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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็นและควำมสำคัญ
การให้ บ ริ การการศึ กษาในสถานศึก ษาในด้านการเรียนการสอน นอกจากผู้ ส อนจะมีค วามรู้
ความสามารถและทาการถ่ายทอดได้ดีแล้ว โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Equipment) ก็เป็นส่วนหนึ่ง
นับว่ามีความสาคัญไม่น้อย โสตทัศนูปกรณ์เป็นสื่อตัวกลางหรือทางผ่านของข่าวสาร เนื้อความรู้ต่างๆ มายัง
ผู้เรียนให้รับรู้เข้าใจได้ (ชลิยา ลิมปิยากร, 2540) โสตทัศนูปกรณ์ คือ สื่อการเรียนการสอนที่มีราคาค่อนข้าง
สูง มีอายุการใช้ยาวนาน เมื่อจะใช้ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ อาจจะเป็นไฟฟ้า สภาพห้องที่จัดเพื่อใช้
โสตทัศ นู ป กรณ์ นั้ น ๆโดยเฉพาะและโดยทั่ วไป ผู้ ส อนผลิ ตขึ้น ใช้เองไม่ ได้ เช่น เครื่องฉายต่าง ๆ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน คุณค่าและความสาคัญของโสตทัศนูปกรณ์กับการเรียนการสอน (1) ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนดีขึ้น (2) ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ (3) ช่วยให้ผู้เรียนจดจาไปได้นาน (4) สอน
ทักษะ (Skills) ได้ผลดียิ่ง (5) ช่วยกระตุ้นผู้เรียนอยากปฏิบัติตาม (6) ช่วยประหยัดเวลาสอนและเวลาเรียน
มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี เป็นสถาบันการศึ กษาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และผู้มาใช้บริการ
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงานดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง
เช่น บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่ใช้สาหรับปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีก
หนึ่งปัจจัยที่สาคัญ คือการเรียนการสอน ล้วนต้องใช้อาคารสถานที่ เพื่อใช้งานทั้งสิ้น
อาคารเรียนรวมจึ งเป็ น สถานที่สาคัญ ส าหรับจัดการเรียนการสอนวิช าทั่วไป ของทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากทรัพยากรที่มีอยู่จากัด จึงต้องมีการบริหารจัดการ การใช้อาคารเรียนรวมให้
คุ้มค่า เหมาะสม และประหยัด จึงมักทาให้เกิดปัญหา อันเกิดจากความสมดุลระหว่างทรัพยากรกับปริมาณ
ผู้รับบริการ ดังนั้น อาคารเรียนรวม จึงมีบทบาทสาคัญต่อมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นสถานที่สาหรับจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษา อาจารย์ และจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
งานบริการอาคารเรียนรวม เป็นหน่วยงานย่อยของกองบริการการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
และให้บริการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2544 โดยดูแลรับผิดชอบ
อาคารเรียนรวม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 4 อาคาร ดังนี้
1. อาคารเรียนรวม 1 ดูแลเฉพาะชั้น 3 จานวน 1 ห้ องเรียน ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง ซึ่ง
ต่อมาโอนย้ายให้คณะบริหารศาสตร์ ในปีการศึกษา 2549
2. อาคารเรียนรวม 2 จานวน 8 ห้องเรียน ขนาดความจุ 1,100 ที่นั่ง ซึ่งต่อมาโอนย้ายเพื่อ
จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2549
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3. อาคารเรียนรวม 3 จานวน 19 ห้องเรียน ขนาดความจุ 1,940 ที่นั่ง ซึ่งต่อมาโอนย้ายเพื่อ
จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2551
4. อาคารเรี ย นรวม 4 มี จ านวน 15 ห้ อ งเรี ย น ขนาดความจุ 1,525 ที่ นั่ ง อยู่ ในความ
รับผิดชอบจนถึงปัจจุบัน
จากการที่อาคารเรียนรวมได้นาไปใช้จัดตั้งเป็นคณะต่างๆ ดังกล่าว ทาให้ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ขึ้น ในปีการศึกษา 2553 มีจานวน 9 ห้องเรียน
ขนาดความจุ 2,300 ที่นั่ง แต่ยังไม่เพียงพอสาหรับจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จึงได้ขอใช้พื้นที่ห้ อง
ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา บริเวณชั้น 2 ด้านหลังห้องประชุมใหญ่ จานวน 5
ห้อง ขนาดความจุห้องละ 90 ที่นั่ง รวมเป็น 450 ที่นั่ง เพื่อจัดเป็นห้องเรียนสาหรับจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ปัจจุบันงานบริการอาคารเรียนรวมดูแ ลรับผิดชอบ จานวน 3 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารเรียนรวม 4 (2)
อาคารเรียนรวม 5 และ(3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา รวมทั้งหมด 29 ห้องเรียน
และมีความจุรวมทั้งสิ้น 4,275 ที่นั่ง โดยจาแนกขนาดตามความจุของห้องเรียนสาหรับบริการอาคารเรียน
รวมในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้
1. การให้บริการห้องเรียน โดยแบ่งตามขนาดความจุที่นั่ง ดังนี้
ที่
ประจาอาคารเรียนรวม
ขนาดความจุ(ที่นั่ง) จานวน(ห้อง)
หมายเหตุ
1 อาคารเรียนรวม 4
45
3
Smart Classroom
2 - อาคารเรียนรวม 4
90
7
รวมความจุ 90 ที่นั่ง
- อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7
90
5
มี 12 ห้องเรียน
รอบพระชนมพรรษา
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. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียน ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จานวน 30
เครื่องเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 30 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 35 เครื่อง กล้องวงจรปิดบันทึก
การเรียนการสอน จานวน 50 ตัว ชุด เครื่องเสียง จานวน 30 ชุด ไมค์โครโฟนสาย/ไร้สายจานวน 30 ชุด
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเรียนการสอนทางไกล ซึ่งอาคารทั้ง 3 อาคาร จะมีเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาคอย
ให้บริการ จานวน 6 คน เจ้าหน้าที่ระบบการรักษาความปลอดภัยและดูแลการจราจร จานวน 6 คน และมี
พนักงานทาความสะอาดอาคาร จานวน 9 คน
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3. การซ่อมบารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ประจาห้องเรียนและอาคารเรียน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
ระบบเครื่องปั่ น ไฟฟ้าส ารองกรณี ไฟฟ้ าดับ ระบบประปา ระบบสุขภัณ ฑ์ ประจาห้ องน้ า ระบบทาความ
สะอาดอาคาร โต๊ะเก้ าอี้ อาจารย์ จ านวน 30 ชุด เก้าอี้ เล็ คเชอร์ป ระจาห้ อ งเรีย น จานวน 4,275 ที่ นั่ ง
โสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียน จานวน 29 ห้อง เครื่องปรับอากาศ จานวน 83 เครื่อง
4. การพั ฒ นางาน ได้ แก่ จัด หาโสตทั ศ นู ป กรณ์ ส มัย ใหม่ม าใช้ งาน จั ดการเรีย นการสอน
ทางไกลด้วยโปรแกรม Hangouts และ Meet ใน google และจัดห้องเรียนรู้เพื่อทบทวนการเรียนการสอน
เพิ่มเติมสาหรับผู้ที่มีความสนใจ
จากความจาเป็ นและความสาคัญดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ ค ว าม เข้ า ใจ บ ท บ าท ห น้ า ที ่ แ ล ะ ขอ บ ข่ า ย การบริ ห ารจั ด การอาคารเรี ย น ครุ ภั ณ ฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น ผู้เขียนจึงจัดทาคู่มือนี้เพื่อการ
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุขัดข้อง
ขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลผลักดันให้การบริหารงานของงานบริการอาคารเรียนรวมดาเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของกอง
บริการการศึกษาต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารจั ด การอาคารเรี ย น ครุ ภั ณ ฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจา
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นแนวทางเดียวกัน
1.2.3 เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ฏิ บั ติ งานประจ าอาคารเรี ย นรวม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.3.1 ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารจั ด การอาคารเรี ย น ครุ ภั ณ ฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนให้การบริการอาคารเรียนรวม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.2 ใช้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผู้ปฏิบัติงานประจาอาคารเรียนรวมสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
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1.3.3 สามารถอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงานประจาอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการอาคารเรียนรวมของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

1.4 ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้มุ่งศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการบริการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูป กรณ์ที่ส นับ สนุน การเรีย นการสอนที่มีประสิทธิภ าพ การจัดทาคู่มือฉบับนี้จึง เป็น การศึกษา
รวบรวมข้อ มูล และแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) การ
บริการอาคารเรียนรวม (2) การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม (3) การจัดทา
ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม และ
(4) การจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวมและสรุปผลการดาเนินงาน ซึ่งงาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานในส่วน
นี้ ตั้งแต่การวางแผนการดาเนิน งาน การกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานตาม
แผนและขั้นตอนที่กาหนด และการตรวจสอบ/ติดตามผลการดาเนินงาน ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจา

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.5.2 อาคารเรีย นรวม (Central Building) หมายถึง สถานที่ใช้สาหรับ การเรียนการสอน
ทั่วไป ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม 4 (CLB4) อาคารเรียนรวม 5 (CLB5) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา (ACB) เฉพาะห้องที่จัดให้เป็นห้องสาหรับการเรียนการสอนทั่วไป
1.5.3 ห้องเรียน หมายถึง ห้องภายในอาคารเรียนรวมสาหรับใช้เพื่อกิจกรรมการการเรียน
การสอบ และกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.5.4 ระบบ REG. หมายถึง ระบบบริก ารการศึก ษา(Front Office) ที่ให้บ ริก ารทางการ
ศึก ษาแก่นัก ศึก ษา บุค ลากรมหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี ตามสิท ธิการใช้งานของระบบ และให้บ ริก าร
ข้อมูลทางการศึกษาแก่ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์
1.5.5 การสอบประจ าภาค หมายถึง การจัด สอบโดยมหาวิท ยาลัย ในรายวิช าที ่ม ีก าร
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 โสตทัศ นูป กรณ์ หมายถึง สื ่อ เป็น ตัว กลางหรือ ทางผ่า นของข่า วสาร ความรู้ ซึ ่ง สื ่อ
ประเภทนี้จาเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ Software บางชนิดให้ความรู้ที่ส่งผ่านมีการเคลื่อ นไหวไปสู่
ผู ้ช ม ซึ ่ง ประกอบด้ว ย เครื ่อ งฉาย (Projectors) เครื ่อ งอุป กรณ์แ ปลงสัญ ญ าณ (connected
Equipment) และเครื่องเสียง (Amplifiers)
1.5.8 การบริห าร ( Administration ) หมายถึง การทางานให้ส าเร็จ โดยอาศัย ผู ้อื่น เออ
เนสย์เดลล์ (Ernest Dale, 1973 : 4 ) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นกระบวนการจัดองค์การ
และใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า นิวต์แมนและซัมเมอร์ (Newman
and Summer,1964 : 9) ยังได้เสนอแนะว่าการบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุด
กิจ กรรม อัน จะนาไปสู่ค วามสาเร็จ ตามเป้าหมายและกิจ กรรมต่างๆ นั้น มักจะเกี่ยวข้อ งกับการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1.5.9 การจัดการ (Management) หมายถึง การทาให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทางาน
ร่ว มกัน เพื ่อ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ร่ว มกัน ขององค์ก ร การจัด การประกอบด้ว ยการวางแผน การจัด การ
องค์กร การสรรบุคลากร การนาหรือการสั่งการ และการควบคุม องค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ร่ว มกัน การจัด การทรั พ ยากรประกอบด้ว ยการใช้งานและการจัด วางทรัพ ยากรบุค คล
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่าง
ให้เจริญรุ่งเรือง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
1.5.10 การบริห ารและการจัด การทรัพ ยากรอาคาร (Facilities Management) หมายถึง
กระบวนการทางาน บริหารจัดการ กากับการใช้และดูแลซ่อมบารุงอาคารและทรัพยากรกายภาพ ได้แก่
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์อาคาร อุปกรณ์สานักงาน สถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมและตอบสนอง
การใช้งาน เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้และเจ้าของอาคาร โดยกาหนดให้กิจกรรมและเป้าหมายของ
องค์กรเป็นศูนย์กลาง อาคารเป็นเครื่องมือสนับสนุนองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทาง
ปฏิบัติถือเป็น การบูรณาการการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ทั้งเชิงปฏิบัติการและบริหารจัดการทั้งหมด
เข้าด้วยกัน โดยประยุ กต์ห ลั กวิช าการบริห ารจัดการสมัยใหม่ การทางานเน้นในเรื่องการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรที่เป็นกายภาพและงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่เมื่ออาคาร เริ่มใช้งานไปจนถึง
สิ้นสุดความต้องการที่จะใช้งานอาคารต่อไป
1.5.11 ประสิทธิผล ( Effectiveness ) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึง
ปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการนาผลของงาน
โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
1.5.12 ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลสาเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัว
บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่ ความประหยั ด หรื อ คุ้ ม ค่ า (ประหยั ด ต้ น ทุ น ประหยั ด ทรั พ ยากร ประหยั ด เวลา) ความ
ทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output)

บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามคู่มือปฏิบัตินี้ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองบริการการศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามภาระหน้าที่ของ
การบริ ห ารจั ด การอาคารเรี ย น ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละโสตทั ศ นู ป กรณ์ ป ระจ าอาคารเรี ย นรวม มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานกองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา
2.3 บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.3.1 การบริการห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม
2.3.2 การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
2.3.3 การจั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละวิ เคราะห์ / ประเมิ น สภาพการใช้ ง านของครุ ภั ณ ฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
2.3.4 จั ด ท าแผนการใช้ ง บประมาณของงานบริ ก ารอาคารเรี ย นรวมและสรุ ป ผลการ
ดาเนินงาน
2.4 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการ
2.4.1 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) ปรัชญา วิสัยทัศน์
(2) โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(3) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.4.2 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดี
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักงานอธิการบดี
(2) โครงสร้างการบริหารของสานักงานอธิการบดี
(3) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสานักงานอธิการบดี
2.4.3 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของกองบริการการศึกษา
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองบริการการศึกษา
(2) โครงสร้างการบริหารของกองบริการการศึกษา
(3) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองบริการการศึกษา
(4) โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานบริการอาคารเรียนรวม
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2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์ สู งในงานด้ านวิช าการโสตทั ศนศึกษา ปฏิ บัติงานที่ต้ องทาการศึกษา ค้น คว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีค วามยุ่งยาก และ
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ที่
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ควบคุมการใช้ อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดาเนินไปโดย
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
(2) ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล เขียน เรียบเรียง คาบรรยายของภาพ คาบรรยายแผนภูมิ
บทรายการวิทยา ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ และการนาเสนอสถิติ
ข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
(3) ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดทาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิ ดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) ในฐานหัว หน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
หน้ าที่ ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ ค าปรึก ษา แนะน า ปรับ ปรุงแก้ ไข ติ ด ตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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2. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
ตามแผนหรื อ โครงการของหน่ ว ยงาน แก้ ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ให้ ข้ อ คิ ด หรื อ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น แก่ ส มาชิ ก ในที ม งาน หรื อ บุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
(2) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษาที่ซับ ซ้อน เพื่ อก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส อดคล้อง และสนับ สนุ นภารกิจ ของ
หน่วยงาน

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา
2.2.1 ภาระงานของกองบริการการศึกษา
ปั จจุบั นกองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการบริห ารงานออกเป็น 4 งาน คือ งาน
บริหารทั่วไป งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล และงานบริการอาคารเรียนรวม ซึ่งมี
ภาระหน้าที่ของแต่ละงานดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป มีบทบาทภาระทาหน้าที่ดังนี้
(1) บริหารจัดการระบบธุรการและสารบรรณ
(2) การเงินและพัสดุ
(3) แผนงานและงบประมาณ
(4) ระบบบริหารงานบุคคล
(5) การประกันคุณภาพ
(6) การบริหารความเสี่ยงกองบริการการศึกษา
(7) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานรับเข้าศึกษา มีบทบาทภาระทาหน้าที่ดังนี้
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(1) บริ ห ารจั ด การระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษา ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การ ได้ แ ก่ การ
ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการเข้าศึกษา การรับสมัครและการประมวลผล
(2) บริหารจัดการดาเนินงานของศูนย์สอบ GAT PAT และ O-NET
(3) งานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล มีบทบาทภาระทาหน้าที่ดังนี้
(1) บริหารจัดการระบบ (REG) ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ การใช้งาน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของระบบ
(2) บริหารจัดการการจัดตารางเรียนตารางสอบ บันทึกรายวิชาที่เปิดสอน/สอบในแต่
ละภาคการศึกษา
(3) บริห ารจัดการระบบข้อมูล นั กศึกษา ข้อมูล การลงทะเบียนเรียนรายวิช าเรียน
ข้อมูลการประมวลผล และการสาเร็จการศึกษา
(4) การบริหารจัดการให้บริการเอกสารทางการศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิ/ข้อมูล
สารสนเทศ การตรวจกระดาษคาตอบด้วยเครื่อง OMR
(5) เสนอจั ดท า/แก้ ไข ข้อ บั งคั บ ระเบี ยบ ประกาศทางการศึก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานบริการอาคารเรียนรวม มีบทบาทภาระทาหน้าที่ดังนี้
(1) บริหารจัดการ การให้บริการการใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมและรายงานผล
การให้บริการทุกภาคการศึกษา
(2) บริหารจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการให้บริการ รวมทั้งมีข้อมูล
ประวัติการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน
(3) ช่วยประสาน/สนับสนุนการบันทึกและผลิตสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
(4) ซ่อมบารุงสถานที่และอุปกรณ์ของอาคารเรียนรวม
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 อัตรากาลังของกองบริการการศึกษา
อัตรากาลังของกองบริการการศึกษาจาแนกตามหน่วยงานย่อย ดังนี้
จานวนบุคลากร (คน)
ลูกจ้าง
หน่วยงานย่อย
ตาแหน่ง
พนักงาน พนักงาน
ข้าราช
ชั่วคราว จ้าง
(ถ้ามี)
/ระดับ
เงินงบ
เงิน
รวม
การ
เงิน
เหมา
ประมาณ รายได้
รายได้
ผู้อานวยการกอง
- ผู้อานวยการ
1
1
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หน่วยงานย่อย
(ถ้ามี)

