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คู่่�มืือปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ 1

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

บัทัทีั� 1

บัทันำา
คู่วิามืเป็นมืาแลี้ะคู่วิามืสำาคัู่ญ
 สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มีืภาระปฏิิบััติิในเรื�องราวิเกี�ยวิกับัวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ ทีั�สำาคัู่ญคืู่อ รวิบัรวิมื

แลัะประมืวิลัข้ึ้อม่ืลั ศึกษิาวิิจััย อนุรักษ์ิ ส�งเสริมื เผู้ยแพร�แลัะพัฒนาวัิฒรธีรรมื แลัะยงัเป็นห้น�วิยงานทีั�ให้้บัริการ

ห้ลัายๆ ด้ีาน เชุ�น ด้ีานวิิชุาการ ด้ีานการทั�องเทีั�ยวิทัางวัิฒนธีรรมื ด้ีานอาคู่ารสถานทีั� ห้้องพัก ห้้องประชุุมื

ลัานกิจักรรมื โดียมีืวัิติถุประสงค์ู่ห้ลัักเพื�อให้้บัริการสังคู่มืแลัะชุุมืชุน

 ด้ีวิยภารกิจัด้ีานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ กลุั�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ มีืห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัติามืภารกิจัสำาคัู่ญดีำาเนินการเกี�ยวิกับัอาคู่ารสถานทีั�แลัะสาธีารณ่์ปโภคู่ 

การบัำารุงรักษิา ติกแติ�งอาคู่ารสถานทีั� การซึ่�อมืแซึ่มือาคู่ารสถานทีั�ทัั�งห้มืดี การดีำาเนินดี้านยานพาห้นะ 

การบัำารุงรักษิายานพาห้นะ การซึ่�อมืแซึ่มืยานพาห้นะ แลัะรวิมืถึงการคู่วิบัคุู่มืการใชุ้งานยานพาห้นะในขึ้อบัเขึ้ติ

ทีั�ได้ีรับัอนุญาติ การดีำาเนินงานรักษิาคู่วิามืปลัอดีภัยให้้มีืการจััดีเวิรยามืติามืจัำานวินแลัะเวิลัาทีั�คู่วิรดีำาเนิน

การติรวิจัติราแลัะรักษิาคู่วิามืปลัอดีภัยให้้มีืมืาติราการทีั�เคู่ร�งคู่รัดี        การดีำาเนินงานธุีรการงานเอกสารเกี�ยวิกับั

ด้ีานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ

 อีกภาระงานห้นึ�งขึ้องการให้้บัริการสถานทีั�ติามืภารกิจัห้ลัักดี้านอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ 

คืู่อสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาเป็นศ่นย์รวิมืแห้ลั�งคู่วิามืร้่ด้ีานวิิชุาการ เรียนร้่ทัางด้ีานวัิฒนธีรรมืในพื�นทีั�ภาคู่ใต้ิ 

รวิมืถึงพิพิธีภัณ์ฑ์์คู่ติิชุนวิิทัยาทีั�เป็นสถานทีั�แห้ลั�งเรียนร้่ทัางด้ีานวัิฒนธีรรมื ขึ้นบัธีรรมืเนียมืประเพณี์ขึ้องชุาวิใต้ิ

แลัะรวิมืถึงอาคู่ารสถานทีั�การฝึึกอบัรมื ประชุุมื สัมืมืนา ทัำากิจักรรมืทัางด้ีานสังคู่มืแลัะวัิฒนธีรรมืซึึ่�งสถาบััน

ทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิามีืห้้องประชุุมืให้้บัริการขึ้นาดีเล็ัก ขึ้นาดีกลัาง แลัะขึ้นาดีให้ญ� ให้้กับัคู่ร่ผู้่้สอน อาจัารย์ห้รือ

วิิทัยากร  แลัะบุัคู่คู่ลัทัั�วิไปได้ีมีืสถานทีั�ทีั�สามืารถถ�ายทัอดีองค์ู่คู่วิามืร้่คู่วิามืสามืารถได้ีดีีแล้ัวิ  โสติทััศน่ปกรณ์์

ก็เป็นส�วินห้นึ�งนับัวิ�ามีืคู่วิามืสำาคัู่ญไมื�น้อย โสติทััศน่ปกรณ์์เป็นสื�อตัิวิกลัางห้รือทัางผู้�านขึ้องขึ้�าวิสารเนื�อห้า

คู่วิามืร้่ติ�างๆ มืายังผู้่้เรียน ผู้่้เข้ึ้าประชุุมื เข้ึ้าอบัรมื แลัะสัมืมืนาให้้รับัร้่เข้ึ้าใจัได้ี 

 โสติทััศน่ปกรณ์์คืู่อ สื�อการนำาเสนอ สื�อกลัาง สื�อการเรียนการสอน ห้รือสื�อทีั�เป็นตัิวิกลัางห้รือทัาง

ผู้�านขึ้องขึ้�าวิสาร คู่วิามืร่้ทีั�มีืราคู่าคู่�อนขึ้้างส่ง มีือายุการใชุ้ยาวินาน เมืื�อจัะใชุ้ติ้องมีืสิ�งอำานวิยคู่วิามืสะดีวิ

กอื�นๆ สภาพห้้องทีั�จััดีเพื�อใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์นั�นๆ โดียเฉพาะ การปฏิิบััติิงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ใน

สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ เป็นภารกิจัห้ลัักภารกิจัห้น�ึ�งทีั�มีืคู่วิามืสำาคัู่ญยิ�งในการให้้บัริการ

ขึ้องสถาบัันฯ โดียงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา สำาห้รับัการเรียนการสอน 

กิจักรรมืทัางด้ีานวัิฒนธีรรมื กิจักรรมืนันทันา ห้รือการอบัรมืสัมืมืนาแก�อาจัารย์ วิิทัยากร นักเรียน นิสิติ นักศึกษิา

ระดัีบัปริญญาติรี ปริญญาโทั แลัะประชุาชุนทัั�วิไปทีั�เข้ึ้ามืาประชุุมื อบัรมื สัมืมืนากับัสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ (สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์. 2561 : 1)  

 ในการปฏิิบััติิงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ ซึ่ึ�งมีืการใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์ห้ลัายประเภทั มีืขัึ้�นติอน

การใชุ้งานทีั�ต้ิองใชุ้เทัคู่นิคู่วิิธีีการปฏิิบััติิงานทีั�ซัึ่บัซ้ึ่อน จึังต้ิองจััดีทัำาคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานให้้บัรกิารโสติทััศน่ปกรณ์์

ขึึ้�นมืาโดียผู้่้จััดีทัำาคู่่�มืือได้ีรวิบัรวิบัจัากคู่วิามืร้่ประสบัการณ์์ในการทัำางานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ แลัะได้ี

ศีกษิาเพิ�มืเติิมืจัากสื�อติ�างๆ เพื�อนำามืาจััดีทัำาคู่่�มืือปฏิิบััติิงานเลั�มืนี� คู่่�มืือปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์



คู่่�มืือปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ 2

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์เลั�มืนี� จััดีทัำาขึ้ึ�นเพื�อเป็นคู่่�มืือในการปฏิิบััติิงานการให้้
บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ขึ้องห้้องประชุุมืสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา  เพื�อไวิ้ใชุ้เป็นแนวิทัางในการปฏิิบััติิงาน
ขึ้องผู้่้ปฏิิบััติิงาน ลัดีขัึ้�นติอนไมื�ให้้การปฏิิบััติิงานซัึ่บัซึ่้อน แลัะให้้เป็นมืาติรฐานเดีียวิกันขึ้องผู่้้ปฏิิบััติิงาน
สาระแลัะขึ้อบัขึ้�ายขึ้องคู่่�มืือได้ีกลั�าวิถึงขัึ้�นติอนแลัะวิิธีีการปฏิิบััติิงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ ในกิจักรรมื
ด้ีานวัิฒนธีรรมื กิจักรรมืด้ีานเรียนการสอน การประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา 

วัิติถุประสงค์ู่
 1.  เพื�อเป็นแนวิทัางปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา
มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ ได้ีอย�างมีืประสิทัธิีภาพ
 2.  เพื�ออำานวิยคู่วิามืสะดีวิกในการปฏิิบััติิงานขึ้องเจ้ัาห้น้าทีั�โสติทััศน่ปกรณ์์ แลัะให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
ห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา
 3.  เพื�อลัดีภาระขัึ้�นติอนวิิธีีการปฏิิบััติิงาน แลัะเป็นมืาติราฐานเดีียวิกันขึ้องผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
ขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ประโยชุน์ทีั�คู่าดีวิ�าจัะได้ีรับั
 1.  เป็นแนวิทัางในการปฏิิบััติิงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ ในงานบัริการวิิชุาการขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์
คู่ดีีศึกษิาได้ีอย�างมีืประสิทัธิีภาพ
 2.  อำานวิยคู่วิามืสะดีวิกในการปฏิิบััติิงานขึ้องเจ้ัาห้น้าทีั�โสติทััศน่ปกรณ์์ แลัะผู้่้ใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
ห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา
 3.  ลัดีภาระขัึ้�นติอนวิิธีีการปฏิิบััติิงาน แลัะเป็นมืาติราฐานเดีียวิกันขึ้องผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
ขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ขอบัเขติของคู่่�มืือ
 การจััดีทัำาคู่่�มืือปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ มีืเนื�อห้าการปฏิิบััติิงาน คู่รอบัคู่ลุัมืขัึ้�นติอน
การให้้บัริการวิิชุาการ บัริการอุปกรณ์์การนำาเสนอบันเวิทีัสำาห้รับัห้้องประชุุมื ภาคู่สนามื ห้รือลัานกิจักรรมื 
สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ ตัิ�งแติ�การขึ้อรับับัริการ ชุ�วิงเวิลัาการให้้บัริการ การเติรียมืคู่วิามื
พร้อมื จััดีกิจักรรมื การดีำาเนินการจััดีกิจักรรมื การจััดีทัำารายงานสรุปผู้ลัการจััดีกิจักรรมื กลัยุทัธ์ีแลัะเทัคู่นิคู่
ในการปฏิิบััติิงาน ติลัอดีจัน สิ�งทีั�คู่วิรระวัิงในการปฏิิบััติิงาน ปัญห้า อุปสรรคู่แลัะข้ึ้อเสนอแนะทีั�ต้ิองปฏิิบััติิ 
เมืื�อมีืการให้้แลัะขึ้อรับับัริการวิิชุาการขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา รวิมืถึงห้น�วิยงานภายนอกทีั�เข้ึ้ามืาขึ้อใชุ้
บัริการสถานทีั�

คู่ำาจัำากัดีคู่วิามื
 การให้้บัริการ ห้มืายถึง การให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในร่ปแบับัติ�างๆ อาทิัเชุ�น เคู่รื�องขึ้ยายเสียง
เคู่รื�องฉายภาพ จัอรับัภาพ เคู่รื�องมัืลัติิมีืเดีียโปรเจัคู่เติอร์ คู่อมืพิวิเติอร์ เป็นต้ิน รวิมืทัั�งการให้้คู่ำาปรึกษิา
การใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์ติ�างๆ
 โสติทััศน่ปกรณ์์ ห้มืายถึง อุปกรณ์์ทีั�ใชุ้สำาห้รับัฉายภาพ แลัะให้้เสียงประกอบั ซึึ่�งใชุ้ในการนำาเสนอ
การเรียนการสอน กิจักรรมื การประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา เชุ�น เคู่รื�องเสียง เคู่รื�องฉายภาพ เคู่รื�องมัืลัติิมีืเดีีย

โปรเจัคู่เติอร์ เคู่รื�องบัันทึักเสียง เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์ เป็นต้ิน
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บัทัทีั� 2

โคู่รงสร้าง ภารกิจัของห้น�วิยงาน

แลี้ะบัทับัาทัห้น้าทีั�คู่วิามืรับัผิิดีชุอบัของติำาแห้น�ง

ข้อม่ืลี้พื�นฐานแลี้ะประวัิติิคู่วิามืเป็นมืา

ห้น�วิยงาน  สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาเป็นห้น�วิยงานในสังกัดีมืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ 

ทีั�ตัิ�ง    53/2 ห้ม่ื�ทีั� 1 บ้ัานอ�าวิทัราย ติำาบัลัเกาะยอ อำาเภอเมืือง จัังห้วัิดีสงขึ้ลัา

ประวัิติิคู่วิามืเป็นมืา

 เมืื�อปี พ.ศ.2511 วิิทัยาลััยวิิชุาการศึกษิา ได้ีเปิดีวิิทัยาเขึ้ติประจัำาภาคู่ใต้ิขึึ้�นทีั�จัังห้วัิดีสงขึ้ลัา ศาสติราจัารย์

สุธิีวิงศ์ พงศ์ไพบ่ัลัย์ ซึ่ึ�งขึ้ณ์ะนั�นไดี้ถ่กยืมืตัิวิจัากวิิทัยาลััยคู่ร่สงขึ้ลัาให้้มืาชุ�วิยราชุการทีั�วิิทัยาลััยวิิชุาการ 

ศึกษิาสงขึ้ลัา โดียทัำาห้น้าทีั�หั้วิห้น้าภาคู่วิิชุาภาษิาไทัยได้ีนำานักศึกษิาออกฝึึกเก็บัข้ึ้อม่ืลัภาคู่สนามื ผู้ลัจัาก 

การเก็บัขึ้้อม่ืลัคู่รั�งนั�นทัำาให้้ไดี้ขึ้้อม่ืลัวัิฒนธีรรมืเป็นจัำานวินมืาก ทัั�งทีั�เป็นวัิติถุขึ้องจัริง สมุืดีขึ้�อย ขึ้้อม่ืลั    

ทีั�เป็นมุืขึ้ปาฐะในร่ปขึ้องแถบับัันทัึกเสียง ภาพถ�าย ภาพสไลัดี์ แลัะภาพยนติร์ พร้อมืทัั�งไดี้พบัวิ�าขึ้้อม่ืลั   

วัิฒนธีรรมืพื�นบั้านทีั�มีืคู่�ายิ�งเห้ลั�านั�นกำาลัังจัะส่ญห้ายไป จัะติ้องรีบัจััดีเก็บัอย�างเร�งดี�วิน การจััดีเก็บัขึ้้อม่ืลั

วัิฒนธีรรมืจึังได้ีกระทัำาอย�างเป็นระบับั

 จันในปลัายปี พ.ศ.2514 ภาคู่วิิชุาภาษิาไทัยได้ีนำาข้ึ้อม่ืลัติ�างๆ ทีั�เก็บัรวิบัรวิมืได้ีซึึ่�งส�วินให้ญ�เป็น

วิรรณ์กรรมืลัายลัักษิณ์์ ห้นังสือบุัดี สมุืดีขึ้�อย แลัะข้ึ้อม่ืลัซึึ่�งบัันทึักไว้ิในแถบับัันทึักเสียง มืาจััดีรวิบัรวิมืไว้ิ 

ในห้้องเดีียวิกันแลัะตัิ�งชืุ�อห้้องวิ�า “ห้้องวิรรณ์กรรมืทั้องถิ�นภาคู่ใติ้” ซึ่ึ�งนับัวิ�าเป็นจุัดีกำาเนิดีขึ้องสถาบััน 

ทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาจัากห้้องวิรรณ์กรรมืท้ัองถิ�นได้ีพัฒนาเป็นโคู่รงการศ่นย์ส�งเสริมืภาษิาแลัะวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ

เมืื�อปี พ.ศ.2518 โดียเมืื�อวัินทีั� 13 กันยายน พ.ศ.2522 พระบัาทัสมืเดี็จัพระปรมิืนทัรมืห้าภ่มิืพลั 

อดุีลัยเดีชุ มืหิ้ติลัาธิีเบัศรรามืาธิีบัดีี จัักรีนฤบัดิีนทัร สยามิืน ทัราธิีราชุ บัรมืนาถบัพิติร รัชุกาลัทีั� 9 พร้อมืด้ีวิย

สมืเดี็จัพระนางเจั้าสิริกิติิ� พระบัรมืราชิุนีนาถ แลัะสมืเดี็จัพระเทัพรัตินราชุสุดีาฯ สยามืบัรมืราชุกุมืารี 

เสด็ีจัฯ เปิดีอาคู่ารศ่นย์ส�งเสริมืภาษิาแลัะวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ ติ�อมืาได้ียกฐานะเป็นสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ในปี พ.ศ. 2523 (สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์. 2561 : ๒-3)
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 การดีำาเนินงานได้ีเจัริญก้าวิห้น้ามืาเป็นลัำาดัีบั จันเมืื�อปี พ.ศ.2529 ศาสติราจัารย์สุธิีวิงศ์ พงศ์ไพบ่ัลัย์

ซึึ่�งขึ้ณ์ะนั�นดีำารงติำาแห้น�งผู้่้อำานวิยการสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ได้ีพิจัารณ์าเห็้นวิ�าทัรัพยากรทัางด้ีานวัิฒนธีรรมื

ขึ้องภาคู่ใต้ิมีืนัยสำาคัู่ญยิ�งติ�อการทีั�จัะนำามืาใชุ้ประโยชุน์ในการพัฒนาประเทัศทัั�งด้ีานเศรษิฐกิจั สังคู่มื การเมืือง

แลัะการปกคู่รอง แติ�จัะต้ิองขึ้ยายงานด้ีานพิพิธีภัณ์ฑ์์คู่ติิชุนวิิทัยาแลัะด้ีานอื�นทีั�เกี�ยวิโยงกันให้้คู่รบัวิงจัรแลัะ

มีืศักยภาพส่งพอ ซึ่ึ�งไดี้มีืการเติรียมืการไวิ้มืากพอทีั�จัะเป็นฐานในการขึ้ยายงานไดี้ แติ�จัะติ้องมีืทีั�ทัำาการ 

เพิ�มืมืากขึึ้�นแลัะพื�นทีั�เดิีมืไมื�สามืารถขึ้ยายได้ี เนื�องจัากต้ิองใชุ้พื�นทีั�มืาก จึังได้ีศึกษิาสถานทีั�ทีั�จัะขึ้ยายงาน

แลัะได้ีพบัวิ�าบัริเวิณ์เกาะยอเป็นสถานทีั�ทีั�เห้มืาะสมืทีั�สุดี คืู่อบัริเวิณ์บ้ัานอ�าวิทัราย ห้ม่ื�ทีั� 1 ติำาบัลัเกาะยอ 

อำาเภอเมืือง จัังห้วัิดีสงขึ้ลัา โดียในระยะแรกสามืารถจััดีห้าทีั�ดิีนสำาห้รับัก�อสร้างได้ี 22 ไร� พร้อมืกับัการเสนอ

โคู่รงการขึ้ยายพิพิธีภัณ์ฑ์์คู่ติิชุนวิิทัยา เพื�อขึ้อรับังบัประมืาณ์สำาห้รับัการก�อสร้างทีั�ทัำาการให้มื� ซึึ่�งได้ีรับัอนุมัืติิ

งบัประมืาณ์ จัำานวิน 21,374,097 บัาทั โดียเป็นงบัประมืาณ์ผู่้กพัน 3 ปี คืู่อ ปี พ.ศ.2530 - 2532

 พิธีีวิางศิลัาฤกษ์ิได้ีกระทัำาเมืื�อวัินทีั� 7 พฤศจิักายน พ.ศ.2530 โดียนายกรัฐมืนติรีในขึ้ณ์ะนั�น คืู่อ 

ฯพณ์ฯ พลัเอกเปรมื ติิณ์ส่ลัานนท์ั เป็นประธีานในพิธีี การก�อสร้างได้ีแล้ัวิเสร็จัในปี พ.ศ.2534 พระบัาทั 

สมืเด็ีจัพระปรมิืนทัรมืห้าภ่มิืพลัอดุีลัยเดีชุ บัรมืนาถบัพิติร รัชุกาลัทีั� 9 ได้ีทัรงพระกรุณ์าโปรดีเกล้ัาฯ ให้้ 

สมืเด็ีจัพระเทัพรัตินราชุสุดีาฯ สยามืบัรมืราชุกุมืารี เสดี็จัพระราชุดีำาเนินแทันพระองค์ู่เป็นองค์ู่ประธีาน 

ในพิธีีเปิดีสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา เมืื�อวัินทีั� 22 กันยายน พ.ศ.2534 
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           ในปี พ.ศ.2535 สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาไดี้รับังบัประมืาณ์ให้้ก�อสร้างอาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์ ซึ่ึ�ง

