
บทที ่1 
ข้อมูลทั่วไปของคณะนิตศิาสตร ์

1. ท่ีตั้งและข้อมูลท่ัวไปของคณะนิติศาสตร์ 

 คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารเรียนรวม 2 ตรงข้ามโรงอาหารกลาง  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัว
อ าเภอวารินช าราบประมาณ 10 กิโลเมตร  

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการปฏิรูปทั้งด้านการศึกษา การปกครอง การ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชนบทและสอดคล้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการทาง
การศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เมื่อปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เปิดสอนสาขานิติศาสตร์ขึ้นภายใต้การด าเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์ต่อมาได้เปิดสอนสาขารัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นด้วยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้จัดตั้งเป็นคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 
 ในการเปิดรับนักศึกษาคร้ังแรกเมื่อปีการศึกษา 2547 นักศึกษาจ านวน 96 คน   ต่อมาในปี
การศึกษา 2548 นอกจากเปิดสอนสาขานิติศาสตร์ดังกล่าวแล้ว  คณะได้เปิดสอนสาขารัฐศาสตร์ 
สาขารัฐประศาสศาสตร์ โดยใช้ชื่อคณะเป็น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 สาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์   คณะจึงได้ใช้ชื่อเป็น 
คณะนิติศาสตร์ ดังเช่นเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  
2. ท่ีอยูส่ าหรับการติดต่อคณะนิติศาสตร์  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190   หมายเลขโทรศัพท์ 0-4535-3950-1 หมายเลขโทรสาร          
0-4535-3956 เว็บไซด์   http://www.law.ubu.ac.th 
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3. ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการบริหาร
ราชการ 10 ปี  (พ.ศ.  2551-2560)  

 
3.1 ปณิธาน 
คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพื่อผลิตบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้  

ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ทางกฎหมาย เช่น เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ 

 

3.2 ปรัชญา 
“ คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม ” 

 

3.3 วิสัยทัศน ์
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และวิจัย

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นและ
ประสานประโยชน์ของประชาชนโดยสันติวิธี 
3.4 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน    มีคุณธรรม น าความรู้   คิดเป็น  ท าเป็น 
สามารถประสานประโยชน์มหาชนโดยสันติวิธีและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการ
สอน ศักยภาพประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. น าความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็น
ธรรม ประสานประโยชน์โดยสันติวิธีเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม  และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคม
ท้องถิ่น 

4.ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่จะ
ช่วยเสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีคุณธรรม เพื่อให้การด าเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ค านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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3.5 ยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 1   
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและผลิตบัณฑิตให้ทันต่อพลวัตของสังคม 
- มาตรการ 
1.1 ปรับความคิดของอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2560) 
1.2 จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
1.3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
1.4 ธ ารงรักษาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลและมีความสุขในการท างาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 2   
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ มีภาวะ

เผชิญต่อปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
- มาตรการ 
2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
2.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้ 
2.3 การบริหารกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตร  
2.4 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา  
2.5 บูรณาการงานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิต 
2.6 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนา

ประเทศ 
2.7 รับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพและจ านวนตามเป้าหมาย  
2.8จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.9 การบริหารสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา      
- ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ  เพื่อพัฒนาสถาบัน การ
เรียนการสอน เพิ่มขีดความสามารถของประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงอย่างยั่งยืน 

- มาตรการ 
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3.1 จัดท าแผนแม่บทการวิจัยตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย 
3.2 ก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย 
3.3 สร้างเสริมความแข็งแกร่งของนักวิจัยและกลุ่มวิจัย 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 4   
พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ บุคลากรและสร้างเครือข่ายเพื่อการบริการวิชาการ

แก่ชุมชนในอสีานใต้และอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
- มาตรการ  
4.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาพื้นที่เป้าหมายเพื่อน ามาจัดสร้างเป็นฐานข้อมูล  องค์

ความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการ 
4.4 การให้บริการวิชาการที่ตรงใจผู้รับบริการและตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น 
4.5 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการ

สอน 
4.6 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
- ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ส่งเส ริม สนับสนุน ฟื้นฟู  อนุ รักษ์  เผยแผ่  และปลูกฝังค่ านิยมทางศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันดีงามโดยการซึมซับเข้าไปสู่วิถีการด ารงชีวิต
ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- มาตรการ   
5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมที่ เน้นการสืบทอดและสืบสาน

