระยะเวลานานๆ และต่อเนื่องท าให้
เกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน อาทิเช่น 
โปรเจคเตอร์,วิชวล และคอมพิวเตอร์ 

หลังการใช้อุปกรณ์ให้ปิดอุปกรณ์ทันที 

5. ผู้ใช้บริการไม่อ่านคู่มือค าแนะน าการ
ใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนก่อนใช้
อุปกรณ์ละเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่แจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท าให้เกิด
ปัญหาติดตามมากับอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่อไป ซึ่งเป็นชั่วโมงต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าที่ควรเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนเปิดการเรียน
การสอนในวิชาต่อไป 

6. ขั้นตอนในการด าเนินงานซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานล่าช้า 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และติดตาม
ประสานงาน 

7. เครื่องปั่นไฟส ารองประจ าอาคารเรียน 
ไม่ได้ต่อพ่วงเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้
ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์โสตประจุ

ประสานงานกับส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามา
ตรวจสอบเพื่อท าการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 

http://www.ubu.ac.th/
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ล าดับ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ห้องเรียน เมื่อเกิดไฟฟ้าดับท าให้ไม่
สามารถท าการเรียนการสอนได้ 

8. กล้องวงจรปิดมีไม่เพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 
9. การลงทะเบียนของนักศึกษา เกิน

ความจุของที่นั่งในห้องเรียน 
ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความจุของห้องเรียนทาง
ระบบ REG หรือแนะน าให้อาจารย์แยกกลุ่มเรียน 

  
 
 5.2.2  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของอาจารย์ผู้สอน  
 ตัวอย่างท่ี 1   
 ปัญหา : ในระหว่างการเรียนการสอน สื่อโสตทัศนูปกรณ์บางชนิดเกิดขัดข้องไม่สามารถ
ใช้งานได ้
 การแก้ปัญหา : เมื่อได้รับการแจ้งปัญหาจากอาจารย์ผู้สอนหรือจากนักศึกษาในห้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบต้องรีบเข้าไปแก้ไขและตรวจสอบในทันทีที่ได้รับแจ้ง และปฏิบัติดังนี้  
 (1)  คอมพิวเตอร์(Computer) เปิดไม่ติดหรือไม่มีสัญญาณภาพแสดงบนจอมอนิเตอร์ ให้
ตรวจสอบปลั๊กไฟและขยับสายไฟตัวเครื่องว่าเสียบแน่นไม่หลวมหลุดออกมา ตรวจสอบว่า  สายสัญญาณ
ภาพ(VGA) เสียบไว้แน่นดีแล้วหรือไม่ หลังจากเช็คทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่อง ได้  ให้ท า
การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเข้าไปแทนที่ในทันที (ควรใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 5 นาที)  
           (2)  เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) กดปุ่มสลับใช้งานไม่ได้หรือภาพเบลอและไม่
คมชัด  

- กรณีการใช้งานปุ่มกดสลับเครื่องไม่ได้ ต้องปิดและเปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอสักครู่
จะมีเสียงเตือน เตือนดังขึ้น แสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะใช้งาน ให้ท าการกดปุ่มสลับเครื่องระหว่างคอมพิวเตอร์
และเครื่องฉาย ภาพสามมิติวนกลับไปกลับมาอย่างน้อยสองรอบ เมื่อสัญญาณภาพแสดงได้ถูกต้องตรง
ตามการกดใช้งานแต่ละเครื่อง แสดงว่าเครื่องฉายภาพสามมิติท างานเป็นปกติ 

- กรณีภาพเบลอและภาพไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ให้กดปุ่มปรับภาพอัตโนมัติ (Auto 
Focus) หรือกดปุ่ม  