ตาแหน่ง
/ระดับ

กองหรือ
เทียบเท่า
1. งานบริหารทั่วไป 1.1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
- ระดับชานาญ
การ
1.2 ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร
- ระดับชานาญ
งาน
- ระดับ
ปฏิบัติงาน
รวม
2. งานรับเข้าศึกษา 2.1 นักวิชาการ
ศึกษา
- ระดับชานาญ
การพิเศษ
- ระดับ
ปฏิบัติการ
2.2 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
- ระดับ
ปฏิบัติการ
2.3 ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร
- ระดับ

จานวนบุคลากร (คน)
ลูกจ้าง
พนักงาน พนักงาน
ข้าราช
ชั่วคราว
เงินงบ
เงิน
การ
เงิน
ประมาณ รายได้
รายได้

จ้าง
เหมา

รวม

1

-

-

-

-

1

1
-

-

-

1

-

1
1

2

-

-

1

-

3

1

-

-

-

-

1

-

-

2

2

1

5

-

-

1

1

-

2

-

-

-

1

-

1
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หน่วยงานย่อย
(ถ้ามี)

3. งานทะเบียน
นักศึกษาและ
ประมวลผล

4. งานบริการ
อาคารเรียนรวม

ตาแหน่ง
/ระดับ
ปฏิบัติงาน
รวม
3.1 นักวิชาการ
ศึกษา
- ระดับชานาญ
การ
- ระดับ
ปฏิบัติการ
3.2 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
- ระดับ
ปฏิบัติการ
3.3 ช่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์
- ระดับชานาญ
งาน
- ระดับ
ปฏิบัติงาน
รวม
นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา
- ระดับ
ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานโสต
ทัศนศึกษา
- ระดับ
ปฏิบัติงาน

จานวนบุคลากร (คน)
ลูกจ้าง
พนักงาน พนักงาน
ข้าราช
ชั่วคราว
เงินงบ
เงิน
การ
เงิน
ประมาณ รายได้
รายได้

จ้าง
เหมา

รวม

1

-

3

4

1

9

1

-

2

-

-

3

-

1

-

4

2

7

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

1

5

4

2

13

-

-

2

-

-

2

-

-

-

3

1

4
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หน่วยงานย่อย
(ถ้ามี)

ตาแหน่ง
/ระดับ
รวม

รวมทั้งหมด

จานวนบุคลากร (คน)
ลูกจ้าง
พนักงาน พนักงาน
ข้าราช
ชั่วคราว
เงินงบ
เงิน
การ
เงิน
ประมาณ รายได้
รายได้
2
3
5
1
10
12

จ้าง
เหมา

รวม

1
4

5
31

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานบริ ก ารอาคารเรี ย นรวมเป็ น งานตามบทบาทภาระหน้ าที่ ห ลั กของกองบริการการศึก ษา
สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้างานบริการอาคารเรียนรวม มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบริการอาคารเรียนและ
โสตทั ศนู ป กรณ์ ป ระจ าอาคารเรี ย นรวม โดยมี ขอบเขตเนื้ อหาของงานที่ห ลากหลายและมีลั กษณะงาน
เกี่ยวกับการบริการอาคารเรียนรวม การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม การ
จัดทาข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์และอาคารเรีย นรวม
การจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวมและสรุ ปผลการดาเนินงาน ตลอดจนการ
กาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีรายละเอียดลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. การบริการห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม
(1) ควบคุม กากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการอาคาร
เรียนรวม เพื่อสนับ สนุน การเรียนการสอนให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่กระทบและส่งผลเสียหายต่อ
ราชการ
(2) ควบคุม กากับการขออนุมัติขอใช้ห้องหรืออาคารเรียนรวมนอกตารางเรียนตารางสอน
หรือเพื่อจัดกิจกรรมอื่นที่มีการใช้ห้องเรียนหรืออาคารเรียนของอาคารเรียนรวม ให้ดาเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและเหมาะสม
(3) ควบคุม กากับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิดสาหรับรายวิชาที่
มีการใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่หรือหลายห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(4) ควบคุม กากับ และตรวจสอบการเรียบเรียงคาบรรยายภาพ แผนภูมิบทรายการ วิดีทัศน์
บันทึกการเรียนการสอน สาหรับรายวิชาที่มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาผ่านรูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ

13
(5) ควบคุม กากับการดาเนินการจัดห้องสอบประจาภาค ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
2.1 การดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(1) ควบคุม กากับการจัดทาข้อมูล ประวัติ อายุการใช้งานครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้ อ งเรี ย นของอาคารเรี ย นรวม เพื่ อ จั ด เก็ บ ประวั ติ ก ารใช้ ง านและการวางแผนจั ด หา จั ด สรร
งบประมาณ มาทดแทนของเดิมที่ชารุดหรือหมดอายุการใช้งาน
(2) ควบคุม กากับ การดูแลรักษาและซ่อมบารุง ห้องเรียน ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประจาห้องเรียน เพื่อการบริการอาคารเรียนรวมที่พร้อมต่อการให้บริการ และ
การจัดทาแผนการดูแลรักษาและซ่อมบารุงประจาปี
(3) ควบคุม กากับ การดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกบริเวณอาคาร
เรีย นรวม ดังนี้ ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบรักษาความปลอดภั ย ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ และระบบความสะอาด ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
2.2 การจัดหา และการขออนุมัตจิ ัดซื้อครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์
(1) การดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/
วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และวางแผนการขออนุมัติจัดซื้อ
(2) การดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.3 การตรวจเช็ค และการจาหน่ายครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์
(1) ควบคุ ม ก ากั บ การตรวจเช็ ค การคงอยู่ / สภาพการใช้ ง านของครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ์ของอาคารเรียนรวมประจาปีงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
งบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุ ม ก ากั บ การจ าหน่ ายครุภั ณ ฑ์ แ ละโสตทั ศ นู ป กรณ์ ป ระจ าปี งบประมาณ
เพื่อให้การดาเนินการจาหน่วยครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
3. การจัดทาข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
และอาคารเรียนรวม
(1) จัดทาข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรียนในและนอกตารางเรียน/ตารางสอบของอาคารเรียน
รวม เพื่อนามาวิเคราะห์การใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
(2) การประเมินสภาพการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
ที่ใช้สาหรับ จัดการเรียนการสอนประจาปี ประกอบการวางแผนเพื่อจัดหามาทดแทนของเดิมที่ชารุดหรือ
หมดอายุการใช้งานลงและการขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
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(3) การประเมินสภาพการใช้งานของห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม เพื่อวิเคราะห์สภาพ
และความพร้อมในให้บริการห้องเรียนประจาปีการศึกษา ประกอบการจัดทาแผนการซ่อมบารุงเสนอต่อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(4) วิเคราะห์ การบริห ารจัดการสภาพแวดล้ อมภายใน/ภายนอกห้ องเรียน ระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง อุณหภูมิให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และเหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา
4. การจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวม
(1) วิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวม เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนิ น งานของงานบริ ก ารอาคารเรี ย นรวม ส่ ง ผลให้ ก ารให้ บ ริ ก ารห้ อ งเรี ย นอาคารเรี ย นรวมและ
โสตทัศนูปกรณ์ สามารถรองรับการเรียนการสอน ตามนโยบายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
5. การปฏิบัติงานเป็นคณะทางาน คณะกรรมการตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ปฏิ บั ติ ง านเป็ น คณะกรรมการจั ด สอบกลางภาค คณะกรรมการจั ด สอบปลายภาย
คณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะกรรมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ ฯลฯ
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนของกองบริการการศึกษา ดังนี้
(1) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดการห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ของอาคารเรียนรวม
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ในการเข้าสู่ยุค 4.0 และอนาคต
(2) ร่ ว มประชุ ม กับ ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง ในการก าหนดนโยบายและแผนงาน
เพื่อให้ การกาหนดนโยบายเป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย และบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ในระดับมหาวิท ยาลั ยและ
หน่วยงาน
(3) ร่ว มประชุมหน่ วยงานและบุคลากรภายในกองบริการการศึกษา เพื่อมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนการงาน กิจกรรม/โครงการ ที่กาหนดประจารอบปีงบประมาณ/ประจาปีการศึกษา ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผล งาน/กิจกรรม/โครงการ
2. กาหนดแผนการปฏิบัติงานของงานบริการอาคารเรียนรวม ดังนี้
(1) วิเคราะห์และจัดทาแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอาคารเรียนรวม เพื่อตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงาน
(2) ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของงานบริการอาคารเรียนรวม
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3. ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ดังเช่น
(1) ร่วมประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ชุ ด ต่ า งๆที่ ร่ ว มปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ น าเสนอผลการวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ข้ อ มู ล เช่ น ออกรายละเอี ย ด
คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ รายงานการชารุด และรายงานการซ่อมบารุงประจาปี
(2) ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานสาหรับการสอบประจาภาค
(3) ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(4) ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตลาดนัดหลักสูตร
ด้านการประสานงาน
1. ถ่ายทอดนโยบายในการดาเนินงานของอาคารเรียนรวม ในสังกัดให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และร่ ว มวิ เคราะห์ แ นวทางการปฏิ บั ติ ง าน ตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงาน
2. ให้คาแนะนาและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติและหรือการแก้ไขปัญหาในกรณีห้องเรียน/
โสตทัศนูปกรณ์เกิดขัดข้อง แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจาอาคารเรียนรวม
3. ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการใช้ ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจา
อาคารเรียนรวม และหน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ
อาคารเรียนรวม
4. ให้คาแนะนาแก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจาอาคารเรียนรวม ในการดูแล รักษา ซ่อมบารุง
ห้องเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในอาคารเรียนรวม เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5. ให้คาแนะนาแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจาอาคารเรียนรวม และหน่วยงาน/บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ในการเรียบเรียงคาบรรยายภาพ บทวิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษาผ่านรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ
6. ให้คาแนะนาแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจาอาคารเรียนรวม และหน่วยงาน/บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบันทึกและถ่ายทอดสดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ใช้ห้องเรียนขนาด
ใหญ่จานวนหลายห้องเรียนและการเรียนการสอนทางไกล
ด้านการบริการ
1. ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า นวิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษาแก่ บุ ค ลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา ผู้รับริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาข้อมูล จัดทา สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารเผยแพร่ให้บริการวิชาการโสตทัศนศึกษา
ที่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของงานบริการอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3. ให้ คาปรึกษา แนะน า ขั้นตอน/วิธีการในการขอจองใช้ห้ องเรียนของอาคารเรียนรวมผ่ าน
ระบบ reg.
4. ให้คาปรึกษา แนะนาวิธีการจัดหาครุภัณ ฑ์ /โสตทัศนูปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการ
2.4.1 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) ปรัชญา วิสัยทัศน์
ปรัชญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความ
พอเพียง
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงและอาเซียน
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(2) โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

. .

. .

. .

. .

.

.

. .

. .

.

. .

.

. .

.

. .

. .

. .

.

.

.
. .

.

.

. .

. .
. .

.

.

. .

18
(3) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.4.2 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดี
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารและสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ และกากับดูแลการดาเนินงานตาม
ภารกิจมหาวิทยาลัย

(2) โครงสร้างการบริหารของสานักงานอธิการบดี
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(3) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสานักงานอธิการบดี
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2.4.3 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารจัดการของกองบริการการศึกษา
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองบริการการศึกษา
วิสัยทั ศ น์ กองบริการการศึกษา มุ่งพั ฒ นาระบบการให้ บ ริการโดยพื้น ฐานคาว่า
ถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด อัธยาศัยดี
พันธกิจ
(1) พั ฒ นากองบริ ก ารการศึ ก ษา เป็ น องค์ ก รที่ ส มบู ร ณ์ แ บบในด้ า นการบริ ก าร
การศึ ก ษาให้ กั บ คณะ/ หน่ ว ยงาน คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั่ ว ไป และเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) พัฒนากองบริการการศึกษาเป็นองค์กรที่มีประชาคม พร้อมด้วยคุณธรรมนาการ
บริการมีวัฒนธรรมการทางานที่ดี มีการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นทีม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร
(3) พัฒ นากองบริการการศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างมีเป้าหมายและทิศทางทั้งใน
ระยะสั้น/ระยะยาว เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยี
(4) พัฒ นาและนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในการดาเนินงานในกอง
บริการการศึกษาเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
(5) พัฒ นาขวัญ กาลั งใจ/ความสั มพั นธ์ เพื่ อให้ เกิด จิตส านึ กในการพัฒ นาองค์ก ร
อย่างมีระบบ มีความมั่นคง และต่อเนื่อง/ยั่งยืนตลอดไป
(6) พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาในทุก ๆ เรื่อง ให้สามารถดาเนินไป
อย่างลดขั้นตอนข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว
(7) พัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการระบบฐานข้อมูลวิช าการ และ
ระบบทะเบียนกลาง เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(8) ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ/หลักสูตร เป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการอาคารเรียนรวม โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย
(9) พั ฒ นาบุ ค ลากรและองค์ ค วามรู้ ในองค์ ก าร เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารและการเป็ น
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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บทที่ 3
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข
หลักเกณฑ์/วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขหรือสิ่งที่ควรคานึงในปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
อาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ในการ
ดาเนินงานต้องเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกองบริการการศึกษาที่มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยพื้นฐานคา
ว่า “ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด อัธยาศัยดี” เพื่อตอบสนองพันธกิจของกองบริการการศึกษา และต้องเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามคู่มือการปฏิบัติงานนี้แสดง
ถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน และแนวคิดหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายละเอียดดังนี้
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
3.1.1 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม
3.1.2 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และ
อาคารเรียนรวม
3.1.3 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้ง านของ
ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
3.1.4 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการ
อาคารเรียนรวม
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
3.2.1 การบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม
3.2.2 การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(1) การดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(2) การจัดหา และการขอจัดซื้อครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์
(3) การตรวจสอบ และการจาหน่ายครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
3.2.3 การจั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละวิ เ คราะห์ / ประเมิ น สภาพการใช้ ง านของครุ ภั ณ ฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
3.2.4 การจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวมและสรุปผลการ
ดาเนินงาน
3.3 เงื่อนไข/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
3.4 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้
3.1.1 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม
เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2548 (ภาคผนวก ก) และใน
กรณีที่มีการขอใช้บริการอาคารเรียนรวมนอกเหนือจากตารางเรียนตารางสอนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจเช็คห้องเรียนในระบบ REG. ก่อนที่ (www.reg.ubu.ac.th)
เพื่อตรวจสอบห้องว่างที่ต้องการใช้งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ห้องเรียนที่ให้บริการจองขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวมได้ คือ อาคารเรียนรวม
4 (CLB4) อาคารเรียนรวม 5 (CLB5) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ACB) เท่านั้น
(2) การจองขอใช้ห้องเรียนในวันทาการปกติ ต้องขอล่วงหน้า 1 วันทาการ
(3) การจองขอใช้ห้องเรียนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องขอล่วงหน้า
2 วันทาการ
2. เริ่มต้นการจองขอใช้ห้องเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้ขอใช้บริการเข้า www.reg.ubu.ac.th
เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” โดย User name และPassword ที่มหาวิทยาลัยได้ออกให้ไว้ใช้งานในระบบ REG.
3. รายละเอียดการใช้งานให้ระบุชื่อผู้จอง/หน่วยงาน/คณะและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4. ผู้ขอใช้บริการให้ตรวจเช็ครายละเอียดข้อมูลที่กรอกอีกครั้งเพื่อความถูกต้องแล้วทา
การคลิกเลือกเมนู “บันทึก” เพื่อยืนยัน
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะเข้าตรวจสอบข้อมูลการจองห้องเรียน โดยจะพิจารณาอนุมัติ
ยืนยันอนุญาตการขอใช้ห้องเรียนได้ ตามวันเวลาการจองห้องเรียนก่อน/หลัง ของผู้เข้าจองในระบบออนไลน์
6. ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารสามารถตรวจสอบการอนุ มั ติ ก ารจองขอใช้ ห้ อ งเรี ย นได้ ที่
www.reg.ubu.ac.th เมนู “ตารางการใช้ห้อง” ในช่วงเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปของวันถัดมา (หากเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการจองขอใช้ห้องเรียน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาอาคารที่ขอใช้ ดังนี้
(1) อาคารเรียนรวม 4 (CLB4) ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน คือ นายอมร ศรีโนน
ซี และนายกงสเด็น คาแน่น โทร 1615
(2) อาคารเรียนรวม 5 (CLB5) ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน คือ นายอภิชัย กาญ
จนพาที และนายอนุสรณ์ สีแดง โทร 1620
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(3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ACB) ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคาร
เรียนรวม คือ นาบุญหลาย นีระมนต์ โทร 1624
กรณีเป็นนักศึกษาขอใช้บริการต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
7. ในกรณีการขอใช้ห้องเรียนนอกเวลาราชการ มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) วันปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลาตั้งแต่ 16.30 – 20.30 นาฬิกา ต้องชาระค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานเหมาจ่าย 200 บาท/คน/วัน
(2) วันหยุด เสาร์–อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาตั้งแต่ 08.30–16.30 นาฬิกา
ต้องชาระค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานเหมาจ่าย 420 บาท/คน/วัน
(3) กรณีที่ต้องการพนักงานทาความสะอาดสามารถแจ้งความจานงและต้องชาระ
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 200 บาท/คน/วัน
(4) กรณีเป็นงานโครงการภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอกและบริษัทเอกชน
ต้องชาระค่าบารุงห้องเรียน 1,000 บาท/ห้อง/วัน
ทั้งนี้ การขอใช้ห้องเรียนนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่าย
วิช าการ และการช าระเงิ น ให้ ช าระที่ ก องคลั ง ส านักงานอธิการบดี ห ลั ง ใหม่ พร้อมถ่ายส าเนาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนรวม สาหรับประกอบการบันทึกข้อมูล ใน
ระบบและเปิดใช้งาน
8. ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนของอาคารเรียนรวม มีรายละเอียด
ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานบริการประจาอาคารเรียนรวมและข้อมูลห้องเรียนโดยจาแนกตามอาคารเรียนและความจุ
ของห้องเรียน ดังนี้
(1) อาคารเรียนรวม 4 (CLB4) มีผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรี ยนจานวน 2 คน ได้แก่
นายอมร ศรีโนนชี ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 1 และนายกงสเด็น คาแน่น
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 2 และชั้น 3 มีพนักงานทาความสะอาด จานวน
3 คน โดยมี ห้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด 15 ห้ อ ง มี ค วามจุ ที่ นั่ ง รวมทั้ ง หมดจ านวน 1,545 ที่ นั่ ง พร้ อ มทั้ ง มี
โสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ดังนี้
ห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 จาแนกขนาดของห้องเป็นความจุ 2
ขนาด คือ (1) ความจุ 180 ที่นั่ง และ(2) ความจุด 110 ที่นั่ง รายละเอียดดังนี้
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- ห้องขนาดความจุ 180 ที่นั่ง มีจานวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง 4101,4102 และ
4103 โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 1
ดังนี้