เป็นอาคู่ารทีั�ไดี้รับัอนุมัืติิให้้ก�อสร้างขึ้ึ�นติามืโคู่รงการเฉลิัมืพระเกียรติิเนื�องในวิโรกาสทีั�พระบัาทัสมืเดี็จั

พระเจ้ัาอย่�หั้วิทัรงเจัริญพระชุนมืายคุู่รบั 5 รอบั การก�อสร้างได้ีแล้ัวิเสร็จัในปี พ.ศ.2537 แลัะสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ได้ีจััดีติกแติ�งภายในอาคู่ารเป็นห้้องนิทัรรศการติ�างๆ ได้ีแล้ัวิเสร็จั รวิมื 13 ห้้อง ใชุ้เวิลัาในการดีำาเนินการ

ประมืาณ์ 2 ปี จัึงเสร็จัสมืบ่ัรณ์์ในระดัีบัห้นึ�ง แลัะพระบัาทัสมืเดี็จัพระปรมิืนทัรมืห้าภ่มิืพลัอดุีลัยเดีชุ 

บัรมืนาถบัพิติร ไดี้ทัรงพระกรุณ์าโปรดีเกลั้าฯ ให้้สมืเดี็จัพระบัรมืโอรสาธิีราชุฯ สยามืมืกุฎราชุกุมืาร 

(พระราชุอิสริยยศในขึ้ณ์ะนั�น) เสด็ีจัพระราชุดีำาเนินแทันพระองค์ู่เป็นองค์ู่ประธีานในพิธีีเปิดีอาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์

เมืื�อวัินทีั� 6 กันยายน พ.ศ.2539

        แลัะจัากนั�นมืาสถาบัันฯ ก็ได้ีพัฒนาแลัะดีำาเนินงานมืาเป็นลัำาดัีบั  จันเป็นทีั�ร้่จัักแลัะยอมืรับัขึ้องทัั�ง

ชุาวิไทัยแลัะชุาวิติ�างประเทัศโดียเฉพาะในภ่มิืภาคู่อาเซีึ่ยน ในปี พ.ศ.2543 สถาบัันฯ ได้ีรับัรางวัิลัดีีเดี�น 

“ประเภทัแห้ลี้�งทั�องเทัี�ยวิทัางวิัฒนธรรมืแลี้ะโบัราณ์สถาน” จัากการจััดีประกวิดีรางวัิลัอุติสาห้กรรมื

ทั�องเทีั�ยวิไทัย (Thailand Tourism Award) ซึึ่�งจััดีโดียการทั�องเทีั�ยวิแห้�งประเทัศไทัย ติ�อมืาในปี พ.ศ.2548 

ได้ีรับัรางวัิลั “ห้น�วิยงานดีีเดี�นของชุาติิ สาขาเผิยแพร�เกียรติิภ่มิืของไทัย” จัากสำานักงานเสริมืสร้างเอกลัักษิณ์์ขึ้องชุาติิ 

สำานักงานปลััดีสำานักนายกรัฐมืนติรี แลัะในปี พ.ศ.2553 ได้ีรับัรางวัิลัดีีเดี�น “ประเภทัแห้ลี้�งทั�องเทีั�ยวิ

นันทันาการเพื�อการเรียนร้่” จัากการจััดีประกวิดีรางวัิลัอุติสาห้กรรมืทั�องเทีั�ยวิไทัย (Thailand Tourism Award)

คู่รั�งทีั� 8 จััดีโดียการทั�องเทีั�ยวิแห้�งประเทัศไทัย ซึึ่�งถือเป็นคู่วิามืภาคู่ภ่มิืใจัห้นึ�งขึ้องห้น�วิยงานทีั�ได้ีทัำาห้น้าทีั�

ในการเป็นศ่นย์กลัางการเรียนร้่ทัางศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ แลัะการเป็นแห้ลั�งทั�องเทีั�ยวิทัางวัิฒนธีรรมื

ทีั�สำาคัู่ญขึ้องภ่มิืภาคู่นี� 
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ปรัชุญา
 สั�งสมืแลัะสร้างสรรค์ู่คู่วิามืร้่ เชิุดีชุ่ภ่มิืปัญญา เพื�อพัฒนาสังคู่มื

ปณิ์ธาน
        1.  มุื�งเก็บัรวิบัรวิมืแลัะจััดีระบับัข้ึ้อม่ืลั เพื�อสร้างศ่นย์สารสนเทัศภาคู่ใต้ิ
        2.  มุื�งศึกษิา วิิเคู่ราะห์้ แลัะสังเคู่ราะห์้เพื�อสร้างองค์ู่คู่วิามืร้่ให้มื�เกี�ยวิกับัภาคู่ใต้ิ
        3.  มุื�งอนุรักษ์ิ ฟ้�นฟ่ ส�งเสริมืแลัะเผู้ยแพร�วัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ
        4.  มุื�งประยุกต์ิใชุ้ข้ึ้อม่ืลัแลัะคู่วิามืร้่เกี�ยวิกับัภาคู่ใต้ิเพื�อพัฒนาสังคู่มื
 
วัิติถุประสงค์ู่
        เพื�อทัำานุบัำารุงศิลัปวัิฒนธีรรมื วิิจััย ให้้บัริการวิิชุาการแก�สังคู่มื ส�งเสริมืวิิชุาการแลัะวิิชุาชีุพชัุ�นส่ง 
แลัะจััดีการเรียนการสอนห้ลัักส่ติรระยะสั�น
 
วิิสัยทััศน์
        สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา เป็นศ่นย์กลัางแห้�งการเรียนร้่ทัางศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ แลัะเป็นแห้ลั�ง
ทั�องเทีั�ยวิทัางวัิฒนธีรรมืทีั�สมืบ่ัรณ์์แบับัแลัะคู่รบัวิงจัรแบับัมืืออาชีุพ  มีืมืาติรฐานการบัริการทัางศิลัปะแลัะ
วัิฒนธีรรมื พัฒนาศักยภาพคู่วิามืเข้ึ้มืแข็ึ้งเคู่รือขึ้�าย มุื�งส่�คู่วิามืเป็นเลิัศทัางศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมืทีั�ได้ีรับัการยอมืรับั
ในระดัีบัชุาติิ ภ่มิืภาคู่อาเซีึ่ยน แลัะระดัีบันานาชุาติิ
 
ห้น้าทีั�คู่วิามืรับัผิิดีชุอบัแลี้ะพันธกิจัของห้น�วิยงาน 
      สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาเป็นห้น�วิยงานห้นึ�งขึ้องมืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ มีืพันธีกิจัห้ลัักในการอนุรักษ์ิส�งเสริมื
เผู้ยแพร� แลัะทัำานุบัำารุงศิลัปวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ โดียมีืบัทับัาทัในการเก็บัรวิบัรวิมื ศึกษิา วิิจััย ส�งเสริมืเผู้ยแพร�
พัฒนาศิลัปวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ จััดีการเรียนการสอนด้ีานทัักษิิณ์ศึกษิา บัริการวิิชุาการส่�สาธีารณ์ชุนในร่ปแบับั
ขึ้องพิพิธีภัณ์ฑ์์คู่ติิชุนวิิทัยา ห้อศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ พิพิธีภัณ์ฑ์์ภาพ พิพิธีภัณ์ฑ์์เสียง ห้อวิรรณ์กรรมืท้ัองถิ�น   
ห้อเอกสารทัักษิิณ์ แลัะกิจักรรมืติามืโคู่รงการติ�างๆ รวิมืทัั�งให้้บัริการแก�ประชุาชุน
 
พันธกิจั
 ๑. ศึกษิาวิิจััยแลัะพัฒนาเพื�อสร้างแลัะติ�อยอดีองค์ู่คู่วิามืร้่ด้ีานวิิชุาการทัางศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมื     
เผู้ยแพร�องค์ู่คู่วิามืร้่ทีั�ติอบัสนองการเรียนร้่ทุักกลุั�มืเป้าห้มืาย แลัะเชืุ�อมืโยงส่�การพัฒนาเศรษิฐกิจัแลัะสังคู่มื
ระดัีบัชุาติิแลัะนานาชุาติิ 
 ๒.   ให้้บัริการองค์ู่คู่วิามืร้่ทัางศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ  บัริห้ารจััดีการพิพิธีภัณ์ฑ์์  อนุรักษ์ิส�งเสริมืเผู้ยแพร�
แลัะพัฒนาศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิด้ีวิยนวัิติกรรมื เทัคู่โนโลัยทีีั�ทัันสมัืยเพื�อเป็นศ่นย์กลัางแห้�งการเรียนร้่ 
แลัะแห้ลั�งทั�องเทีั�ยวิทัางวัิฒนธีรรมืทีั�มีืมืาติรฐานในการให้้บัริการ
 ๓.  รวิบัรวิมื จััดีระบับัข้ึ้อม่ืลัสารสนเทัศ พัฒนาทัรัพยากรให้้เกิดีคุู่ณ์คู่�า ม่ืลัคู่�า เป็นคู่ลัังคู่วิามืร้่ ศ่นย์ข้ึ้อม่ืลั
สารสนเทัศทัางศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ เพื�อให้้บัริการคู่รบัวิงจัรแบับัมืืออาชีุพ
 ๔.  สร้างแลัะพัฒนาคู่วิามืเข้ึ้มืเข็ึ้งเคู่รือขึ้�ายมุื�งส่�คู่วิามืเป็นเลิัศทัางศิลัปะแลัะวัิฒนธีรรมืในระดัีบัชุาติิ
ภ่มิืภาคู่อาเซีึ่ยนแลัะนานาชุาติิ 
 ๕.  บัริห้ารจััดีการองค์ู่กรแลัะบุัคู่ลัากรด้ีวิยห้ลัักธีรรมืาภิบัาลัแลัะขัึ้บัเคู่ลืั�อนด้ีวิยระบับักลัไกการประกัน

คุู่ณ์ภาพ (สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์. 2561 : 4)
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ภารกิจัห้ลัี้กของห้น�วิยงาน
 ดีำาเนินงานดี้านการทัำานุบัำารุงศิลัปวัิฒนธีรรมื วิิจััย ให้้บัริการวิิชุาการแก�สังคู่มื ส�งเสริมืวิิชุาการ 

แลัะจััดีการเรียนการสอน ห้น�วิยงานภายในจึังประกอบัด้ีวิย ๕ กลุั�มืภารกิจั ดัีงนี�                                                            

 ๑.  กลุี้�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป รับัผิู้ดีชุอบัในภารกิจัดัีงนี�
          1.1  ภารกิจันโยบัายแลัะแผู้น
          1.2  ภารกิจัคู่ลัังแลัะพัสดุี 
               1.3  ภารกิจัธุีรการ 
               1.4  ภารกิจัอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ  
      1.5  ภารกิจัประชุาสัมืพันธ์ีแลัะวิิเทัศสัมืพันธ์ี 
 ๒.  กลุี้�มืภารกิจัวิิชุาการแลี้ะวิิจััย รับัผิู้ดีชุอบัในภารกิจัดัีงนี�
          2.1  ภารกิจัวิิชุาการ  
          2.2  ภารกิจัวิิจััย 
          2.3  ภารกิจัการเรียนการสอน  
          2.4  ภารกิจับัริการวิิชุาการ  
 ๓.  กลุี้�มืภารกิจัสารสนเทัศ รับัผิู้ดีชุอบัในภารกิจัดัีงนี�
          3.1  ภารกิจัห้อวิรรณ์กรรมืท้ัองถิ�น  
          3.2  ภารกิจัห้อเอกสารทัักษิิณ์  
          3.3  ภารกิจัข้ึ้อม่ืลัภาพแลัะเสียง
          3.4  ภารกิจัฐานข้ึ้อม่ืลัแลัะระบับัคู่อมืพิวิเติอร์  
 ๔.  กลุี้�มืภารกิจัพิพิธภัณ์ฑ์์คู่ติิชุนวิิทัยา รับัผิู้ดีชุอบัในภารกิจัดัีงนี�
               4.1  ภารกิจัเก็บัรวิบัรวิมืข้ึ้อม่ืลั   
         4.2  ภารกิจัจััดีแสดีงข้ึ้อม่ืลั  
         4.3  ภารกิจัภัณ์ฑ์ารักษ์ิ  
         4.4  ภารกิจัภัณ์ฑ์นิเทัศ
 ๕.  กลุี้�มืภารกิจัส�งเสริมืเผิยแพร�แลี้ะพัฒนา รับัผิู้ดีชุอบัในภารกิจัดัีงนี�
                5.1  ภารกิจัผู้ลิัติสื�อแลัะเผู้ยแพร� 
          5.2  ภารกิจักิจักรรมืทัางวัิฒนธีรรมื   
                5.3  ภารกิจัอาศรมืศิลัปกรรมื

    (สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์. 2561 : 5)      
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ภาระงานของกลุี้�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป
กลุี้�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป รับัผิู้ดีชุอบัในภารกิจัดัีงนี�

     1.  ภารกิจันโยบัายแลี้ะแผิน มีืภาระห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัในภาระงาน ดัีงนี�

      1.1  จััดีทัำาแผู้นงานติ�างๆ ขึ้องสถาบัันฯ เชุ�น แผู้นการพัฒนาการศึกษิาระดัีบัอุดีมืศึกษิาระยะ

ติ�างๆ แผู้นปฏิิบััติิงานประจัำาปี เป็นต้ิน

      1.2  ดีำาเนินเกี�ยวิกับัจััดีทัำางบัประมืาณ์ขึ้องสถาบัันฯ เชุ�น การจััดีตัิ�งทัำาคู่ำาขึ้อตัิ�งงบัประมืาณ์ 

การเปลีั�ยนแปลังห้มืวิดีรายจั�ายงบัประมืาณ์ การโอนห้มืวิดีรายจั�าย งบัประมืาณ์ เป็นต้ิน

      1.3  จััดีทัำาแผู้นอัติรากำาลัังขึ้องสถาบัันฯ

       1.4  ติิดีติามืแลัะรายงานผู้ลัการดีำาเนินงาน เชุ�น การใชุ้จั�ายเงินงบัประมืาณ์ การรายงานผู้ลัโคู่รงการ

      1.5  เก็บัรวิบัรวิมืข้ึ้อม่ืลัแลัะจััดีทัำาสถิติิติ�างๆ ทีั�เกี�ยวิข้ึ้องกับังานนโยบัายแลัะแผู้น

      1.6  จััดีทัำารายงานประจัำาปี

      1.7  ดีำาเนินการเกี�ยวิกับัยทุัธีศาสติร์การพัฒนาแลัะคู่ำารับัรองการปฏิิบััติิราชุการขึ้องสถาบััน

ทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

      1.8  ดีำาเนินการเกี�ยวิกับัระบับัการประกันคุู่ณ์ภาพ การจััดีทัำารายงานการประเมิืนตินเอง (SAR)

การรวิบัรวิมืข้ึ้อม่ืลั ห้ลัักฐานประกอบัการรายงานประเมิืนตินเอง

      1.9  ดีำาเนินการเกี�ยวิกับังานบัริห้ารคู่วิามืเสี�ยงขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

    1.10  ดีำาเนินการเกี�ยวิกับัการจััดีการคู่วิามืร้่ขึ้องห้น�วิยงาน

    1.11  ดีำาเนินการเกี�ยวิกับัการคู่วิบัคุู่มืภายใน

    1.12  งานธุีรการแลัะงานอื�นๆ ทีั�เกี�ยวิข้ึ้องกับังานนโยบัายแลัะแผู้น

     2.  ภารกิจัคู่ลัี้งแลี้ะพัสดุี มีืภาระห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัในภาระงาน ดัีงนี�

      2.1  ดีำาเนินเกี�ยวิกับัการเงินให้้ถ่กต้ิองติามืระเบีัยบัราชุการ เชุ�น การรับัเงิน การจั�ายเงิน เป็นต้ิน

       2.2  ดีำาเนินเกี�ยวิกับัการพัสดุีให้้ถ่กต้ิองติามืระเบีัยบัราชุการ เชุ�น การจััดีห้าพัสดุี การคู่วิบัคุู่มืพัสดุี

      2.3  ให้้คู่ำาปรึกษิาแก�ฝึ�ายอื�นๆ ทีั�เกี�ยวิกับัเงินคู่ลัังแลัะพัสดุี

      2.4  งานธุีรการแลัะงานอื�นๆ ทีั�เกี�ยวิกับัเงินคู่ลัังแลัะพัสดุี

          3.  ภารกิจัธุรการ มีืภาระห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัในภาระงาน ดัีงนี�

      3.1  ดีำาเนินการเกี�ยวิกับังานสารบัรรณ์ เชุ�น การลังทัะเบีัยนรับั - ส�งห้นังสือ การเสนอห้นังสือ

การแยกห้นังสือไปยังฝึ�าย/งานทีั�เกี�ยวิข้ึ้อง

      3.2  การร�างโต้ิติอบัห้นังสือ การจััดีทัำาห้นังสือเวีิยน การจััดีเก็บัเอกสาร การทัำาลัายเอกสาร 

      3.3  ดีำาเนินการเกี�ยวิกับังานบัริห้ารบุัคู่คู่ลั เชุ�น การลังเวิลัาปฏิิบััติิราชุการ การลัา การเดิีนทัาง

ไปราชุการ การโอน ย้าย ลัาออก

      3.4  การขึ้อเลืั�อนติำาแห้น�งทัางวิิชุาการ

       3.5  การขึ้อประเมิืนเลืั�อนระดัีบัส่งขึึ้�น การประเมิืนทัดีลัองปฏิิบััติิราชุการ

      3.6  ให้้บัริการพิมืพ์เอกสาร อัดีสำาเนาเอกสาร ถ�ายเอกสารทีั�เกี�ยวิกับังานสถาบััน

      3.7  ให้้บัริการแก�ฝึ�ายติ�างๆ แลัะห้น�วิยงานห้รือบุัคู่คู่ลันอกทีั�เกี�ยวิกับังานเอกสารขึ้องสถาบัันฯ
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          4. ภารกิจัอาคู่ารสถานทีั�แลี้ะยานพาห้นะ มีืภาระห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัในภาระงาน ดัีงนี� 

      4.1  ดีำาเนินการเกี��ยวิกับังานอาคู่ารสถานทีั�แลัะสาธีารณ่์ปโภคู่ เชุ�น การบัำารุงรักษิา การซึ่�อมืแซึ่มื 

      4.2  ดีำาเนินด้ีานยานพาห้นะ การบัำารุงรักษิา การซึ่�อมืแซึ่มืยานพาห้นะรวิมืถึงการคู่วิบัคุู่มืการใชุ้

งานยานพาห้นะ

      4.3  ดีำาเนินงานรักษิาคู่วิามืปลัอดีภัย เชุ�น การจััดีระบับัเวิรยามื แลัะมืาติราการ

         4.4  ดีำาเนินงานด้ีานห้้องพักห้้องประชุุมื แลัะงานบัริการสถานทีั� 

      4.5  ธุีรการแลัะงานอื�นๆ  ทีั�เกี�ยวิกับัด้ีานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ

 5.  ภารกิจัประชุาสัมืพันธ์แลี้ะวิิเทัศสัมืพันธ์ มีืภาระห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัในภาระงาน ดัีงนี�

      5.1  เสริมืสร้างแลัะประสานคู่วิามืสัมืพันธ์ีระห้วิ�างสถาบัันกับัองค์ู่กรทัั�งในแลัะแลัะติ�างประเทัศ

      5.2  ติิดีติ�อแลัะประสานคู่วิามืร�วิมืมืือในการจััดีห้าทุันคู่วิามืชุ�วิยห้ลืัอจัากในประเทัศแลัะติ�างประเทัศ

      5.3  เผู้ยแพร�ข้ึ้อม่ืลัขึ้�าวิสารแลัะกิจักรรมืขึ้องสถาบัันติ�อบุัคู่คู่ลัทัั�งภายในแลัะภายนอกสถาบัันฯ 
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ภาระห้น้าทีั�ของห้น�วิยงาน

 1.  ดีำาเนินการเกี��ยวิกับังานอาคู่ารสถานทีั�แลัะสาธีารณ่์ปโภคู่ เชุ�น การบัำารุงรักษิา  การซึ่�อมืแซึ่มื

