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จัดท ำโดย นำยนิวัฒน์  จ ำเรญิ 
วันที่จัดท ำ 
1  มกรำคม 2561 

ต ำแหน่ง  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ แก้ไขครั้งที…่……………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



 
คู่มือการปฏิบตัิงาน 

การซ่อมบ ารงุรกัษาอปุกรณ์โสตทัศน์ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์โสตทัศน์ ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัติใน
แนวทำงเดียวกัน เพื่อใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลโสตทัศน์ ในกำรดูแลบ ำรุงรักษำโสตทัศน์ ให้มี
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนและมีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ตำมภำระงำนด้ำนกำรจัดบริกำรห้องประชุมและ
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ งำนบริหำรงำนทั่วไป ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์โสตทัศน์ นีใ้ช้ส ำหรับกำรจัดเตรียมควำมพร้อมอปุกรณ์
โสตทัศน์ภำยในห้องประชุม จัดท ำบัญชีครุภัณฑ์ กำรควบคุมดูแลรักษำ บันทึกรำยละเอียดเพื่อใช้ประกอบกำร
ติดตำม กำรเบิก-ส่งคืน ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ และกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์โสตทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 
3. ค าจ ากัดความ 

อุปกรณ์โสตทัศน์ หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อส ำหรับกำรประชุม 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง         

ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรฐำนหลำยๆ คือ 1) อุปกรณ์กำรประชุมภำยในห้อง ต้องมีควำมพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 2) สำมำรถแก้ไข
ซ่อมแซมเบื้องต้น 3) ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ 4) วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและซ่อมอำกำรช ำรุด
เบื้องต้น หำกเกิดกรณีฉุกเฉินในห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศน์ใช้งำนไม่ได้ 
        ผู้ใช้บริการ หมำยถึง ผู้บริหำร อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่  
           เจ้าของเรื่อง หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนบริกำรห้องประชุม และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์โสตทัศน ์ 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
        
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
 4.1 อธิกำรบดี  ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงพสัดุ ในกำรซ่อมบ ำรงุอุปกรณ์โสตทัศน์ 
            4.2 รองอธิกำรบดี   อนุมัติพิจำรณำและอนมุัติให้ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์โสตทัศน์ 
            4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง   ควบคุมก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนกำรซ่อมบ ำรุงอปุกรณ์โสตทัศน์ 
            4.4 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  ปฏิบัติหน้ำทีจ่ัดเตรียมอปุกรณ์ จัดท ำบญัชีครุภัณฑ์ ซ่อมแซมแก้ไข 
บ ำรุงรักษำและจัดเก็บอปุกรณ์โสตทัศน์ภำยในห้องประชุม 
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5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow  
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ล าดับ 
ผังกระบวนการ รายละเอียด 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

1 ส ำรวจอปุกรณ์
โสต 

ตรวจสอบจ ำนวน
อุปกรณ์และสภำพกำร
ใช้งำน  

2 
ช่ัวโมง 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
 

  

 2 บันทึกรำยละเอียด 
 

บันทึกรำยละเอียดลง
ในแบบฟอร์มพร้อม
จัดท ำประวัติซ่อมบ ำรงุ 

1 
ช่ัวโมง 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
 

  

3 วิเครำะหส์ภำพ
และประเมิน
อำกำร 

วิเครำะหส์ภำพและ
รำยงำนตำมสภำพที่พบ 
โดยให้ข้อเสนอแนะ
ประกอบ เช่น ใช้งำนได้ 
ช ำรุด เห็นควรซ่อมแซม
หรือจัดซื้อใหม ่

1 
ช่ัวโมง 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

 

  

4 ซ่อมแซมตำม
อำกำรเบื้องต้น 

หลงัจำกวิเครำะห์
สภำพและอำกำร แล้ว
ท ำกำรซอ่มเบื้องต้น 
สรปุกำรซ่อมรำยงำน
ผู้บังคับบญัชำ 

2 
ช่ัวโมง 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
  
 
 

  

5 จัดท ำรำยงำน
เสนอต่อ
ผู้บังคับบญัชำ 

จัดท ำรำยงำนเสนอต่อ
ผู้บังคับบญัชำเพื่อ
พิจำรณำใหจ้ัดซื้อ หรือ
ซ่อมแซม โดยมี
รำยละเอียดกำร
วิเครำะหส์ภำพและ
ประเมินอำกำร
ประกอบกำรพจิำรณำ 

2 
ช่ัวโมง 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
 

  

6 รองอธิกำรบดี 
พิจำรณำ 

หลงัจำกรองอธิกำรบดี 
พิจำรณำเห็นชอบให้
ซ่อมได้ จำกนั้นขอ
อนุมัติจัดซือ้/จัดจ้ำง
เพื่อซ่อมอปุกรณ์โสต
ทัศน์น ำไปใช้งำน
ตำมเดิม 

 
 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
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ล าดับ 
ผังกระบวนการ รายละเอียด 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