ภาพที่ 1 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 4 ขนาด 180 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 สาหรับขนาดความจุ 180 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
จานวน
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
UHF
MHz
1 ชุด/ห้อง
ไมโครโฟนสาย
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 จานวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 4104 และ 4105
โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 4 ขนาด 110 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 สาหรับขนาดความจุ 110 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
จานวน
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
UHF
MHz
1 ชุด/ห้อง
ไมโครโฟนสาย
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
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ห้ อ งเรี ย นประจ าอาคารเรี ย นรวม 4 ชั้ น 2 เป็ น ห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ (smart
classroom) มีขนาดความจุ 45 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องหมายเลข 4201 4202 และ4203 โดยมี
ลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 3 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 4 ขนาด 45 ที่นั่ง (ห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom)
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 สาหรับขนาดความจุ 45 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
จานวน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
จอ
นิ้ว
1 เครื่อง/ห้อง
2 โทรทัศน์สี จอแบน
49
นิ้ว
6 เครื่อง/ห้อง
3 เครื่องนาเสนอแบบไร้สาย
ความถี่ 2.4/5 GHz
1 เครื่อง/ห้อง
4 เครื่องควบคุมการนาเสนอ
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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ห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 และชั้น 3 มีความจุ 90 ที่นั่ง จานวน
7 ห้อง ได้แก่ ห้องหมายเลข 4204 4205 4301 4302 4303 4304 และ4305 โดยมีลักษณะของ
ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 4 ดังนี้

ภาพที่ 4 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 4 ขนาด 90 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 4 สาหรับขนาดความจุ 90 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
จานวน
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 กล้องวงจรปิดแบบคงที่ติดเพดาน
2
MP
1 ตัว/ห้อง
8 เครื่องปรับอากาศจาแนกเป็น ดังนี้
- สาหรับห้องเรียนประจาชั้น 2
36,000 BTU
2 เครื่อง/ห้อง
- สาหรับห้องเรียนประจาชั้น 3
60,000 BTU
2 เครื่อง/ห้อง
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(2) อาคารเรียนรวม 5 มีผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนจานวน 2 คน ได้แก่ นาย
อภิชัย กาญจนพาที ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 1 และนายอนุสรณ์ สีแดง
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบชั้น 2 มีพนักงานทาความสะอาด จานวน 4 คน
โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้อง มีความจุที่นั่งรวมทั้งหมดจานวน 2,360 ที่นั่ง พร้อมทั้งมีโสตทัศนูปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียนรวม 5 ดังนี้
ห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1 จาแนกขนาดของห้องเป็นความจุ 2
ขนาด คือ ความจุ 200 ที่นั่ง และความจุ 100 ที่นั่ง ดังนี้
- ความจุ 200 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง 5101 5102 และ5103 โดยมี
ลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 5 ดังนี้

ภาพที่ 5 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 5 ขนาด 200 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 สาหรับขนาดความจุ 200 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
จานวน
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
UHF
MHz
1 ชุด/ห้อง
ไมโครโฟนสาย
5 ชุดเครื่องเสียง
1,000
watt
1 ชุด/ห้อง
6 จอรับภาพ
300
นิ้ว
1 จอ/ห้อง
7 กล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมติดเพดาน
2
MP
1 ตัว/ห้อง
8 เครื่องปรับอากาศ
125,000 BTU
3 เครื่อง/ห้อง
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- ห้องขนาดความจุ 100 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 5104 และ 5105 โดย
มีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 6 ดังนี้

ภาพที่ 6 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 5 ขนาด 100 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 สาหรับขนาดความจุ 100 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector)
4,000
lumens
เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer)
2,000,000 Pixel
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์
จอ 19 นิ้ว
ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) และ
UHF
MHz
ไมโครโฟนสาย
ชุดเครื่องเสียง
1,000
watt
จอรับภาพ
200
นิว้
กล้องวงจรปิดแบบคงที่ติดเพดาน
2
MP
เครื่องปรับอากาศ
100,000 BTU

1
1
1
1

จานวน
เครื่อง/ห้อง
เครื่อง/ห้อง
ชุด/ห้อง
ชุด/ห้อง

1
1
1
2

ชุด/ห้อง
จอ/ห้อง
ตัว/ห้อง
เครื่อง/ห้อง
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ห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2 จาแนกขนาดของห้องเป็นความจุ 2
ขนาด คือ ความจุ 250 ที่นั่ง และ 500 ที่นั่ง ดังนี้
- ความจุ 250 ที่นั่ง ได้แก่ห้องหมายเลข 5203 และ5204 โดยมีลักษณะของ
ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 7 ดังนี้

ภาพที่ 7 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 5 ขนาด 250 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 สาหรับขนาดความจุ 250 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
จานวน
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
UHF
MHz
1 ชุด/ห้อง
ไมโครโฟนสาย
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
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- ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง จานวน 2 ห้ อง ได้แก่ ห้ องหมายเลข 5201 และ
5202 โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 8
ดังนี้

ภาพที่ 8 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม 5 ขนาด 500 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเรียน
รวม 5 สาหรับขนาดความจุ 500 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการโสตทัศนูปกรณ์
ขนาด
หน่วย
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector)
5,000
lumens
เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer)
2,000,000 Pixel
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์
จอ 19 นิ้ว
ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) และ
UHF
MHz
ไมโครโฟนสาย
ชุดเครื่องเสียง
1,000
watt
จอรับภาพ
400
นิว้
กล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมติดเพดาน
2
MP
เครื่องปรับอากาศ
100,000 BTU

1
1
1
1

จานวน
เครื่อง/ห้อง
เครื่อง/ห้อง
ชุด/ห้อง
ชุด/ห้อง

1
1
1
8

ชุด/ห้อง
จอ/ห้อง
ตัว/ห้อง
เครื่อง/ห้อง
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3) อาคารเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบพระชมนพระพรรษา (ACB) มีผู้ปฏิบัติงานบริการ
อาคารเรี ย นจ านวน 1 คน ได้แก่ นายบุญหลาย นีระมนต์ ตาแหน่ง ผู้ ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และมี
พนักงานทาความสะอาด จานวน 4 คน โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้อง มีความจุที่นั่งรวมทั้งหมดจานวน 400
นั่ง พร้อมทั้งมีโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียน รายละเอียดดังนี้

-

ห้ องขนาดความจุ 90 ที่นั่ง จานวน 5 ห้ อง ได้แก่ ห้ อง ACB101 ACB103
ACB104 ACB105 และACB106 โดยมีลักษณะของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนสาหรับ
บริการ ดังแสดงตามภาพที่ 9 ดังนี้

ภาพที่ 9 รูปภาพห้องเรียนประจาอาคารอาคารเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบพระชมนพระพรรษา ขนาด 90 ที่นั่ง
และมีรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาโดยมีขนาดความจุ 90 ที่นั่ง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการโสตทัศนูปกรณ์
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector)
เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer)
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์
ไมโครโฟน
ชุดเครื่องเสียง
เครื่องปรับอากาศ

ขนาด
2,600
850,000
จอ 19
UHF
1,000
100,000

หน่วย
lumens
Pixel
นิ้ว
MHz
watt
BTU

1
1
1
1
1
2

จานวน
เครื่อง/ห้อง
เครื่อง/ห้อง
ชุด/ห้อง
ชุด/ห้อง
ชุด/ห้อง
เครื่อง/ห้อง
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3.1.2 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และ
อาคารเรียนรวม ดังนี้
1. การขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจาอาคารเรียนรวม ให้ผู้ขอยืมกรอกใบคาขอยืมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ โดยกาหนดวันส่งคืนให้ชัดเจน และการนาคืนต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หากเกิดการเสียหาย/
ชารุดผู้ขอยืมต้องเป็นผู้ชาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเองทั้งหมด
2. การคานวณค่าเสื่อมและอายุการใช้งานสาหรับ ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ ประจา
อาคารเรียนรวม มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับที่ 2 ของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ดังแสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก
3. การจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์สาหรับอาคารเรียนรวม มีหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานโดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
ดังแสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก
3.1.3 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพ
การใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม ดังนี้
(1) การจัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนทั้งในและนอกตารางเรียน/ตารางสอบ
ของอาคารเรียนรวม เพื่อนามาวิเคราะห์การใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics)
(2) การประเมิ น สภาพการใช้ ง านเพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนประจาปี ประกอบการวางแผนการจัดหามาทดแทนของเดิม
ที่ชารุดหรือหมดอายุการใช้งานลง และการขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ โดยทาการประเมินจากอายุ
สภาพของโสตทั ศ นู ป กรณ์ และท าการทดสอบใช้ ง านเพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของโสตทั ศ นู ป กรณ์
(3) การประเมินสภาพการใช้งานของห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม เพื่อวิเคราะห์สภาพ
และความพร้อมในให้บริการห้องเรียนประจาปีการศึกษา ประกอบการจัดทาแผนการซ่อมบารุง เสนอต่อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทาการประเมินจากการสารวจสภาพของห้องเรียนต้องอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อการให้บริการและไม่ชารุดเสียหาย
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคู่มือฉบับนี้ มีวิธีการในการปฏิบัติงานจาแนกตามภาระงาน กระบวนการ
และกระบวนการย่อย ที่ปฏิบัติดังนี้
3.2.1 การบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม
ภาระงาน
1. ควบคุม กากับ และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการอาคารเรียนรวม

กระบวนการ/กระบวนการย่อย
1.1 การตรวจเช็คตารางการใช้
ห้องเรียนประจาวัน
1.2 การตรวจเช็คความพร้อมต่อการ
ใช้บริการห้องเรียน ดังนี้
อุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์ ชุด
เครื่องเสียงเครื่องปรับอากาศ
และสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน
1.3 การบริการห้องเรียนระหว่างการ
เรียนการสอน
1.4 การตรวจเช็คห้องเรียนหลังการ
เรียนการสอน ดังนี้ อุปกรณ์/
โสตทัศนูปกรณ์ ชุดเครื่องเสียง
เครื่องปรับอากาศ และ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
2. ควบคุม กากับการขออนุมัติขอใช้ห้อง 2.1 ผู้ขอใช้บริการบันทึกขอจองใช้
หรืออาคารเรียนรวมนอกตารางเรียน
ห้องเรียน
ตารางสอน
2.2 ผู้ขอใช้บริการยื่นแบบคาขอ
2.3 พิจารณาแบบคาขอ
2.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบ
บริการการศึกษาและแจ้งผลผู้ขอ
ใช้บริการผ่าน REG.

วิธีปฏิบัติงาน
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนรวม

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
ประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนรวม
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กระบวนการ/กระบวนการย่อย
2.5 ผู้ขอใช้บริการชาระเงิน(กรณีมี
ค่าใช้จ่าย)
2.6 ดาเนินการให้บริการตามขั้นตอน
การบริการอาคารเรียนรวม
3. ควบคุม กากับการถ่ายทอดสัญญาณ 3.1 การตรวจเช็คสภาพการใช้งาน
ภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิด
ของกล้องวงจรปิดประจาวันตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด
3.2 ดาเนินการบันทึกสัญญาณภาพ
วงจรปิดตลอดเวลา
3.3 การขอตรวจสอบภาพวงจรปิด
(กรณีมีการขโมยของ/หรืออื่นๆ)
(1) ผู้ขอใช้บริการแจ้งขอ
ตรวจสอบ
(2) สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
(3) ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
กล้องวงจรปิด
(4) สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. ควบคุม กากับการเรียบเรียงคา
4.1 ผู้ขอใช้บริการยื่นแบบคาขอ
บรรยายภาพ แผนภูมิบทรายการ
4.2 พิจารณาแบบคาขอ
วิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน
4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
4.4 ดาเนินการบันทึก/เรียบเรียง
4.5 ตรวจสอบผลการบันทึก/เรียบ
เรียง
4.6 ขอใช้บริการตัดต่อ(กรณีต้องตัด
ต่อ)
4.7 ดาเนินการตัดต่อ
5. ควบคุม กากับการดาเนินการจัดห้อง 5.1 การตรวจเช็คตารางการใช้ห้อง
สอบประจาภาค
สอบ
5.2 ดาเนินการจัดโต๊ะสาหรับการสอบ

วิธีปฏิบัติงาน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน และ
ตรวจสอบผลเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทุกครั้ง

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน และ
ตรวจสอบผลเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทุกครั้ง

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
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กระบวนการ/กระบวนการย่อย
5.3 ดาเนินการติดประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ
5.4 การบริการห้องเรียนระหว่างการ
ดาเนินการสอบ
5.5 การจัดเก็บห้องเรียนและจัดโต๊ะ
เรียนหลังการสอบ

3.2.2 การบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
ภาระงาน
กระบวนการ/กระบวนการย่อย
1. การดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
1.1 ควบคุม กากับการจัดทาข้อมูล
(1) การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของ
ประวัติ อายุการใช้งานครุภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนของ (2) ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
อาคารเรียนรวม
(3) การบันทึกปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล
(4) ปรับปรุงอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
(5) การรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
1.2 ควบคุม กากับ การดูแลรักษาและ (1) ดาเนินการดูแล/บารุงรักษา
ซ่อมบารุง ห้องเรียน ครุภัณฑ์
(2) ทดสอบสภาพการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุ
(3) เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อุปกรณ์ต่างๆ ประจาห้องเรียน (4) ดาเนินการเรื่องซ่อมบารุงหรือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดเก็บเพื่อเตรียมดาเนินการ
จาหน่ายตามรอบปีงบประมาณ
(กรณีชารุดให้จาหน่าย)
(6) บันทึกข้อมูลประวัติของอุปกรณ์/
โสตทัศนูปกรณ์
(7) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

วิธีปฏิบัติงาน
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนรวม

วิธีปฏิบัติงาน
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และ
ตรวจสอบข้อมูลจาก
รายงานการบันทึก