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชนในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
โดยมีกระบวนการที่ต่อเน่ืองจนเกิดการสร้างองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ โดยให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5.3  สร้างเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรมและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 
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5.4  ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิภาคอื่นให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษา
ไว้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพ

และมีความสุข 
- มาตรการ   
6.1  พัฒนาองค์กรและระบบบริหารเพื่ อรองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6.2  ปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้ งกฎ ระเบียบต่างๆ  ให้ เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
6.3 พัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยเน้นการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกให้เป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึง      
6.4 พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติใช้ได้

จริง                                                                                                            
4. ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะฯ   

 
 
 

 
5. สีประจ าคณะ 

  “ สีด า ”  
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            7. ท าเนียบผู้บริหาร
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บทที ่2 

ประวัติส่วนตัวและขอบข่ายการปฏิบัติงานส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
1. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อภาษาไทย  นายณรงค์ฤทธิ์   มีพยุง ชื่อภาษาอังกฤษ  Mr.Narongrit Meepayung 
เกิดวันที ่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2516  ปัจจุบันอายุ 36 ปี 
หมู่เลือด   A    ศาสนา   พุทธ 
การศึกษา ปริญญาตรี  สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
เร่ิมปฏิบัติงาน  วันที่ 14 มิถุนายน  2553   
คุณวุฒิท่ีบรรจุ ปริญญาตรี  สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  
ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  เลขท่ีต าแหน่ง  …….. 
สังกัด  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
2. ขอบข่ายการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  
           โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาต่าง ๆ 
เช่น ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาด าเนินการงานด้านโสตทัศนศึกษา โดยจัดท าแผนภาพ แผนภูมิ 
กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการสอน ประชุม ฝึกอบรม และ
การนิทรรศการผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ือง
บันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เพื่อประกอบการสอน การบรรยายในการประชุม หรือการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนซ่อมแซมบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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2.1 ภาระงานหลัก 
1. งานบริการโสตทัศนศึกษา 

 ใช้ / ควบคุม / ดูแล / ตรวจสอบ / ติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม2 CLB (คณะนิติศาสตร์) เพื่อให้พร้อม
กับการใช้งานอยู่เสมอ 

 ใช้ / ควบคุม / ดูแล / ตรวจสอบ / ติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้อง
ประชุม / สัมมนา / อบรม ของอาคารเรียนรวม2 CLB (คณะ
นิติศาสตร์) เพื่อให้พร้อมกับการใช้งานอยู่เสมอ 

 อ านวยความสะดวกโสตทัศนศึกษาระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
หรือประชุม / สัมมนา หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวห้อง 

 ดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด อาคารเรียนรวม2 (คณะนิติศาสตร์) 
2. งานผลิตสื่อโสตทัศนศึกษา 

 งานวดีีทัศน์ ได้แก่ บันทึก, ส าเนา, ตัดต่อวีดีทัศน์และแปลงชนิดไฟล์ 
ให้อยู่ในรูปสื่อต่าง ๆ เช่น CD / DVD 

 งานเสียง ได้แก่ บันทึก, ส าเนา, ตัดต่อเสียง, และแปลงชนิดไฟล์ให้อยู่
ในรูปสื่อต่าง ๆ เช่น CD / DVD 

 งานบันทึกภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว 
 ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาต่าง ๆ เช่นการท าแผนภาพ 
แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ แผนผังองค์กร และตารางสถิติข้อมูล
ต่าง ๆ 

3. งานซ่อมบ ารุง 
 ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงและรักษาโสตทัศนศึกษาต่าง ๆ ให้พร้อม
กับการเรียกใช้งานอยู่เสมอ 

 รายงานผลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นรายไตรมาส 
4. งานควบคุม 

 ควบคุมดูแลการท างานของผู้รับเหมาติดตั้ง / ซ่อมบ ารุง ในกรณี จ้าง
เหมาบริการจากบุคคลภายในมาติดต้ัง / ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาต่าง ๆ 

5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 พิจารณาจัดหาคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้าน
โสตทัศนศึกษาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 

 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 ให้ค าปรึกษา / แนะน า / สอนเทคนิคในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของคณะฯ 

 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

 2.2 ภาระงานรอง 
   

1. คณะท างานฝ่ายกิจกรรมจัดบอร์ด/โสตทัศนูปกรณ์และฝ่ายบันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว กลุ่มอาจารย์ ตามค าสั่ง คณะนิติศาสตร์ที่ ๓๗/๒๕๕๓ เร่ือง 
แต่งตั้งคณะท างานโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อมปัญหา
ขยะอิเลคทรอนิกส์แก่ประชาชน 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามค าสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๓๒ / ๒๕๕๓ เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงห้อง 2305 โดย
วิธีพิเศษ 