- ย่อ/ขยายภาพ (Soom + - ) แล้วดูผลการแสดงภาพที่จอรับภาพหน้าเวทีว่า
ชัดเจนขึ้นหรือไม่ ปกติเจ้าหน้าที่ โสตจะท าการปรับค่าการใช้งานของเครื่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง 
ก่อนเริ่มมีการเรียนการสอน  
 ตัวอย่างท่ี 2 
 ปัญหา : อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเปิดไฟล์งานเอกสารหรือไฟล์วิดีโอได้ และเปิดใช้งาน
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ เนื่องจากเครื่องประจ าห้องเรียนยังไม่มีการลงโปรแกรมเสริมเพ่ิมเติมไว้รองรับการใช้งาน  
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  การแก้ปัญหา :  
         (1)  ท าการติดตั้งฟอนต์มาตรฐานส าหรับระบบงานราชการไทย (13ฟอนต์แห่งชาติ)  ลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าห้องเรียนทุกห้อง  
            (2)  เพ่ิมโปรแกรมส าหรับเปิดไฟล์วิดีโอไว้ในเครื่องอย่างน้อยสามโปรแกรม เช่น 
gomplayer,  kmplayer Vlcplayer และ realplayer เป็นต้น  
            (3)  การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE), Mozilla 
Firefox หรือ Chrome Browser และควรติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนให้ครบทุกโปรแกรมเพ่ือ
รองรับการใช้งาน  
  ตัวอย่างท่ี 3  
            ปัญหา : เปิดไฟล์วิดีโอหรือเปิดเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) แล้วไม่มีเสียงดังเกิดขึ้น  
  การแก้ปัญหา :  
            (1)  เช็คไอคอนรูปล าโพงตรงทาสบาร์ (Taskbar) บริเวณด้านล้างจอมอนิเตอร์ขาวมือว่า
ปิดไว้หรือไม่  เปิด โดยใช้เมาส์คลิกและชี้ดึงตัวสไลด์เพิ่มเสียงขึ้น  
            (2)  ถอดสายสัญญาณเสียง (ช่องสีเขียว) ด้านหลังเคสคอมพิวเตอร์และเสียบกลับเข้าไป
ใหม่ให้แน่พอ  
            (3)  ตรวจดูที่เครื่องผสมเสียง(Mixer) บนห้องควบคุม(Control Room) ตรงช่องสไลด์เพ่ิม
เสียง ได้เปิด ขึ้นไว้ให้อยู่ในต าแหน่งที่ได้ยินเสียงดังชัดเจนพอ 
  ตัวอย่างท่ี 4   
           ปัญหา : เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการใช้งาน
เครื่อง  
  การแก้ปัญหา :  
            (1)  เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และศึกษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมส าหรับคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ต เช่น google, yahoo, youtube หรือ pantip เป็นต้น  
            (2)  อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องให้เข้าใจและหมั่นฝึกฝนตนเองกับสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจ า
ห้องเรียนเสมอๆ  
            (3)  ศึกษาและเรียนรู้งานจากหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ รวมทั้งสอบถามผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองและจากหน่วยงานภายนอก 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการอาคารเรียนรวม  

(1) จัดเตรียมคู่มือส าหรับการใช้งานเครื่องในเบื้องต้น ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์แต่ละชนิดหรือ
คู่มือพร้อมภาพประกอบการใช้งานเครื่องในแต่ละขั้นตอน ติดหรือวางไว้บนโต๊ะสอนในห้อง  
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(2) เจ้าหน้าที่ควรเดินตรวจตราอย่างสม่ าเสมอ 
(3) ควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ 
(4) ควรขยายระยะเวลาในการให้บริการ 

(5) ปิดการลงทะเบียนในกรณีทีม่ีการลงทะเบียนเตม็ทีน่ั่งแล้ว 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม 
(1) ควรจัดหางบประมาณส ารองไว้ซ่อมบ ารุงโดยเฉพาะ 
(2) ควรจัดหางบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ส ารองไว้ใช้งานกรณีเกิดเหตุขัดข้อง 
(3) จ้างเหมาช่างจากภายนอกเข้าด าเนินการซ่อม 
(4) ควรจัดหาอุปกรณ์ต่อเชื่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ กรณีไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 
(5) ควรจัดหางบประมาณจัดซื้อ เพ่ือป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 
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ภาคผนวก (Appendixes) 
 

ภาคผนวก ก แนวปฏิบัติและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียน

อาคารเรียนรวม 
2. หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 ของกระทรวงการคลังโดย

กรมบัญชีกลาง 
3. เกณฑ์ราคารกลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ า พ.ศ. 2561 

ภาคผนวก ข  ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ใบขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบริการอาคารเรียนรวม 
2. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2562 

ภาคผนวก ค ภาพแสดงถึงลักษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม 
ภาคผนวก ง ประวัติผู้เขียนคู่มือ 
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ภาคผนวก ก 
แนวปฏิบัติและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม 
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2. หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่  2 ของกระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลาง 
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 11 MB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า

7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า
2 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 16 MB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อ

นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 4
หน่วย

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย

3. เกณฑราคารกลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจํา พ.ศ. 2561
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3. ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที ่1 ราคา 410,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์  (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้

4. ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 ราคา 740,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ ใช้ ในการเชื่อมต่อแบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์ (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้

5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที ่1
ราคา 200,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 11 MB ต่อ Processor

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ

ดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จ านวนไม่น้อยกว่า
2 หน่วย

- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้ส าหรับ

ติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T และ Fiber
Channel ได้

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
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6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที ่2
ราคา 500,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แกนหลัก (14 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ

ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
200 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้ส าหรับ

ติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T และ Fiber
Channel ได้

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า  แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี  Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย
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8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า

แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จ านวน 1 หน่วย

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า

แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2
GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จ านวน 1 หน่วย

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)

โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

11. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
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- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

14. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 1.8 GHz
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048x1,536 Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel

15. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 580,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถท างานในระบบ

SAN (Storage Area Network) ได้
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

300 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาท ีจ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
- สามารถท างาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5

16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่1 ราคา 16,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

บังคับใช้
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17. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่2 ราคา 30,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

บังคับใช้

18. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่3 ราคา 42,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผล

บังคับใช้

19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 50,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs

or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network
Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน  MD5 หรือ
SHA-1 หรือดีกว่า

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ ์เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server
เป็นต้น ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps
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20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ ์Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs

or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network
Devices ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้
อย่างน้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน  MD5 หรือ
SHA-1 หรือดีกว่า

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ ์เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server
เป็นต้น ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 eps

21. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 850,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์

(logs or Events) ที่ เกิดขึ้ นในอุปกรณ์ที่ เป็น  appliances และ non-appliances เช่น  Firewall,
Network Devices ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล
เป็นต้น ได้อย่างน้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน  MD5 หรือ
SHA-1 หรือดีกว่า

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server
เป็นต้น ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 eps
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22. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที ่1 ราคา 240,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า  5 ช่อง
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP

Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP
Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้

- สามารถท าการก าหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้

- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring)  ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

23. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที ่2 ราคา 1,000,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 25 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood,

ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack,
IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้

- สามารถท าการก าหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้

- สามารถท างานลักษณะ Transparent Mode ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

24. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ราคา 430,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion

Prevention System)
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- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol
/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm,
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS,
DDOS

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 1 Segments ใน IPS mode
- มีความเร็วในการตรวจจับ (IPS Throughput) ไม่น้อยกว่า 600 Mbps
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

25. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ราคา 1,400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion

Prevention System)
- สามารถท างานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm,
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS,
DDoS

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS mode
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps
- เมื่ออุปกรณ์ เกิดปัญหาสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง  (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ

In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

26. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 530,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Throughput) ไม่น้อยกว่า 500 Mbps หรือ รองรับการส่งผ่านข้อมูล

ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 Transactions ต่อวินาที
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web Application

บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้
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- อุปกรณ์ที่ น า เ สนอจะต้ อ งส ามารถท า งานแบบ  In-Line (Bridge) หรื อ  Transparent และ
Span-mode (Monitor) ส าหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย

- มีความสามารถในการท างานและปกป้อง Web Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTPS ได้เป็น
อย่างน้อย

- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถปรับเทียบเวลา (Time Synchronization) กับอุปกรณ์ภายนอกได้
- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้

- Cross-site Scripting
- Cookie Poisoning
- Buffer Overflow
- SQL injection

- สามารถท ารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

27. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถท างานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อย 500 บัญชีผู้ใช้งาน
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ SSH หรือดีกว่า
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

28. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า

80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

29. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่2 (ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า

110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
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30. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ราคา 140,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า

110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน
- มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (touch pad)

ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack

31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

- มีช่องส าหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

36. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า  3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า  3

ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย

37. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 46,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- มีหน่วยความจ าแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
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- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP-
1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

38. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 230,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย

โดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 Mbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

39. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) ราคา 230,000
บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กระจายการท างานส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- รองรับการท างานได้อย่างน้อย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance และ

Layer7 Load Balance
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

40. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ

10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ

8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

44. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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45. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

46. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

47. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) ราคา 40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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48. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

49. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000
บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

50. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

51. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ราคา 9,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

52. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

53. เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ แบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือ Fused Deposition

Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า
- มีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ

2) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร
และความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร

- สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดที่ขนาดไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อชั้น (Layer) ได้
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตรต่อวินาที
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกว่า
- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid (PLA)

หรือ Nylon ได้
- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้

54. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

55. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่1 ราคา 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า

50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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56. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่2 ราคา 29,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า

50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

57. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 35,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า

50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

58. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ

1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

59. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

60. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
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61. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

62. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

63. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 13,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA  (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

64. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 37,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

65. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-1%
- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที

66. ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า
42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข
- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจ านวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
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- มีระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access Control) ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบ
ตรวจจับน้ ารั่วซึม

67. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,800 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการ
รับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า

68. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า

69. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด

70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา
24,000 บาทต่อชุด

71. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 11,000 บาทต่อชุด

72. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อชุด
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ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา 
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ทุรกันดาร หรือ

พ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจ าเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
4. คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า (Minimum Requirement) ภายใน

ราคาที่ก าหนด ในการจัดซื้อควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมให้ตรงตามความต้องการ
5. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้าน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ ส่ งผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อม
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design
for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น

8. ควรพิจารณาผู้ ให้บริการเช่าพ้ืนที่ตู้ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์  (Rack Data Center Co-
location) ที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ISO/IEC 27001
เป็นต้น

9. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าระบบ Cloud Server ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น
CSA-STAR เป็นต้น

10.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ประหยัดพลังงาน

11.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ

12. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

13. ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพ์ที่มีราคาค่าหมึกพิมพ์ขาว -ด าที่ปริมาณการพิมพ์ต่อแผ่นร้อยละ 5
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.05 บาทต่อ
แผ่น

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษ
ขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.78 บาทต่อแผ่น

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี ราคาไม่ควรเกิน 1.64 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคาไม่ควร

เกิน 1.39 บาทต่อแผ่น
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- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) ราคาไม่ควร
เกิน 1.10 บาทต่อแผ่น

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) ราคาไม่ควร
เกิน 0.71 บาทต่อแผ่น

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคาไม่ควรเกิน 1.28 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจาก

การพิมพ์จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.56 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาไม่ควรเกิน 0.69 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ราคาไม่ควรเกิน 1.04 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.12 บาทต่อแผ่น

14. ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรค านึงถึงงบประมาณที่ต้องจ่ายในอนาคต เช่น ค่าหมึกพิมพ์
ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

15. หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากร
ในการบ ารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ เป็นต้น ควรจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้าง
ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง

16. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือ เลือกใช้บริการระบบกลางภาครัฐต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) , ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นต้น เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความ
ซ้ าซ้อนของระบบในภาครัฐ

17. การน าเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะน าประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน
การจัดหา ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

18. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
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ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา 
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ  * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน

ลักษณะการใช้งาน 
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป 
1.2 งานเอกสารในส านักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
1.3 งานบันทึก ส ารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงท่ัวไป 
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น 
1.7 งานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  และความสามารถพิเศษ

เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

ลักษณะการใช้งาน 
2.1 งานค านวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
2.3 งานด้านการค านวณ และสร้างแบบจ าลองส าหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
2.5 งานสร้างแบบจ าลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ ค านวณ และออกแบบการท างานด้านวิศวกรรม 
2.6 งานสร้างแบบจ าลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์ 
2.7 งานสร้างแบบจ าลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย ์
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
2.9 งานอ่ืนๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการค านวณอย่างชัดเจน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิก เช่น การจัดหน้า

เอกสารส าหรับงานพิมพ์ การจัดท าโปสเตอร์ เป็นต้น  
3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video) 
3.3 งานเข้าหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือ แฟ้มข้อมูล 

วีดิทัศน์ 
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท ์(Multimedia Content) 
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 
3.6 งานอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน 

127



128 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ใบขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบริการอาคารเรียนรวม 
 

ใบขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
งานบริการอาคารเรียนรวม  กองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 

                 วันที่...............เดือน...............................พ.ศ............. 
 
 ข้าพเจ้า........................................................................ต าแหน่ง........ .............................................. 
สังกัด..........................................ขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในราชการ ………………………………………………… 
ตามรายการต่อไปนี้   
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    

 ก าหนดส่งคืน  วันที่………………..เดือน…………………….............. พ.ศ. ……….. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมไปนี้  หากน ามาคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หากเกิด
การเสียหาย/ช ารุดข้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
 
      ลงชื่อ…………………..…………….………..ผู้ยืม                     ลงชื่อ.............................................ผู้ให้ยืม 
      (………………………………..……..................)                     (...............................................................) 
  ต าแหน่ง………………………………….……………                  ต าแหน่ง............................................................. 
 