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และสุ่ม
ตรวจสอบ/ทดสอบ
สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์/
โสตทัศนูปกรณ์
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1.3 ควบคุม กากับ การดูแลระบบ
(1) ดาเนินการดูแล/บารุงรักษา
สาธารณูปโภคภายในและ
(2) ทดสอบสภาพการใช้งาน
ภายนอกบริเวณอาคารเรียนรวม (3) เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
(4) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ทดสอบระบบสาธารณูปโภคหลัง
การซ่อมบารุง
(6) รายงานผลการดาเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา
2. การจัดหา และการขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์
2.1 การดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์และ (1) ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและ
โสตทัศนูปกรณ์
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT
(2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามอุปกรณ์
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องการ
จัดหา
(3) สืบค้นรายละเอียดเฉพาะด้านของ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม
ผ่านอินเตอร์เน็ต
(4) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความ
เหมาะสม/ความจาเป็น/ความ
คุ้มค่า
2.2 การดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
(1) จัดทาสเปคของครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
(2) ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์
(3) จัดหาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

วิธีปฏิบัติงาน
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และสุ่ม
ตรวจสอบ/ทดสอบ
ระบบสาธารณูปโภค
ภายในและภายนอก
อาคารเรียนรวม

ปรึกษาผู้มีความรู้
เฉพาะด้าน และศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมผ่าน
อินเตอร์เน็ต

ดาเนินการตามวิธีการ/
ขั้นตอน/ระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ
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(4) ทดสอบสมรรถนะ/การใช้งานของ
ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์
(5) จัดเก็บรายละเอียด/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

3. การตรวจเช็ค และการจาหน่าย
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
3.1 ควบคุม กากับการตรวจเช็คความ (1) ดาเนินการตรวจเช็คการคงอยู่/
คงอยู่/สภาพการใช้งานของ
สภาพการใช้งาน
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
(2) จัดเก็บภาพประกอบและบันทึก
ประจาปีงบประมาณ
ข้อมูล
(3) รายงานผู้บังคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้อง
(4) จัดเก็บรายละเอียด/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
3.2 ควบคุม กากับการจาหน่าย
(1) คัดแยกครุภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องจาหน่าย
(2) สรุ ป รายละเอี ย ดครุ ภั ณ ฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องจาหน่าย
(3) รายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า และ
ผู้เกี่ยวข้อง
(4) บั น ทึ ก /จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และวิ ธี ก าร
จาหน่าย
(5) จั ด เก็ บ รายละเอี ย ด/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

วิธีปฏิบัติงาน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และสุ่ม
ตรวจเช็คการคงอยู่/
สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามวิธีการ/
ขั้นตอน/ระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ
และตรวจสอบ/ทาน
รายงานผลการ
ดาเนินการ
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วิธีปฏิบัติงาน
1. จัดทาข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรี ยนใน (1) ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่
- ศึกษาข้อมูลและ
และนอกตารางเรียน/ตารางสอบของ
เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อาคารเรียนรวม
(2) ประสานขอข้อมูลกับงานทะเบียน - ดาเนินการวิเคราะห์
นักศึกษาและประมวลผล
โดยใช้โปรแกรม
(3) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
IMB SPSS
(4) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
Statistics 20 และ
(5) เรียบเรียงผลการวิเคราะห์
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
(6) นาเสนอผู้บังคับบัญชา
ด้านการวิเคราะห์
(7) เผยแพร่ ผ ลการวิ เ คราะห์ / แจ้ ง ข้อมูลกรณีมีข้อ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สงสัย
2. การประเมิ น สภาพการใช้ ง านเพื่ อ (1) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการ
ตรวจเช็คอายุการใช้
วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของครุ ภั ณ ฑ์
อาคารเรียนรวมเพื่อจัดเตรียม
งานจากบันทึกข้อมูล
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สาหรับจัดการ (2) ตรวจเช็ ค อายุ ก ารใช้ ง านของ ประวัติและทาการ
เรียนการสอนประจาปี
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
ทดสอบใช้งานของ
(3) ตรวจเช็คประสิทธิภ าพการใช้งาน ครุภัณฑ์และ
ของครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์โดย
(4) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน ละเอียด
รวมด าเนิ น การตามขั้ น ตอนการ
ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ข อ ง
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
3. การประเมิ น สภาพการใช้ ง านของ (1) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการ
ตรวจเช็คอายุการใช้
ห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม เพื่อ
อาคารเรียนรวมเพื่อจัดเตรียม
งานจากบันทึกข้อมูล
วิ เ คราะห์ ส ภาพและความพร้ อ มใน (2) ตรวจเช็คอายุการใช้งานของอาคาร ประวัติและทาการ
ให้บริการห้องเรียนประจาปีการศึกษา
เรียน
ตรวจเช็คสภาพของ
(3) ตรวจเช็คประสิทธิภาพการใช้งาน อาคารเรียนทุกพื้นที่
ของอาคารเรียน
โดยละเอียด
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กระบวนการ/กระบวนการย่อย
วิธีปฏิบัติงาน
(4) รายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
4. การวิ เ คราะห์ การบริ ห ารจั ด การ (1) ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่
- ศึกษาข้อมูลและ
สภาพแวดล้ อ มภายใน/ภายนอก
เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง (2) ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ประจ า - ดาเนินการ
อุณหภูมิ
ห้องเรียนและประจาอาคารเรียน
สังเคราะห์ข้อมูลโดย
(3) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
โดยปรึกษา
(4) ดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
(5) เรียบเรียงผลการสังเคราะห์
วิเคราะห์/สังเคราะห์
(6) นาเสนอผู้บังคับบัญชา
ข้อมูล
(7) เผยแพร่ ผ ลการวิ เ คราะห์ / แจ้ ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

3.3.4 การจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียนรวม
ภาระงาน
กระบวนการ/กระบวนการย่อย
1. วิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณ (1) แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียน
ของงานบริการอาคารเรียนรวม
รวมนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น
(2) ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ต้ อ งใช้
งบประมาณในการดาเนินงาน
(3) วิเคราะห์ความจาเป็น
(4) สรุปผลการวิเคราะห์
(5) นาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
(6) แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

วิธีปฏิบัติงาน
ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนการใช้
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ
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3.3 เงื่อนไข/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
3.3.1 การปฏิบัติงานการบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวมสาหรับการเรียนการสอนหรือการ
สอบประจาภาค นั้น ผู้ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนรวมต้องตรวจสอบตารางการใช้ห้องของอาคารเรียนรวม
ก่อนการเรียนการสอนและตรวจทานการใช้ห้องในตอนเช้าของทุกวัน เนื่องจากการจัดการข้อมูลห้องเรียน
หรือห้องสอบ นั้น งานทะเบียนนั กศึกษาและประมวลผลเป็นผู้ รับผิ ดชอบและดาเนินการ ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงห้องเรียนตามความเหมาะสมหรือความต้องการของอาจารย์ประจาวิชาหรือผู้รับผิดชอบ
3.3.2 การจั ดการเรี ย นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา งานบริการอาคารเรียนรวมต้องแจ้ง
จานวนและขนาดห้องเรียนที่พร้อมต่อการใช้งานต่องานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และหากอาจารย์ผู้สอนหรือคณะต้องการใช้งานห้องเรียน
ตามตารางเรียนตารางสอนปกติให้ติดต่องานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

3.4 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการกระบวนการและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีประสิทธิภาพดังนี้
3.4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาความหมายและแนวคิดการบริการ หลักการให้บริการที่ดีเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานการบริการอาคารเรียนรวมและโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. ความหมายและแนวคิดการบริการ
คาว่า “บริ การ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมายที่ว่า เป็นการ
กระทาที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ (จิตตินันท์
เดชะคุปต์, 2540)
การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพอใจซึ่งได้เสนอเพื่อขาย หรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า (สุมนา อยู่โพธิ์, 2544)
การบริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัส และต้องได้ยาก และเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย
บริการจะได้รับการทาขึ้น (โดยจากบริกร) และส่งมอบผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้ นๆ โดยทันที
หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการนั้น (วีระพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์, 2542)
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2. หลักในการให้บริการ
(1) การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องทาทุกครั้งไม่ใช่ทาเฉพาะการบริการครั้งแรก
เท่านั้น
(2) คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจากความพอใจของผู้
ให้บริการ
(3) การบริการที่คุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์การร่ว มมือกันและลงมือ
กระทาอย่างจริงจังและจริงใจ
(4) การบริการที่มี่คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
(5) การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน
(6) ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสทาให้ผู้รับบริการเกิดความ
พอใจ
3. กลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ
สุดยอดของการให้บริการก็คือความพึงพอใจและความประทับใจ ดังที่กล่าวแล้วว่า ผู้
ให้บริการเป็นกุญแจสาคัญที่จะไขไปสู่เคล็ดลับการบริการที่ประทับใจ ฉะนั้นจึงใคร่ขอสรุปประเด็นกลยุทธ์ที่
ได้รวบรวมจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและสั่งสมจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองมานาเสนอไว้ดังนี้
(1) ผู้รับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเป็นสมดุลที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ ดังพุทธ
ศาสนาได้บัญญัติไว้ว่าความสุขที่แท้คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
(2) รอยยิ้มพิมพ์ใจย่อมติดใจในผู้รับบริการ มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า รอยยิ้ม
ของคนเราสามารถขจัดปัญหาทั้งมวล นั่นแปลว่ารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ อันนามาซึ่ง
สติปัญญาของคนเราทีจ่ ะพิจารณาไตร่ตรองหาทางออกให้กับปัญหานั้น
(3) ต้องการให้คนอื่นทาอะไรให้กับตัวเรา เราต้องทาสิ่งนั้นให้ผู้อื่นก่อน เราต้องรู้จัก
อคติในตัวเราเพื่อเปิดใจในการให้และรับความปรารถนาดีจากผู้อื่น
(4) เอาชนะตนเองให้ได้ ศักดิ์ศรีและความสาเร็จของมนุษย์นั้น ไม่ใช่ อยู่ที่การอยู่
เหนือหรือเอาชนะผู้ อื่น แต่อยู่ที่เราสามารถเอาชนะใจตนเองให้ ได้ เราจะสามารถทางานบริการให้ ไ ด้มี
คุณภาพนั้ น ต้องเริ่ มที่ใจของตนเองก่อน กล่ าวได้ว่าการพัฒ นาคุณลั กษณะทางกาย วาจา และใจของผู้
ให้บริการนั้นจาเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานที่ดีมาจากทัศนคติของบุคคลนั้น ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้พวกเราได้นา
พฤติกรรมบริการที่ได้กล่าวไปแล้วไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวเรามีความสุขที่แท้ในการทางาน
4. ลักษณะของ “การบริการที่ด”ี ประกอบด้วย
(1) ผู้รับบริการต้องมาก่อนเสมอ หมายถึง คานึงถึงผู้รับบริการก่อนสิ่งอื่นใด
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(2) ผู้รับบริการถูกเสมอไม่ว่าผู้รับบริการจะพูดจะทาอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพื่อยืนยัน
ว่าผู้รับบริการผิด
(3) ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจ
5. คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้ให้บริการ (บุคลากรในสานักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ดูแล หน้าตา ทรงผม เล็บมือ ให้สะอาดอยู่เสมอ
ขณะให้บริการ อย่ารับประทานอาหาร หรือของขบเคี้ยวต่างๆ
อย่าท้าวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกันขณะให้บริการ
อย่าเสริมสวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะให้บริการ
ห้ามพูดจา หรือหยิบของข้ามหน้าข้ามตาผู้อื่น
แต่งกายสุขภาพเรียบร้อยถูกระเบียบ
ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเมื่ อมี