 
 
2.3 ภาระงานพิเศษอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. คณะท างาน ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.18 / 3250  เร่ือง ขออนุมัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการรับรองอาจารย์พิเศษ 

2. คณะท างานฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตามบันทึกข้อความ เร่ือง การแข่งขันตอบ
ปัญหาวันรพี ที่ศธ 0529.18 / 4724  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

  
1. การตรวจเช็ค ดูแล ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ คณะนิติศาสตร์ 

a. ท าการตรวจเช็คอุปกรณ์เช่น เครื่องเสียง ไมค์ เคร่ืองฉายทึบแสง เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน หากมีการช ารุดก็จะถอดอุปกรณ์นั้นๆออก
เพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ไปใช้งานทดแทน และน าอุปกรณ์ท่ีช ารุดไปซ่อมตาม
กระบวนการ 

b. ท าการดูแลห้องเรียนทุกห้องในอาคารเรียนรวม 2 ให้พร้อมทั้งระบบไฟ แอร์ 
และโต๊ะเก้าอี้ หากมีการปัญหาเกี่ยวกับระบบต่างๆ จึงจะแจ้งงานอาคารสถาน
ท่ีมาดูแลให้อุปกรณ์ทุกชิ้นกลับไปใช้งานให้ได้ปกติเท่าที่จะท าได้ 

c. ท าการตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดทุกอาทิตย์ เนื่องจากอาคารเรียนรวมไม่มี
ยามรักษาความปลอดภัย จึงจะต้องมีการตรวจสอบความผิดปกติภายใน
อาคารเรียนรวม 2 

 
2. ขั้นตอนในการเสนอซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ 

  
        

             
          

           

           
                                                        

           
                   

              
               

                    

              
             
                

       

         30     

         1    

         30     

         30     

             

         30     

                 

         1    
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3. การติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคารเรียนรวม 2 และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
ภายในคณะและภายนอกคณะ 
 3.1 ติดตั้งเคร่ืองเสียงในห้องประชุม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น Projector, Notebook, Visualize  

3.2 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับอาจารย์ที่ต้องการใช้เคร่ืองอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน  
 3.3 ติดตัง้คอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในส านักงาน 
 3.4 จัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมใช้งานก่อนเร่ิมท าการสอนทุกรายวิชา 
 

        

            
              

             

              
                 

                          

         
                    /     

                          

         
                    /     

           

           

            

                         

                                 

            3     
                   5     

            15     

            5     

            10     

            5     

            5     

                   2     
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อุปกรณ์ 
 
1. คอมพิวเตอร์(Computer) 

 
คอมพิวเตอร(์Computer) ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ส าคัญในการ
น าเสนองาน เพราะว่าคอมพิวเตอร์สามารถน าเสนองาน

หลายรูปแบบ เช่น PowerPoint, Word, Excel, Video, 
Internet ฯลฯ  

 
 
 2. เครื่องฉายสามมิติ (Visualizer) 

 
เคร่ืองฉายสามมิติ (Visualizer) หรือที่เรียกว่า 
เครื่องวิช่วน เป็นเคร่ืองที่สามารถใช้น าเสนอ
งานที่เป็นแผ่นใสแผ่นทึบหรือข้อความจาก
หนังสือ โดยเคร่ืองฉายสามมิติจะมีกล้องอยู่
ด้านบนส าหรับถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ด้านล่างแล้ว
ส่งสัญญาณไปยังเคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์   
เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ก็จะแปลงสัญญาณที่ได้
ฉายไปยังฉากรับภาพ เพื่อให้เราเห็นภาพอีกที

หนึ่ง 
3. เครื่องฉายทึบแสง (Projector) 

 
เคร่ืองฉายทึบแสง (Projector) หรือที่
เรียกว่า เครื่องโปรเจ็คเตอร์ เป็น
เคร่ืองแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่ส่งสัญญาณมา ไม่ว่าจะเป็น
สัญญาณที่ส่งมาจาก คอมพิวเตอร์, 
เคร่ืองวิช่วน, เคร่ืองเล่นวีซีดี   และ
เมื่อแปลงสัญญาณเสร็จก็จะฉายแสง
ไปยังฉากรับท าให้เรามองเห็นภาพ 
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รูปแบบการติดตั้ง  
รูปการติดต้ังอุปกรณ์ทั้ง 3 อย่าง คอมพิวเตอร์(Computer), เครื่องฉายสามมิติ (Visualize), 