/ส่วนการคืน... 
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       ส่วนการคืน 

ได้รับครุภัณฑ์ตามรายการข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
 
 
 ลงชื่อ……….……………..……..……..............ผู้คืน ลงชื่อ…………………...................ผู้รับคืน 
 (…………………………..……….................) (………………………….…………...................) 
 ต าแหน่ง…………………………………...................... ต าแหน่ง……………………………………………......... 
 วันที่............/…………/............... วันที่............/…………/...............   
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2. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 
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3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนการจัดชื้อจัดจ้างเงินรายได้ที่ได้การจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการบ ารุงอาคารเรียนและโสตทัศนูปกรณ์   

งานบริการอาคารเรียนรวม กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รหัสหน่วยงาน        1003 
แหล่งเงิน              เงินรายได้ 
รหัสงาน/โครงการ   120 
รหัสโครงการย่อย    1000010 
รหัสกองทุน           1 
รหัสกิจกรรม          10000100005 

ล าดับ งบรายจ่าย ชื่อรายการค่าใช้จ่าย 
วงเงิน 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

ระยะเวลา 
ที่คาด 

แหล่งเงิน 

1 ค่าใช้สอย จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด จ านวน 
7 คน/6,600 บาท 

554,400 ตลอดปี เงินรายได้ 

 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 
จ านวน 1 คน/10,500บาท 

126,000 ตลอดปี เงินรายได้ 

จ้างเหมาซ่อมระบบประปาห้องน้ าใน
ห้องเรียนชั้น 1 และ 2 อคร. 5 น้ าไหลเบา 
จ านวน 10 ห้อง 

100,000 เดือนมิถุนายน 
2562 

เงินรายได้ 

ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ประจ าอาคารเรียนรวม 
อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ,  เครื่องฉาย
ภาพโปรเจกเตอร์, เครื่องายภาพสามมิติ, 
เครื่องเสียง,  เก้าอ้ีเล็คเซอร์, ระบบไฟฟ้า, 
ระบบประปา, กล้องวงจรปิด ,คอมพิวเตอร์ 

300,000 เดือนมิถุนายน 
2562 

เงินรายได้ 

ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประจ าปี จ านวน 83  
เคริ่อง/1,200 บาท 

99,600 เดือนมิถุนายน 
2562 

เงินรายได้ 

จ้างเหมาเปลี่ยนตู้กระจายสัณญาญ
โทรศัพท์ อคร. 4 ช ารุด จ านวน 1 ตู้/
55,000 บาท 

55,000 เดือนมิถุนายน 
2562 

เงินรายได้ 
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ล าดับ งบรายจ่าย ชื่อรายการค่าใช้จ่าย 
วงเงิน 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

ระยะเวลา 
ที่คาด 

แหล่งเงิน 

จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างระบบ LED 
ด้านหน้าอคร. 4 และ 5 เสา จ านวน 10 
ต้น/3,000 บาท 

30,000 เดือนตุลาคม 
2562 

เงินรายได้ 

จ้างเหมาเปลี่ยนตะแกงเหล็กขนาด 60 * 
300 เมตร กันนกพิราบชั้นดาดฟ้า อคร. 4  
จ านวน 10 อัน/2,000 บาท 

20,000 เดือนตุลาคม 
2562 

เงินรายได้ 

จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ าที่ช ารุด อคร. 
4 จ านวน 12 บาน/3,000 บาท 

36,000 เดือนตุลาคม 
2562 

เงินรายได้ 

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั่นไฟฟ้าส ารองและ
ระบบสัญญาณเตือนภัย อคร.5 จ านวน 1 
งาน/50,000 บาท 

50,000 เดือนตุลาคม 
2562 

เงินรายได้ 

รวม 1,371,000   
2 ค่าตอบแทน ควบคุมสื่อโสตทัศน์ (จันทร์-ศุกร์) เวลา

(16.30-20.30 น.)จ านวน 2 คน วันละ 
200 บาท/160 ครั้ง/ปี 

64,000 ตุลาคม 61-
กันยายน 62 

เงินรายได้ 

 ควบคุมสื่อโสตทัศน์ (เสาร์-อาทิตย์) 
วันหยุดราชการ(08.30-16.30 น.) จ านวน 
2 คน วันละ 420 บาท /96ครั้ง/ปี 