ผู้รับบริการ
(8) ประสานงาน และติดตามงานกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร
(9) มีทศั นคติที่ดีต่อการให้บริการ
(10) มี ค วามพร้ อ ม และกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก ารให้ เ กี ย รติ ผู้ ร่ ว มงาน และ
ผู้รับบริการมีความอดทนอดกลั้น
6. มาตรฐานการให้บริการ โดยจาแนกเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 มาตรฐานการต้อนรับผู้รับบริการ
(1) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ
(2) สอบถามความต้องการโดยใช้คาพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องอะไร
ครับ/ค่ะ”
(3) อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ
(4) ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
(5) มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผู้มารับบริการก่อนเสมอ
(6) ขณะให้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ
(7) ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามลาดับ ก่อนหลัง
(8) ถ้าหากมีผู้รับบริการมาก เกิดการบริการที่ล่าช้าหรื อมีข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าว
คาว่า “ขอโทษ” เสมอ
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(9) ให้ บ ริ ก ารภายในเวลาที่ ก าหนด หากด าเนิ น การไม่ ไ ด้ ต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลให้
ผู้รับบริการ ทราบด้วยวาจาที่สุภาพ
กรณีที่ 2 มาตรฐานการรับโทรศัพท์
(1) รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจาเป็นต้องรับโทรศัพท์ช้าไม่
ควร ให้เสียงกริ่งดังเกิน 3 ครั้ง
(2) กล่าวคาทักทาย โดยพูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ, (ชื่อหน่วยงาน), (ชื่อผู้รับโทรศัพท์),
รับสายครับ/ค่ะ”
(3) เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้ว ให้ผู้รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มารับสายโดยเร็ว
(4) กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ให้ผู้รับโทรศัพท์
สอบถาม รายละเอียดต่างๆ จากผู้ที่โทรเข้ามา เช่น ชื่อผู้โทร เบอร์ติดต่อกลับ เรื่องที่ต้องการจะติดต่อเพื่อ
แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
7. หัวใจการบริการ
(1) ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน
ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุก
ฝ่าย ดังนั้นการให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจเพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า
(2) ต้องมีความถูกต้องชัดเจนงานบริการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูล หรือการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ
(3) การจัดบรรยากาศสภาพที่ทางานต้องจัดสถานที่ทางานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้าย
บอกสถานที่ ขั้นตอนการติดต่องาน ผู้ม าติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องสอบถามใคร
ตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการและกลับไปจุดการให้บริการควรเป็น One stop service คือไป
แห่งเดียวงานสาเร็จ
(4) การยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือความรู้สึก ความ
เต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะทา
หน้าที่ให้ดีที่สุดให้ประทับใจกลับไปความรู้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้าและกิริยา
ท่าทางของผู้ให้บริการ คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้ มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดขั้น
สาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี
(5) การสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับ
ด้วยน้าเสียง และภาษาที่ให้ความหวังให้กาลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือ
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ทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้าใจการให้บริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อนแล้ว
แสดงออกทางวาจา
(6) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวัง
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายใน
สิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้
ความสนใจต่องานที่รับบริการอย่างเต็มที่ จะทาให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ
(7) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดี
และรวดเร็วในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆจะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง เช่น
Website
(8) การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุง
แก้ไข เป็นการนาข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป
(ราชมงคลกรุงเทพ(UTK): สืบค้นผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561)
3.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ ป ฏิบั ติงานได้ศึกษาแนวคิดด้ านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารจั ด การอาคารเรี ย น ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอโชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan voich. Jr.) ได้ให้
คานิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสาหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากร
เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร”
ซึ่งจากคาจากัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ หมายถึง การปฏิบัติ ซึ่งอาศัยความรู้ของทฤษฎี
องค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการ
จั ดการดังกล่ าวประกอบด้ว ย การวางแผน (Planning) กรจัดการองค์ การ (Organizing) การเป็น ผู้ น า
(Leading) และการประเมินผล (Evaluation) (อุทัย เลาหวิเชียร,2544)
กระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันตามแนวคิดของ Robert S.Kaplan และ
David P. Norton (อัญชนา ณ ระนอง, เอกสารบรรยายวิชา รอ.701) ได้เสนอแนวคิด Balance Scorecard
เพื่อใช้ในการัดผลของกิจการที่จะทาให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวม
ขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้ าง
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ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง
อนาคตให้ แ ก่ อ งค์ ก รด้ ว ย ด้ ว ยแนวคิ ด นี้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถประเมิ น ศั ก ยภาพโดยรวมขององค์ ก รและ
ความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ ประกอบใน
การวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองของแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่
ต้องการจะชี้วัด
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่
(3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่า
นั้นๆ
(4) แผนงานโครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลาดับเป็น
ขั้นๆ ในการจัดทากิจกรรม
เทคนิคในการควบคุมและติดตาม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน (ธงชัย สันติวงศ์, 2531 : 145160) ดังนี้
(1) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึง เทคนิคต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อวัดว่าสินค้าและ
บริการที่ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
(2) การควบคุมด้านปริมาณ คือ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้
วัดผลในทางปริมาณ เช่น การวัดจานวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
(3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่สาคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่ว ยงานจัดทางบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ ด้านไว้
ล่วงหน้า เมื่อเข้าถึงสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นกับงบประมารที่ตั้งเอาไว้
(4) การควบคุมด้านเวลา คือ การควบคุมให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสามารถ
จัดทาได้เสร็จตามกาหนดเวลาที่วางเอาไว้
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3.4.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุม/กากับ
(1) ความหมายการควบคุม
การควบคุม (Control) หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรกาหนด
ขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า กิจกรรมในการดาเนินธุรกิจจะประสบความสาเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้
การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนดไว้
การควบคุมเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร การควบคุมมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับการวางแผน เพราะการควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดแผน การดาเนินการตามแผน
และการประเมินผลตอบแทน
(2) รูปแบบของการควบคุม
รูปแบบของการควบคุมจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งรูปแบบ
การควบคุมเหล่านี้ได้แก่
การป้องกัน (Preventive) คือความพยายามที่จะสกัดไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
เป็นการควบคุมล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น เช่น การขออนุมัติใบสั่งซื้อก่อน หรือการใส่รหัสลับใน
เครื่องคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบ/ติดตาม(Detective) คือความพยายามในการติดตามความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีการควบคุมแบบการป้องกันแล้ว นั่นคือเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มี
ระบบการควบคุมความเสี่ยงขึ้นมา ซึ่งการติดตามที่ดีต้องมีระบบการสื่อสารที่ดีด้วย โดยต้องจัดให้มีระบบ
การสื่อสารที่รวดเร็วและสม่าเสมอโดยวิธีการที่หลากหลาย
การกากับ (Directive) คือความพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการกาหนด
วิธีการเฉพาะที่เหมาะสม เป็นการเสนอให้ทาสิ่งที่ถูกต้อง (เป็นแนวทางหรือการฝึกอบรม)
ประโยชน์ของการใช้กรอบการควบคุมในการประเมินตนเองเพื่อควบคุมความเสี่ยง
แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทั้งหมดของการควบคุมความเสี่ยง
ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามผลเพื่ อ รวบรวมเป็ น ชุ ด ของหน่ ว ยงานที่มี
ลักษณะคล้ายกัน
ใช้เป็นคาถามที่มีรูปแบบเพื่อเตรียมไว้สาหรับการจัดโครงสร้างและลักษณะ
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 เพื่อให้ผู้เรียน
รับรู้และเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้พัฒนาไปมากมีรูปลักษณะเล็กน้าหนักเบา แต่
สามารถใช้งานได้หลายมิติ เช่น ต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นได้หลายทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและอ้านวยความสะดวกในการรับรู้ของ มนุษย์ ดังนั้นการน้าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
3.4.3.1 ความหมายของโสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ที่มีลักษณะใหญ่ ประกอบด้วย เครื่องยนต์ กล
ไกลไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ทาหน้าที่เป็นตัวผ่านขยายเนื้อหาสาระจากแหล่งกาเนิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถ
กระตุ้ น การรั บ รู้ ข องผู้ เ รี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง โสตทั ศ นู ป กรณ์ ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า Audio-Visual
Equipments และมาจากคาประสมดังนี้
โสตะ (การได้ยิน) + ทัศนะ (การมองเห็น) + อุปกรณ์
3.4.3.2 ประเภทของโสตทัศนูปกรณ์
โสตทั ศ นู ป กรณ์ ส ามารถจ าแนกออกเป็ น 3 ประเภท คื อ (1) เครื่ อ งฉาย
(Projectors) (2) เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Connected Equipment) (3) เครื่องเสียง (Amplifiers)
โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภท ดังนี้
(1) เครื่องฉาย
เครื่องเสียง คือ เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และเครื่องเสียงเครื่องฉายเครื่อง
ฉาย เป็นอุปกรณ์ฉายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทาให้ผู้เรียนมองเห็นภาพหรือเนื้อหาได้ชัดเจนจากจอรับภาพ
เครื่ องฉายที่ ใช้ ในปั จ จุ บั น มีห ลายชนิ ด เช่น เครื่องฉายข้า มศีร ษะ (overhead projector) เครื่อ งฉาย
ภาพยนตร์ เครื่องฉายแอลซีดี (LCD projector) เครื่องฉายสไลด์ (slide projector) นอกจากนี้ยังมีเครื่อง
ต่อพ่วงกับเครื่องฉายที่สามารถฉายภาพได้หลายรูปแบบ เช่น เครื่องวิชวลไลเซอร์ (visualizer) เป็นต้น
ก. ส่วนประกอบของเครื่องฉาย
เครื่องฉายทุกชนิดที่ไม่ใช่เครื่องฉายแปลงสัญญาณ มีส่วนประกอบที่สาคัญ
ได้แก่ หลอดฉาย แผ่นสะท้อนแสง วัสดุฉาย เลนส์ และจอ
ข. ตัวอย่างเครื่องฉาย
1. เครื่ อ งฉายข้ า มศี ร ษะ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ กั บ ผู้ เ รี ย นการสอนมาเป็ น
เวลานานมีหลายรูปแบบปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่อย่างแพร่หลายในสถานศึกษาทั่วไป
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2. เครื่องฉายสไลด์ เป็นทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนหรื อ
ถ่ายทอดความรู้มาเป็นเวลานานได้แก่ เครื่องฉายสไลด์แบบฉายทีละภาพ และเครื่องฉายสไลด์แบบบรรจุ
ภาพใส่ถาด
3. เครื่องฉายแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display) เป็นเครื่องฉายที่มี
ประโยชน์ต่อการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ มากมีประสิทธิภาพในการแสดงผลที่ใช้พลังงานน้อย ปัจจุบัน
เครื่องแอลซีดีมีขนาดเล็กลงมากน้าหนักเบา แต่มีความละเอียดและแสงสว่างมากขึ้น ราคาถูกลงกว่าเดิมมาก
4. เครื่องดีแอลพี (DLP : Digital Light Processing) กิดานันท์มลิทอง ได้
อธิบายถึงเครื่องดีแอลพีว่า เป็นเครื่ องถ่ายทอดสัญญาณระบบดิจิทัล ลักษณะเดียวกับเครื่องแอลซีดีแต่มี
ความคมชัดสูงกว่า ให้ความคมชัดมากถึง 1280x1024 จุด
(2) เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Connected Equipment)
เครื่องเล่นวีดีทัศน์ (Video Player) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องเล่นวิดีโอ เป็น
เครื่องแปลงสัญญาณแม่เหล็กจากแถบเทปเป็นสัญญาณภาพและเสียงถ่ายทอดออกทางจอโทรทัศน์หรือผ่าน
เครื่องเล่นแอลซีดี เพื่อฉายภาพบนจอให้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีหลายรูปแบบได้แก่
แบบ U-Matic หรือ U-Vision เป็นเครื่องเล่นระดับกึ่งมืออาชีพ 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 ปัจจุบันระบบดีวีกาลังได้รับความนิยม
สูง
แบบ Mini DV เป็นระบบการบันทึก และเล่นภาพและเสียงด้วยระบบดิ
จิตัลเหมือน กับแบบดีวี แต่มีขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กับกล้องดิจิตัลขนาดเล็ก
เครื่องเล่นวีซีดี (VCD : Video Compact Disc) เป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดี ระบบดิ
จิ ตัล ที่บั น ทึกข้อมูล ในลั กษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว และเสี ยงแบบภาพวีดีทัศน์ เพื่อเสนอทางภาพ
จอโทรทัศน์ มีข้อดี คือ
คุณภาพของภาพบนแผ่นวีซีดีให้ความคมชัดภาพจากแถบวีดีทัศน์
ไม่มีการยืดเหมือนแถบวีดีทัศน์
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เครื่องเล่นวีซีดีสามารถเล่นได้ทั้งแผ่นซีดีและวีซีดี
ทาความสะอาดได้ง่ายหากเกิดความสกปรกบนแผ่น
เครื่องเล่นดีวีดี (DVD player) เครื่องเล่นดีวีดี เป็นเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีระบบดิ
จิตัลเพื่อเสนอทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบภาพวีดีทัศน์และเสียงเพื่อฉายบนจอโทรทัศน์ มีข้อดี คือ
คุ ณ ภาพของภาพบนแผ่ น ดี วี ดี ใ ห้ ค วามคมชั ด มากโดยเฉพาะเมื่ อ
เปรียบเทียบกับแถบวีดีทัศน์
ให้เสียงดอลปีเซอร์ราวด์ช่วยให้การชมภาพยนตร์มีชีวิตชีวามากขึ้น
สามารถเลือกชมตอนใดของภาพก็ได้ ไม่ต้องเรียงตามเนื้อหา
ไม่มีการยืดของแผ่นบันทึกเหมือนแถบเทป
หากเกิดความสกปรกบนแผ่นสามารถทาความสะอาดได้โดยง่าย
เครื่องเล่นสามารถเล่นได้ทั้งแผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และแผ่นดีวีดี
(3) เครื่องเสียง (Amplifiers)
ก. แหล่งกาเนิดเสียง
เสียง (Sound) เกิดจาการสั่นสะเทือนของวัตถุ พลังงานการสั่นสะเทือนจะจัด
อากาศให้เป็นคลื่นออกไปโดยรอบ เรียกว่า คลื่นเสียง (Sound Wave) เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบแก้วหูก็จะทา
ให้แก้วหูสั่นสะเทือนเสียงที่เราได้ยินอยู่ในชีวิตประจาวันมาจากแหล่งกาเนิดต่างๆ เช่น เสียงคน สัตว์ การ
สั่นสะเทือนของวัตถุ เสียงจากธรรมชาติ เป็นต้น
ข. ส่วนประกอบของการขยายเสียง
ส่วนประกอบของการขยายเสียงที่สาคัญมี 3 ส่วนคือ
ภาคสัญญาณเข้า (Input Signal) ทาหน้าที่สร้างหรือนาสัญญาณไฟฟ้า
ความถี่เสียงที่ต้องการขยายมาป้อนกับภาคขยายเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนคลื่น
เสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงโดยอาศัยหลักการง่ายๆ คือ เมื่อคลื่นเสียงมากระทบ แผ่นสั่นสะเทือน
(Diaphragm) ทาให้แผ่นสั่นสะเทือนสั่นความถี่และความแรงของคลื่นเสียง สัญญาณ จาการสั่นสะเทือนจะ
ถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าความถี่เสียงทันที
ภาคขยายเสียง (Amplifier) ทาหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้
มีกาลังมากขึ้น เพื่อส่งออกไปยังลาโพงให้เกิดเสียงดังขึ้น ได้แก เครื่ องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่
ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้มีกาลังมากขึ้นเพื่อส่งออกไปยังลาโพงให้เปล่งเสียงออกมา กาลังขยาย
ของเครื่องขยายเสียงเรียกเป็น วัตต์ (Watts) โดยชนิดของเครื่องขยายเสียง จาแนกได้ 4 ชนิด คือ
o เครื่องขยายเสียงหลอด
o เครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์
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o เครื่องขยายเสียงแบบผสม
o เครื่องขยายเสียงแบบไฮบริดจ์ ไอ.ซี.
ภาคสั ญ ญาณออก (Output Signal) ท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นสั ญ ญาณไฟฟ้ า
ความถี่ เ สี ย งที่ ถู ก ขยายมาแล้ ว ให้ ก ลั บ เป็ น คลื่ น เสี ย ง ได้ แ ก่ ล าโพง เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย น
สัญญาณไฟฟ้าที่ขยายแล้วให้กลับเป็นเครื่องเสียงปัจจุบันนิยมใช้ลาโพงชนิดขดลวดแม่เหล็ก ซึ้งทางานโดยใช้
วิธีการเหนียวนาแม่เหล็กไฟฟ้า คือ เมื่อสัญญาณไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดเสียงของลาโพง จะทาให้เกิดอานาจ
แม่เหล็กในขดลวด อานาจแม่เหล็กจะตัดกับสนามแม่เหล็กถาวรที่ติดอยู่ในลาโพงทาให้ขดลวดเสียงเคลื่อนที่
พาเอากรวยของลาโพงสั่นไปตามความถี่ของสัญญาณไฟฟ้า ทาให้อากาศด้านหน้ากรวยสั่นสะเทือนเกิดเป็น
เสียงขึ้น ซึง่ ลาโพงจาแนกตามสมบัติในเปล่งเสียงมี 4 ประเภท คือ
o ลาโพงเสียงทุ้ม เป็นลาโพงที่มีความถี่เสียงต่าๆประมาณ 30-500 Hz
มีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางของกรวยลาโพง 10 นิ้วขึ้นไป
o ลาโพงเสียงกลาง เป็นลาโพงที่มีความถี่เสียงปานกลางประมาณ 5008000 Hz ลาโพงประเภทนี้มีใช้ทั่วไปในเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องเสียงที่ไม่ต้องการคุณภาพนัก
o ลาโพงเสียงแหลม เป็นลาโพงที่มีความถี่เสียงสูงประมาณ 10 – 20
KHz มีขนาดเล็ก
o ลาโพงกรวยซ้อน เป็นลาโพงที่ออกแบบพิเศษโดยทากรวยลาโพงซ้อน
กัน 2-3ชั้น เพื่อในสามารถเปล่งเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กันได้มากขึ้นในลาโพงตัวเดียว
(สื่ อ การสอนประเภทโสตทั ศ นู ป กรณ์ , สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2561 :http://nongpuy91044.
blogspot.com/)
3.4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศุภรา เจริญภูมิ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การออกแบบกระบวนการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เ อ
ออกแบบกระบวนการบริหารัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานที่มีพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และจัดทาคู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพประกอบด้ ว ยกระบวนการบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณ ภาพ 7 กระบวนการ (Quality Business Process : QBP)
และผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 7 กระบวนการ (Quality Work Procedure : QWP) ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
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สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ออกแบบใหม่ และผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ผ่านการ
ตรวจสอบด้วยมติเอกฉันท์ ซึ่งหมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสม
ฐิติยา เนตรวงษ์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้อาคาร
สถานที่ การใช้ประโยชน์อาคารเรียน และความพึงพอใจในการใช้อาคารเพื่อศึกษาสภาพการใช้อาคาร
สถานที่ การใช้ประโยชน์อาคารเรียน และความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ของนักศึกษามหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า สภาพการใช้งานอาคารสถานที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตโดยภาพรวมยังไม่สมบูรณ์แต่พอใช้การได้ การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ภาพรวมการใช้ประโยชน์น้อย
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
ฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาลัยทองสุข (2555) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อาคารสถานที่ วิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่วิทยาลัยทองสุ ศูนย์การศึกษาจังหวัด พิษณุโลก หาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดสิ่งแวดบ้อมของวิทยาลัย ทองสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผล
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่วิทยาลัยทองสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การอุปกรณ์การศึกษาจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และภูมิทัศน์ อันดับที่สอง คือ ด้านการบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ด้านอาคาร
ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยด้านอาคารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จาแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่งคือ ระบบรักษาความปลอดภัย อันดับที่สองคือ การบริการน้าดื่ม แก้ว
น้า มีเพียงพอ สะอาด อันดับสามคือ ความเพียงพอของระบบน้าประปา อันดับสี่ คือ ความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้า อันดับห้าคือ ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานและสะดวกรวดเร็ว และอันดับสุดท้ายคือ การคัดแยกขยะ
ถังขยะ เหมาะสมกับการใช้งาน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและภูมิทัศน์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่งคือ ความเหมาะสมของโต๊ะเรียน
เก้าอี้ ในการใช้งาน และการจัดการห้องเรียนมีขนาดเพียงพอและเหมาะกับจานวนผู้ที่ใช้งาน อันดับสองคือ
คุณภาพของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และระบบปรับอากาศภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อันดับ
สามคือ ความสะดวกของห้ องเรี ย นและห้ องปฏิบัติการ และการจัดเตรียมสถานที่จอดรถเป็นระเบี ย บ
เหมาะสม อันดับสี่คือ อาคารเรียนดูสะอาด ถูกสุขลักษณะ อันดับห้าคือ บริเวณที่นั่งพักผ่อน ม้าหินอ่อนมี
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เพียงพอต่อการใช้งาน อันดับหกคือ ความสวยงามในการจัดตกแต่งดอกไม้ ไม้ประดับและต้นไม้ และอันดับ
สุดท้าย คือ การบารุง ดูแลรักษา สนามหญ้า
ด้านการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่งคือ จุดแก้วน้า จานชาม มีความเหมาะสม สะดวก สะอาด อันกับสองคือ พื้นที่
จอดรถสาหรับผู้ใช้บริการ เหมาะสม เพียงพอ อันดับสามคือ จานวนโต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหารมีเพียงพอ
ต่อผู้ใช้ อันดับสี่คือ งานทะเบี ยนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ การลงทะเบียนออนไลน์
การเช็คผลการเรียน ตารางเรียนผ่านระบบและการบริการอนามัยและห้องพยาบาล อันดับที่ห้าคือ สนาม
กีฬามีความเหมาะสมและเพียงพอ และอันดับสุดท้าย คือ ความสะอาดของโรงอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้งาน

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคู่มือปฏิบัตินี้จะถึงแสดงแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติงานงาน วิธีการให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ รั บ บริก ารที่ มี ความพึ งพอใจ วิธีการติ ดตามและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ต่อไปนี้
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
4.1.1 แสดงโมเดลการกาหนดแผนการปฏิบัติงาน
4.1.2 แสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน
ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามโมเดลของข้อ 4.1.1
4.1.3 แผนการปฏิ บั ติงานการบริห ารจัดการอาคารเรียน ครุภัณ ฑ์ และโสตทัศนู ปกรณ์
ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.1 แผนผัง (Flowchart) อธิบายสัญลักษณ์ Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.2 แผนผัง (Flowchart) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.2.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม
4.2.2.2 ขั้น ตอนการปฏิบัติงานการบริห ารจัดการครุภั ณ ฑ์ โสตทั ศนู ปกรณ์ และ
อาคารเรียนรวม
4.2.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพ
การใช้งานของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
4.2.2.4 ขั้น ตอนการปฏิบัติงานการจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการ
อาคารเรียนรวมและสรุปผลการดาเนินงาน
4.2.3 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
4.2.3.1 เทคนิคการใช้ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม
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 แสดงโมเดลการกาหนดแผนการปฏิบัติงาน
แสดงโมเดลการกาหนดแผนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกอง
บริการกรศึกษา และแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้