เครื่องฉายทึบแสง (Projector) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สายไฟ 

สัญญาณส่งมา
จากคอมพิวเตอร์ 

สายไฟ 

สัญญาณมาจากเครื่องวิช่วน 

สัญญาณส่งออกไปโปรเจ็คเตอร์ 

 

สัญญาณส่งออกไปยังวิช่วน 

1 

2 

3 

เครื่องวิช่วน 

โปรเจ็คเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
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วิธีติดตั้งและการใช้งาน 
1. เมื่อวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามจุดดังภาพเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่า เคร่ืองวิช่วนจะเป็น

ศูนย์กลางในการเชื่อต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ไปหาโปรเจ็คเตอร์    โดยผ่านเคร่ืองวิช่วนอีกทีหนึ่ง 
จากจุดที่1 ไปหาจุดที่ 2 คือสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปหาเคร่ืองวิช่วน โดยจะต่อจากพอร์ต VGA 
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปเข้า VGA ของวิช่วนที่ INPUT อีกทีหนึ่ง จากนั้นที่เคร่ืองวิช่วนจะต่อสาย 
VGA จากพอร์ต OUTPUT เข้าไปต่อที่โปรเจ็คเตอร์ที่พอร์ต VGA ที่ช่อง INPUT  

2. เมื่อติดต้ังอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยตามแบบแล้วก็ให้เปิดการใช้งานเคร่ืองโดยเร่ิมจาก 
เคร่ืองวิช่วน, เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์, ตามด้วยคอมพิวเตอร์ 

3. สัญญาณภาพที่เกิดขึ้นที่ฉากจะเป็นสัญญาณจากเคร่ืองวิช่วน และสามารถใช้งานจาก
เคร่ืองวิช่วน 

 

 
 
 
 
หมายเลข 1 RGB คือ สัญญาณ RGB เอาไว้สลับสัญญาณระหว่างเคร่ืองวิช่วนกับคอมพิวเตอร์ 
หมายเลข 2 RESET คือปุ่มคืนค่าที่เราตั้งไว้ให้กลับมาค่าปกต ิ
หมายเลข 3 TELE คือการซูมภาพเข้า 
หมายเลข 4 LAMP คือปุ่มเปิดไฟ 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 
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หมายเลข 5 FREEZE คือปุ่มล็อกภาพ เช่นถ้าเอากระดาษไปฉายแล้วกดปุ่ม FREEZE เคร่ืองจะจ า
ภาพนั้นไว้โดยเราสามารถน ากระดาษนั้นออกมาได้ แต่ถ้าเมื่อกดปุ่ม    FREEZE อีกครั้ง เคร่ืองจะ
กลับมาอ่านภาพที่เครื่องวิช่วนเหมือนเดิม 
หมายเลข 6 BRIGHT+ คือปุ่มเพิ่มแสงเพิ่มความสว่างให้กับงานของเรา 
หมายเลข 7 BRIGHT+ คือปุ่มลดแสงสว่างให้กับงานของเรา 
หมายเลข 8 AF/MF คือปุ่มจับโฟกัสภาพเมื่อเราน างานเข้าไปคร้ังแรกเคร่ืองอาจจะหาโฟกัสให้ไม่ดี
พอ เราก็กดปุ่มนี้เพื่อให้เคร่ืองจับโฟกัสให้อีกครั้ง 
หมายเลข 9 WIDE คือปุ่มขยาภาพให้กว้างขึ้น 

 
เมื่อต้องการสลับไปใช้คอมพิวเตอร์ 

1. กดปุ่ม RGB (หมายเลข 1 RGB) เพื่อท าการสลับสัญญาณจากเคร่ืองวิช่วนเป็นสัญญาณ
จากคอมพิวเตอร ์(เมื่อกดปุ่ม RGB ที่ฉากอาจจะไม่ขึ้นสัญญาณอะไรขี้นให้ท าตามขั้นตอนที่ 2 
ต่อไป) 

2. ที่ฉากไม่เกิดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เพราะว่าสัญญาณยังไม่เข้าไปที่โปรเจ็คเตอร์ ให้
กดปุ่ม FN และ F5 ที่อยู่คีย์บอร์ด พร้อมกัน ซึ่งจะมีอยู่ 3 แบบคือ แบบแรกจอคอมพิวเตอร์จะดับแต่
ฉากที่ฉายจะมีภาพ แบบที่ 2 จอภาพจะมีสัญญาณแต่ฉากจะดับ แบบที่ 3 จะเห็นสัญญาณทั้ง
คอมพิวเตอร์และฉาก    หรืออีกวิธีหนึ่งคือไปคลิกขวาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกค าสั่ง  