       1.1  การบัำารุงรักษิาบัริเวิณ์ภายในอาคู่าร การรักษิาทัำาคู่วิามืสะอาดีบัริเวิณ์พื�นทีั�ทัั�งห้มืดี

      1.2  การพัฒนาบัำารุงรักษิาบัริเวิณ์ภายนอกอาคู่าร งานสวิน ติกแติ�งประดัีบั สถานทีั�พื�นทีั�สวิยงามื

      1.3  การซึ่�อมืแซึ่มืสาธีารณ่์ปโภคู่ ระบับัไฟฟ้า ระบับัประปา ระบับัโทัรศัพท์ั 

 2.  ดีำาเนินด้ีานยานพาห้นะ การบัำารุงรักษิา การซึ่�อมืแซึ่มืยานพาห้นะ รวิมืถึงการคู่วิบัคุู่มืการใชุ้

         2.1  การให้้บัริการยานพาห้นะบุัคู่ลัากรขึ้องมืห้าวิิทัยาลััยแลัะบุัคู่ลัากรภายนอกเฉพาะกรณี์

      2.2  การบัำารุงรักษิา ซึ่�อมืแซึ่มืยานพาห้นะ สถิติิการใชุ้งาน คู่วิบัคุู่มืการใชุ้งาน

 3.  ดีำาเนินงานรักษิาคู่วิามืปลัอดีภัย 

      3.1  การจััดีเวิรยามื ติามืจัำานวินแลัะเวิลัาทีั�กำาห้นดีติามืสัญญา

      3.2  การปฏิิบััติิทีั�มีืมืาติราฐานขึ้องยามืรักษิาคู่วิามืปลัอดีภัย

 4.  ดีำาเนินงานด้ีานห้้องพักห้้องประชุุมื แลัะงานบัริการสถานทีั� 

      4.1  งานบัริการห้้องพักห้้องประชุุมื แลัะบัริการสถานทีั�ในพื�นทีั�สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

      4.2  งานบัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมื แลัะบัริการลัานกิจักรรมื

 5.  ธุีรการแลัะงานอื�นๆ ทีั�เกี�ยวิกับัด้ีานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ

       5.1  งานเอกสารงานอาคู่ารสถานทีั�ทีั�เกี�ยวิข้ึ้อง

      5.2  ให้้บัริการแลัะให้้ข้ึ้อม่ืลัการขึ้อใชุ้ห้้องพัก แลัะห้้องประชุุมื แลัะข้ึ้อม่ืลัอื�นๆทีั�เกี�ยวิข้ึ้องด้ีาน

อาคู่ารสถานทีั� 
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ห้้องประชุุมืของสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มีืจัำานวิน 4 ห้้องห้ลัี้ก ประกอบัด้ีวิย
 1.  ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ซ่กิ

      ห้้องประชุุมืบั้านซ่ึ่ซ่ึ่กิ เป็นห้้องประชุุมืขึ้นาดีให้ญ�มีืคู่วิามืจุั 100 - 200 คู่น เห้มืาะสำาห้รับั

การจััดีประชุุมื อบัรมื  สัมืมืนา แลัะจััดีกิจักรรมืบัรรยาย

      รายลี้ะเอียดี

      เป็นห้้องประชุุมืขึ้นาดีคู่วิามืจุั 100 - 200 คู่น

      ระบับัปรับัอากาศ

      ชุุดีเคู่รื�องเสียง

      ชุุดีโปรเจ็ัติเติอร์พร้อมืจัอ

      คู่อมืพิวิเติอร์จัำานวิน 1 เคู่รื�อง สำาห้รับันำาเสนอข้ึ้อม่ืลั

      ราคู่า 

       วัินแรก 3,000 บัาทั  วัินติ�อไป วัินลัะ 2,500 บัาทั

      เงื�อนไข 

                ใชุ้ห้้องไดี้ไมื�เกิน 8 ชัุ�วิโมืง ห้ากเกินคิู่ดีเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 250 บัาทั การใชุ้ห้้องเกิน 8 ชัุ�วิโมืง 

ในวัินราชุการต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� ชัุ�วิโมืงลัะ 50 บัาทั ส�วินการใชุ้ห้้องในวัินห้ยดุี ราชุการต้ิองจั�าย

คู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� วัินลัะ 420 บัาทั ห้ากเกิน 8 ชัุ�วิโมืงต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 60 บัาทั
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 2.  ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลี้านนท์ั

                เป็นห้้องโลั�ง ขึ้นาดีให้ญ� ไมื�มีืโติ๊ะแลัะเก้าอี�ประจัำา ให้้สำาห้รับักิจักรรมื มีืเวิทีัดี้านห้น้า 

ซึึ่�งเห้มืาะสำาห้รับัการจััดีงานทีั�มีืการแสดีง จััดีกิจักรรมื มีืคู่วิามืจุั 200 - 300 คู่น 

      รายลี้ะเอียดี

      เป็นห้้องประชุุมืขึ้นาดีคู่วิามืจุั 200-300 คู่น

      ชุุดีเคู่รื�องเสียง

      ชุุดีโปรเจ็ัติเติอร์เคู่ลืั�อนทีั�

      คู่อมืพิวิเติอร์จัำานวิน 1 เคู่รื�อง สำาห้รับันำาเสนอมัืลัติิมีืเดีีย

      อัติราคู่�าบัริการ

                วัินแรก 2,000 บัาทั  วัินติ�อไป วัินลัะ 1,200 บัาทั

      เงื�อนไขการบัริการ

       ใชุ้ห้้องไดี้ไมื�เกิน 8 ชัุ�วิโมืง ห้ากเกินคิู่ดีเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 250 บัาทั การใชุ้ห้้องเกิน 8 ชัุ�วิโมืง 

ในวัินราชุการต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� ชัุ�วิโมืงลัะ 50 บัาทั ส�วินการใชุ้ห้้องในวัินห้ยดุี ราชุการต้ิองจั�าย

คู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� วัินลัะ 420 บัาทั ห้ากเกิน 8 ชัุ�วิโมืงต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 60 บัาทั
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 3.  ห้้องประชุุมือาศรมืศิลี้ปกรรมื

     เป็นห้้องประชุุมืขึ้นาดีกลัาง มีืคู่วิามืจุั 30 - 50 คู่น  เห้มืาะสำาห้รับัการจััดีประชุุมื อบัรมื

สัมืมืนา แลัะจััดีกิจักรรมืบัรรยาย

       รายลี้ะเอียดี

      เป็นห้้องประชุุมืขึ้นาดีคู่วิามืจุั 30-50 คู่น

      ระบับัปรับัอากาศ

      เคู่รื�องเสียง

      ชุุดีโปรเจ็ัติเติอร์พร้อมืจัอ

      คู่อมืพิวิเติอร์จัำานวิน 1 เคู่รื�อง สำาห้รับันำาเสนอข้ึ้อม่ืลั

       ชุุดีไมืค์ู่ประชุุมื (Conference Microphone)

      ราคู่า 

       วัินแรก วัินลัะ 1,๕00 บัาทั  วัินติ�อไป วัินลัะ 1,200 บัาทั

      เงื�อนไข 

                ใชุ้ห้้องไดี้ไมื�เกิน 8 ชัุ�วิโมืง ห้ากเกินคิู่ดีเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 250 บัาทั การใชุ้ห้้องเกิน 8 ชัุ�วิโมืง

ในวัินราชุการต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� ชัุ�วิโมืงลัะ 50 บัาทั ส�วินการใชุ้ห้้องในวัินห้ยดุี ราชุการต้ิองจั�าย

คู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� วัินลัะ 420 บัาทั ห้ากเกิน 8 ชัุ�วิโมืงต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 60 บัาทั
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 4.  ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา

       เป็นห้้องประชุุมืขึ้นาดีกลัาง มีืคู่วิามืจุั 20 - 30 คู่น  เห้มืาะสำาห้รับัการจััดีประชุุมื อบัรมื 

สัมืมืนา แลัะจััดีกิจักรรมืบัรรยาย

      รายลี้ะเอียดี

      เป็นห้้องประชุุมืขึ้นาดีคู่วิามืจุั 20-30 คู่น

      ระบับัปรับัอากาศ

       เคู่รื�องเสียง

      ชุุดีโปรเจ็ัติเติอร์พร้อมืจัอ

      คู่อมืพิวิเติอร์จัำานวิน 1 เคู่รื�อง สำาห้รับัฉาย 

      ชุุดีไมืค์ู่ประชุุมื (Conference Microphone)

      ราคู่า 

      วัินลัะ 1,000 บัาทั  

      เงื�อนไข 

               ใชุ้ห้้องได้ีไมื�เกิน 8 ชัุ�วิโมืง ห้ากเกินคิู่ดีเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 250 บัาทั การใชุ้ห้้องเกิน 8 ชัุ�วิโมืง 

ในวัินราชุการต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� ชัุ�วิโมืงลัะ 50 บัาทั ส�วินการใชุ้ห้้องในวัินห้ยดุี ราชุการต้ิองจั�าย

คู่�าติอบัแทันเจ้ัาห้น้าทีั� วัินลัะ 420 บัาทั ห้ากเกิน 8 ชัุ�วิโมืงต้ิองจั�ายคู่�าติอบัแทันเพิ�มื ชัุ�วิโมืงลัะ 60 บัาทั



คู่่�มืือปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ 15

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

โคู่รงสร้างห้น�วิยงาน

คู่ณ์ะกรรมืการประจัำาสถาบััน ผ้่ิอำานวิยการ

    รศ.ไพบ่ัลัย์ ดีวิงจัันทัร์
 (รองอธิีการบัดีีฝึ�ายบัริห้ารแลัะกิจักา

รนิสิติ สงขึ้ลัา รักษิาการแทัน)

  ทีั�ปรึกษิาสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

รองผ้่ิอำานวิยการ

    นายเชิุดีชัุย   อ๋องสกุลั         

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย 

   หั้วิห้น้าสำานักงานฯ                    

 นางสาวินฤมืลั  ผู้ลับุัญ

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย 

   กลุี้�มืภารกิจัพิพิธภัณ์ฑ์์     

คู่ติิชุนวิิทัยา

น.ส.อินสชุา  ด้ีวิงเห้มืือน

กลุี้�มืภารกิจัส�งเสริมืเผิยแ

พร�แลี้ะพัฒนา

นายธีีระ  จัันทิัปะ

กลุี้�มืภารกิจัสารสนเทัศ

นางพนัดีดีา  เทัพญา

กลุี้�มืภารกิจัวิิชุาการแลี้ะวิิจััยกลุี้�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป

น.ส.นฤมืลั  ผู้ลับุัญ

น.ส.นฤมืลั  ผู้ลับุัญ

นายจัักรพงค์ู่  ประกอบัการ

น.ส.สุรัติิ  ปัจัจัันติโชุติิ

นางสมืพร  ศรีสุวิรรณ์

น.ส.นงรภัส  มืณี์รัติน์

นางเสาวิณี์ย์  รักญาติิ

นางสาวิเกตุิลัดีา   โชุติิการ  

นางนงลัักษิณ์์  จัักรมืานนท์ั

นางสุกฤติา  คู่ชุกาญจัน์

นางโสภา  แก้วิชุ่

น.ส.นงลัักษิณ์์  ก้งเซึ่�ง

นายชัุยนพกฤติฎ์  จัันทัป์เกลีั�ยง

นายบัรรจับั  ลัาภวิงศ์

นายประชุา  เอียงเซึ่ง

นายอุดีมืพลั  อินทัมืะโน

นายธีรรมืปพน  ธีรรมืเดีชุ

นางสุดีา  อนันติพันธ์ี

นายจิัติติิพร  สุวิรรณ์ฤทัธิี�

นายทัวีิศักดิี�  ทัองคู่ำา

นายประทัาน  แก้วิบุับัโผู้

น.ส.สาวิิติรี  สัติยายุทัย์

นายอุดีมื  ซุ้ึ่นสุวิรรณ์

นายธีีระ  จัันทิัปะ

นายสุรศักดิี�  สีเพชุร

นายภิญโญ   รัตินพงศ์

นายสมืพงษ์ิ  คู่งทัอง

นายชุรินทัร์ พิรุณ์

นายลัะมุืลั  จัันทัร์จัะนะ

น.ส.กานดีารัติน์  วิงศ์สุวิรรณ์

น.ส.อินสชุา  ด้ีวิงเห้มืือน

นางรุ�งนภา  เดีชุอรัญ

นางอรพิน  สุขึ้เกษิมื

นายอนุสรณ์์  กะณ์ะศิริ

นางพนัดีดีา   เทัพญา 

นายสมืพร   ขุึ้มืทัอง

นายรัชุการ   วิิชุชุุรังศรี

นายอรุณ์  ปานงามื

นางกัญญา  ทัองด้ีวิง

นายเชิุดีชัุย  อ๋องสกุลั

นายบุัญเลิัศ  จัันทัระ

นายวิิทัยา  บุัษิบังค์ู่

น.ส.สิริพร  รอดีเกลีั�ยง

น.ส.สุไรดีา  เล๊ัาะเห้มื

คู่ณ์ะกรรมืการโคู่รงการ

เงินทุันห้มุืนเวีิยน

ร้านคู้่าขึ้องทีั�ระลึัก

ผู้ลิัติแลัะจัำาห้น�ายสิ�งพิมืพ์

อัติรากำาลัี้งทัั�งห้มืดี (43)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (26)

ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ (6)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย (11)

โคู่รงสร้างองค์ู่กรแลี้ะอัติรากำาลัี้ง สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา  มืห้าวิิทัยาลัี้ยทัักษิิณ์
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โคู่รงสร้างห้น�วิยงาน (ติ�อ)

คู่ณ์ะกรรมืการประจัำาสถาบััน ผ้่ิอำานวิยการ

 (รองอธิีการบัดีีฝึ�ายบัริห้าร 
แลัะกิจัการนิสิติ สงขึ้ลัา 

รักษิาการแทัน)

  ทีั�ปรึกษิาสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

รองผ้่ิอำานวิยการ

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย 

   หั้วิห้น้าสำานักงานฯ                    

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย 

   กลุี้�มืภารกิจัพิพิธภัณ์ฑ์์     

คู่ติิชุนวิิทัยา

(8)

กลุี้�มืภารกิจัส�งเสริมืเผิยแ

พร�แลี้ะพัฒนา

(4)

กลุี้�มืภารกิจัสารสนเทัศ

(6)

กลุี้�มืภารกิจัวิิชุาการแลี้ะวิิจััยกลุี้�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป

(20)

* ห้มืายเห้ตุิ อัติราติามืโคู่รงสร้าง

                    การแบั�งส�วินงานภายใน
อัติรากำาลัี้งทัั�งห้มืดี (43)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (26)

ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ (6)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย (11)

โคู่รงสร้างบัริห้ารงานติามืประเภทับุัคู่คู่ลี้ สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา  มืห้าวิิทัยาลัี้ยทัักษิิณ์

ภารกิจันโยบัายแลัะแผู้น (2)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (2)

ภารกิจัธุีรการ (3)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (2)

ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ (1)

ภารกิจัคู่ลัังแลัะพัสดุี (5)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (4)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ภารกิจัประชุาสัมืพันธ์ีแลัะ

วิิเทัศสัมืพันธ์ี (1)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (1)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ (4)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย (4)

ภารกิจัอาคู่ารสถานทีั�แลัะ

ยานพาห้นะ (9)

ภารกิจัผู้ลิัติสื�อแลัะเผู้ยแพร�  (2)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (2)

ภารกิจักิจักรรมืทัางวัิฒนธีรรมื (1)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ภารกิจัอาศรมืศิลัปกรรมื (1)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ภารกิจัเก็บัรวิบัรวิมืข้ึ้อม่ืลั

*

 ภารกิจัจััดีแสดีงข้ึ้อม่ืลั (4)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (3)

ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ  (1)

ภารกิจัภัณ์ฑ์ารักษ์ิ (1)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ภารกิจัภัณ์ฑ์นิเทัศ (3)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย (2)

ภารกิจัห้อวิรรณ์กรรมืท้ัองถิ�น (1) 

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ภารกิจัห้อเอกสารทัักษิิณ์   (1)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย (1)

ภารกิจัข้ึ้อม่ืลัภาพแลัะเสียง (2)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (2)

ภารกิจัฐานข้ึ้อม่ืลัแลัะระบับั

คู่อมืพิวิเติอร์ (2)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (2)

ภารกิจัวิิชุาการแลัะวิิจััย  (5)

           -วิิชุาการ

           -วิิจััย

           -การเรียนการสอน

           -บัริการวิิชุาการ

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (2)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย  (3)

คู่ณ์ะกรรมืการโคู่รงการ

เงินทุันห้มุืนเวีิยน

ร้านคู้่าขึ้องทีั�ระลึัก

ผู้ลิัติแลัะจัำาห้น�ายสิ�งพิมืพ์
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โคู่รงสร้างห้น�วิยงาน (ติ�อ)

คู่ณ์ะกรรมืการประจัำาสถาบััน ผ้่ิอำานวิยการ
(รองอธิีการบัดีีฝึ�ายบัริห้าร 
แลัะกิจัการนิสิติ สงขึ้ลัา 

รักษิาการแทัน)

  ทีั�ปรึกษิาสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

รองผ้่ิอำานวิยการ

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย 

   หั้วิห้น้าสำานักงานฯ                    

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย 

   กลุี้�มืภารกิจัพิพิธภัณ์ฑ์์     

คู่ติิชุนวิิทัยา
กลุี้�มืภารกิจัส�งเสริมืเผิยแ

พร�แลี้ะพัฒนา

กลุี้�มืภารกิจัสารสนเทัศ กลุี้�มืภารกิจัวิิชุาการแลี้ะวิิจััยกลุี้�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป

* ห้มืายเห้ตุิ อัติราติามืโคู่รงสร้าง

                    การแบั�งส�วินงานภายใน

โคู่รงสร้างการบัริห้ารงาน สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา  มืห้าวิิทัยาลัี้ยทัักษิิณ์

บุัคู่ลี้ากร (20)

ภารกิจันโยบัายแลี้ะแผิน (2)

จั.บัริห้ารงานชุำานาญการ (1)

นักวิิชุาการ (1)

ภารกิจัธุรการ (3)

จั.บัริห้ารงานชุำานาญการ (2)

พนักงานธุีรการ (1)

ภารกิจัประชุาสัมืพันธ์แลี้ะ

วิิเทัศสัมืพันธ์ (1)

จั.บัริห้ารงาน  (1)

จั.บัริห้ารงาน  (1)

ชุ�างฝีึมืือทัั�วิไป (1)

พนักงานบัริการ (3)

ภารกิจัอาคู่ารสถานทีั�แลี้ะ
ยานพาห้นะ (9)

บุัคู่ลี้ากร (4)

ภารกิจัผิลิี้ติสื�อแลี้ะเผิยแพร� (2)

นักวิิชุาการ (1)

พนักงานปฏิิบััติิการ (1)

ภารกิจักิจักรรมืทัางวัิฒนธรรมื (1)

นักวิิชุาการ ชุำานาญการพิเศษิ (1)

บุัคู่ลี้ากร (8)

ภารกิจัจััดีแสดีงข้อม่ืลี้ (4)

นักวิิชุาการชุำานาญการ (2)

นักวิิชุาการ  (1)

ภารกิจัภัณ์ฑ์ารักษ์ิ (1)

นักวิิชุาการ (1)

ภารกิจัภัณ์ฑ์นิเทัศ (3)

นักวิิชุาการ (1)

นักวิิชุาการ (1)

บุัคู่ลี้ากร (6)

ภารกิจัห้อวิรรณ์กรรมืท้ัองถิ�น (1)

นักวิิชุาการชุำานาญการ (1)

ภารกิจัห้อเอกสารทัักษิิณ์ (1)

นักวิิชุาการ  (1)

ภารกิจัข้อม่ืลี้ภาพแลี้ะเสียง (2)

ภารกิจัฐานข้ึ้อม่ืลัแลัะระบับั

คู่อมืพิวิเติอร์ (2)

นักวิิชุาชีุพชุำานาญการ (1)

บุัคู่ลี้ากร (5)

นักวิิชุาการ  ชุำานาญการ (1)

นักวิิชุาการ (1)

คู่ณ์ะกรรมืการโคู่รงการ

เงินทุันห้มุืนเวีิยน

ร้านคู้่าขึ้องทีั�ระลึัก

ผู้ลิัติแลัะจัำาห้น�ายสิ�งพิมืพ์

อัติรากำาลัี้งทัั�งห้มืดี (43)

พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย (26)

ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ (6)

ล่ักจ้ัางขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย (11)

ภารกิจัคู่ลัี้งแลี้ะพัสดุี (5)

จั.บัริห้ารงานชุำานาญการ (1)

จั.บัริห้ารงาน  (3)

ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ (1)

ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ (4)

ภารกิจัอาศรมืศิลี้ปกรรมื (1)

นักวิิชุาการ (1)

ภารกิจัเก็บัรวิบัรวิมืข้ึ้อม่ืลั

*

ชุ�างฝีึมืือทัั�วิไป (1)

ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ (1)

นักวิิชุาการชุำานาญการ (2)

นักวิิชุาชีุพ (1)

นักวิิชุาการ (2)

จั.บัริห้ารงาน (1)
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ภารกิจัห้ลัี้กของสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ติามืจัำานวินอัติรากำาลัี้ง ประเภทับุัคู่คู่ลี้ แลี้ะติำาแห้น�ง

ผ้่ิบัริห้ารสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา
ลี้ำาดัีบั ปฏิิบััติิห้น้าทีั� ชืุ�อ - นามืสกุลี้ ประเภทั ติำาแห้น�ง

1 ผู้่้อำานวิยการสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา     รศ.ไพบ่ัลัย์ ดีวิงจัันทัร์  รองอธิีการบัดีีฝึ�ายบัริห้าร

แลัะกิจัการนิสิติ สงขึ้ลัา 

รักษิาการแทันผู้่้อำานวิยการ

2 รองสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา     นายเชิุดีชัุย   อ๋องสกุลั        พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ  ชุำานาญการ 

3 หั้วิห้น้าสำานักงานสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา  นางสาวินฤมืลั  ผู้ลับุัญ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน ชุำานาญการ 

กลุี้�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป จัำานวิน 20 อัติรา

ภารกิจันโยบัายแลี้ะแผิน จัำานวิน 2 อัติรา

ลี้ำาดัีบั ชืุ�อ - นามืสกุลี้ ประเภทั ติำาแห้น�ง

1 น.ส.นฤมืลั  ผู้ลับุัญ  พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน ชุำานาญการ 

2 นายจัักรพงค์ู่  ประกอบัการ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ    

ภารกิจัธุรการ จัำานวิน 3 อัติรา

1 น.ส.สุรัติิ  ปัจัจัันติโชุติิ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน ชุำานาญการ 

2 นางสมืพร  ศรีสุวิรรณ์ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน ชุำานาญการ 

3 น.ส.นงรภัส  มืณี์รัติน์ ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ พนักงานธุีรการ

ภารกิจัคู่ลัี้งแลี้ะพัสดุี จัำานวิน 5 อัติรา

1 นางเสาวิณี์ย์  รักญาติิ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน ชุำานาญการ     

2 นางสาวิเกตุิลัดีา   โชุติิการ  พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน

3 นางนงลัักษิณ์์  จัักรมืานนท์ั พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการพัสดุี ชุำานาญการ

4 นางสุกฤติา  คู่ชุกาญจัน์ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการพัสดุี

5 นางโสภา  แก้วิชุ่ ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ

ภารกิจัประชุาสัมืพันธ์แลี้ะวิิเทัศสัมืพันธ์ จัำานวิน 1 อัติรา

1 อัติราวิ�าง พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน    

ภารกิจัอาคู่ารสถานทีั�แลี้ะยานพาห้นะ จัำานวิน 9 อัติรา

1 นายชัุยนพกฤติฎ์  จัันทัป์เกลีั�ยง พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน  

2 นายบัรรจับั  ลัาภวิงศ์ ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ พนักงานบัริการ

3 นายประชุา  เอียงเซึ่ง ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ พนักงานบัริการ

4 นายอุดีมืพลั  อินทัมืะโน ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ พนักงานบัริการ

5 นายธีรรมืปพน  ธีรรมืเดีชุ ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ ชุ�างฝีึมืือทัั�วิไป

6 นางสุดีา  อนันติพันธ์ี ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ

7 นายจิัติติิพร  สุวิรรณ์ฤทัธิี� ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ

8 นายทัวีิศักดิี�  ทัองคู่ำา ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ

9 นายประทัาน  แก้วิบุับัโผู้ ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ
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กลุี้�มืภารกิจัส�งเสริมืเผิยแพร�แลี้ะพัฒนา จัำานวิน 4 อัติรา

ภารกิจัผิลิี้ติสื�อแลี้ะเผิยแพร� จัำานวิน 2 อัติรา

ลี้ำาดัีบั ชืุ�อ - นามืสกุลี้ ประเภทั ติำาแห้น�ง

1 นายธีีระ  จัันทิัปะ  พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ

2 นายอุดีมื  ซุ้ึ่นสุวิรรณ์ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย พนักงานปฏิิบััติิการ    

ภารกิจักิจักรรมืทัางวัิฒนธรรมื จัำานวิน 1 อัติรา

1 อัติราเกษีิยณ์ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย -

ภารกิจัอาศรมืศิลี้ปกรรมื จัำานวิน 1 อัติรา

1 นายสุรศักดิี�  สีเพชุร พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ     

กลุี้�มืภารกิจัพิพิธภัณ์ฑ์์คู่ติิชุนวิิทัยา จัำานวิน 8 อัติรา

ภารกิจัจััดีแสดีงข้อม่ืลี้  จัำานวิน 4 อัติรา

ลี้ำาดัีบั ชืุ�อ - นามืสกุลี้ ประเภทั ติำาแห้น�ง

1 นายภิญโญ   รัตินพงศ์  พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ ชุำานาญการ

2 นายสมืพงษ์ิ  คู่งทัอง พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ ชุำานาญการ

3 นายชุรินทัร์ พิรุณ์ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ

4 นายลัะมุืลั  จัันทัร์จัะนะ ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ ชุ�างฝีึมืือทัั�วิไป

ภารกิจัภัณ์ฑ์ารักษ์ิ จัำานวิน 1 อัติรา

1 น.ส.กานดีารัติน์  วิงศ์สุวิรรณ์ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ   

ภารกิจัภัณ์ฑ์นิเทัศ จัำานวิน 3 อัติรา

1 น.ส.อินสชุา  ด้ีวิงเห้มืือน พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ     

2 นางรุ�งนภา  เดีชุอรัญ ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ

3 นางอรพิน  สุขึ้เกษิมื ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ

กลุี้�มืภารกิจัสารสนเทัศ จัำานวิน 6 อัติรา

ภารกิจัห้อวิรรณ์กรรมืท้ัองถิ�น  จัำานวิน 1 อัติรา

ลี้ำาดัีบั ชืุ�อ - นามืสกุลี้ ประเภทั ติำาแห้น�ง

1 นายอนุสรณ์์  กะณ์ะศิริ  พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ ชุำานาญการ

ภารกิจัห้อเอกสารทัักษิิณ์ จัำานวิน 1 อัติรา

2 นางกัญญา  ทัองด้ีวิง ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ  

ภารกิจัข้อม่ืลี้ภาพแลี้ะเสียง จัำานวิน 2 อัติรา 

1 นางพนัดีดีา   เทัพญา พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ ชุำานาญการ

2 อัติราเกษีิยณ์ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย -

ภารกิจัภัณ์ฑ์นิเทัศ จัำานวิน 2 อัติรา 

1 นายรัชุการ   วิิชุชุุรังศรี พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการคู่อมืพิวิเติอร์ ชุำานาญการ

2 นายอรุณ์  ปานงามื พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการคู่อมืพิวิเติอร์ 
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สรุปติามืติำาแห้น�ง 10 ติำาแห้น�ง จัำานวิน 4๑ อัติรา

ลี้ำาดัีบั ติำาแห้น�ง จัำานวิน

1 นักวิิชุาการ ชุำานาญการ 7

2 นักวิิชุาการ 12

3 เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน ชุำานาญการ 5

4 เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน 5

5 พนักงานธุีรการ 1

6 พนักงานปฏิิบััติิการ   1

7 ชุ�างฝีึมืือทัั�วิไป 2

8 พนักงานบัริการ 3

9 ผู้่้ปฏิิบััติิงานบัริการ 6

 รวิมื ๔๑

กลุี้�มืภารกิจัวิิชุาการแลี้ะวิิจััย จัำานวิน 5 อัติรา

ภารกิจัวิิชุาการแลัะวิิจััย  

ลี้ำาดัีบั ชืุ�อ - นามืสกุลี้ ประเภทั ติำาแห้น�ง

1 นายเชิุดีชัุย  อ๋องสกุลั  พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ ชุำานาญการ

2 นายบุัญเลิัศ  จัันทัระ พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ  

3 นายวิิทัยา  บุัษิบังค์ู่ ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ 

4 น.ส.สิริพร  รอดีเกลีั�ยง ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย นักวิิชุาการ 

5 น.ส.สุไรดีา  เล๊ัาะเห้มื ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน

สรุปติามืประเภทั จัำานวิน 4๑ อัติรา

ลี้ำาดัีบั ประเภทั จัำานวิน

1 พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย  2๔

2 ล่ักจ้ัางมืห้าวิิทัยาลััย 11

1 ล่ักจ้ัางขึ้องส�วินราชุการ 6

 รวิมื ๔๑
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บัทับัาทัห้น้าทีั�คู่วิามืรับัผิิดีชุอบัติำาแห้น�ง
  ภารกิจัดี้านอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ กลุั�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

มีืห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัภาระงาน ดัีงนี�

 มีืห้น้าทีั�รับัผิู้ดีชุอบัในการดีำาเนินการเกี� �ยวิกับังานอาคู่ารสถานทีั�แลัะงานสาธีารณ่์ปโภคู่ เชุ�น 

การบัำารุงรักษิา การซึ่�อมืแซึ่มื ปรับัปรุงสถานทีั� ดีำาเนินงานด้ีานยานพาห้นะ การบัำารุงรักษิา การซึ่�อมืแซึ่มืยานพาห้นะ

รวิมืถึงการคู่วิบัคุู่มืการใชุ้งานยานพาห้นะ ดีำาเนินงานรักษิาคู่วิามืปลัอดีภัย การจััดีระบับัเวิรยามื แลัะด่ีแลัพื�นทีั�

อย�างมีืมืาติราการ ดีำาเนินงานดี้านการให้้บัริการห้้องพักห้้องประชุุมื แลัะงานบัริการสถานทีั� ดีำาเนินงาน 

ในส�วินธุีรการงานอาคู่ารแลัะงานอื�นๆ ทีั�เกี�ยวิกับัด้ีานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ

 ติามือัติรากำาลัังขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาในภารกิจัดี้านอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ 

กลุั�มืภารกิจับัริห้ารทัั�วิไป มีืติำาแห้น�งเจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน จัำานวิน 1 ติำาแห้น�ง ทีั�ปฏิิบััติิห้น้าทีั�ภารกิจัด้ีาน

อาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ มีืขึ้อบัเขึ้ติรับัผิู้ดีชุอบังานติ�างๆ ดัีงนี�

 1.  งานบัริห้ารจััดีการ วิางแผู้นทีั�เกี�ยวิข้ึ้องกับัการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

 2.  งานให้้บัริการด้ีานโสติทััศน่ปกรณ์์แก�ห้น�วิยงานภายในแลัะภายนอก

 3.  งานคู่วิบัคุู่มืระบับัแสง ระบับัเสียง ระบับัภาพ ห้้องประชุุมื  

 4.     งานจััดีเก็บั แลัะบัำารุงรักษิาอุปกรณ์์โสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

 5.  งานด่ีแลัระบับัสาธีารณ่์ปโภคู่ ระบับัไฟฟ้า ระบับัประปา ระบับัโทัรศัพท์ั ระบับัเคู่รื�องปรับัอากาศ

 6.  งานด่ีแลัระบับัฐานข้ึ้อม่ืลั บัันทึัก จััดีเก็บั ระบับักล้ัองวิงจัรปิดีภายในสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

 7.  งานออกแบับัสื�อประชุาสัมืพันธ์ีทีั�เกี�ยวิข้ึ้องกับังานอาคู่ารสถานทีั�

 8.  งานออกแบับัแปลันแลัะเขีึ้ยนแบับัขัึ้�นพื�นฐานด้ีานงานอาคู่ารสถานทีั�

 9.  งานอื�นๆ ทีั�ได้ีรับัมือบัห้มืายติามืคู่ำาสั�งมืห้าวิิทัยาลััยแลัะคู่ำาสั�งสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ลัี้กษิณ์ะงานทีั�ปฏิิบััติิ
 1.  งานบัริห้ารจััดีการ วิางแผินทีั�เกี�ยวิข้องกับัการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

      1.1  วิางแผู้น จััดีระบับั บัริห้ารการใชุ้สื�อโสติทััศน่ปกรณ์์ แลัะโสติทััศน์วัิสดุีในการจััดีกิจักรรมื

ติ�าง ๆ ทัั�งภายในห้น�วิยงานแลัะภายนอกห้น�วิยงาน

      1.2  ร�วิมืปฏิิบััติิงาน แลัะวิางแผู้นงานกับัห้น�วิยงานทีั�มืาขึ้อใชุ้บัริการในการเติรียมืพร้อมือุปกรณ์์

โสติทััศน่ปกรณ์์ลั�วิงห้น้า

 2.  ให้้บัริการด้ีานโสติทััศน่ปกรณ์์แก�ห้น�วิยงานภายในแลี้ะภายนอก

      2.1  ให้้บัริการการใชุ้สื�อโสติทััศน์ เชุ�น เคู่รื�องฉายโปรเจัคู่เติอร์ คู่อมืพิวิเติอร์ เคู่รื�องเสียง 

ไมืโคู่รโฟน สื�อนำาเสนอ ห้รือสื�อกลัางอื�นๆ ทีั�สามืารถใชุ้งานในห้้องประชุุมืได้ี

      2.2  ให้้คู่ำาปรึกษิาทัางด้ีานเทัคู่โนโลัยีการศึกษิาแลัะการใชุ้สื�อโสติทััศน่ปกรณ์์

 3.  คู่วิบัคุู่มืระบับัแสง ระบับัเสียง ระบับัภาพ ห้้องประชุุมื  

      3.1  ประสานงานกับัผู้่้ขึ้อใชุ้ห้้องประชุุมืสัมืมืนาเพื�อขึ้อทัราบัถึงวัิติถุประสงค์ู่การใชุ้ห้้องประชุุมื

      3.2  ติรวิจัสอบัคู่วิามืพร้อมืขึ้องอุปกรณ์์ทุักชิุ�น

      3.3  ดีำาเนินการติิดีตัิ�งอุปกรณ์์ให้้ใชุ้งานได้ีอย�างมีืประสิทัธิีภาพ

      3.4  ประสานงานกับัวิิทัยากรเรื�องการใชุสื�อโสติทััศน่ปกรณ์์ติ�าง ๆ
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      3.5  คู่วิบัคุู่มืระบับัสื�อโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมื

      3.6  อำานวิยคู่วิามืสะดีวิกให้้แก�ผู้่้รับับัริการในระห้วิ�างปฏิิบััติิงาน

      3.7  ติรวิจัสอบัสภาพอุปกรณ์์ห้ลัังการใชุ้งานทัำาคู่วิามืสะอาดีแลัะจััดีเก็บั

 4.  จััดีเก็บั แลี้ะบัำารุงรักษิาอุปกรณ์์โสติทััศน์ของสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

      4.1  จััดีทัำาทัะเบีัยนประวัิติิคู่รุภัณ์ฑ์์อุปกรณ์์ทุักชิุ�น

      4.2  ติรวิจัสอบัอุปกรณ์์ทุักชิุ�นให้้พร้อมืใชุ้งานอย่�เสมือ

      4.3  ติรวิจัสอบัแลัะทัำาการซึ่�อมืแซึ่มือุปกรณ์์ทีั�ชุำารุดีเสียห้ายในเบืั�องต้ิน ห้ากชุำารุดีเสียห้ายมืาก 

ประสานงานห้าชุ�างผู้่้เชีุ�ยวิชุาญมืาทัำาการติรวิจัซึ่�อมื

 5.  งานด่ีแลี้ระบับัสาธารณ่์ปโภคู่ คู่วิบัคุู่มืด่ีแลี้การบัำารุงรักษิาแลี้ะซ�อมืแซมื  

      5.1  ด่ีแลั คู่วิบัคุู่มื ซึ่�อมืบัำารุงระบับัไฟฟ้าขัึ้�นพื�นฐาน   

      5.2  ด่ีแลั คู่วิบัคุู่มื ซึ่�อมืแซึ่มืระบับัประปา 

      5.3  ด่ีแลั คู่วิบัคุู่มื ซึ่�อมืบัำารุงระบับัโทัรศัพท์ั

      5.4  ด่ีแลั คู่วิบัคุู่มื ระบับัเคู่รื�องปรับัอากาศ

 6.  งานด่ีแลี้ระบับัคู่วิบัคุู่มื บัันทึัก เก็บัข้อม่ืลี้ งานบัริการระบับักล้ี้องวิงจัรปิดีภายในสถาบััน

ทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

      6.1  การปฏิิบััติิงานการใชุ้งาน ห้รือใชุ้โปรแกรมืระบับักล้ัองวิงจัรปิดี

      6.2  บัันทึัก เก็บัข้ึ้อม่ืลั ติามืระยะเวิลัาทีั�เห้มืาะสมื

      6.3  การด่ีแลั คู่วิบัคุู่มืการใชุ้อุปกรณ์์ระบับักล้ัองวิงจัรปิดี

 7.  งานออกแบับัสื�อประชุาสัมืพันธ์ทีั�เกี�ยวิข้องกับังานอาคู่ารสถานทีั�

      7.1  การใชุ้งานด้ีวิยโปรแกรมืด้ีานงานกราฟฟิก งานออกแบับัด้ีานงานอาคู่ารสถานทีั�

      7.2  ออกแบับัป้ายประชุาสัมืพันธ์ีด้ีานงานอาคู่ารสถานทีั� ป้ายห้้องประชุุมื, ป้ายห้้องพัก

      7.3  ออกแบับัสื�อสิ�งพิมืพ์ด้ีานงานอาคู่ารสถานทีั�

 8.  งานออกแบับัแปลี้นแลี้ะเขียนแบับัขั�นพื�นฐานด้ีานงานอาคู่ารสถานทีั�

      8.1  การออบัแบับัด้ีวิยโปรแกรมืด้ีานงานออกแบับั/เขีึ้ยนแบับัเฉพาะทัาง

      8.2  เข้ึ้าใจังานเขีึ้ยนแบับัขัึ้�นพื�นฐานด้ีานอาคู่ารสถานทีั� 

      8.3  ผู้ลังานการเขีึ้ยนแบับัด้ีานงานอาคู่าร แลัะเข้ึ้าใจังานเขีึ้ยนแบับัอาคู่ารสถานทีั�

 9.  งานอื�นๆ ทีั�ได้ีรับัมือบัห้มืายติามืคู่ำาสั�งมืห้าวิิทัยาลัี้ยแลี้ะคู่ำาสั�งสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา
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บัทัทีั� 3
ห้ลัี้กเกณ์ฑ์์วิิธีการปฏิิบััติิงานแลี้ะเงื�อนไข

ห้ลัี้กเกณ์ฑ์์การปฏิิบััติิงาน
 การให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืจัะมีืห้ลัักเกณ์ฑ์์ติามือัติราคู่�าธีรรมืเนียมืการจััดีเก็บัเงิน

รายได้ีจัากการให้้บัริการประเภทัติ�างๆ ขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ ติามืขึ้้อม่ืลั

รายลัะเอียดีมีืดัีงนี� (สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์. 2561 : 6) 

                                                                           ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน 2552  เป็นต้นไป
ท่ี รายการ รายละเอียด อัตรา หมายเหตุ
1 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ประเภท คร้ังละ/คน

นักเรียน ประถม มัธยม 10 บาท
นิสิต นักศึกษา 20 บาท
บุคคลท่ัวไป 50 บาท
ชาวต่างประเทศ 100 บาท

2 ค่าบริการข้อมูล ประเภท 
ถ่ายเอกสารท่ัวไป A4 หน้าละ 1 บาท  F4 หน้าละ 1.50 บาท B 5 หน้าละ 2 บาท 
ถ่ายเอกสารข้อมูลสถาบัน A4 หน้าละ 2 บาท  F4 หน้าละ 3 บาท B 5 หน้าละ 4 บาท 
ค่าสแกนภาพ ภาพละ 50 บาท