60
4.1.2 แสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน
ครุภัณ ฑ์ และโสตทัศ นูปกรณ์ ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามโมเดลของข้อ
4.1.1
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กลยุทธ์สานักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา

แผนปฏิบัติงานตาม
คู่มือฉบับนี้

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

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงาน ข้อ 2.3 ทบทวน/
ปรับปรุง ระบบการทางาน หรือ
ลดขั้นตอนการทางาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 1 มีลาดับขั้นตอนของ
งาน/ ระบบงานและระยะเวลา
การทางาน ครบทุกงานและทุก
ระบบ

กาหนดแผนการ
ดาเนินงานและ
ขั้นตอน/กิจการรมการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการอาคารเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ประจา
อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

4.1.3 แผนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่
ภาระหน้าที่
กระบวนการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 การบริการห้องเรียน
1.1 ควบคุม กากับ และตรวจสอบการ
- ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
ประจาอาคารเรียนรวม
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อาคารเรียนรวม
บริการอาคารเรียนรวม
1.2 ควบคุม กากับการขออนุมัติขอใช้ห้อง - เมื่อมีแจ้งความประสงค์การ
หรืออาคารเรียนรวมนอกตารางเรียน
ขอใช้บริการ
ตารางสอน
1.3 ควบคุม กากับการถ่ายทอดสัญญาณ - เมื่อมีแจ้งความประสงค์การ
ภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิด
ขอใช้บริการ
1.4 ควบคุม กากับการเรียบเรียงคา
- เมื่อมีแจ้งความประสงค์การ
บรรยายภาพ แผนภูมิบทรายการ
ขอใช้บริการ
วิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน
1.5 ควบคุม กากับการดาเนินการจัดห้อง - ตลอดระยะเวลาการจัดสอบ
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ที่

ภาระหน้าที่

2 การบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ และ
อาคารเรียนรวม

กระบวนการ
สอบประจาภาค
2.1 การดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(1) ควบคุ ม ก ากั บ การจั ด ท าข้ อ มู ล
ประวั ติ อายุ ก ารใช้ ง านครุ ภั ณ ฑ์
แ ล ะ โส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ ป ร ะ จ า
ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม
(2) ควบคุม กากับ การดูแลรักษาและ
ซ่ อ มบ ารุ ง ห้ อ งเรี ย น ครุ ภั ณ ฑ์
โสตทั ศ นู ป กรณ์ ตลอดจนวั ส ดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ประจาห้องเรียน
(3) ควบคุ ม ก ากั บ การดู แ ลระบบ
สาธารณูปโภคภายในและภายนอก
บริเวณอาคารเรียนรวม
2.2 การจัดหา และการขอจัดซื้อครุภัณฑ์/
โสตทัศนูปกรณ์
(1) การดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาภาค

- เมื่อมีการจัดซื้อ/เมื่อครบรอบ
อายุปีของการใช้งาน

- เมื่อครบกาหนดการ
บารุงรักษา
- เมื่อมีการซ่อมบารุง
- ตลอดการใช้งาน
- เมื่อพบข้อบกพร่อง/ชารุด

- ตามกาหนดแผนการจัดซือ้
- เมื่อครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ชารุด
(2) การด าเนิ น การขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ - ตามกาหนดแผนการจัดซือ้
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
- เมื่อครุภัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ชารุด
2.3 การตรวจสอบ และการจาหน่าย
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
(1) ควบคุม กากับการตรวจเช็คความ - สิ้นปีงบประมาณ
ค งอ ยู่ /ส ภ าพ ก ารใช้ งาน ข อ ง
ค รุ ภั ณ ฑ์ แล ะโส ต ทั ศ นู ป ก รณ์
ประจาปีงบประมาณ
(2) ค วบ คุ ม ก ากั บ ก ารจ าห น่ าย - สิ้นปีงบประมาณ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
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ที่
ภาระหน้าที่
กระบวนการ
3 การจัดทาข้อมูลสถิติ
3.1 จัดทาข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรียนใน
และวิเคราะห์/ประเมิน
และนอกตารางเรียน/ตารางสอบของ
สภาพการใช้งานของ
อาคารเรียนรวม
ครุภัณฑ์
3.2 การประเมินสภาพการใช้งานเพื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ และ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์
อาคารเรียนรวม
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สาหรับจัดการ
เรียนการสอนประจาปี
3.3 การประเมินสภาพการใช้งานของ
ห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม เพื่อ
วิเคราะห์สภาพและความพร้อมใน
ให้บริการห้องเรียนประจาปีการศึกษา
3.4 วิเคราะห์ การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก
ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง
อุณหภูมิให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
4 การจัดทาแผนการใช้ 4.1 วิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณ
งบประมาณของงาน
ของงานบริการอาคารเรียนรวม
บริการอาคารเรียนรวม

ระยะเวลาดาเนินการ
- สิ้นปีการศึกษา

- สิ้นปีการศึกษา

- สิ้นปีการศึกษา

- สิ้นปีการศึกษา

- สิ้นปีการศึกษา
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือฉบับนี้จะแสดงกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน
ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแสดงกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนผัง (Flowchart) อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.2.1 แผนผัง (Flowchart) อธิบายสัญลักษณ์ Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นผู้เขียนจะอธิบายถึงความหมายของสัญลักษณ์ Flowchart คือ รูปภาพที่ใช้แทน
ความหมายการทางานในลักษณะต่างๆ ภายในผังงาน (Flowchart) ประกอบไปด้วย การเริ่มต้น (Start),
การจบ (End), การกระท า (Process), การน าเข้ าข้ อ มู ล (Input), การแสดงผลข้ อ มู ล (Output), การ
ตัดสินใจ (Decision), คาอธิบาย (Annotation), จุดเชื่อมต่อ (Connector), ทิศทางการทางาน (Direction
Flow) สัญลักษณ์เหล่านี้เมื่อถูกนามาเชื่อมต่อกัน จะกลายเป็น "ผังงาน (Flowchart)" ที่แสดงลาดับขั้นตอน
การทางานเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดลาดับความคิด และเห็นลาดับขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน ดังนี้
หมายถึง การเริ่มต้นหรือจบ Flowchart (Start หรือ End)
หมายถึง การกระทา (Process) ถูกใช้เพื่อแสดงที่การกระทาใน Flowchart
หมายถึง ส่วนการนาเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input / Output)
หมายถึง การตั ด สิ น ใจ (Decision) น ามาใช้ เพื่ อพิ จารณา True หรือ False
เส้นการทางานที่ออกจาก Decision จะมีสองเส้นเสมอ
หมายถึง คาอธิบายประกอบ (Annotation) สัญลักษณ์นี้ถูกนามาใช้เพื่อเขียน
คอมเม้นต์ให้กับ Flowchart
หมายถึง จุดเชื่อมต่อ (Connector) ใช้รวมเส้นการทางานของ Flowchart ให้
ออกไปเหลือเพียงเส้นเดียว
หมายถึง ทิ ศทางการท างาน (Direction Flow) ใช้ เชื่อ มต่ อสั ญ ลั ก ษณ์ ต่างๆ
เพื่อแสดงการไหลการงาน
(SHARE.OLANLAB.COM คลั งความรู้ออนไลน์ ประเทศไทย, สืบ ค้นผ่ านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2561)
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4.2.2 แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.2.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม
(1) ขั้นตอนการควบคุม กากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการอาคารเรียนรวม ดังนี้

()

()

/

/

/

/

/

/

/
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(2) ขั้นตอนการควบคุม กากับการขออนุมัติขอใช้ห้องหรืออาคารเรียนรวมนอกตาราง
เรียนตารางสอน ดังนี้

()

/

()

/

REG.
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(3) ขั้นตอนการควบคุม กากับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและการใช้งานกล้องวงจรปิด

()

()

/
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(4) ขั้ น ตอนการควบคุ ม ก ากั บ การเรีย บเรีย งค าบรรยายภาพ แผนภู มิ บ ทรายการ
วิดีทัศน์ บันทึกการเรียนการสอน

()

()

/

/
/

/
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(5) ขั้นตอนการควบคุม กากับการดาเนินการจัดห้องสอบประจาภาค

()

()
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4.2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียน
รวม
(1) ขั้นตอนการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(1.1) ขั้นตอนการควบคุม กากับการจัดทาข้อมูล ประวัติ อายุการใช้งานครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนของอาคารเรียนรวม

()

()

/

/

/
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(1.2) ขั้ น ตอนการควบคุ ม ก ากั บ การดู แ ลรั ก ษาและซ่ อ มบ ารุ ง ห้ อ งเรี ย น
ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประจาห้องเรียน

()

()

/

/
/

/

/

/

/
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(1.3) ขั้ น ตอนการควบคุ ม ก ากั บ การดู แ ลระบบสาธารณู ป โภคภายในและ
ภายนอกบริเวณอาคารเรียนรวม

()

()

/

/

/

/

/

/
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(2) ขั้นตอนการจัดหา และการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์
(2.1) ขั้นตอนการดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์

ICT

/

/
/

/
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(2.2) ขั้นตอนการดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์

/

/
/

/
/

/
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(3) ขั้นตอนการตรวจเช็ค และการจาหน่ายครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
(1.1) ขั้นตอนการควบคุม กากับการตรวจเช็คความคงอยู่/สภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ

()

/

()
/

/

/

/
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(1.2) ขั้นตอนการควบคุม กากับการจาหน่ายครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์

()
/

/

()
/

/

/
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4.2.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(1) ขั้นตอนการจัดทาข้อมูล สถิติการใช้ห้องเรียนในและนอกตารางเรียน/ตารางสอบ
ของอาคารเรียนรวม เพื่อนามาวิเคราะห์การใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

/

/
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(2) ขั้นตอนการการประเมินสภาพการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนประจาปี

/

/

/
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(3) ขั้นตอนการการประเมินสภาพการใช้งานของห้องเรียนประจาอาคารเรียนรวม
เพื่อวิเคราะห์สภาพและความพร้อมในให้บริการห้องเรียนประจาปีการศึกษา

/

/
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(4) ขั้น ตอนการการวิเคราะห์ การบริห ารจัดการสภาพแวดล้ อมภายใน/ภายนอก
ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง อุณหภูมิ

/
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4.2.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาแผนการใช้งบประมาณของงานบริการอาคารเรียน
รวมและสรุปผลการดาเนินงาน

/
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4.2.3 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
4.2.3.1 เทคนิคการใช้ครุภณ
ั ฑ์และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียนรวม ดังนี้
1. ให้ เข้าตรวจเช็คตารางเรียนตารางสอนในระบบ REG (www.reg.ubu.ac.th) ของ
อาคารเรียนรวม 4

2. เปิดประตูห้องเรียนด้วยกุญแจมาสเตอร์(เจ้าหน้าที่โสตฯและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย)
3. เปิดห้องควบคุม (Control Room) อยู่ด้านหลังห้องเรียน เป็นห้องมีกระจกใสและ
ประตูทางเข้า
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4. ทาการเปิดระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน ที่ตู้เบรกเกอร์โดยผลักสวิตซ์เบรกเกอร์ไปยัง
ตาแหน่ง ON
OFF - ON

กดเลื่อนลงเพื่อเปิดฝา

ON - OFF

ปิด
5. เปิดระบบเครื่องเสียง ได้แก่ เครื่องผสมผสานเสียง(Mixer), เครื่องขยายเสียง(Power
Amp) และไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
สวิตซ์เปิด/ปิดหลัง
เครื่อง

สวิตซ์เปิด/ปิด

สวิตซ์เปิด/ปิดไมค์ลอย

6. เปิดระบบเครื่องปรับอากาศที่ตู้เหล็กรูมสวิตซ์ อยู่บริเวณข้างประตูหน้าห้องเรียน
หมุนปรับอุณหภูมิ

กดปุ่มเปิด/ปิดฝาปิด
- ปรับสวิตซ์ POWER ไปยังตาแหน่ง ON เมื่อจะเปิด และ OFF เมื่อจะปิดเครื่อง
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7. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ

- กดเบรกเกอร์ ON บนแผงปลั๊กไฟด้านหลังโต๊ะอาจารย์ผู้สอน  กดปุ่มเปิด/ปิด
เครื่องสารองไฟฟ้า
8. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ กดที่ปุ่ม Power On

กดปุ่มเปิดที่ตัวเครื่อง  กดปุ่มสีแดงค้างไว้จะมีไฟขึ้นสีน้าเงิน
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9. ใช้รีโมทเปิดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ กดปิดและเปิดที่ปุ่มสีแดงบนตัวเครื่อง

ปุ่มเปิด/ปิด

10. ระบบต่างๆภายในห้องเรียนจะพร้อมสาหรับการเรียนการสอน

11. การปิดห้องเรียนและระบบต่างๆภายในห้องเรียน ให้ทาย้อนกลับขั้นตอนขึ้นไป
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4.2.3.2 เทคนิคการการจัดหาข้อมูลครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์
(1) เทคนิ ค ในการสื บ ค้ น ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยทาการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งตามคู่มือฉบับนี้สืบค้นผ่าน Google โดยมีขั้นตอนการใน
สืบค้นดังนี้
 เปิ ด โปรแกรม google  พิ ม พ์ ค าที่ ต้ อ งการสื บ ค้ น ว่ า “ราคากลาง
ครุภัณฑ์และคุณลักษณะ” ดังนี้

 เปิ ด ลิ้ ง ของ “มาตรฐานและราคากลางกระทรวง ICT” และปรากฏ
รายละเอียดดังนี้

 คลิ ก “เกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ นฐานครุภั ณ ฑ์ คอมพิว เตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2561” และปรากฏรายละเอียดดังนี้
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4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ
จากการศึกษาหลักการให้บริการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการ
ต่อผู้รับ บริการ ผู้ ป ฏิบั ติจึ งมีห ลักการและแนวทางในการให้ บริการต่อผู้ รับบริการที่มีความพึงพอใจ คือ
ให้ บ ริการด้ว ยหั วใจบริการตามมาตรฐานการให้ บริการและคุณ ลั กษณะของผู้ ให้ บ ริการที่ ดี และวิธีการ
ให้บริการดังนี้
1. ให้ บ ริก ารและคาแนะน าโดยยึด ความถูกต้องตามระเบี ยบฯ ประกาศฯ และข้อบั งคั บ ฯ ที่
เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ
2. ให้การต้อนรับผู้ติดต่อขอรับบริการด้วยอัธยาศัย ไมตรีอันดี ด้วยจิตบริการ มีความรวดเร็ว
และความถูกต้อง
3. ให้ความสาคัญต่อผู้ขอรับบริการโดยการถามก่อนเสมอ
4. ให้บริการด้วยความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ
5. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามลาดับ ก่อน-หลัง
6. หากมีจานวนผู้ขอรับบริการมากและเกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด จะกล่าวคาขอโทษและ
หรือชี้แจงต่อผู้ขอรับบริการเสมอ
7. มี ข้ อ เสนอแนะที่ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาต่ อ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นทุ ก
กระบวนการ
8. การบริการคานึงถึงช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์สาหรับผู้ขอรับ
บริการเสมอ
9. ค้นหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้นามา
กาหนดเป็นตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังแสดงตามตัว
แบบกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจาอาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาพรวม ดังนี้
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Internal Process
Input
- Demand
- Support

Output

แผนกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติงาน

ดาเนินงานตามแผน
Outcome

ตามขอบเขตของ BSC
1. วัตถุประสงค์ 2. ตัวชีว้ ัด
3. เป้าหมาย 4. แผนงาน

ควบคุมและประเมินผล

รายงานผล
Feed Back

จากตัวแบบกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาพรวม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหาร
จัดการเริ่มตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง (Demand) และแรง
สนับ สนุ น (Support) ที่เป็น เสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้ องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริห าร
จัดการเพื่อก่อให้เกิดผลผลิต (output) หรือผลลัพธ์ (outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือ
การสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัย
น าเข้าอีก ครั้งหนึ่ ง โดยมี กระบวนการควบคุ มและประเมิ น ผลเป็ น อี ก ปั จจัย ในการช่ว ยสะท้ อนผลการ
ดาเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือขยายผลการดาเนินงานต่อไป
จากตัวแบบกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาพรวมดังแสดงแผนภาพที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานจึงนามา
กาหนดเป็นวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริการอาคารเรียนรวมและโสตทัศนูปกรณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
ขอบเขต
กระบวนการงาน
หรือองค์ประกอบในการวัด
1. การบริการห้องเรียนของอาคารเรียนรวม
1. วัตถุประสงค์ (objective)
2. กาหนดการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
2. ตัวชี้วัด (performance Indication)
และอาคารเรียนรวม
3. เป้าหมาย (Target)
3. การจัดทาข้อมูลสถิติและวิเคราะห์/ประเมินสภาพ
4. แผนงาน (Initiatives)
การใช้งานของ
4. การจัดท าแผนการใช้งบประมาณของงานบริการ
อาคารเรียนรวมและสรุปผลการดาเนินงาน
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4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming
Cycle) เพื่อเป็นแนวทางในการการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้นามากาหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏิบั ติงานการบริห ารจั ดการอาคารเรียน ครุภัณ ฑ์ และโสตทัศนูป กรณ์ ป ระจาอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
Plan
(วางแผน)