7 สรปุและรำยงำน
ผลต่อ
ผู้บังคับบญัชำ 

รำยงำนผลครุภัณฑ์ที่
ใช้ได้และช ำรุดเพื่อจะ
ได้เป็นข้อมลูจัดหำซื้อ
ครุภัณฑ์ทดแทน ทุก 3 
เดือน 

1 
ช่ัวโมง 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
  
 

  

 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
           6.1 ขั้นตอนการส ารวจอุปกรณ์โสตทัศน์  
                 ตรวจเช็คครุภัณฑ์ตำมทะเบียนคุม บันทึกประวัติอุปกรณ์ที่ใช้งำนว่ำอุปกรณ์ใช้งำนมำกี่ปี ซ่อมมำกี่
ครั้ง เพื่อจะได้น ำข้อมูลไปใช้ในกำรซื้ออุปกรณ์ทดแทน 
           6.2 ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศน์เบ้ืองต้น  
                 ท ำกำรตรวจเช็คในเบื้องต้นถ้ำอุปกรณ์ที่สำมำรถซ่อมแซมได้จะซ่อมแซมทันที แต่หำกอุปกรณ์ที่ไม่
สำมำรถซ่อมได้ จะวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรซ่อมหำกวิเครำะห์แล้วไม่คุ้มทุน จะสรุปกำรซ่อมรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำเห็นควรจัดซื้อใหม่           
           6.3 ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศน์ 
                 น ำเสนอรำยงำนพิจำรณำ อุปกรณ์ที่ขอซ่อมเพื่อน ำมำใช้งำนตำมเดิมแต่ถ้ำหำกอุปกรณ์นั้นไม่
คุ้มค่ำมีสภำพกำรใช้งำนมำนำน จะขอจัดซื้อใหม่เพื่อมำทดแทนอุปกรณ์เดิม         
           6.4 ขั้นตอนหลงัการปฏิบัติงาน 
                 จัดท ำบันทึกสถิติ อุปกรณ์ที่ช ำรุด อุปกรณ์ที่ใช้งำนได้ อุปกรณ์ที่ก ำลังเสื่อมสภำพกำรใช้งำน
หลังจำกวิเครำะห์สภำพและอำกำร เพื่อจะไดเ้ป็นข้อมูลจัดท ำแผนในกำรขอซื้อครุภัณฑ์มำทดแทน  
 
7. การติดตามประเมินผล 
           7.1 ประเมินผลกำรซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์โสตทัศน์ ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ทุก 3 เดือน 

7.2 รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อผู้บังคับบัญชำ เป็นประจ ำทุกเดือน และเมื่อมอีุปกรณ์ช ำรุดเสียหำย 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
            8.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพสัด ุพ.ศ.2535 
 
9. แบบฟอร์มที่ใช ้ 
            9.1 แบบฟอร์มกำรซอ่มบ ำรุงรักษำอปุกรณ์โสตทศัน์ห้องประชุม 
            9.2 แบบฟอร์มกำรจัดท ำรำยกำรครุภัณฑ์อปุกรณ์โสตทัศน์ห้องประชุม 
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10. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

 
  11. ภาคผนวก 
 

แบบฟอร์มการซ่อมบ ารงุอปุกรณ์โสตทศัน ์

ล าดับ รายการ หมายเลขครุภัณฑ ์ ย่ีห้อ/รุ่น รายละเอียดการช ารุด ผลการซ่อมแซม/แก้ไข หมายเหตุ 

1       

2       

3       

 
แบบฟอร์มการจัดท ารายการครุภณัฑอ์ุปกรณ์โสตทศัน ์

 

ล ำดับ รำยกำร 
หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 

ยี่ห้อ/
รุ่น 

หมำยเลข
เครื่อง 

รำคำ/
หน่วย 

วิธีกำร
ได้มำ 

ว/ด/ป ปีงบประมำณ อัตรำอำยุกำร
ใช้งำน(ปี) 

ใช้งำน
ประจ ำที่ 

หมำย
เหตุ 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

1             

2             

3             

 
 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1) ในระหว่ำงกำรประชุม อำจเกิดปัญหำ 
ขัดข้อง เกี่ยวกับอปุกรณ์โสตทัศน์  

ตรวจสอบอปุกรณ์โสตทกุตัวภำยในห้องประชุม ให้อยู่ใน
สภำพที่พรอ้มใช้งำน และท ำกำรทดสอบระบบภำพ และเสียง
สัญญำณ ก่อนเริม่กำรประชุมทุกครั้ง 

2) กำรใช้งำนอุปกรณ์โสต ของผูเ้ข้ำประชุม 
อำจจะมีกำรใช้งำนอุปกรณ์บำงตัวไมเ่ป็นใน
กำรปรับเปลี่ยนสญัญำณ ระหว่ำง
คอมพิวเตอรก์ับเครื่องฉำยภำพ เช่น เครื่อง 
วิชวลเลเซอร์  

ให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำนของอปุกรณ์ ก่อนเริ่มกำรประชุมหรอื
ค่อยช่วยดูแลในระหว่ำงมกีำรใช้งำน ปรับ-เปลี่ยน สญัญำณ 