ชุดละ 150 บาท  (1 ชุด ไม่เกิน 50 ภาพ)
ค่าพิมพ์ส าเนาเอกสาร A4 หน้าละ 10 บาท (ข้อมูลของสถาบัน)
ค่าพิมพ์ภาพหรือเอกสาร A4 ภาพขาว-ด า  หน้าละ 15 บาท  
ท่ีมีภาพ ภาพสี หน้าละ 20 บาท (inkjet)  หน้าละ 30 บาท (laserjet)
ค่าท าส าเนาภาพ ขาวด า/สี/สไลด์  ภาพละ 20 บาท
ค่าท าส าเนาแผ่นซีดี เร่ืองละ 100 บาท (ไม่มีการตัดต่อข้อมูล)
ค่าท าส าเนาแผ่นซีดี แผ่นละ 300 บาท (หลายเร่ืองใน 1 แผ่น)

3 ค่าเช่าชุดนิทรรศการ ประเภท 
เช่าชุดนิทรรศการ เร่ืองละ 3,000 - 5,000  บาท  ข้ึนอยู่กับจ านวนข้อมูล

นิทรรศการ (แผ่น) และให้เช่า
คร้ังละไม่เกิน 10 วัน

4 ค่าธรรมเนียมการ ประเภท 
ใช้ห้องประชุม

บ้านซูซูกิ รองรับ  150 คน วันแรก 3,000 บาท  วันต่อไป วันละ 2,500 บาท ไม่เกิน 8 ชม. หากใช้เกินเพ่ิม
ติณสูลานนท์ รองรับ 1,000 คน วันแรก 2,000 บาท  วันต่อไป วันละ 1,200 บาท ชม.ละ 250 บาท ในวันเวลา
จรัญ จารุวัฒนา รองรับ 30  คน วันแรก 1,000 บาท  วันต่อไป วันละ 1,000 บาท ราชการจ่ายค่าตอบแทน จนท.
อาศรมศิลปกรรม รองรับ 50 คน วันแรก 1,500 บาท  วันต่อไป วันละ 1,200 บาท ชม. ละ 50 บาท

ในวันหยุดราชการ จ่ายค่า
ตอบแทน จนท. วันละ 420 บาท
หากใช้เกิน 8 ชม.จ่าย
ค่าตอบแทน จนท. ชม.ละ 60 บาท

5 ค่าธรรมเนียมการ ประเภท วันละ : ห้อง
ใช้ห้องพัก

นวมภูมินทร์ จ านวน  8 ห้อง เตียงเด่ียว 600 บาท จ านวน 4 ห้อง พักได้ไม่เกินห้องละ 2 
เตียงคู่ 800 บาท จ านวน 4 ห้อง พักเพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน

อาศรมศิลปกรรม จ านวน 5 ห้อง เตียงเด่ียว 800 บาท จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิม ดังน้ี
วิภาวดีรังสิต จ านวน 5 ห้อง ปรับอากาศ 400 บาท จ านวน 1 ห้อง  -นวมภูมินทร์และศิลปกรรม 

พัดลม 300 บาท จ านวน 4 ห้อง คนละ 200 บาท
 -วิภาวดีรังสิต คนละ 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บเงินรายได้จากการให้บริการประเภทต่าง ๆ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
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ท่ี รายการ รายละเอียด อัตรา หมายเหตุ
6 ค่าธรรมเนียมการ ประเภท วันละ : ห้อง

ใช้ห้องพัก
ห้องพักรวม นักเรียน นิสิต นักศึกษา 2,000 บาท พักได้ไม่เกินห้องละ 20 คน

บุคคลท่ัวไป 3,000 บาท พักเพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน  10 คน
จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมคนละ 100 บาท

7 ค่าธรรมเนียมการ ประเภท วันละ 
ใช้สถานท่ี

เวทีโรงละครเปิด จัดกิจกรรมหารายได้ 5,000 บาท 1.การวิเคราะห์ว่าเป็นกิจกรรมหา
รองรับ 5,000 คน จัดกิจกรรมไม่มีรายได้ 1,500 บาท รายได้หรือไม่มีรายได้เปินดุลยพินิจ
ลานดาดฟ้าอาศรม จัดกิจกรรมหารายได้ 3,000 บาท ของสถาบันฯ
รองรับ 200 คน จัดกิจกรรมไม่มีรายได้ 2,000 บาท 2.การใช้สถานท่ีอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ
ถ่ายรูปสถานท่ีอ่ืน คร้ังละ 300 บาท การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นดุลยพินิจ

ของสถาบันฯ

อัติราคู่�าธีรรมืเนียมืการจััดีเก็บัเงินรายได้ีจัากการให้้บัริการประเภทัติ�าง ๆ สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา (ติ�อ) 
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วิิธีการปฏิิบััติิงาน
 การจััดีทัำาคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์  ผู่้้จััดีทัำาคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานขึ้อนำาเสนอองคู่์ประกอบังานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

โดียมีืดัีงนี�

 1.  ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

 2.  แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

 3.  การให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ แลัะ 

 4.  โสติทััศน่ปกรณ์์ 

ขั�นติอนกระบัวินการขอใชุ้บัริการโสติทัศัน่ปกรณ์์

ลี้ำาดัีบั ผ้่ิเกี�ยวิข้อง/ขั�นติอน เอกสารทีั�เกี�ยวิข้อง เวิลี้า

กรอกแบับัฟอร์มื

ขึ้อใชุ้บัริการ

ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ

กรอกแบับัฟอร์มื

ขึ้อใชุ้บัริการ

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้สถานทีั�แลัะ

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

15-20 นาทีั

หั้วิห้น้าภารกิจั

ด้ีานอาคู่ารสถานทีั�ฯ

พิจัารณ์าเสนออนุมัืติิ

หั้วิห้น้างานหั้วิห้น้า

ภารกิจัด้ีานอาคู่าร

สถานทีั�ฯ

พิจัารณ์าเสนออนุมัืติิ

เสนอผู้่้อำานวิยการ

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้สถานทีั�แลัะ

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

15 นาทีั

ผู้่้อำานวิยการ

สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ผู้่้อำานวิยการ

พิจัารณ์าอนุมัืติิ

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้สถานทีั�แลัะ

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

20 นาทีั

ธุีรการงานอาคู่าร เจ้ัาห้น้าทีั�ธุีรการแจ้ังเรื�อง

การอนุมัืติิการขึ้อใชุ้

ห้้องประชุุมืแลัะ

โสติทััศน่ปกรณ์์

ยังผู้่้รับัผิู้ดีชุอบัห้รือ

เจ้ัาห้น้าทีั�โสติทััศน์

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้สถานทีั�แลัะ

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

10 นาทีั
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ลี้ำาดัีบั ผ้่ิเกี�ยวิข้อง/ขั�นติอน เอกสารทีั�เกี�ยวิข้อง เวิลี้า

จััดีเติรียมืโสติทััศน่ปกรณ์์

ภายในห้้อง ประชุุมื อบัรมื 

สัมืมืนา
  -ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซ่ึ่กิ

  -ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลัานนท์ั

  -ห้้องประชุุมือาศรมืฯ

  -ห้้องประชุุมืจัรัญฯ

ผู้่้รับัผิู้ดีชุอบั/

เจ้ัาห้น้าทีั�โสติทััศน์

ทีั�รับัผิู้ดีชุอบั

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการ

โสติทััศน่ปกรณ์์ 

เติรียมืลั�วิงห้น้า

ก�อนงาน

1 วัิน

คู่วิบัคุู่มื ด่ีแลั

โสติทััศน่ปกรณ์์

ขึ้ณ์ะให้้บัริการ

ผู้่้รับัผิู้ดีชุอบั/

เจ้ัาห้น้าทีั�โสติทััศน์

ทีั�รับัผิู้ดีชุอบั

ติารางกำาห้นดีการกิจักรรมื ติามืวัิน

แลัะเวิลัา

ทีั�ขึ้อใชุ้

ติรวิจัเช็ุคู่

โสติทััศน่ปกรณ์์

ผู้่้รับัผิู้ดีชุอบั/

เจ้ัาห้น้าทีั�โสติทััศน์

ทีั�รับัผิู้ดีชุอบั

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการ

โสติทััศน่ปกรณ์์

30 นาทีั

ทัำาคู่วิามืสะอาดีแลัะ

จััดีเก็บัโสติทััศน่ปกรณ์์ 

เข้ึ้าทีั�

ผู้่้รับัผิู้ดีชุอบั/

เจ้ัาห้น้าทีั�โสติทััศน์

ทีั�รับัผิู้ดีชุอบั

แบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการ

โสติทััศน่ปกรณ์์

30 นาทีั

สรุปเวิลัา (ประมืาณ์) ตัิ�งแติ�ผู้่้ปฏิิบััติิรับัเรื�อง

จันเสร็จั

(ไมื�รวิมืเวิลัาขึ้ณ์ะให้้   

บัริการเพราะขึึ้�นอย่�กับั

ผู้่้ใชุ้บัริการ)

90 นาทีั

สำาห้รับัห้้อง

ขึ้นาดีให้ญ�
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ขั�นติอนการปฏิิบััติิงาน

ภารกิจัอาคู่ารสถานทีั�แลี้ะยานพาห้นะ สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

การขอใชุ้ห้้องประชุุมื

(ประเภทัเก็บัคู่�าธีรรมืเนียมืการใชุ้สถานทีั�)

  

 ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ   - ขึ้อจัองห้้องประชุุมืโดียกรอกแบับัฟอร์มืคู่ำาขึ้อใชุ้สถานทีั�

                                                      ก�อนอย�างน้อย  1  วัินทัำาการ                                                          

                              

 เจ้ัาห้น้าทีั�   - รับัข้ึ้อม่ืลัจัากผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ

     - ติรวิจัสอบัข้ึ้อม่ืลัห้้องประชุุมืวิ�าง แลัะจััดีห้้องประชุุมื

     - เสนอผู้่้บัังคัู่บับััญชุาพิจัารณ์าติามืลัำาดัีบั

      - กรณี์ขึ้อลัดีห้ย�อนคู่�าธีรรมืเนียมืเสนอผู้่้บัังคัู่บับััญชุา

                                                      พิจัารณ์าติามืลัำาดัีบั

                 

 ผู้่้บัังคัู่บับััญชุา   - พิจัารณ์าอนุมัืติิติามือำานาจัทีั�ได้ีรับั      

 เจ้ัาห้น้าทีั�   - แจ้ังผู้่้ขึ้อใชุ้ห้้องประชุุมื

     - แจ้ังผู้่้ด่ีแลัห้้องประชุุมื เพื�อจััดีห้้องประชุุมื

     - แจ้ังผู้่้รับัผิู้ดีชุอบังานโสติทััศน่ปกรณ์์ เพื�อเติรียมือุปกรณ์์

 ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ   - จั�ายเงินคู่�าธีรรมืเนียมืการใชุ้สถานทีั�  

       ณ์  สำานักงานสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

          อัติราคู่�าธีรรมืเนียมืการใชุ้ห้้องประชุุมื สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

         - ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซ่ึ่กิ 

    อัติราห้้องประชุุมื วัินแรก 3,000 บัาทั  วัินติ�อไป วัินลัะ 2,500 บัาทั

          - ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลัานนท์ั   

    อัติราห้้องประชุุมื วัินแรก 2,000 บัาทั  วัินติ�อไป วัินลัะ 1,200 บัาทั

         - ห้้องประชุุมือาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ 

    อัติราห้้องประชุุมื วัินแรก 1,๕00 บัาทั  วัินติ�อไป วัินลัะ 1,000 บัาทั

         - ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา

    อัติราห้้องประชุุมื วัินแรก 1,๐00 บัาทั  วัินติ�อไป วัินลัะ 1,200 บัาทั

                           

 เจ้ัาห้น้าทีั�   - ผู้่้ขึ้อใชุ้แจ้ังเจ้ัาห้น้าทีั� ห้ลัังเสร็จัสิ�นการใชุ้ห้้องประชุุมื 

                           - ผู้่้ด่ีแลัห้้องประชุุมื ติรวิจัสอบัห้้องประชุุมื  

     - ผู้่้รับัผิู้ดีชุอบังานโสติทััศน่ปกรณ์์ จััดีเก็บัอุปกรณ์์ 
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ขั�นติอนการปฏิิบััติิงาน 

ภารกิจัอาคู่ารสถานทีั�แลี้ะยานพาห้นะ สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

การขอใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมื

(ไมื�มีือัติราคู่�าธีรรมืเนียมื)

  

 ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ   - แจ้ังขึ้อใชุ้อุปกรณ์์โดียกรอกแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการ

       โสติทััศน่ปกรณ์์ ก�อนอย�างน้อย  1  วัินทัำาการ                                                          

                              

 เจ้ัาห้น้าทีั�   - รับัข้ึ้อม่ืลัจัากผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ

     - ธุีรการงานอาคู่ารติรวิจัสอบัรายลัะเอียดี แลัะจัำานวินอุปกรณ์์

     - เสนอหั้วิห้น้าภารกิจัดีานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ 

       ติามืลัำาดัีบั

                 

 หั้วิห้น้าสำานักงาน   - พิจัารณ์าอนุมัืติิติามือำานาจัทีั�ได้ีรับั      

 เจ้ัาห้น้าทีั�   - แจ้ังผู้่้ขึ้อใชุ้อุปกรณื์โสติทััศน่ปกรณ์์

     - แจ้ังผู้่้รับัผิู้ดีชุอบังานโสติทััศน่ปกรณ์์ เพื�อเติรียมือุปกรณ์์

       ก�อนอย�างน้อย  1  วัินทัำาการ     

 ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ   - ผู้่้ขึ้อใชุ้รับัอุปกรณ์์ภายในห้้องประชุุมื/สถานทีั�ทีั�กำาห้นดี  

       - ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซ่ึ่กิ 

           -  ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลัานนท์ั   

          - ห้้องประชุุมือาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ 

          - ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา

                           

 เจ้ัาห้น้าทีั�   - ผู้่้ขึ้อใชุ้แจ้ังเจ้ัาห้น้าทีั� ห้ลัังเสร็จัสิ�นการใชุ้อุปกรณ์์ 

     - ผู้่้รับัผิู้ดีชุอบังานโสติทััศน่ปกรณ์์ ติรวิจัสอบัแลัะจััดีเก็บัอุปกรณ์์ 
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1. ผ้่ิขอใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

 1.1  ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์จัากภายใน ขึ้อใชุ้เพื�อกิจักรรมืการเรียนการสอน การประชุุมื

การอบัรมื การสัมืมืนาขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาแลัะขึ้องคู่ณ์ะติ�างๆขึ้องมืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ ทีั�มืห้าวิิทัยาลััย

ได้ีกำาห้นดีจััดีขึึ้�นเป็นกิจักรรมืประจัำา แลัะกิจักรรมืเฉพาะกิจั ได้ีแก� กิจักรรมืสัมืมืนา  กิจักรรมืปฐมืนิเทัศน์

นักศึกษิา กิจักรรมืสอนเสริมืพิเศษิปริญญาติรี กิจักรรมืสอนเสริมืนัดีห้มืาย กิจักรรมือบัรมืผู้่้นำา ชุมืรมืนักศึกษิา 

กิจักรรมือบัรมืประสบัการณ์์วิิชุาชีุพประกาศนียบััติรห้ลัักส่ติรแลัะการสอน เป็นติ้น ผู่้้ขึ้อใชุ้บัริการ

โสติทััศน่ปกรณ์์จัะเป็นผู้่้ประสานงานในแติ�ลัะกิจักรรมื ส�วินให้ญ�จัะเป็นบุัคู่ลัากรในงานส�งเสริมืแลัะบัริการการศึกษิา 

แลัะงานบัริห้ารระดัีบัรวิมืถึงงานธุีรการ งานทัั�วิไป ในบัางกิจักรรมืผู่้้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ก็เป็น 

อาจัารย์ห้รือนักศึกษิาขึ้อใชุ้ แล้ัวิผู้�านธุีรการด้ีานงานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ นำาเสนอติ�อหั้วิห้น้า 

อาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ, ผู้�านหั้วิห้น้าสำานักงานสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา, แลัะนำาเสนอผู้่้อำานวิยการ 

สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาเพื�อพิจัารณ์าอนุมัืติิ

 1.2 ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์จัากภายนอก มืาขึ้อใชุ้บัริการห้้องประชุุมื การอบัรมื แลัะสัมืมืนา 

ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ติามืวัิติถุประสงคู่์ขึ้องห้น�วิยงานแลัะองคู่์กรนั�น ทัั�งภาคู่รัฐแลัะเอกชุน รวิมืทัั�ง

ประชุาชุนทัั�วิไป โดียขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ผู้�านธุีรการด้ีานงานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะนำาเสนอติ�อ

หั้วิห้น้าอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ, ผู้�านหั้วิห้น้าสำานักงานสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา, แลัะนำาเสนอผู้่้อำานวิยการ

สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาเพื�อพิจัารณ์าอนุมัืติิ

2. แบับัฟอร์มืขอใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

 งานบัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมื ในฐานะผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ ในงานบัริการวิิชุาการ

ขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาไดี้จััดีทัำาแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ขึ้ึ�นมืาเพื�ออำานวิยคู่วิามื    

สะดีวิกในการขึ้อใชุ้บัริการแลัะการให้้บัริการ เพื�อเป็นแบับัมืาติรฐานเดีียวิกันในแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการได้ีระบุั

วัิน เวิลัาขึ้อใชุ้บัริการห้้องประชุุมืแลัะขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ติามืจัำานวินทีั�ต้ิองการ

3. การให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

 การให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ เมืื�อมีืการขึ้อใชุ้บัริการแลัะมีืแบับัฟอร์มืมืาถึงผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

แล้ัวิผู้่้ปฏิิบััติิงานดีำาเนินการ ดัีงนี� 

 3.1  ติรวิจัสอบัวัิสดุี อุปกรณ์์ 

 3.2  จััดีเติรียมื วัิสดุีอุปกรณ์์

 3.3  คู่วิบัคุู่มื ด่ีแลัให้้บัริการ 

 3.4  ติรวิจัเช็ุคู่ ซึ่�อมื ปรับัปรุงแลัะ 

 3.5  จััดีเก็บัอุปกรณ์์
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4. โสติทััศน่ปกรณ์์

 การให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในงานบัริการวิิชุาการขึ้องห้้องประชุุมืสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

มีืโสติทััศน่ปกรณ์์ทีั�ให้้บัริการในห้้องประชุุมื ซึึ่�งมีืห้้องประชุุมื จัำานวิน 4 ห้้องประชุุมืห้ลััก คืู่อ  

 ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ซ่กิ อาคู่ารพาไลี้พัฒนา ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา

ขึ้นาดีให้ญ� คู่วิามืจุัประมืาณ์ 100 - 200 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง 

 ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลี้านนท์ั อาคู่ารพาไลี้พัฒนา ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องทีั�เห้มืาะสำาห้รับักิจักรรมื

แลัะนันทันาการขึ้นาดีให้ญ�  คู่วิามืจุัประมืาณ์ 200 - 300 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง

 ห้้องประชุุมือาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์ ให้้บัริการ โสติทััศน่ปกรณ์์

ในห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนาขึ้นาดีกลัาง คู่วิามืจุัประมืาณ์ 30 - 50 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง

 ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์ ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา

ขึ้นาดีเล็ัก คู่วิามืจุัประมืาณ์ 20 - 30 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง

 โดียอุปกรณ์์โสติทััศน่ปกรณ์์ห้ลัักๆ ในการบัริการขึ้องห้้องประชุุมืทัั�งห้มืดีขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ประกอบัดี้วิย เคู่รื�องขึ้ยายเสียง, เคู่รื�องฉายภาพมัืลัติิมีืเดีียโปรเจัคู่เติอร์ , คู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา 

ห้รือแบับัตัิ�งโต๊ิะ แลัะจัอฉายภาพ

 4.1  เคู่รื�องขยายเสียง (Amplifiers)

        ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ซ่กิ อาคู่ารพาไลี้พัฒนา

         4.1.1  เคู่รื�องขึ้ยายเสียง (Amplifiers) สำาห้รับัห้้องขึ้นาดีให้ญ� คู่วิามืจุัประมืาณ์ 100 -