 ตัวเลือกด้านกราฟิก >> ส่งสญัญาณออกไปยัง >> Intel(R) Dual Display clone >> 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค + จอภาพ       ดังรูปด้านล่าง 
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คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ห้อง CLB 2203 
 

 
สวิทซ์ไฟส าหรับเครื่องฉายและสวิทซ์หลอดไฟตรงจอแสดงผล 

 

 

 
เครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน CLB2203 

 

 

 

 

 

 

 

สวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับ
เครื่องฉายProjector 

สวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับเปดิ – ปิด 
ไฟขณะมีการ Presentation 

เพื่อให้เห็นภาพหน้าจอได้ดขีึ้น 

สวิทซ์เปิด – ปดิ เครื่องเสียง 

ปุ่มหมุนเพิ่ม – ลดเสียง 

ช่องส าหรับเสียบสายไมค ์

สวิทซ์หมุนเพิ่ม – ลด 
เสียง สูง กลาง ต่ า 
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เครื่องฉายทึบแสง( Visual ) 

 

 

 
สวิทซ์ไฟส าหรับเลื่อนจอขึ้น – ลง และสวิทซ์ไฟฟ้าตรงกระดานไวท์บอร์ด 

 
 

 

 

 
 
 
 

สวิทซ์เปิด – ปดิ 
เครื่องฉายทึบแสง 

ปุ่มกดส าหรับเปลี่ยน 
การใช้งานเครื่องฉายทึบแสง 

กับ เครื่องคอมพิวเตอร ์

สวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับ
กระดานไวท์บอรด์ 

สวิทซ์ส าหรับเลื่อน
จอรับภาพขึ้น - ลง 
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คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ห้อง CLB 2205 
 

 
สวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับเครื่องฉาย Projector 

 

 

 
สวิทซ์ไฟส าหรับเลื่อนจอรบัภาพขึ้น – ลง 

 

 

 

 

 

สวิทซ์ไฟส าหรับเปิด – ปิด 
เครื่องฉาย Projector สวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับเปดิ – ปิด 

เมื่อมีการใช้งานเครื่องฉาย 
Projector 

สวิทซ์ส าหรับเลื่อน
จอรับภาพขึ้น - ลง 

สวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับเปดิ – ปิด 
ไปตรงกระดานไวท์บอรด์ 
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เครื่องขยายเสียงห้อง 2205 

 

 

 

 
เครื่องฉายภาพทึบแสง Visual 

 

 

 
เครื่องฉายภาพ Projector 

ปุ่มหมุนเพิ่ม – ลด 
เสียงสูง กลาง ต่ า ช่องส าหรับเสียบสายไมค ์

ปุ่มหมุนส าหรบัเพิ่ม – ลด เสียง สวิทซ์ส าหรับเปิด – ปิด 
เครื่องขยายเสียง 

ปุ่มเปดิ – ปิดเครื่องฉาย 
Projector ปุ่มเลือกสัญญาณ 

ที่ต่อเข้า 

ส าหรับต่อสายสัญญาณ
ภาพและเสยีง และไฟฟ้า เมนูเลือกการใช้งาน

ของเครื่องฉาย 

สวิทซ์เปิด – ปิด  
เครื่องฉายทึบแสง Visual 

ปุ่มเลือกการใช้งานระหว่าง
เครื่องฉาย กับ คอมพิวเตอร ์

ปุ่มซูมภาพเล็ก ใหญ่ 

ปุ่มเพิ่ม – ลด แสง 
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คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ห้อง CLB 2209 
 

 
สวิทซ์ส าหรับเปิด – ปิด ไฟส าหรบัเครื่องฉาย Projector 

 

 
เครื่องขยายเสียง และเครื่องรบั - ส่งไมค์ลอย 

 

 