80,640 ตุลาคม 61-
กันยายน 62 

เงินรายได้ 

 
รวม 

 
144,640 

  

3 ค่าวัสดุ ซื้อวัสดุท าความสะอาดอาคารเรียนรวม 
จ านวน 1 งาน/200,000 บาท 

200,000 เดือนมกราคม 
2562 

เงินรายได้ 

 ซื้อวัสดุส านักงาน,อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์,
ระบบประปา จ านวน 1 งาน/50,000 บาท 

50,000 เดือนมกราคม 
2562 

เงินรายได้ 

หลอดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
งาน/250,000 บาท 

250,000 เดือนมกราคม 
2562 

เงินรายได้ 

 
รวม 

 
500,000 

  

4 ค่าครุภัณฑ์ ซื้อเก้าอ้ีเล็กเชอร์ชุด 3 ที่นั่งทดแทน 1,056,000 เดือนมิถุนายน เงินรายได้ 
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ล าดับ งบรายจ่าย ชื่อรายการค่าใช้จ่าย 
วงเงิน 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

ระยะเวลา 
ที่คาด 

แหล่งเงิน 

ของเดิม อคร. 4 จ านวน 4 ห้อง 96 ชุด/
11,000 บาท 

2562 

 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 10 
เครื่อง/16,000 บาท 

160,000 เดือน
พฤศจิกายน 
2562 

เงินรายได้ 

ซื้อพัดลมเพดานขนาด 18 นิ้ว ทดแทน
ของเดิมที่ช ารุดในห้องน้ าชาย/หญิง อคร.5 
จ านวน 7 เครื่อง/2,000 บาท 

14,000 เดือนมิถุนายน 
2562 

เงินรายได้ 

ซื้อไฟฉุกเฉินประจ าห้องเรียนและรอบ
อาคารที่ช ารุดบริเวณ อคร. 4 และ 5 
จ านวน 57 เครื่อง/2,500 บาท 

142,500 เดือนตุลาคม 
2562 

เงินรายได้ 

ซื้อพัดลมตั้งพ้ืนขนาด 24 นิ้ว ส ารองกรณี
เครื่องปรับอากาศประจ าห้องเรียนช ารุด 
จ านวน 10 เครื่อง/3,000 บาท 

30,000 เดือนตุลาคม 
2562 

เงินรายได้ 

ซื้อชุดเครื่องเสียงประจ าห้องเรียน อคร. 3 
จ านวน 15 ห้อง/20,000 บาท 

300,000 เดือนตุลาคม 
2562 

เงินรายได้ 

  
รวม 

 
1,702,500 

  

5          งบก่อสร้าง จ้างเหมาพ่นฉนวนพียูโฟมกันความร้อนใต้
หลังคาห้องบ 4101-4103 และ 4301-
4305 อคร. 4 หนา 1 นิ้ว จ านวน 1,110 
ตรม./300 บาท 

333,000 เดือนมิถุนายน 
2562 

เงินรายได้ 

 
รวม 

 
333,000 

 

รวมทั้งสิ้น 4,051,140 
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ภาคผนวก ค 
ภาพแสดงถึงลักษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม 

 
1. ภาพแสดงถึงลกัษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม 4 (CLB4) ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ภาพแสดงถึงลกัษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม 5 (CLB5) ดงันี ้
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3. ภาพแสดงถึงลกัษณะและบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ACB) 
ดังนี ้
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ภาคผนวก ง 

ประวัติผู้เขียนคู่มือ 
 

 
 

ชื่อ – สกุล นายครองศักดิ์  รัตนกาสาว์ 
วัน เดือน ปี เกิด 17  มีนาคม  2509 
สถานที่เกิด อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 13/1 ซ.ชยางกรู 34  ถ.ชยางกรู ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 34000 โทร 087-8782059  Email: krongsak.r@ubu.ac.th 
สถานที่ท างาน งานบริการอาคารเรียนรวม  กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 34190        

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2530  วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                                                     
พ.ศ. 2533  วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

เริ่มปฏิบัติงานต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2544 – ปัจจุบัน 

อายุการปฏิบัติงาน 18 ปี (1 ตุลาคม 2544 - 1 ตุลาคม 2561) 

  