200 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง ชุุดีเคู่รื�องขึ้ยายเสียงประกอบัด้ีวิย  

         4.1.1.1  เคู่รื�องผู้สมืสัญญาณ์เสียง(มิืกเซึ่อร์) Spirit By Soundcraf 

รุ�น SPIRIT LIVE 32 Mixer

         4.1.1.2  เคู่รื�องขึ้ยายเสียง ยี�ห้้อ Modifity ๓๐๐ วัิติต์ิ รุ�น Modify ME-300 MF

         4.1.1.3  ไมืโคู่รโฟนสาย ยี�ห้้อ SHURE รุ�น BQ ๒.๑ จัำานวิน 4 ตัิวิ

           4.1.1.4  ไมืโคู่รโฟนไร้สาย แบับัไมืค์ู่คู่่� ยี�ห้้อ SHURE รุ่่�น SVX๒๘๘/

PG58-R25  Sound System  จัำานวิน 2 ตัิวิ

         4.1.1.5  ลัำาโพง ยี�ห้้อ BOSE รุ�น 802 Series ๒ จัำานวิน 2 คู่่�

         4.1.1.6  ลัำาโพง ยี�ห้้อ YAMAHA รุ�น A10 Series  จัำานวิน 1 คู่่�

         4.1.1.7  ลัำาโพง ยี�ห้้อ APA รุ�น ap09 Sp ๒ จัำานวิน 2 คู่่�

        ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลี้านนท์ั อาคู่ารพาไลี้พัฒนา 

        4.1.2  เคู่รื�องขึ้ยายเสียง (Amplifiers) สำาห้รับัห้้องขึ้นาดีให้ญ� คู่วิามืจุัประมืาณ์ 200 - 

300 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง ชุุดีเคู่รื�องขึ้ยายเสียงประกอบัด้ีวิย  

         4.1.2.1  เคู่รื�องผู้สมืสัญญาณ์เสียง(มิืกเซึ่อร์) ยี�ห้้อ YAMAHA รุ�น Mg166cx-usb 

         4.1.2.2  เคู่รื�องขึ้ยายเสียง ยี�ห้้อ NPE Powered Mixer รุ�น Fet-550    

         4.1.2.3  ไมืโคู่รโฟนสาย ยี�ห้้อ SHURE รุ�น BQ 2.1 จัำานวิน 4 ตัิวิ

           4.1.2.4  ไมืโคู่รโฟนไร้สาย ชุนิดีไมืค์ู่คู่่� ยี�ห้้อ SHURE SVX๒๘๘/PG58-R25   

Sound System  จัำานวิน 2 ตัิวิ

         4.1.2.๕  ลัำาโพง ยี�ห้้อ YAMAHA รุ�น A10 Series  จัำานวิน 1 คู่่�
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        ห้้องประชุุมือาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์ 

      4.1.3 เคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืไมืล์ัประชุุมืพร้อมืลัำาโพงในตัิวิ (Conference Microphone) สำาห้รับั

ห้้องขึ้นาดีกลัาง คู่วิามืจุัประมืาณ์ 30 - 50 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง ชุุดีเคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืเสียง ประกอบัด้ีวิย  

         4.1.3.1  ชุุดีไมืค์ู่โคู่รโฟน (Conference Microphone) ยื�ห้้อ Philips รุ�น ccs๔๐๐

          4.1.3.2  เคู่รื�องขึ้ยายเสียง ยี�ห้้อ TOA Meeting Amplifier    

        4.1.3.3  ไมืโคู่รโฟนสาย ยี�ห้้อ TOA Meeting Amplifier จัำานวิน 1 ตัิวิ

        ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์

         4.1.4 เคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืไมืล์ัประชุุมืพร้อมืลัำาโพงในตัิวิ (Conference Microphone) สำาห้รับั

ห้้องขึ้นาดีเล็ัก คู่วิามืจุัประมืาณ์ 20 - 30 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง ชุุดีเคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืเสียง ประกอบัด้ีวิย  

        4.1.4.1  ชุุดีไมืค์ู่โคู่รโฟน (Conference Microphone) ยี�ห้้อ NTS รุ�น Dc-10c  

        4.1.4.2  เคู่รื�องขึ้ยายเสียง ยี�ห้้อ TOA Meeting Amplifier    

        4.1.4.3  ไมืโคู่รโฟนสาย ยี�ห้้อ TOA Meeting Amplifier จัำานวิน 1 ตัิวิ

          4.1.4.4  ไมืโคู่รโฟนไร้สาย ยี�ห้้อ TOA Meeting Amplifier จัำานวิน 1 ตัิวิ

  

 4.2  เคู่รื�องฉายภาพมัืลี้ติิมีืเดีียโปรเจัคู่เติอร์

        สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มีืเคู่รื�องฉายภาพ Projector ติิดีตัิ�งให้้บัริการในห้้องประชุุมื อบัรมื

สัมืมืนาขึ้นาดีให้ญ�แลัะขึ้นาดีเล็ัก แลัะสำาห้รับัใชุ้เคู่ลืั�อนทีั� จัำานวิน 5 เคู่รื�อง ประกอบัด้ีวิย   

         ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซ่ึ่กิ อาคู่ารพาไลัพัฒนา

         ยี�ห้้อ Panasonic  รุ�น PT-LB60NTEA จัำานวิน 1 เคู่รื�อง 

         ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลัานนท์ั อาคู่ารพาไลัพัฒนา 

         ยี�ห้้อ Panasonic  รุ�น PT-LB60NTEA  จัำานวิน 1 เคู่รื�อง

         ห้้องประชุุมือาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ 

         ยี�ห้้อ Panasonic  รุ�น PT-LB60NTEA  จัำานวิน 1 เคู่รื�อง

         ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์

         ยี�ห้้อ Panasonic  รุ�น PT-LB60NTEA  จัำานวิน 1 เคู่รื�อง

         งานภาคู่สนามื ห้รือกิจักรรมืกลัางแจ้ัง

         ยี�ห้้อ Panasonic  รุ�น PT-LB60NTEA  จัำานวิน 1 เคู่รื�อง

ซึึ่�งการใชุ้งานเคู่รื�องฉายภาพ (Projectors) มีืรายลัะเอียดีขัึ้�นติอนการใชุ้งานในห้น้า 69

 4.3  คู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา (Computer Notebook)

         คู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา (Computer Notebook) ทีั�มีืให้้บัริการในงานบัริการวิิชุาการขึ้อง

ห้้องประชุุมืสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา  มีืจัำานวิน 1 เคู่รื�อง ได้ีแก�

       ยี�ห้้อ Dell รุ�น Vostro V๑๓๑ จัำานวิน 1 เคู่รื�อง สามืารถนำาไปใชุ้งานได้ีทุักห้้องประชุุมื 

รวิมืถึงงานนอกสถานทีั� การใชุ้คู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา ในงานบัริการวิิชุาการขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา

ส�วินมืากเป็นการใชุ้งานเพื�อการประชุุมื การอบัรมื สัมืมืนาโดียอาจัารย์ห้รือวิิทัยากรจัะผู้ลิัติสื�อการสอน

มืาเพื�อนำาเสนอไปยังผู่้้เรียน ผู่้้เขึ้้าอบัรมื แลัะอีกส�วินห้น�ึ�งก็จัะเป็นผู้ลังานขึ้องนักศึกษิาทีั�นำามืาเสนอติ�อ
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อาจัารย์ผู้่้สอนแลัะเพื�อนนักศึกษิาด้ีวิยกัน โดียมืากจัะใชุ้โปรแกรมื PowerPoint ผู้ลิัติขึึ้�น แลัะโปรแกรมื

ด้ีานสื�อมัืลัติิมีืเดีีย VDO จัากโปรแกรมืทีั�สามืารถอ�านไฟล์ัข้ึ้อม่ืลัแลัะแสดีงผู้ลักับัเคู่รื�องได้ี เมืื�อเวิลัานำาเสนอ

ก็จัะติ�อคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพาเข้ึ้ากับัเคู่รื�องฉายภาพ Projector เพื�อขึ้ยายภาพให้้ให้ญ�ขึึ้�นสามืารถด่ีกัน

ได้ีทัั�วิถึง 

 4.4  คู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะ (Desktop Computer)

        คู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะ (Desktop Computer) ทีั�มีืให้้บัริการในงานบัริการวิิชุาการขึ้อง

ห้้องประชุุมืสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา  มีืจัำานวิน 5 เคู่รื�อง ได้ีแก�

        ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซึ่กิ อาคู่ารพาไลัพัฒนา

           ยี�ห้้อ Dell  รุ�น Opiplex 790 Mt จัำานวิน 2 เคู่รื�อง 

        ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลัานนท์ั อาคู่ารพาไลัพัฒนา 

        ยี�ห้้อ Dell  รุ�น Opiplex 790 Mt จัำานวิน 1 เคู่รื�อง 

        ห้้องประชุุมือาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ 

        ยี�ห้้อ Dell  รุ�น Opiplex 790 Mt จัำานวิน 1 เคู่รื�อง 

        ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์

        ยี�ห้้อ Dell  รุ�น Opiplex 790 Mt จัำานวิน 1 เคู่รื�อง 

         การใชุ้คู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะ ในงานบัริการวิิชุาการขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ส�วินมืาก

เป็นการใชุ้เพื�อการประชุุมื การอบัรมื สัมืมืนาโดียอาจัารย์ห้รือวิิทัยากรนำาไฟล์ัทีั�ต้ิองการนำาเสนอ ใส�อุปกรณ์์

พกพาเชุ�น อุปกรณ์์เก็บัขึ้้อม่ืลั(Harddisk) ห้รือ (Handy Drive, Flash Drive, Thumb Drive)  

อุปกรณ์์ดิีจิัติอลัทีั�ชุ�วิยในการจััดีเก็บัไฟล์ัทัั�งเอกสาร ภาพ เสียง แลัะวิิดีีโอ สื�อมัืลัติิมีืเดีียทุักประเภทั 

มืาเพื�อนำาเสนอไปยังผู้่้เรียน ผู้่้เข้ึ้าอบัรมื สัมืมืนา แลัะอีกส�วินห้นึ�งก็จัะเป็นผู้ลังานขึ้องนักศึกษิา ผู้ลังาน

ขึ้องผู้่้นำาเสนอทีั�นำามืาเสนอติ�ออาจัารย์ผู้่้สอนแลัะเพื�อนนักศึกษิาด้ีวิยกัน ห้รือผู้่้รับัชุมืการนำาเสนอ โดียส�วินมืาก

จัะใชุ้โปรแกรมื PowerPoint ผู้ลิัติขึึ้�น แลัะโปรแกรมืด้ีานสื�อมัืลัติิมีืเดีีย VDO จัากโปรแกรมืทีั�สามืารถ

อ�านไฟล์ัข้ึ้อม่ืลัแลัะแสดีงผู้ลักับัเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะได้ี เมืื�อเวิลัานำาเสนอก็จัะนำาข้ึ้อม่ืลัมืาใส�ใน

คู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะแล้ัวิระบับัจัะเชืุ�อมืติ�อเข้ึ้ากับัเคู่รื�องฉายภาพ Projector เพื�อขึ้ยายภาพให้้ให้ญ�ขึึ้�น

สามืารถด่ีกันได้ีทัั�วิถึง 

 4.5  จัอฉายภาพ (Screen)

      สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ได้ีติิดีตัิ�งจัอฉายภาพ (Screen) ไว้ิในห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา

ขึ้นาดีจัอฉายขึึ้�นอย่�กับัขึ้นาดีขึ้องห้้อง จัำานวิน 3 ห้้อง ประกอบัด้ีวิย 

        ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซ่ึ่กิ อาคู่ารพาไลัพัฒนา

        จัอรับัภาพชุนิดีมือเติอร์ไฟฟ้า ยี�ห้้อ   รุ�น  150” จัำานวิน 1 ชุุดี 

        ห้้องประชุุมือาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ 

        จัอรับัภาพชุนิดีมือเติอร์ไฟฟ้า ยี�ห้้อ   รุ�น  120” จัำานวิน 1 ชุุดี 

        ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์

        จัอรับัภาพชุนิดีมือเติอร์ไฟฟ้า ยี�ห้้อ   รุ�น  120” จัำานวิน 1 ชุุดี  
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เงื�อนไข/ข้อสังเกติ/ข้อคู่วิรระวัิง/สิ�งทีั�คู่วิรคู่ำานึงถึงในการปฏิิบััติิงาน 

 การปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา จัะคู่ำานึงถึง

การให้้บัริการแก�ผู้่้มืารับับัริการเป็นห้ลััก แลัะรวิมืถึงผู้่้ให้้บัริการทีั�ต้ิองมีืคู่วิามืพร้อมืในการให้้บัริการ โดีย

มีืแนวิปฏิิบััติิลัักษิณ์ะทีั�เห้มืาะสมืในการให้้บัริการห้้องประชุุมื แลัะโสติทััศน่ปกรณ์์

 สิ�งทีั�ติ ้องคู่ำานึงถึงเสมือในการปฏิิบััติิงานบัริการให้้บัริการห้้องประชุุมื แลัะอุปกรณ์์งาน

โสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืคืู่อ คู่วิามืพร้อมื โดียเฉพาะการบัริการทีั�ผู่้้รับับัริการจัะไดี้รับัการต้ิอนรับัจัาก

ผู่้้ให้้บัริการ คู่วิามืพร้อมืขึ้องการทัำางานขึ้องผู่้้ให้้บัริการ ห้ากการให้้บัริการงานห้้องประชุุมืไมื�รัดีกุมื

เพียงพออาจัก�อให้้เกิดีคู่วิามืเสียห้ายติ�อผู่้้ขึ้อใชุ้บัริการไดี้ นอกจัากนี�แลั้วิสภาพแวิดีลั้อมือื�นๆ ในการ

ทัำางาน เชุ�น การเติรียมืคู่วิามืพร้อมืการลั�วิงห้น้าขึ้องงานโสติทััศน่ปกรณ์์ถือเป็นปัจัจััยระดัีบัต้ินขึ้องการให้้บัริการ

สภาพอากาศ แสงสวิ�าง ห้รือเสียงก็อาจัก�อให้้เกิดีการเปลีั�ยนแปลังได้ี ห้ากสิ�งเห้ลั�านั�นมีืคู่วิามืบักพร�องแลัะ

ผิู้ดีพลัาดีจัากทีั�กำาห้นดีไวิ้ ก็ติ้องปรับัเปลีั�ยนสถานการณ์์โดียเร�งดี�วิน ดัีงนั�นคู่วิามืพร้อมืในการทัำางาน

ให้้บัริการจัึงเป็นหั้วิใจัสำาคัู่ญขึ้องการทัำางาน เมืื�อมีืคู่วิามืร่้แลัะคู่วิามืเขึ้้าใจัทีั�ถ่กติ้องแลั้วินั�น คู่วิามืพร้อมื

ก็มีืส�วินสำาคัู่ญทีั�จัะประสบัคู่วิามืสำาเร็จัในขึ้ณ์ะทัำางานบัริการนั�นๆ ได้ี

 คู่วิามืพร้อมื คืู่อ การเติรียมืการลั�วิงห้น้าทัั�งผู้่้รับับัริการแลัะผู้่้ให้้บัริการ เพื�อเติรียมืดีำาเนินด้ีานการ

ใชุ้ห้้องประชุุมืให้้มีืประสิทัธิีภาพแลัะประสิทัธิีผู้ลัให้้ได้ีมืากทีั�สุดี การคู่าดีการณ์์ ในเรื�องขึ้องเวิลัา กำาห้นดีการ

ทีั�อาจัมีืการเปลีั�ยนแปลัง แลัะเมืื�อเกิดีขึ้ึ�นแลั้วิจัะมีืผู้ลักระทับัติ�อการทัำางานให้้บัริการ ทัำาให้้การใชุ้งาน

ห้้องประชุุมืมีืการเปลีั�ยนแปลังไปติามืร่ปแบับั เวิลัา สถานทีั� แลัะอุปกรณ์์นั�นๆ ดัีงนั�นมัืกจัะมีืสิ�งสำาคัู่ญอย่� 

4 ประการ ทีั�จัะให้้เกิดีประสิทัธิีภาพแลัะประสิทัธิีผู้ลัในการใชุ้ประชุุมื คืู่อ

 1.  ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ คืู่อ ห้น�วิยงานขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย แลัะห้น�วิยงานภายนอก

 2.  สิ�งแวิดีล้ัอมื คืู่อ ตัิวิองค์ู่กรห้รือห้้องประชุุมื/สถานทีั�ให้้บัริการ

 3.  เคู่รื�องมืือ อุปกรณ์์ คืู่อ อุปกรณ์์ทีั�ใชุ้ในการทัำางาน นำาเสนอในห้้องประชุุมื

 4.  ผู้่้ให้้บัริการ คืู่อ ผู้่้รับัผิู้ดีชุอบั ผู้่้ทีั�ได้ีรับัมือบัห้มืาย เจ้ัาห้น้าทีั�ห้้องประชุุมื

แนวิคิู่ดีห้รืองานวิิจััยทีั�เกี�ยวิข้อง  
 การปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ผู่้้เขีึ้ยนไดี้
ศึกษิาเอกสารแลัะงานวิิจััยทีั�เกี�ยวิข้ึ้อง ดัีงติ�อไปนี�คืู่อ
 1.  แนวิคิู่ดีแลัะทัฤษิฎีเกี�ยวิกับัการบัริการ

 2.  แนวิคิู่ดีเกี�ยวิกับัการให้้บัริการ

 3.  แนวิคิู่ดีเกี�ยวิกับัการพัฒนาบัริการแลัะคุู่ณ์ภาพบัริการ
 4.  งานวิิจััยทีั�เกี�ยวิข้ึ้อง

 1.  แนวิคิู่ดีแลี้ะทัฤษิฎีีเกี�ยวิกับัการบัริการ
  การบัริการเป็นหั้วิใจัห้ลัักขึ้องห้น�วิยงานทีั�มีืผู้ลัติ�อการติอบัสนองขึ้องผู่้้ใชุ้บัริการให้้เกิดีคู่วิามื
พึงพอใจัเพื�อให้้มืาในสิ�งทีั�ติ้องการไมื�วิ�าจัะเป็นห้น�วิยงานภาคู่รัฐทีั�ติ้องการให้้ประชุาชุนในประเทัศเกิดี
คู่วิามืพึงพอใจัในการบัริการห้รือภาคู่ธุีรกิจัทีั�สามืารถติอบัสนองล่ักคู่้าให้้เกิดีคู่วิามืพึงพอใจัในการบัริการ
นำาส่�ผู้ลัประกอบัการทีั�ดีี



คู่่�มืือปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ 34

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

      มีืผู้่้ให้้คู่วิามืห้มืายแลัะคู่ำาจัำากัดีคู่วิามืทีั�เกี�ยวิข้ึ้องกับัการ “บัริการ” ไว้ิห้ลัายทั�านดัีงนี�

        สุมืนา อย่�โพธิี� (2532 อ้างถึงใน กิติติิพัฒน์ อินทัรนิโลัดีมื, 2544, :   18)  ให้้คู่วิามืห้มืายวิ�า

การบัริการ ห้มืายถึง กิจักรรมื ประโยชุน์ห้รือคู่วิามืพึงพอใจั ซึึ่�งได้ีเสนอเพื�อขึ้าย ห้รือกิจักรรมืทีั�จััดีรวิมืกัน 

ขึ้ายบัริการ

        พรเทัพ ปิยวัิฒนาเมืธีา (2536, : 58) ให้้คู่วิามืห้มืายวิ�า การให้้บัริการ ห้มืายถึง การให้้ล่ักคู้่า

ในสิ�งทีั�ล่ักคู้่าต้ิองการในเวิลัาทีั�เขึ้าต้ิองการแลัะในแบับัทีั�เขึ้าต้ิองการ

       สุจิัติรา ขึ้ำานิวิิกย์กรณ์์ (2538 อ้างถึงใน ศรัณ์ย์ ทิัพย์บัำารุง, 2544, : 6) ให้้คู่วิามืห้มืายวิ�า 

การบัริการ ห้มืายถึง การกระทัำาห้รือการปฏิิบััติิอันแสดีงออกในร่ปแบับัขึ้องคู่วิามืสะดีวิกสบัายคู่วิามืปลัอดีภัย 