Do
(ปฏิบัติตามแผน)

Check
(ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน)

Act
(ปรับปรุงแก้ไข)

1. กาหนดแผนการปฏิบัติงาน 2 . ด า เนิ น ก าร ต า ม 3. ประเมินผลการ
4. น าข้ อ เสนอแนะที่
ดังนี้
แผนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและ
ได้รับความเห็นชอบ
ที่กาหนด
สรุปผล/รายงานผล
หรื อ ข้ อ เสนอแนะ
การบริ การห้ องเรี ย นของ
การปฏิบัติงานพร้อม ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
อาคารเรียนรวม
ข้อเสนอแนะต่อ
มาสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ
กาหนดการบริหารจัดการ
ผู้บังคับบัญชา
ปรับปรุง/แก้ไข
ครุภั ณ ฑ์ โสตทั ศนู ป กรณ์
และอาคารเรียนรวม
การจั ดทาข้อมูล สถิติและ
วิเคราะห์ /ประเมิน สภาพ
การใช้ ง านของครุ ภั ณ ฑ์
โส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ แ ล ะ
อาคารเรียนรวม
ก ารจั ด ท าแ ผ น ก ารใช้
งบ ป ร ะ ม า ณ ข อ งงา น
บริ ก ารอาคารเรี ย นรวม
แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน
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4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามที่บั ญ ญัติไว้ในข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลสาหรับ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2554 หมวดที่ 7 ข้ อ 36 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย และ
จรรยาบรรณตามที่บั ญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือตามที่คณะกรรมการกาหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ในการปฏิบัติงานการ
สาเร็จ การศึกษาและการอนุ มัติป ริญ ญา/อนุปริญ ญา ส าหรับการศึกษาระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ทุกกระบวนการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้
1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวง ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทา
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้ าราชการต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ย ความเที่ ย งธรรม เป็ น กลางทางการเมื อ ง ให้ บ ริก ารแก่
ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่ า ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้ เนิ่ นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึ ดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็ น
ประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม

บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ประจาอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานขอสรุปปัญหาที่พบบ่อยจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับบริการอาคารเรียนรวม
(1) ผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(2) อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมีความล้าหลังไม่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
(3) ผู้ ใช้บ ริ การมีความต้องการในการใช้อุ ปกรณ์สื่ อ การเรี ยนการสอนและห้ อ งเรี ย น
ค่อนข้างมาก
(4) มีการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในระยะเวลานานๆ และต่อเนื่องทาให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น โปรเจคเตอร์,วิชวล และคอมพิวเตอร์
(5) ผู้ใช้บริการไม่อ่านคู่มือคาแนะนาการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนก่อนใช้อุปกรณ์
ละเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทาให้เกิดปัญหาติดตามมากับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่อไป ซึ่งเป็นชั่วโมงต่อเนื่อง
(6) การลงทะเบียนของนักศึกษา เกินความจุของที่นั่งในห้องเรียน
5.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(1) ขั้นตอนในการดาเนินงานซ่อมบารุงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานล่าช้า
(2) เครื่องปั่นไฟสารองประจาอาคารเรียน ไม่ได้ต่อพ่วงเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้ต่อเชื่ อมกับ
อุปกรณ์โสตประจุห้องเรียน เมื่อเกิดไฟฟ้าดับทาให้ไม่สามารถทาการเรียนการสอนได้
(3) กล้องวงจรปิดมี จานวนจากัดจึงไม่สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุ ม พื้นที่
ภายในหรือบริการของอาคารเรียนรวมที่เหมาะสมได้
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5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
5.2.1 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข
ลาดับ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมไม่มีความรู้ ผู้ใช้บริการควรติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือขอ
ในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
คาแนะนาการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดย
โสตทัศนูปกรณ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือผ่านช่อง
ทางการดาวน์โหลดข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คู่มือการ
ให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน
(www.ubu.ac.th) งานบริการอาคารเรียนรวม
2. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมีความ เจ้าหน้าที่ควรจัดหา และปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย
ล้าหลังไม่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. ผู้ใช้บริการมีความต้องการในการใช้
จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและ
ห้องเรียนค่อนข้างมาก
4.
มีการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน หลังการใช้อุปกรณ์ให้ปิดอุปกรณ์ทันที
ในระยะเวลานานๆ และต่อเนื่องทาให้
เกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน อาทิเช่น
โปรเจคเตอร์,วิชวล และคอมพิวเตอร์
5. ผู้ใช้บริการไม่อ่านคู่มือคาแนะนาการ เจ้าหน้าที่ควรเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนเปิดการเรียน
ใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนก่อนใช้ การสอนในวิชาต่อไป
อุปกรณ์ละเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่แจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทาให้เกิด
ปัญหาติดตามมากับอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่อไป ซึ่งเป็นชั่วโมงต่อเนื่อง
6. ขั้นตอนในการดาเนินงานซ่อมบารุง
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และติดตาม
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนใช้
ประสานงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานล่าช้า
7. เครื่องปั่นไฟสารองประจาอาคารเรียน ประสานงานกับสานักงานบริหารกายภาพและ
ไม่ได้ต่อพ่วงเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้
สิ่งแวดล้อม ให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามา
ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์โสตประจุ
ตรวจสอบเพื่อทาการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน
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ลาดับ

8.
9.

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ห้องเรียน เมื่อเกิดไฟฟ้าดับทาให้ไม่
สามารถทาการเรียนการสอนได้
กล้องวงจรปิดมีไม่เพียงพอ
การลงทะเบียนของนักศึกษา เกิน
ความจุของที่นั่งในห้องเรียน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความจุของห้องเรียนทาง
ระบบ REG หรือแนะนาให้อาจารย์แยกกลุ่มเรียน

5.2.2 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของอาจารย์ผู้สอน
ตัวอย่างที่ 1
ปัญหา : ในระหว่างการเรียนการสอน สื่อโสตทัศนูปกรณ์บางชนิดเกิดขัดข้องไม่สามารถ
ใช้งานได้
การแก้ปัญหา : เมื่อได้รับการแจ้งปัญหาจากอาจารย์ผู้สอนหรือจากนักศึกษาในห้องเรียน
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบต้องรีบเข้าไปแก้ไขและตรวจสอบในทันทีที่ได้รับแจ้ง และปฏิบัติดังนี้
(1) คอมพิวเตอร์(Computer) เปิดไม่ติดหรือไม่มีสัญญาณภาพแสดงบนจอมอนิเตอร์ ให้
ตรวจสอบปลั๊กไฟและขยั บสายไฟตัวเครื่องว่าเสียบแน่นไม่หลวมหลุดออกมา ตรวจสอบว่า สายสัญญาณ
ภาพ(VGA) เสียบไว้แน่นดีแล้วหรือไม่ หลังจากเช็คทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่อง ได้ ให้ ท า
การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สารองเข้าไปแทนที่ในทันที (ควรใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 5 นาที)
(2) เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visuallizer) กดปุ่มสลับใช้งานไม่ได้หรือภาพเบลอและไม่
คมชัด
- กรณีการใช้งานปุ่มกดสลับเครื่องไม่ได้ ต้องปิดและเปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอสักครู่
จะมีเสียงเตือน เตือนดังขึ้น แสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะใช้งาน ให้ทาการกดปุ่มสลับเครื่องระหว่างคอมพิวเตอร์
และเครื่องฉาย ภาพสามมิติวนกลับไปกลับมาอย่างน้อยสองรอบ เมื่อสัญญาณภาพแสดงได้ถูกต้องตรง
ตามการกดใช้งานแต่ละเครื่อง แสดงว่าเครื่องฉายภาพสามมิติทางานเป็นปกติ
- กรณีภาพเบลอและภาพไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ให้กดปุ่มปรับภาพอัตโนมั ติ (Auto
Focus) หรือกดปุ่ม
- ย่ อ/ขยายภาพ (Soom + - ) แล้ ว ดูผ ลการแสดงภาพที่จอรับภาพหน้าเวทีว่า
ชัดเจนขึ้นหรือไม่ ปกติเจ้าหน้าที่ โสตจะทาการปรับค่าการใช้งานของเครื่องไว้ให้ เรียบร้อยแล้วทุก ครั้ง
ก่อนเริ่มมีการเรียนการสอน
ตัวอย่างที่ 2
ปัญหา : อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเปิดไฟล์งานเอกสารหรือไฟล์วิดีโอได้ และเปิดใช้งาน
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ เนื่องจากเครื่องประจาห้องเรียนยังไม่มีการลงโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมไว้รองรับการใช้งาน
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การแก้ปัญหา :
(1) ทาการติดตั้งฟอนต์มาตรฐานสาหรับระบบงานราชการไทย (13ฟอนต์แห่งชาติ) ลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจาห้องเรียนทุกห้อง
(2) เพิ่ ม โปรแกรมส าหรั บ เปิ ด ไฟล์ วิ ดี โ อไว้ ใ นเครื่ อ งอย่ า งน้ อ ยสามโปรแกรม เช่ น
gomplayer, kmplayer Vlcplayer และ realplayer เป็นต้น
(3) การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE), Mozilla
Firefox หรือ Chrome Browser และควรติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนให้ครบทุกโปรแกรมเพื่อ
รองรับการใช้งาน
ตัวอย่างที่ 3
ปัญหา : เปิดไฟล์วิดีโอหรือเปิดเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) แล้วไม่มีเสียงดังเกิดขึ้น
การแก้ปัญหา :
(1) เช็คไอคอนรูปลาโพงตรงทาสบาร์ (Taskbar) บริเวณด้านล้างจอมอนิเตอร์ขาวมือว่า
ปิดไว้หรือไม่ เปิด โดยใช้เมาส์คลิกและชี้ดึงตัวสไลด์เพิ่มเสียงขึ้น
(2) ถอดสายสัญญาณเสียง (ช่องสีเขียว) ด้านหลังเคสคอมพิวเตอร์และเสียบกลับเข้าไป
ใหม่ให้แน่พอ
(3) ตรวจดูที่เครื่องผสมเสียง(Mixer) บนห้องควบคุม(Control Room) ตรงช่องสไลด์เพิ่ม
เสียง ได้เปิด ขึ้นไว้ให้อยู่ในตาแหน่งที่ได้ยินเสียงดังชัดเจนพอ
ตัวอย่างที่ 4
ปัญหา : เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการใช้งาน
เครื่อง
การแก้ปัญหา :
(1) เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และศึกษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ต เช่น google, yahoo, youtube หรือ pantip เป็นต้น
(2) อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องให้เข้าใจและหมั่นฝึกฝนตนเองกับสื่อโสตทัศนูปกรณ์ป ระจา
ห้องเรียนเสมอๆ
(3) ศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ง านจากหั ว หน้า งานที่ มี ป ระสบการณ์ รวมทั้ ง สอบถามผู้ รู้ห รือ
ผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองและจากหน่วยงานภายนอก

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการอาคารเรียนรวม
(1) จัดเตรียมคู่มือสาหรับการใช้งานเครื่องในเบื้องต้น ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์แต่ละชนิดหรือ
คู่มือพร้อมภาพประกอบการใช้งานเครื่องในแต่ละขั้นตอน ติดหรือวางไว้บนโต๊ะสอนในห้อง
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(2) เจ้าหน้าที่ควรเดินตรวจตราอย่างสม่าเสมอ
(3) ควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
(4) ควรขยายระยะเวลาในการให้บริการ
(5) ปิดการลงทะเบียนในกรณีทมี่ ีการลงทะเบียนเต็มทีน
่ ั่งแล้ว
5.3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารเรียนรวม
(1) ควรจัดหางบประมาณสารองไว้ซ่อมบารุงโดยเฉพาะ
(2) ควรจัดหางบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สารองไว้ใช้งานกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
(3) จ้างเหมาช่างจากภายนอกเข้าดาเนินการซ่อม
(4) ควรจัดหาอุปกรณ์ต่อเชื่อมเพื่อให้ใช้งานได้ กรณีไฟฟ้าเกิดขัดข้อง
(5) ควรจัดหางบประมาณจัดซื้อ เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย

บรรณานุกรม
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราธานี , แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดีระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564, สื บค้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561: http://www.ubu.ac.th/web/files
_up/03f2018053111174866.pdf)
จิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2540). “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ” เอกสารการสอนชุดวิชา
จิตวิทยาบริการเล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช.
ชลิยา ลิมปิยากร (2540). เทคโนโลยีการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบันราชภัฎธนบุรี.
ฐิติยา เนตรวงษ์. (2551). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้อาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต
ธงชัย สันติวงศ์. (2531). หลักการจัดการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย์.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ เขจรนันทร์ และฉัตรยาพร เสมอใจ. (2544). การจัดการ กรุงเทพ ฯ
บริษัท ซีเอ๊คยูเคชั่นจากัด (มหาชน).
ราชมงคลกรุงเทพ (UTK). หลักการการให้บริการที่ดี. วันที่ค้นข้อมูล 17 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก
http://wiki.rmutk.ac.th/index.php/
วิกีพีเดีย. PDCA. วันที่ค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/PDCA
วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์. (2542). คุณภาพในงานบริการ. กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น).
ศุภรา เจริญภูมิ. (2558). การออกแบบกระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ. วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 3.
หน้า 143-156. กันยายน-ธันวาคม 2558.
สุมนา อยู่โพธิ์. (2544). ตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อารีย์รัตน์ แซ่แต้, “สื่อการสอนประเภทโสตทัศนูปกรณ์” ใน “คลังเทคโนโลยี”, วันทีค่ ้นข้อมูล 20
กันยายน 2561 : http://nongpuy91044. blogspot.com/)
อุทัย เลาหวิเชียร. (2544). รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. กรุงเทพ : สานักพิมพ์เสมา
ธรรม.
SHARE.OLANLAB.COM คลั งความรู้ออนไลน์ ประเทศไทย, สั ญ ลัก ษณ์ Flowchart ความหมายและ
วิธีใช้เขียนผังงาน. วันที่ค้นข้อมูล 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://share.olanlab.
com/th/it/blog/view/211