ปุ่มส าหรับเปลี่ยน 
ช่องสัญญาณระหว่าง 

เครื่องฉายทึบแสงกับคอมพิวเตอร์ 

ปุ่มเปดิ – ปดิ 
เครื่องฉายทึบแสง 

Visual 

ปุ่มเพิ่ม – ลด แสง
เวลาแสดงผล 

ปุ่มซูม ส าหรับขยายภาพ
เล็กหรือใหญ ่

ปุ่มหมุนเพิ่ม – ลด
สัญญาณเสียง 

ช่องไมค์แต่ละช่อง  
ซ่ึงต่อไมค์ได้ 5 ตัว 

ปุ่มเปดิ – ปดิ  
เครื่องรบัส่งไมค์ลอย ปุ่มหมุนเพิ่ม – ลดเสียง 

ปุ่มเปดิ – ปดิ เครื่องขยายเสียง 

ปุ่มปรบัเสียง สูง เสียงต่ า 

สวิทซ์เปิด – ปดิ ไฟ
ส าหรับเครื่องฉาย 

projector 

สวิทซ์เปิด –  ปิด 
แอร ์
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เครื่องฉายทึบแสง Visual 

 
เครื่องฉาย Projector 

 

 

 

 
จอมอนิเตอร์ส าหรับฉายภาพตรงกลางห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ่มเปดิ – ปดิ จอมอนเิตอร ์
ซ่ึงจะรับภาพจากเครื่องฉาย 

Projectorมาแสดงผล 

ปุ่มเปดิ – ปดิ  
เครื่องฉาย Projector 

ช่องต่อไฟฟ้าเข้าเครื่องฉาย 

ช่องต่อสัญญาณเข้า 

เมนูส าหรับปรับตั้งค่า
ต่างๆของเครื่องฉาย 

ปุ่มเลือกช่องสัญญาณเข้า 
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คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ห้อง CLB 2214 
 

 

สวิทซ์ส าหรับเปิด – ปิด เครื่องฉาย Projector 

 

 
เครื่องขยายเสียงห้อง 2214 

 

 

 
ปุ่มเปดิ – ปิด ไฟ 

ปุ่มส าหรับเพิ่มลดแสง 

ปุ่มส าหรับกดเมื่อต้องการ
แสดงผลคอมพวิเตอรห์้อง 
2214 และห้อง 2209ส าหรบั
ถ่ายทอดสัญญาณข้ามห้อง 

ปุ่มส าหรับให้โชว์ภาพ
ที่แสดงผลค้างไว้ 

ปุ่มส าหรับกดเมื่อ
ต้องการใช้เครื่อง 
Visual 

ปุ่มซูมภาพ เล็ก – ใหญ่ 

ช่องต่อสัญญาณเสียง 
จากคอมพิวเตอร ์

ปุ่มปรบัเพิ่มลดเสียง
ส าหรับสัญญาณเข้า
จากแหล่งต่างๆ 

ช่องส าหรับเสียบไมค ์
ซ่ึงจะต่อไมค์ได้สูงสุด 4 ตัว 

ปุ่มหมุนปรับเพิ่ม – ลดเสียง 

ปุ่มปรบัเสียงสูง – เสียงต่ า 

ปุ่มเปดิ – ปิด 
เครื่องขยายเสียง 

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเข้า
ซ่ึงต่อสัญญาณเสียง 
มาจากห้อง 2209  

ส าหรับถ่ายทอดข้ามห้อง 

สวิทซ์ เปิด – ปิดไฟ
ส าหรับเครื่องฉาย 

projector 
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เครื่องฉายทึบแสง Visual 

 

 

 

 

 
จอมอนิเตอร์ส าหรับแสดงผลตรงกลางห้องเรียนห้อง 2214 

 

 

 

 

 

 

 
เครื่องฉาย Projector 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปุ่มเปดิ – ปิด  
เครื่องฉาย Projector 

ช่องต่อไฟฟ้าเข้าเครื่องฉาย 

ช่องต่อสัญญาณเข้า 

เมนูส าหรับปรับตั้งค่า
ต่างๆของเครื่องฉาย 

ปุ่มเลือกช่องสัญญาณเข้า 

ปุ่มเปดิ – ปิด 
จอมอนิเตอร ์
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คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ห้อง CLB 2303 
 

 
เครื่องขยายเสียงห้อง CLB2303 

 

 
เครื่องรบัส่งสัญญาณ ไมค์ลอย หอ้ง 2303 

ปุ่มเปดิ – ปิด เครื่อง
รับส่งไมค์ลอย 

ปุ่มปรบัคลื่น
ความถี่ไมค์ลอย 

สวิทซ์หมุนเพิ่ม – ลดเสียง
จากไมค์ลอย 

ปุ่มหมุนปรับเสียงสูง กลาง ต่ า 

สวิทซ์เลื่อนเพิ่ม – ลดเสียง 
ไมค์สาย 

สวิทซ์เลื่อนเพิ่ม – ลด 
เสียงไมค์ลอย 

สวิทซ์ เปิด – ปิด เครื่อง 

สวิทซ์เลื่อนเพิ่ม – ลด
เสียงทั้งหมด 

สวิทซ์เพิ่ม – ลด เสียงจาก
คอมพิวเตอร ์

สวิทซ์เปิด – ปิด  
เครื่องขายเสียง 
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เครื่องฉายทึบแสง Visual ห้อง2303 

 

 
เครื่องฉายภาพ Projector 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องต่อสัญญาณเข้า
จากอุปกรณ์อื่นๆ  

ปุ่มเมนูส าหรบั
ปรับตัง้ค่าต่างๆ 

สวิทซ์หมุน
ส าหรับซูมภาพ
หรือลดขนาดภาพ 

 

ปุ่มเปดิ – ปิด  
เครื่องฉายภาพ 

สวิทซ์เปิด – ปิด 
เครื่องฉายทึบแสง 

ปุ่มส าหรับเปลี่ยน
การใช้งาน

คอมพิวเตอร์กับ
เครื่องฉายทึบแสง 

ปุ่มเพิ่ม – ลด แสง 
เมื่อแสดงภาพ 

ปุ่มส าหรับซูมภาพเล็ก 
– ใหญ่ 
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คู่มือการใช้เครื่องเสียงภายในห้อง CLB 2305 

 

ภาพตู้ส าหรับใส่เครื่องเสียงห้อง 2305 

 
 

 

สวิทซ์ไฟส าหรับเปิด – ปิด เครื่องเสียง 

 
 

ภาพเครื่องปรบัแต่งเสียง 

สวิทซ์ส าหรับเปิด – ปิด 
เครื่องเสียงทั้งหมด 
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สวิทซ์เปิด – ปดิ เครื่องปรบัแต่งเสียง 

 
 

 

เครื่องเพาเวอร์แอม ส าหรับให้ก าลังขับเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวิสซ์ส าหรับเปิด – ปิด 
เครื่องปรับแต่งเสียง 

ปรับเพ่ิม – ลด เสียง
ส าหรับไมค์ตัวท่ี 1 

ปรับเพ่ิม – ลด เสียงแหลม 

ปรับเพ่ิม – ลด เสียงกลาง 

ปรับเพ่ิม – ลด เสียงต่ า 

ปรับเพ่ิม – ลด เสียง
ส าหรับทั้งหมด 

สายต่อสัญญาณเสียงจาก
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นอ่ืนๆ 
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ภาพเครื่องด้านบนที่วางอยูบ่นเครื่องขยายเสียง คือ เครื่องรบัส่งไมค์ไร้สาย (ไมค์ลอย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเพ่ิม – ลด เสียง
ส าหรับตู้เครื่องสียง 

ปุ่มเปิด – ปิด เครื่องรับ
ไมค์ลอย 

ปรับเพ่ิม – ลด เสียง
ส าหรับไมค์ลอย 

ปรับเปลี่ยนคลื่น 
ส าหรับไมค์ลอย 
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4. ศึกษาและค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาพัฒนาคณะ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้เป็นประจ าเพื่อให้ทันต่อ

ความเจริญในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นจึงมีการศึกษาความรู้ใหม่ ๆ จากอินเตอร์เน็ตและหนังสือต่าง ๆ  
 
5. ถ่ายภาพการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายหรือได้รับการประสานงาน 
 เก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อเก็บไว้ใช้ในงานต่าง ๆ 
บันทึกภาพเคลื่อนไหวการเรียนการสอนเพื่อผลิตสื่อให้นักศึกษาน าไปศึกษาหลังจบการเรียนการ
สอน 

        

            
       

                

       
           

      

            

           

              
           

            30     

            30     

         
                    

                 

         

          

                             

            2        

            2        

            30     

            1          

            1          

            1          
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6. แนะน าและให้ความรู้เทคนิคในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ แก่บุคลากรและอาจารย์ภายในคณะ 
 8.1 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเคร่ืองฉายภาพ Projector เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
เคร่ืองมือต่างๆที่จะสามารถน ามาต่อพ่วงกับอุปกรณ์ภายในห้อง เพื่อใช้งานร่วมกันส าหรับการเรียน
การสอน แก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนอาจารย์ภายในคณะฯ 
 8.2 แนะน าและให้บริการทางด้านวิชาการ ในรายวิชาที่นักศึกษามีปัญหา เร่ืองการใช้งาน 
เคร่ืองเสียง เคร่ืองฉายภาพ เคร่ืองฉายภาพทึบแสง เคร่ืองบันทึกภาพเคลื่อนไหว เคร่ืองบันทึก
ภาพนิ่ง อุปกรณ์มัลติมีเดียต่างๆ 
 8.3 ส าหรับบุคลากร และอาจารย์ที่มีปัญหาเร่ืองการใช้โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ผู้
ปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษาต้องให้ค าปรึกษา และแนะน าการใช้งาน วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
 
7. เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 สนับสนุนงานอ่ืน ๆ ภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยเช่น เช็ครายชื่อนักศึกษา คุมสอบ ของ
งานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด เช่น โครงการตอบปัญหาวันรพี โครงการวัน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานวันแม่ วันพ่อ กิจกรรมงานสถาปนากฎหมายไทย เป็นต้น 
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บทที่ 4 
ปัญหา  อุปสรรค  และวิธีการแก้ไข 

 
1. ตรวจสอบ ดูแลและพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2ของคณะนิติศาสตร์ 

ปัญหาและอุปสรรค : อุปกรณ์โสตทัศนศึกษายังไม่พร้อมกับการใช้งาน เน่ืองจากเดิม
อุปกรณ์เป็นของส านักงานอธิการ ซึ่งเป็นของส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่โอนย้ายมา
ให้คณะซึ่งมีการใช้งานมายาวนานท าให้อุปกรณ์บางอย่างช ารุดเสียหาย 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ท าการเปลี่ยนและซ่อมบ ารุงเพิ่มเติม ให้จัดซื้อเพิ่มเติม และ
จัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ทันกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานในการเรียนการสอนภายในคณะนิติศาสตร์ 

 
 

2. ตรวจเช็ค  ดูแล  และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ปัญหาและอุปสรรค : การตรวจเช็ค ดูแล และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน เรียกได้ว่าเป็นงานบริการ เน่ืองจากทุกคนมีอุปกรณ์บางอย่างมีปัญหาแตกต่างกันไป
และการใช้งานของนิสิตที่ขอใช้งานนอกเวลา แล้วท าอุปกรณ์ต่าง ๆ ช ารุดเสียหายท าให้
อุปกรณ์ไม่พร้อมในการเรียนการสอนของวันรุ่งขึ้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : เพิ่มความรู้ให้ผู้ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์นั้นๆ ได้รู้วิธีการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การเปิดสวิทซ์การใช้งาน การต่อสายไมค์พ่วงตามจุดต่างๆ ของ
ห้องเรียน การใช้เคร่ืองฉายภาพ Projector และท าคู่มือการใช้งานติดไว้ประจ าโต๊ะหน้า
ห้องเรียนทุกห้อง 

              และจัดล าดับการให้บริการตามล าดับ ก าหนดเวลาในการให้บริการ และท าตามก าหนดให้ 
             ได้ 
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3. การติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเรียน  
ปัญหาและอุปสรรค : ปัจจุบันมีการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆไว้ประจ าห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งเคร้ืองเสียงภายในห้องเรียน แต่
เน่ืองจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงท าให้อุปกรณ์บางอย่างเกิดปัญหา
ระหว่างการเรียนการสอนหรือไม่พร้อมใช้งาน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ส่งซ่อม และจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมเพือ่ให้เพียงพอกับความต้องการ
ของอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรภายในคณะ 

 
 4. การพัฒนาฐานห้องเรียน 

ปัญหาและอุปสรรค : ปัญหาเร่ืองเสียงก้อง เนื่องจากเดิมห้องไม่มีผ้าม่านเพื่อดูดซับ
เสียงจึงท าให้เกิดเสียงสะท้อนเกิดขึ้นและท าให้การฟังเสียงระหว่างการเรียนการสอนไม่ชัด
ชัดเจน และประตูห้องเรียนปิดไม่สนิทท าให้เสียงจากภายนอกห้องเข้าไปรบกวนการเรียน
การสอนภายในห้องเรียน และเร่ืองหลอดไฟบางหลอดเสีย ไม่สามารถเปิดใช้งานได้และ
ไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้เนื่องจากเพดานห้องใหญ่สูงมาก และไม่มีบันไดสูงเพื่อ
เปลี่ยน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดซื้อจัดจ้างผ้าม่าน ประตูห้องเรียน กระจกห้องเรียนใหม่
เพื่อลดปัญหาด้านเสียงสะท้อนและเสียงจากภายนอกระกวน จัดหาบันไดสูงหรือ
นั่งร้านเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่ติดต้ังสูงๆส าหรับห้องเรียนใหญ่ 

 