ภาคผนวก (Appendixes)
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

แนวปฏิบัติและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียน
อาคารเรียนรวม
2. หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 ของกระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลาง
3. เกณฑ์ราคารกลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจา พ.ศ. 2561
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ใบขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบริการอาคารเรียนรวม
2. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2562
ภาพแสดงถึงลักษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม
ประวัติผู้เขียนคู่มือ
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ภาคผนวก ก
แนวปฏิบัติและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม
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2. หลั ก การและนโยบายบั ญ ชี ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ฉบั บ ที่ 2 ของกระทรวงการคลั ง โดย
กรมบัญชีกลาง
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3. เกณฑราคารกลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจํา พ.ศ. 2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz จานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี ห น่ ว ยความจ าแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีห น่ ว ยจัดเก็บ ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็ว รอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลั ก (12 core) หรือดี กว่า ส าหรั บคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมี ความเร็วสั ญญาณนาฬิ กาพื้ นฐานไม่น้ อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่ น้อยกว่ า
2 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี ห น่ ว ยความจ าแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน 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 จานวนไม่น้อยกว่า 4
หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
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3. ตู้สาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 ราคา 410,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรื อ Hot Swap เพี ย งพอส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ องคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจานวนสิทธิ์ (License) ครบ
ตามจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
4. ตู้สาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 ราคา 740,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรื อ Hot Swap เพี ย งพอส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจานวนสิทธิ์ (License) ครบ
ตามจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1
ราคา 200,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี ห น่ ว ยความจาแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 11 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวนไม่น้อยกว่า
2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter สาหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับ
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
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
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6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2
ราคา 500,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แกนหลัก (14 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี ห น่ ว ยความจาแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter สาหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับ
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
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มี จ อภาพแบบ LED หรื อ ดี ก ว่ า มี Contrast Ratio ไม่ น้ อ ยกว่ า 600 : 1 และมี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า
19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
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8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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
จานวน 1 หน่วย
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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
จานวน 1 หน่วย
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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 สาหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีห น่ ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติ ด ตั้ง อยู่ บ นแผงวงจรหลั ก ที่ มีค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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 สาหรับงานสานักงาน * ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 2 MB ต้ อ งมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 3 MB ต้ อ งมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้อ มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไ ม่น้ อ ยกว่า 1 TB หรื อ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณี ที่มี ห น่ ว ยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 2 MB ต้อ งมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณี ที่ มีห น่ ว ยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้ อยกว่า 3 MB ต้อ งมีค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้อ มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไ ม่น้ อ ยกว่า 1 TB หรื อ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 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
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 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. อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 580,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทางานในระบบ
SAN (Storage Area Network) ได้
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
- มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Drive) ชนิ ด SATA หรื อ SAS หรื อ ดี ก ว่ า ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
300 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
- สามารถทางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
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17. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
18. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 42,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 50,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ 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
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ ยืนยัน ความถูกต้องของข้ อมูล ที่จั ดเก็บ ตามมาตรฐาน MD5 หรื อ
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 ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับ ใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก 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
- เป็นอุปกรณ์ 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
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ ยืนยัน ความถูกต้องของข้ อมูล ที่จั ดเก็บ ตามมาตรฐาน MD5 หรื อ
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 ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับ ใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์แห่ งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก 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
- เป็ น อุ ปกรณ์ Appliance หรื ออุ ปกรณ์ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ได้ มาตรฐาน สามารถเก็ บรวบรวมเหตุการณ์
(logs or Events) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น appliances และ non-appliances เช่ น Firewall,
Network Devices ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล
เป็นต้น ได้อย่างน้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ ยืนยัน ความถูกต้องของข้ อมูล ที่จั ดเก็บ ตามมาตรฐาน MD5 หรื อ
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 ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับ ใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์แห่ งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก 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) แบบที่ 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 จานวน
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
- สามารถทาการกาหนด 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) แบบที่ 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 จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถตรวจสอบและป้ องกัน การบุกรุกรูปแบบต่างๆ 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
- สามารถทาการกาหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถทางานลักษณะ Transparent Mode ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 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) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
Prevention System)
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- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol
/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรื อ Application anomalies, Overflow, Worm,
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS,
DDOS
- สามารถทางานได้อย่างน้อย 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) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
Prevention System)
- สามารถทางานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol
/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรื อ Application anomalies, Overflow, Worm,
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS,
DDoS
- สามารถทางานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS mode
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps
- เมื่ อ อุ ป กรณ์ เ กิ ด ปั ญ หาสามารถท างานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Bypass Traffic) โดยช่ อ งสั ญ ญาณ
In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 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
- เป็นอุปกรณ์ทาหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ
ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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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- อุ ป กรณ์ ที่ น าเสนอจะต้ อ งสามารถท างานแบบ In-Line (Bridge) หรื อ Transparent และ
Span-mode (Monitor) สาหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย
- มีความสามารถในการทางานและปกป้อง 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
- สามารถทารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
27. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถทางานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อย 500 บัญชีผู้ใช้งาน
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ SSH หรือดีกว่า
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
28. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 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 จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
29. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 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 จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
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30. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 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 จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน 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
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า 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 จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสาหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- 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
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน 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
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถรั บ สั ญ ญาณขาเข้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ช่ อ งสั ญ ญาณ และส่ ง สั ญ ญาณขาออกไม่ น้ อ ยกว่ า 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 จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- มีหน่วยความจาแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
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- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
38. อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 230,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น อุ ป กรณ์ (Hardware Appliance) ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้ ก ระจายการท างานส าหรั บ เครื อ ข่ า ย
โดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 Mbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
39. อุปกรณ์กระจายการทางานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) ราคา 230,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น อุ ป กรณ์ (Hardware Appliance) ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้ ก ระจายการท างานส าหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- รองรับการทางานได้อย่างน้อย 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
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจาแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

117
41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีค วามเร็ ว ในการพิ ม พ์ร่ า งสี ส าหรั บ กระดาษขนาด A4 ไม่ น้ อ ยกว่ า 17 หน้า ต่ อ นาที (ppm) หรื อ
8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
44. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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45. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
46. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
47. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) ราคา 40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
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
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
49. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา แบบ Network สาหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสาหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
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
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

120
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
51. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ราคา 9,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า 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
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า 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
- มีพื้นที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ
2) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม 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 สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
55. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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56. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 29,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น สแกนเนอร์ ช นิ ด ป้ อนกระดาษขนาด A4 อั ต โนมั ติ (Auto Document Feeder) ได้ ไม่น้ อ ยกว่ า
50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
57. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 35,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น สแกนเนอร์ ช นิ ด ป้ อนกระดาษขนาด A4 อั ต โนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ ไม่น้ อยกว่ า
50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 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
- สามารถใช้ กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดั นไฟฟ้าขนาด 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. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
62. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
63. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 13,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
64. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 37,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
65. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-1%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที
66. ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สาหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า
42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จานวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข
- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจานวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
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- มีระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access Control) ระบบ
ไฟฟ้าสารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบ
ตรวจจับน้ารั่วซึม
67. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,800 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการ
รับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดาเนินการสารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า
68. ค่ า เช่ า ระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาทต่ อ เดื อ น (ราคาค่ า เช่ า นี้ ไ ม่ ร วมราคาการ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวนไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดาเนินการสารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า
69. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สาหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา
24,000 บาทต่อชุด
71. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 11,000 บาทต่อชุด
72. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อชุด
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ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือ
พื้นที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจาเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
4. คุณลั กษณะพื้น ฐานตามเกณฑ์ร าคากลางนี้เป็นคุณลั กษณะขั้นต่า (Minimum Requirement) ภายใน
ราคาที่กาหนด ในการจัดซื้อควรกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ
5. ให้ พิ จ ารณาใช้ง านซอฟต์แวร์ ป ระเภท Open Source แทนการจั ดหาครุ ภัณฑ์ คอมพิว เตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การลดหรื อ เลิ ก ใช้ วั ส ดุ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัส ดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design
for End of Life), การยื ดอายุ การใช้งาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรัก ษ์
พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น
8. ควรพิ จ ารณาผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า พื้ น ที่ ตู้ Rack ส าหรั บ วางระบบคอมพิ ว เตอร์ (Rack Data Center Colocation) ที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ISO/IEC 27001
เป็นต้น
9. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าระบบ Cloud Server ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น
CSA-STAR เป็นต้น
10.ควรพิ จ ารณาจั ดหาครุ ภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์ ในส่ ว นของอุป กรณ์ (Hardware) ที่ ได้รั บมาตรฐานด้า นการ
ประหยัดพลังงาน
11.ควรพิ จ ารณาจั ดหาครุ ภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์ ในส่ ว นของอุป กรณ์ (Hardware) ที่ ได้รั บมาตรฐานด้า นการ
ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
12. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
13. ควรพิ จ ารณาจั ด หาเครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ มี ร าคาค่ า หมึ ก พิ ม พ์ ข าว-ด าที่ ป ริ ม าณการพิ ม พ์ ต่ อ แผ่ น ร้ อ ยละ 5
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.05 บาทต่อ
แผ่น
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษ
ขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.78 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.64 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคาไม่ควร
เกิน 1.39 บาทต่อแผ่น
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- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) ราคาไม่ควร
เกิน 1.10 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา 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 ขาวดา แบบ Network สาหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจาก
การพิมพ์จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.56 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาไม่ควรเกิน 0.69 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ราคาไม่ควรเกิน 1.04 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.12 บาทต่อแผ่น
14. ในการจั ด หาครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ค วรค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งจ่า ยในอนาคต เช่ น ค่ า หมึ ก พิ ม พ์
ค่าบารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
15. หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากร
ในการบารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุ คลากรในการบริห ารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ เป็ น ต้น ควรจั ด ทารายละเอี ยดค่า ใช้ จ่า ยให้ เ ป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ร าคากลางการจ้า ง
ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสานักงานบริห ารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
16. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือ เลือกใช้บริการระบบกลางภาครัฐต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ของสานักงาน
รั ฐ บาลอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน) (สรอ.), ระบบบริก ารคลาวด์ภ าครั ฐ ของส านั กงานรัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความ
ซ้าซ้อนของระบบในภาครัฐ
17. การนาเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะนาประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน
การจัดหา ให้พิจารณาจัดทารายละเอียดที่มี ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขัน การเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
18. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3)
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
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ของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
หมายเหตุ * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
ลักษณะการใช้งาน
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป
1.2 งานเอกสารในสานักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น
1.3 งานบันทึก สารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงทั่วไป
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น
1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
2.1 งานคานวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
2.3 งานด้านการคานวณ และสร้างแบบจาลองสาหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
2.5 งานสร้างแบบจาลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ คานวณ และออกแบบการทางานด้านวิศวกรรม
2.6 งานสร้างแบบจาลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์
2.7 งานสร้างแบบจาลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย์
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile)
2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคานวณอย่างชัดเจน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสู งส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล กราฟิก เช่น การจัดหน้า
เอกสารสาหรับงานพิมพ์ การจัดทาโปสเตอร์ เป็นต้น
3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video)
3.3 งานเข้ า หรื อ ถอดรหั ส (Encoder/Decoder) สื่ อ ประสมชนิ ด แฟ้ ม ข้ อ มู ล เสี ย ง หรื อ แฟ้ ม ข้ อ มู ล
วีดิทัศน์
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content)
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia)
3.6 งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ใบขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบริการอาคารเรียนรวม
ใบขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
งานบริการอาคารเรียนรวม กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า........................................................................ตาแหน่ง......................................................
สังกัด..........................................ขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการ …………………………………………………
ตามรายการต่อไปนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

กาหนดส่งคืน วันที่………………..เดือน…………………….............. พ.ศ. ………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมไปนี้ หากนามาคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หากเกิด
การเสียหาย/ชารุดข้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ลงชื่อ…………………..…………….………..ผู้ยืม
(………………………………..……..................)
ตาแหน่ง………………………………….……………

ลงชื่อ.............................................ผู้ให้ยืม
(...............................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
/ส่วนการคืน...
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ส่วนการคืน
ได้รับครุภัณฑ์ตามรายการข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ……….……………..……..……..............ผู้คืน
(…………………………..……….................)
ตาแหน่ง…………………………………......................
วันที่............/…………/...............

ลงชื่อ…………………...................ผู้รับคืน
(………………………….…………...................)
ตาแหน่ง…………………………………………….........
วันที่............/…………/...............
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2. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม
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3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดชื้อจัดจ้างเงินรายได้ที่ได้การจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการบารุงอาคารเรียนและโสตทัศนูปกรณ์
งานบริการอาคารเรียนรวม กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสหน่วยงาน
1003
แหล่งเงิน
เงินรายได้
รหัสงาน/โครงการ 120
รหัสโครงการย่อย 1000010
รหัสกองทุน
1
รหัสกิจกรรม
10000100005
ลาดับ งบรายจ่าย
1

ค่าใช้สอย

ชื่อรายการค่าใช้จ่าย
จ้างเหมาพนักงานทาความสะอาด จานวน
7 คน/6,600 บาท
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
จานวน 1 คน/10,500บาท
จ้างเหมาซ่อมระบบประปาห้องน้าใน
ห้องเรียนชั้น 1 และ 2 อคร. 5 น้าไหลเบา
จานวน 10 ห้อง
ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ประจาอาคารเรียนรวม
อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องฉาย
ภาพโปรเจกเตอร์, เครื่องายภาพสามมิติ,
เครื่องเสียง, เก้าอี้เล็คเซอร์, ระบบไฟฟ้า,
ระบบประปา, กล้องวงจรปิด ,คอมพิวเตอร์
ล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประจาปี จานวน 83
เคริ่อง/1,200 บาท
จ้างเหมาเปลี่ยนตู้กระจายสัณญาญ
โทรศัพท์ อคร. 4 ชารุด จานวน 1 ตู้/
55,000 บาท

วงเงิน
ที่ได้รับ
อนุมัติ
554,400

ตลอดปี

เงินรายได้

126,000

ตลอดปี

เงินรายได้

100,000

เดือนมิถุนายน
2562

เงินรายได้

300,000

เดือนมิถุนายน
2562

เงินรายได้

99,600

เดือนมิถุนายน
2562

เงินรายได้

55,000

เดือนมิถุนายน
2562

เงินรายได้

ระยะเวลา
ที่คาด

แหล่งเงิน
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ลาดับ งบรายจ่าย

2

3

วงเงิน
ที่ได้รับ
อนุมัติ
30,000

ชื่อรายการค่าใช้จ่าย

จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างระบบ LED
เดือนตุลาคม
ด้านหน้าอคร. 4 และ 5 เสา จานวน 10
2562
ต้น/3,000 บาท
จ้างเหมาเปลี่ยนตะแกงเหล็กขนาด 60 *
20,000 เดือนตุลาคม
300 เมตร กันนกพิราบชั้นดาดฟ้า อคร. 4
2562
จานวน 10 อัน/2,000 บาท
จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้าที่ชารุด อคร.
36,000 เดือนตุลาคม
4 จานวน 12 บาน/3,000 บาท
2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั่นไฟฟ้าสารองและ
50,000 เดือนตุลาคม
ระบบสัญญาณเตือนภัย อคร.5 จานวน 1
2562
งาน/50,000 บาท
รวม 1,371,000
ค่าตอบแทน ควบคุมสื่อโสตทัศน์ (จันทร์-ศุกร์) เวลา
64,000 ตุลาคม 61(16.30-20.30 น.)จานวน 2 คน วันละ
กันยายน 62
200 บาท/160 ครั้ง/ปี
ควบคุมสื่อโสตทัศน์ (เสาร์-อาทิตย์)
80,640 ตุลาคม 61วันหยุดราชการ(08.30-16.30 น.) จานวน
กันยายน 62
2 คน วันละ 420 บาท /96ครั้ง/ปี

ค่าวัสดุ

รวม
ซื้อวัสดุทาความสะอาดอาคารเรียนรวม
จานวน 1 งาน/200,000 บาท
ซื้อวัสดุสานักงาน,อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์,
ระบบประปา จานวน 1 งาน/50,000 บาท
หลอดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จานวน 1
งาน/250,000 บาท
รวม

4

ระยะเวลา
ที่คาด

ค่าครุภัณฑ์ ซื้อเก้าอี้เล็กเชอร์ชุด 3 ที่นั่งทดแทน

144,640
200,000
50,000
250,000

เดือนมกราคม
2562
เดือนมกราคม
2562
เดือนมกราคม
2562

500,000
1,056,000 เดือนมิถุนายน

แหล่งเงิน
เงินรายได้

เงินรายได้

เงินรายได้
เงินรายได้

เงินรายได้

เงินรายได้

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

เงินรายได้
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ลาดับ งบรายจ่าย

วงเงิน
ที่ได้รับ
อนุมัติ

ชื่อรายการค่าใช้จ่าย
ของเดิม อคร. 4 จานวน 4 ห้อง 96 ชุด/
11,000 บาท
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 10
เครื่อง/16,000 บาท
ซื้อพัดลมเพดานขนาด 18 นิ้ว ทดแทน
ของเดิมที่ชารุดในห้องน้าชาย/หญิง อคร.5
จานวน 7 เครื่อง/2,000 บาท
ซื้อไฟฉุกเฉินประจาห้องเรียนและรอบ
อาคารที่ชารุดบริเวณ อคร. 4 และ 5
จานวน 57 เครื่อง/2,500 บาท
ซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด 24 นิ้ว สารองกรณี
เครื่องปรับอากาศประจาห้องเรียนชารุด
จานวน 10 เครื่อง/3,000 บาท
ซื้อชุดเครื่องเสียงประจาห้องเรียน อคร. 3
จานวน 15 ห้อง/20,000 บาท

5

ระยะเวลา
ที่คาด

แหล่งเงิน

2562
160,000

เดือน
พฤศจิกายน
2562
เดือนมิถุนายน
2562

เงินรายได้

142,500

เดือนตุลาคม
2562

เงินรายได้

30,000

เดือนตุลาคม
2562

เงินรายได้

300,000

เดือนตุลาคม
2562

เงินรายได้

14,000

รวม 1,702,500
งบก่อสร้าง จ้างเหมาพ่นฉนวนพียูโฟมกันความร้อนใต้
333,000 เดือนมิถุนายน
หลังคาห้องบ 4101-4103 และ 43012562
4305 อคร. 4 หนา 1 นิ้ว จานวน 1,110
ตรม./300 บาท
รวม 333,000
รวมทั้งสิ้น 4,051,140

เงินรายได้

เงินรายได้
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ภาคผนวก ค
ภาพแสดงถึงลักษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม
1. ภาพแสดงถึงลักษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม 4 (CLB4) ดังนี้

2. ภาพแสดงถึงลักษณะและบริเวณอาคารเรียนรวม 5 (CLB5) ดังนี้
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3. ภาพแสดงถึงลักษณะและบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ACB)
ดังนี้
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ภาคผนวก ง
ประวัติผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
เริ่มปฏิบัติงานตาแหน่ง
อายุการปฏิบัติงาน

นายครองศักดิ์ รัตนกาสาว์
17 มีนาคม 2509
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
13/1 ซ.ชยางกรู 34 ถ.ชยางกรู ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 โทร 087-8782059 Email: krongsak.r@ubu.ac.th
งานบริการอาคารเรียนรวม กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 34190
พ.ศ. 2530 วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. 2533 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษาโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2544 – ปัจจุบัน
18 ปี (1 ตุลาคม 2544 - 1 ตุลาคม 2561)