เชุ�น การคู่มืนาคู่มื การสื�อสาร การประกันภัย ซึึ่�งไมื�มีืผู้่้ใดีสามืารถจัับัต้ิองได้ี

      สรุปได้ีวิ�า การบัริการ ห้มืายถึง การดีำาเนินการเพื�อติอบัสนองคู่วิามืต้ิองการขึ้องผู้่้รับับัริการ

อย�างดีีเยี�ยมื เป็นเลิัศ โดียยึดีห้ลัักวิ�าต้ิองสะดีวิก รวิดีเร็วิ ปลัอดีภัย โปร�งใส แลัะเป็นธีรรมืติรงกับัคู่วิามื   

ต้ิองการขึ้องผู่้้รับับัริการให้้มืากทีั�สุดี อันนำามืาซึ่ึ�งคู่วิามืประทัับัใจัห้รือคู่วิามืพึงพอใจัแก�ผู่้้รับับัริการ แลัะ 

สร้างภาพลัักษิณ์์ทีั�ดีีติ�อองค์ู่กร 

 2.  แนวิคิู่ดีเกี�ยวิกับัการให้้บัริการ

    วิิชุาญ ฤทัธิีรงค์ู่ (2528 อ้างถึงใน สามืารถ ยิ�งคู่ำาแห้ง, 2553, : 15) กลั�าวิวิ�า การให้้บัริการ

แลัะการต้ิอนรับัล่ักคู้่าให้้ได้ีรับัคู่วิามืพอใจัอยากทีั�จัะมืาใชุ้บัริการอีก คู่วิรดีำาเนินการ ดัีงนี�

      2.1  พนักงานต้ิองแติ�งกายสะอาดี เรียบัร้อย

      2.2  ต้ิอนรับัล่ักคู้่าทุักคู่นอย�างเสมือภาคู่ เทั�าเทีัยมืกัน

      2.3  พนักงานมีืคู่วิามืรอบัร้่ในห้น้าทีั� บัริการด้ีวิยคู่วิามืรวิดีเร็วิมีืคู่วิามืกระตืิอรือร้น

      2.4  คู่วิรมีืการสืบัห้าข้ึ้อม่ืลัขึ้องล่ักคู้่าจัากแห้ลั�งติ�าง ๆ เพื�อจัะได้ีต้ิอนรับัอย�างเห้มืาะสมื

      2.5  การให้้บัริการล่ักคู้่าจัะต้ิองด่ีถึงคู่วิามืต้ิองการขึ้องล่ักคู้่าเป็นสำาคัู่ญ

      2.6  สถานทีั�ทัำาการต้ิองด่ีแลัให้้สะอาดี มีืการจััดีทีั�พักคู่อยสำาห้รับัล่ักคู้่า

      2.7  ห้มัื�นออกเยี�ยมืล่ักคู้่าห้รือธุีรกิจัขึ้องล่ักคู้่าอย�างสมืำ�าเสมือ

      2.8  สร้างสื�อสัมืพันธ์ีระห้วิ�างล่ักคู้่าติ�อล่ักคู้่าชุนิดีปากติ�อปากซึึ่�งเป็นวิิธีีทีั�ได้ีผู้ลัทีั�สุดี

      2.9  การพัฒนาระบับังานโดียการนำาเทัคู่โนโลัยีให้มื� ๆ เข้ึ้ามืา

      2.10  ให้้คู่ำาแนะนำาด้ีานวิิชุาการแลัะการติลัาดีแก�ล่ักคู้่า

 3.  แนวิคิู่ดีเกี�ยวิกับัการพัฒนาบัริการแลี้ะคุู่ณ์ภาพบัริการ

           3.1  การพัฒนา (Development) ห้มืายถึงการเปลีั�ยนแปลังติามืแผู้นทีั�มีืการกำาห้นดีทิัศทัาง

(Planed or Directed Change) แลัะรายลัะเอียดีไวิ้ลั�วิงห้น้าวิ�าจัะพัฒนาอะไร พัฒนาอย�างไรเมืื�อใดี

ใคู่รจัะเป็นผู่้้พัฒนา ทัั�งนี�เพื�อคู่วิามืเป็นดีีอย่�ดีีขึ้องคู่น ซึ่ึ�งห้มืายคู่วิามืรวิมืถึงการไดี้รับัคู่วิามืเสมือภาคู่แลัะ

คู่วิามืยติุิธีรรมืในสังคู่มื (Social Justice) ด้ีวิย ดัีงนั�นคู่นจึังเป็นเป้าห้มืายสุดียอดีขึ้องการพัฒนาเพราะเป็น

ทัั�งผู้่้ถ่กพัฒนาแลัะรับัผู้ลัขึ้องการพัฒนา

    3.2 การบัริการ (Services) ห้มืายถึง พฤติิกรรมื กิจักรรมื ห้รือกระบัวินการดีำาเนินขึ้อง    

บุัคู่คู่ลัห้รือองคู่์การเพื�อติอบัสนองคู่วิามืติ้องการขึ้องบุัคู่คู่ลัอื�นแลัะผู้ลัจัากการกระทัำานั�นก�อให้้     
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เกิดีคู่วิามืพึงพอใจัการบัริการทีั�ดีีจัะสามืารถติอบัสนองคู่วิามืติ้องการขึ้องผู่้้อื�นไดี้ติรงติามืทีั�บุัคู่คู่ลันั�น

คู่าดีห้วัิงไวิ้พร้อมืทัั�งทัำาให้้บุัคู่คู่ลันั�นเกิดีคู่วิามืร่้สึกทีั�ดีีแลัะในขึ้ณ์ะเดีียวิกันก็ร่้สึกประทัับัใจัในสิ�งทีั�รับัไป 

พร้อมื ๆ กันด้ีวิย

    3.3  การพัฒนาบัริการ ห้มืายถึงการเปลีั�ยนแปลังติามืแผู้นห้รือทีั�มีืการกำาห้นดีทิัศทัางซึึ่�งพฤติิกรรมื

ห้รือกิจักรรมื ห้รือการกระทัำาในทัางทีั�มีืคุู่ณ์ภาพทีั�บุัคู่คู่ลัห้นึ�งทัำาให้้ห้รือส�งมือบัติ�ออีกบุัคู่คู่ลัห้นึ�ง

      3.4  คุู่ณ์ภาพ  (Quality) ห้มืายถึงระดัีบัคู่วิามืเป็นเลิัศ(Degree of Excellence ในคุู่ณ์ลัักษิณ์ะ

โดียรวิมืขึ้องผู้ลิัติผู้ลั ห้รือบัริการทีั�ปราศจัากขึ้้อบักพร�องแลัะติอบัสนองคู่วิามืติ้องการเป็นทีั�พึงพอใจัขึ้อง

ล่ักคู้่าห้รือผู้่้รับับัริการแลัะเกิดีประโยชุน์ติามืคู่วิามืต้ิองการขึ้องล่ักคู้่า โดียปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานทัางเทัคู่นิคู่

ห้รือมืาติรฐานทัางวิิชุาชีุพ ซึึ่�งต้ิองมีืมิืติิติ�างๆ ในด้ีานคู่วิามืร้่คู่วิามืสามืารถขึ้องผู้่้ให้้บัริการ

      3.5  คุู่ณ์ภาพบัริการ (Service Quality) ห้มืายถึงระดัีบัคู่วิามืสามืารถขึ้องผู้ลิัติผู้ลัห้รือบัริการ

ในการบัำาบััดีคู่วิามืต้ิองการขึ้องล่ักคู้่าทีั�มีืคุู่ณ์ลัักษิณ์ะได้ีมืาติรฐานปราศจัากข้ึ้อบักพร�อง (Zero Defect) แลัะ

สอดีคู่ล้ัองกับัคู่วิามืต้ิองการขึ้องล่ักคู้่าถึงขัึ้�นเป็นทีั�พึงพอใจั (Satisfaction) องค์ู่ประกอบัห้ลัักทีั�กำาห้นดีคู่วิามื

พึงพอใจัขึ้องล่ักคู้่าผู้่้รับับัริการติ�อการให้้บัริการ ซึึ่�งเป็นหั้วิใจัขึ้องคุู่ณ์ภาพบัริการ

      สรุป การพัฒนาคุู่ณ์ภาพการให้้บัริการจัะติ้องมีืการเพิ�มืเติิมืห้รือการเปลีั�ยนแปลังในทิัศทัาง

เพื�อสอดีคู่ล้ัองกับัภารกิจัด้ีวิยคู่วิามืสะดีวิก รวิดีเร็วิปลัอดีภัยแลัะเป็นธีรรมื เพื�อให้้เกิดีคู่วิามืพึงพอใจัติ�อผู้่้รับับัริการ

 4.  งานวิิจััยทีั�เกี�ยวิข้อง

     สุทัรรศน์  สุคู่ำาภา (2536 : 168) ศึกษิาการพัฒนาระบับับัริห้ารจััดีการห้้องประชุุมืวิิทัยาลััย

นคู่รราชุสีมืา พบัวิ�า การประชุุมืเป็นกิจักรรมืทีั�ให้้ประโยชุน์อย�างมืากแก�องคู่์กรทัั�งห้ลัายไมื�วิ�าจัะเป็น

ห้น�วิยงานราชุการห้รือเอกชุน โดียเฉพาะเมืื�อมีืคู่วิามืจัำาเป็นติ้องระดีมืคู่วิามืคิู่ดีเพื�อแก้ปัญห้าห้รือทัำางาน

สำาคัู่ญทีั�ต้ิองการคู่วิามืร�วิมืมืือจัากห้ลัายฝึ�ายไมื�วิ�าจัะเป็นจัากห้น�วิยงานเดีียวิกัน ห้รือคู่นลัะห้น�วิยงานเพื�อ

ให้้งานนั�นบัรรลุัผู้ลัสำาเร็จัติามืเป้าห้มืาย ดัีงนั�นการจััดีสรรการใชุ้งานห้้องประชุุมืซึึ่�งเป็นทัรัพยากรส�วินกลัางใน

แติ�ลัะองค์ู่กรจึังเป็นเรื�องทีั�สำาคัู่ญ โดียเฉพาะองค์ู่กรทีั�มีืขึ้นาดีให้ญ�แลัะมีืห้้องประชุุมืจัำานวินมืาก การจััดีสรร

การใชุ้ห้้องประชุุมืโดียใชุ้ระบับัการจัดีบัันทึัก อาจัเกิดีปัญห้ามืากมืาย อาทิัเชุ�น การจัองห้้องประชุุมืพร้อมืกัน

แล้ัวิเกิดีการซึ่ำ�าซ้ึ่อนขึ้องการจัอง เจ้ัาห้น้าทีั�ต้ิองใชุ้เวิลัาในการทีั�จัะทัราบัได้ีวิ�าชุ�วิงเวิลัาทีั�ผู้่้ต้ิองการใชุ้ห้้องนั�น

วิ�างห้รือไมื�วิ�าง ไมื�สามืารถบัอกรายลัะเอียดีขึ้องห้้องประชุุมืนั�นๆ ไดี้วิ�ามีือุปกรณ์์เพื�อรองรับัการประชุุมื

อะไรบ้ัาง แลัะจัำานวินขึ้องทีั�นั�งในห้้องประชุุมืจัะเพียงพอกับัจัำานวินผู้่้เข้ึ้าร�วิมืประชุุมืห้รือไมื� การชุ�วิยเห้ลืัอ

ขึ้องเจั้าห้น้าทีั�ผู่้ ้ด่ีแลัห้้องประชุุมืให้้มีืการจััดีสรรห้้องประชุุมืไดี้อย�างมีืประสิทัธิีภาพเพิ�มืมืากขึ้ึ�น 

จึังต้ิองการให้้มีืการพัฒนาระบับัสารสนเทัศเพื�อชุ�วิยในการจััดีสรรการใชุ้งานห้้องประชุุมือย�างมีืประสิทัธิีภาพ 
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บัทัทีั� 4
เทัคู่นิคู่ในการปฏิิบััติิงาน

กลี้ยุทัธ์การปฏิิบััติิงาน
 สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา เป็นห้น�วิยงานในสังกัดีมืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ ทีั�จััดีตัิ�งขึึ้�นเป็นศ่นย์รวิมืด้ีาน
ศิลัปวัิฒนธีรรมื ขึ้นบัธีรรมืเนียมื ประเพณี์ องค์ู่คู่วิามืร้่ทีั�คู่รอบัคู่ลุัมืพื�นทีั� 14 จัังห้วัิดีภาคู่ใต้ิ ได้ีแก�จัังห้วัิดี
ชุุมืพร ระนอง ภ่เก็ติ พังงา สุราษิฎร์ธีานี กระบีั� ติรัง นคู่รศรีธีรรมืราชุ พัทัลุัง สต่ิลั สงขึ้ลัา ปัติติานี 
ยะลัา แลัะนราธิีวิาส มีืภารกิจัเพื�อรองรับักิจักรรมืทัางดี้านวัิฒนธีรรมื กิจักรรมืการเรียนการสอน 
การประชุุมื การอบัรมื สัมืมืนา ซึึ่�งมีืห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา ขึ้นาดีเล็ัก ขึ้นาดีกลัาง แลัะขึ้นาดีให้ญ�
ไว้ิให้้บัริการ  ผู้่้มืาใชุ้บัริการส�วินมืากเป็นนักเรียน นิสิติ นักศึกษิา คู่ร่ อาจัารย์ นักวิิชุาการ นักวิิจััย เจ้ัาห้น้าทีั�
ขึ้องห้น�วิยงานภาคู่รัฐ ทีั�อย่�ในเขึ้ติพื�นทีั�รับัผิู้ดีชุอบัขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา แลัะมีืห้น�วิยงานภาคู่เอกชุน
รวิมืถึงประชุาชุนทัั�วิไป มืาขึ้อใชุ้บัริการห้้องประชุุมื สถานทีั�จััดีกิจักรรมืการประชุุมื การอบัรมื สัมืมืนาอีกด้ีวิย 
 ซึึ่�งกลัยุทัธ์ีในการเป็นเจ้ัาบ้ัานทีั�ดีี ต้ิอนรับัทีั�ดีี แลัะบัริการด้ีวิยใจัขึ้องการเป็นเจ้ัาบ้ัาน ผู้่้ให้้บัริการ 
ติ้องบัริการติามืคู่วิามืติ้องการใชุ้บัริการขึ้องผู่้้ขึ้อใชุ้สถานทีั� ห้้องประชุุมื แลัะห้้องพักให้้ไดี้มืากทีั�สุดี เพื�อ 
ประสิทัธิีผู้ลัในการให้้บัริการทีั�สะดีวิก สบัาย ประทัับัใจั เป็นกันเองติ�อผู่้้มืาใชุ้บัริการห้รือผู่้้มืาเยือน ซึ่ึ�ง    
การเข้ึ้ามืาขึ้อใชุ้ห้้องประชุุมืจัะเป็นภารกิจัห้ลัักขึ้องห้น�วิยงานนั�นๆ ทีั�เข้ึ้ามืาใชุ้บัริการ มีืการศึกษิาข้ึ้อม่ืลั 
พื�นทีั�ขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา สถานทีั� ห้้องประชุุมืติ�างๆ ทีั�เห้มืาะกับัการเลืัอกให้้เข้ึ้ากับักิจักรรมืแลัะ
จัำานวินผู้่้เข้ึ้าประชุุมื อบัรมื แลัะสัมืมืนาทีั�เห้มืาะสมืกับัขึ้นาดีห้้องประชุุมืนั�นๆ แลัะยังรวิมืถึงพื�นทีั� สถานทีั�
รอบัอาคู่ารทีั�มีืผู้ลัติ�อการเลืัอกห้้องประชุุมื มีืสามืารถรองรับั อิ�มืเอมืกับับัรรยากาศรอบัลุั�มืนำ�าทัะเลัสาบั
สงขึ้ลัา มุืมืมืองทัะเลั สะพานติิณ์ส่ลัานนท์ั แลัะจุัดีชุมืวิิวิทีั�มืองได้ี 360 องศา มืองเห็้นมุืมืเมืืองสงขึ้ลัา 
รวิมืทัั�งฝัึ�งสิงขึ้ร(สิงห้นคู่ร) 
 พื�นทีั�ขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา เป็นกลัยุทัธี์ห้นึ�งทีั�ชัุกนำาในเชิุงภาพลัักษิณ์์แลัะลัักษิณ์ะเฉพาะ
ทัางดี้านวัิฒนธีรรมื ขึ้นบัธีรรมืเนียมื ประเพณี์ขึ้องภาคู่ใติ้ สามืารถนำาเสนอเชิุงการทั�องเทีั�ยวิเขึ้้าส่�
วัิฒนธีรรมืภาคู่ใต้ิ ด้ีวิยภายใต้ิการนำาเสนอมัืลัติิมีืเดีีย(วิิดีีทััศน์)ขึ้องสถาบัันฯ ก�อนการประชุุมื นำามืาเป็น  
ขึ้้อม่ืลันำาชุมืห้น�วิยงานสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ เพื�อเป็นการชุวินเชิุญศึกษิาแห้ลั�ง   
เรียนร้่ในพิพิธีภัณ์ฑ์์คู่ติิชุนวิิทัยาลัำาดัีบัติ�อไป
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ขั�นติอนการปฏิิบััติิงาน
 ขัึ้�นติอนในการปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 
มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ มีืรายลัะเอียดีดัีงนี�
 1.  ขัึ้�นติอนขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
 2.  ขัึ้�นติอนกรอกแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
 3.  ขัึ้�นติอนแลัะวิิธีีการปฏิิบััติิงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ แลัะ 
 4.  ขัึ้�นติอนการประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัในการบัริการ

 1. ขั�นติอนขอใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
     การขึ้อใชุ้บัริการห้้องประชุุมื สถานทีั�จััดีกิจักรรมืการประชุุมื การอบัรมื สัมืมืนาอีกด้ีวิย ซึึ่�งมีื      
ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์แบั�งออกได้ีเป็น  2 กลุั�มื 
            1.1  ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์จัากภายใน ประกอบัไปด้ีวิยคู่ณ์ะติ�างๆ สถาบัันติ�างๆ ห้น�วิยงาน
ในสังกัดีมืห้าวิิทัยาลััย รวิมืถึงสำานักงานสภามืห้าวิิทัยาลััย, สำานักงานมืห้าวิิทัยาลััย, สำานักงานวิิทัยาเขึ้ติสงขึ้ลัา,
สำานักงานวิิทัยาเขึ้ติพัทัลุัง, ส�วินงานวิิชุาการ, ส�วินงานอื�นๆ, ห้น�วิยงานลัักษิณ์ะพิเศษิ เข้ึ้ามืาขึ้อใชุ้บัริการ
พื�นทีั�ทัางด้ีานวัิฒนธีรรมืใชุ้เพื�อกิจักรรมืด้ีานวัิฒนธีรรมื กิจักรรมืการเรียนการสอน การประชุุมื การอบัรมื
สัมืมืนาขึ้องมืห้าวิิทัยาลััย ทีั�มืห้าวิิทัยาลััยไดี้กำาห้นดีจััดีขึ้ึ�นเป็นกิจักรรมืประจัำา แลัะกิจักรรมืเฉพาะกิจั 
ไดี้แก�   กิจักรรมืปฐมืนิเทัศนิสิติ นักศึกษิา กิจักรรมืสอนเสริมืพิเศษิปริญญาติรี กิจักรรมืวิิชุาทัักษิิณ์ศึกษิา
กิจักรรมือบัรมืผู้่้นำาชุมืรมืนิสิตินักศึกษิา กิจักรรมืนานาชุาติิติามืโคู่รงการสนับัสนุน เห้ลั�านี�เป็นต้ิน ผู้่้ขึ้อใชุ้
บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์จัะเป็นผู้่้ประสานงาน ส�วินให้ญ�จัะเป็นบุัคู่ลัากรในงานส�งเสริมืแลัะบัริการการศึกษิา
ห้รือเจ้ัาห้น้าทีั�ทีั�เกี�ยวิข้ึ้องในการประสานงาน มีืบัางกิจักรรมืผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์เป็นบุัคู่ลัากรงาน
บัริห้ารแลัะธุีรการ กรอกแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์         แลัะนำาเสนอผู้่้อำานวิยการสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา
เพื�อพิจัารณ์าอนุมัืติิ
            1.2   ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์จัากภายนอก ประกอบัไปด้ีวิยห้น�วิยงานการศึกษิาภาคู่รัฐ
แลัะภาคู่เอกชุน โรงเรียน ศ่นย์การศึกษิานอกโรงเรียน คู่ณ์ะห้น�วิยงานทัางทัห้าร ติำารวิจั ห้น�วิยงาน
ทัางธุีรกิจั ห้น�วิยงานในพิื�นในภาคู่ใต้ิ แลัะส�วินภิ่มืภาคู่อื�นๆ รวิมืทัั�งประชุาชุนทัั�วิไปทีั�สัญจัรเดิีนทัางมืาขึ้อใชุ้
พื�นทีั�อาคู่ารสถานทีั�เพื�อจััดีกิจักรรมื มืาขึ้อใชุ้บัริการห้้องประชุุมืแลัะโสติทััศน่ปกรณ์์ติามืวัิติถุประสงคู่์
ขึ้องห้น�วิยงานแลัะองค์ู่กรนั�น  ขึ้อใชุ้บัริการโดียการกรอกแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ ผู้�านหั้วิห้น้า
งานอาคู่ารสถานทีั�แลัะยานพาห้นะ หั้วิห้น้าสำานักงาน       แลัะธีรุการงานอาคู่ารนำาเสนอผู้่อ้ำานวิยการสถาบััน
ทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิาเพื�อพิจัารณ์าอนุมัืติิ
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 2.  ขั�นติอนกรอกแบับัฟอร์มืขอใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
            งานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ในฐานะผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ 
ในงานบัริการวิิชุาการขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ไดี้จััดีทัำาแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ขึึ้�นมืา
เพื�ออำานวิยคู่วิามืสะดีวิกในการขึ้อใชุ้บัริการแลัะการให้้บัริการ เป็นแบับัมืาติรฐานเดีียวิกัน โดียแยกแบับัฟอร์มื
ได้ีเป็น 2 ส�วิน คืู่อ
     2.1  แบับัฟอร์มืคู่ำาขึ้อใชุ้สถานทีั� แบับัฟอร์มืทีั�ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการสามืารถเลืัอกสถานทีั�ห้้องพัก ห้รือ
ห้้องประชุุมื ติามืคู่วิามืพึงพอใจั ห้รือให้้เห้มืาะกับักับักิจักรรมืห้รือการประชุุมื อบัรมื สัมืมืนาขึ้องห้น�วิยงานนั�นๆ

ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ ติ้องกรอกแบับัฟอร์มืในการขึ้อใชุ้บัริการติามืทีั�กำาห้นดีเพื�อขึ้อใชุ้บัริการ

ดัีงรายลัะเอียดีติ�อไปนี�

  2.1.1  กรอกชืุ�อผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ 

  2.1.2  กรอกเลัขึ้บััติรประชุาชุน แลัะทีั�อย่�

  2.1.3  กรอกข้ึ้อม่ืลัเบัอร์โทัรศัพท์ั โทัรสาร อีเมืล์ั

  2.1.4  เลืัอกห้้องพัก ห้รือห้้องประชุุมื แลัะจัำานวินห้้องทีั�ใชุ้ในกิจักรรมื

  2.1.5  กรอกวัินทีั�/เดืีอน/พ.ศ. เวิลัา ทีั�ขึ้อใชุ้บัริการห้้องพัก ห้รือห้้องประชุุมื

  2.1.6  ลังชืุ�อผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ
     2.2  แบับัฟอร์มืการขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ แบับัฟอร์มืทีั�ผู้่้ใชุ้บัริการห้้องประชุุมื แจ้ังคู่วิามืประสงค์ู่
ในคู่วิามืจัำาเป็นในการใชุ้อุปกรณ์์โสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืนั�นๆ ติามืประเภทัแลัะจัำานวิน ให้้เห้มืาะสมื

กับัลัักษิณ์ะกิจักรรมืห้รือการประชุุมื การอบัรมื สัมืมืนา แลัะติ้องกรอกแบับัฟอร์มืในการขึ้อใชุ้บัริการ

โสติทััศน่ปกรณ์์ติามืทีั�กำาห้นดีเพื�อขึ้อใชุ้บัริการ ดัีงรายลัะเอียดีติ�อไปนี�

  2.2.1  กรอกชืุ�อผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ 

  2.2.2  กรอกข้ึ้อม่ืลัสังกัดีฝึ�าย/งาน แลัะห้น�วิยงาน 

  2.2.3  ระบุัขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในงาน/กิจักรรมื

  2.2.4  ทัำาเคู่รื�องห้มืายถ่กเลืัอกห้้องประชุุมื

  2.2.5  กรอกวัินทีั�/เดืีอน/พ.ศ. เวิลัา ทีั�ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

  2.2.6  เลืัอกประเภทัโสติทััศน่ปกรณ์์ทีั�ต้ิองการใชุ้บัริการ โดียการทัำาเคู่รื�องห้มืายถ่ก

ในชุ�องห้น้าประเภทัโสติทััศน่ปกรณ์์แลัะจัำานวินโสติทััศน่ปกรณ์์ทีั�กำาห้นดี

  2.2.7  ลังชืุ�อผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ แลัะเบัอร์โทัรติิดีติ�อ
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สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ข้าพเจ้า                                                                  เลขประจ าตัวประชาชน
ท่ีอยู่
โทรศัพท์ โทรสาร        Email:
มีความประสงค์ขอใช้สถานท่ีของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดังน้ี

รวม จ านวน ค่าธรรมเนียม
(คืน) ห้อง (คืน)

ห้องพัก เรียน  ผู้อ านวยการ
อาคารนวมภูมินทร์ 1. จัดสถานท่ีให้ได้ โดยจัดผู้รับผิดชอบ ดูแลฯ ดังน้ี
- เด่ียว 600.00     
- คู่ 800.00     
อาคารอาศรมฯ 800.00     
อาคารพักรวม
- นักเรียน/นักศึกษา 2,000.00  2.  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับ
- บุคคลท่ัวไป 3,000.00      ผู้รับผิดชอบฯ

รวม          (ลงช่ือ)
รวม         ต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าภารกิจอาคารฯ
(วัน) วันแรก วันต่อไป             วันท่ี

บ้านซูซูกิ 3,000.00  2,500.00  
ติณสูลานนท์ 2,000.00  1,200.00  
อาศรม 1,500.00  1,200.00  เป็นเงิน                 บาท   คงเหลือ ข าระ                 บาท
จรัญ จารุวัฒนา 1,000.00  1,000.00  ได้รับไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี                  เล่มท่ี

รวม
อ่ืน ๆ

เวทีโรงละครเปิด
- มีรายได้
- ไม่มีรายได้
ลานอาคารอาศรม

รวม

1. อนุญาตให้ใช้สถานท่ี โดยค่าธรรมเนียมให้ปฏิบัติ ดังน้ี
¨  จ่ายตามอัตราของมหาวิทยาลัย
¨  ลดให้          %
¨  งดเก็บค่าธรรมเนียม

2. อนุญาตให้มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ฯ ตามท่ีภารกิจอาคารสถานท่ี ฯ
เสนอ และอนุมัติให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ

บันทึกของภารกิจอาคารฯ

แบบค าขอใช้สถานท่ี

            (ลงช่ือ)
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์)

ต าแหน่ง รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

เวลาเข้า                               เวลาออก

รายการ วันท่ี รวมเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียม (วัน)ห้องประชุม วันท่ี รวมเงิน (บาท)

              วันท่ี

ค่าธรรมเนียม รวมท้ังส้ิน                     บาท    ลดให้          %              
บันทึกของภารกิจคลังฯ

บันทึกส่ังการ(ลงช่ือ)                                        ผู้ขอใช้           วันท่ี
เวลาเข้า                               เวลาออก

เวลาเข้า                               เวลาออก

ภารกิจอาคารสถานที่ ฯ
รับที่.......................ผู้รับ..............
วันที.่.....................เวลา..............

แบับัฟอร์มืคู่ำาขอใชุ้สถานทีั�
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แบับัฟอร์มืขอใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
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  3.  ขั�นติอนแลี้ะวิิธีการปฏิิบััติิงานให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

  การให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในงานบัริการวิิชุาการห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา 

มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ มีืโสติทััศน่ปกรณ์์ทีั�ให้้บัริการในห้้องประชุุมื จัำานวิน 4 ห้้องห้ลััก คืู่อ

      ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซึ่กิ อาคู่ารพาไลัพัฒนา ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องประชุุมื อบัรมื 

สัมืมืนาขึ้นาดีให้ญ� คู่วิามืจุั ประมืาณ์ 100 - 200 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง

      ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลัานนท์ั อาคู่ารพาไลัพัฒนา  ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องกิจักรรมืห้รือ

นันทันาการ ขึ้นาดีให้ญ� คู่วิามืจุัประมืาณ์ 200 - 300 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง 

      ห้้องประชุุมือาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ ให้้บัริการโสติทััศน่ป

กรณ์์ในห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนาขึ้นาดีกลัาง คู่วิามืจุัประมืาณ์ 40-50  คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง

    ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์ ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ในห้้องประชุุมื 

อบัรมื สัมืมืนา ขึ้นาดีเลั็ก  คู่วิามืจุัประมืาณ์ 20 - 30 คู่น จัำานวิน 1 ห้้อง

      โดียในแติ�ลัะห้้องจัะมีืโสติทััศน่ปกรณ์์ให้้บัริการแลัะมีืขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงาน ดัีงนี�

      3.1  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องขึ้ยายเสียง (Amplifiers) สำาห้รับัห้้องขึ้นาดีให้ญ�

ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ึ่ซ่ึ่กิ อาคู่ารพาไลัพัฒนา สำาห้รับัประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา

      3.2  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องขึ้ยายเสียง (Amplifiers) สำาห้รับัห้้องขึ้นาดีให้ญ�

ห้้องประชุุมืบ้ัานติิณ์ส่ลัานนท์ั อาคู่ารพาไลัพัฒนา  สำาห้รับักิจักรรมืแลัะนันทันาการ

      3.3  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้ชุุดีคู่วิบัคุู่มืไมืค์ู่ประชุุมื Conference Microphones  

ห้้องประชุุมือาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลัปกรรมืทัักษิิณ์  สำาห้รับัประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา 

วิิชุาการขึ้นาดีกลัาง

      3.4  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้ชุุดีคู่วิบัคุู่มืไมืค์ู่ประชุุมื Conference Microphones   

ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์  สำาห้รับัประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา วิิชุาการขึ้นาดีเล็ัก

      3.5  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้คู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพากับัเคู่รื�องฉายภาพ Projector 

      3.6  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้คู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะกับัเคู่รื�องฉายภาพ Projector

      3.7  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องฉายภาพ (Projector) 

      3.8  ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้จัอฉายภาพ  (Screen) แบับัใชุ้ปุ�มืคู่วิบัคุู่มื
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 3.1  ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องขยายเสียง (Amplifiers) สำาห้รับัห้้องขนาดีให้ญ�

        ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ซ่กิ อาคู่ารพาไลี้พัฒนา

          3.1.1  ติรวิจัเชุ็คู่สายไมืโคู่รโฟนมืายังตัิวิเคู่รื�องขึ้ยายเสียง แลัะสายสัญญาณ์ออกจัาก

เคู่รื�องขึ้ยายเสียงไปยังลัำาโพง วิ�าได้ีติ�อถ่กต้ิองเรียบัร้อยห้รือไมื� ถ้ายงัไมื�ได้ีติ�อก็ให้้ติ�อสายให้้เรียบัร้อยก�อนเปิดีเคู่รื�อง

 

  ภาพทีั� 1 ห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนาขึ้นาดีให้ญ� มีืลัำาโพงติิดีผู้นัง

    ภาพทีั� 2 เคู่รื�องขึ้ยายเสียง 

    ภาพทีั� 3 ลัำาโพง
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        3.1.2  เสียบัปลัั�กไฟชุุดีเคู่รื�องขึ้ยายเสียงในต้่ิทีั�เต้ิาเสียบัไฟฟ้าทีั�ผู้นังห้้อง เปิดีสวิิติซ์ึ่ไฟรวิมื 

แลัะเปิดีสวิิติซ์ึ่ Power On ทีั�เคู่รื�อง Multiple Power ในชุุดีเคู่รื�องขึ้ยายเสียง

  ภาพทีั� 4 เปิดีสวิิติซ์ึ่ Power On ทีั�เคู่รื�อง Multiple Power

         3.1.3  เปิดีสวิิติซ์ึ่ Power On ทีั�เคู่รื�องขึ้ยายเสียงยี�ห้้อ Modify รุ�น ME-300MF 

ในต้่ิชุุดีเคู่รื�องขึ้ยายเสียง

   ภาพทีั� 5 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ Power On ทีั�เคู่รื�องขึ้ยายเสียง
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        3.1.4  ปรับัระดัีบัเสียงชุ�องทีั�เลืัอกนำาสัญญาณ์เข้ึ้ามืา โดียการเลืั�อนสไลัด์ีขึึ้�นลัง สัญญาณ์

ทีั�นำาเข้ึ้ามืานอกจัากไมืโคู่รโฟนแล้ัวิ ยังนำาสัญญาณ์เสียงจัากแห้ลั�งอื�นเข้ึ้ามืาได้ีด้ีวิย

   ภาพทีั� 6 การปรับัระดัีบัเสียงจัากชุ�องทีั�นำาสัญญาณ์เข้ึ้ามืา

         3.1.5  ปรับัระดัีบัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงทีั�ชุ�อง L-MIX-R ติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 7 การปรับัระดัีบัเสียงทีั�ชุ�อง L-MIX-R

   ภาพทีั� 8 เช็ุคู่ติำาแห้น�งนำาเข้ึ้าเสียงสัญญาณ์เพิ�มืเติิมื เชุ�น เสียงจัาก

                           เคู่รื�องอ�าน CD/DVD ห้รือเสียงนำาเข้ึ้าจัากคู่อมืพิวิเติอร์
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   ภาพทีั� 9 การปรับัระดัีบัเสียงจัากชุ�องทีั�นำาสัญญาณ์เข้ึ้ามืา

   ภาพทีั� 10 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�ไมืโคู่รโฟนแบับัสาย

   ภาพทีั� 11  การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�ไมืโคู่รโฟนแบับัไร้สาย
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         3.1.6  ทัดีสอบัสัญญาณ์เสียงจัากไมืโคู่รโฟนแติ�ลัะชุ�องทีั�นำาเขึ้้ามืา ปรับัแติ�งเสียงทุั้มื

กลัาง แห้ลัมื แลัะคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 12  การปรับัระดัีบัเสียงแห้ลัมื

   ภาพทีั� 13  การปรับัระดัีบัเสียงกลัาง

   ภาพทีั� 14  การปรับัระดัีบัเสียงทุ้ัมื
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   ภาพทีั� 15  การใชุ้ไมืโคู่รโฟนแบับัมีืสาย แลัะไร้สาย 

 

         3.1.7  เมืื�อใชุ้ชุุดีเคู่รื�องขึ้ยายเสียงเสร็จัแล้ัวิ ปรับัเลืั�อนสไลัด์ีในแติ�ลัะชุ�องสัญญาณ์ลังมืา

ในระดัีบัติำ�าสุดี ปิดีสวิิติซึ่์ Off ทีั�เคู่รื�องขึ้ยายเสียง ปิดีสวิิติซึ่์ Off ทีั�เคู่รื�อง Multiple Power แลัะปิดี

สวิิติซ์ึ่ไฟออกติามืลัำาดัีบั

 3.2  ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องขยายเสียง (Amplifiers) สำาห้รับัห้้องขนาดีให้ญ�

        ห้้องประชุุมืบั้านติิณ์ส่ลี้านนทั์ อาคู่ารพาไลี้พัฒนา สำาห้รับักิจักรรมืแลี้ะนันทันาการ

                 3.2.1  ติรวิจัเช็ุคู่สายไมืโคู่รโฟนมืายงัตัิวิเคู่รื�องขึ้ยายเสียง แลัะสายสัญญาณ์ออกจัากเคู่รื�อง

ขึ้ยายเสียงไปยังลัำาโพง วิ�าได้ีติ�อถ่กต้ิองเรียบัร้อยห้รือไมื�ถ้ายงัไมื�ได้ีติ�อ ก็ให้้ติ�อสายให้้เรียบัร้อยก�อนเปิดีเคู่รื�อง

 ภาพทีั� 16 ห้้องสำาห้รับักิจักรรมืแลัะนันทันาการ ขึ้นาดีให้ญ� มีืลัำาโพงแบับัขึ้าตัิ�งเคู่ลืั�อนทีั�ได้ี



คู่่�มืือปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ 48

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

   ภาพทีั� 17  เคู่รื�องขึ้ยายเสียงแลัะลัำาโพง

         3.2.2  เสียบัปลัั�กไฟเคู่รื�องขึ้ยายเสียงทีั�เต้ิาเสียบัไฟฟ้าทีั�ผู้นังห้้องแลัะเปิดีสวิิติซ์ึ่ 

Power On ทีั�ห้ลัังเคู่รื�องขึ้ยายเสียง

   ภาพทีั� 18  การเปิดีสวิิติซ์ึ่ไฟทีั�ชุุดีปลัั�กไฟ

   ภาพทีั� 19 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ Power On ทีั�ด้ีานห้น้า

       มุืมืขึ้วิาลั�างขึ้องเคู่รื�องขึ้ยายเสียง
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          3.2.3  ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงพอประมืาณ์ทีั� Level ชุ�องทีั�เลืัอกนำาสัญญาณ์ไมืโคู่รโฟนเข้ึ้ามืา

   ภาพทีั� 20 การปรับัระดัีบัเสียงทีั�ชุ�อง Level

   ภาพทีั� 21 การติรวิจัเช็ุคู่ปรับัระดัีบัเสียงสัญญาณ์เข้ึ้าอื�นๆ เชุ�น 

       เสียงจัากคู่อมืพิวิเติอร์

          3.2.4  ปรับัระดัีบัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงทีั� Master Level ติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 22 การปรับัระดัีบัเสียงทีั� Master Level
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         3.2.5  ปรับัระดัีบัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงทีั� Master Level ติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 23 การปรับัระดัีบัเสียงทีั� Master Level ขึ้องเคู่รื�องขึ้ยายเสียง

          3.2.6  เปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�ไมืโคู่รโฟน แล้ัวิทัดีสอบัเสียง ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 24 การเปิดีสวิิติซ์ึ่On ทีั�ไมืโคู่รโฟนแบับัสาย

 

   ภาพทีั� 25 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�ไมืโคู่รโฟนแบับัไร้สาย
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   ภาพทีั� 26 การใชุ้ไมืโคู่รโฟน 

                3.2.7  เมืื�อใชุ้เคู่รื�องขึ้ยายเสียงเสร็จัแล้ัวิ ปิดีสวิิติซ์ึ่ Off ทีั�ไมืโคู่รโฟน ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงทีั� 

Master Level ลังมืาติำ�าสุดี ปิดีสวิิติซ์ึ่ Power Off ทีั�ห้ลัังเคู่รื�องขึ้ยายเสียงแลัะปิดีสวิิติซ์ึ่ไฟติามืลัำาดัีบั

 3.3 ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องแลี้ะชุุดีไมืค์ู่ประชุุมื Conference Microphones 

สำาห้รับัห้้องขนาดีกลี้าง

        ห้้องประชุุมือาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์ สำาห้รับัประชุุมื 

อบัรมื สัมืมืนา วิิชุาการขนาดีกลี้าง

       3.3.1 ติรวิจัเช็ุคู่สายไมืโคู่รโฟนมืายงัตัิวิเคู่รื�องคู่วิบัคู่มุืชุุดีไมืล์ัประชุุมื Conference Microphones 

แลัะสายสัญญาณ์ออกจัากชุุดีคู่วิบัคุู่มืไปยังชุุดีไมืค์ู่ประชุุมื วิ�าได้ีติ�อถ่กต้ิองเรียบัร้อยห้รือไมื� ถ้ายังไมื�ได้ีติ�อ 

ก็ให้้ติ�อสายให้้เรียบัร้อยก�อนเปิดีเคู่รื�อง

   ภาพทีั� 27 ห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา ขึ้นาดีกลัาง มีืลัำาโพงเคู่ลืั�อนทีั�
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         3.3.2  เสียบัปลัั�กไฟเคู่รื�องขึ้ยายเสียงทีั�เต้ิาเสียบัไฟฟ้าทีั�ผู้นังห้้องแลัะเปิดีสวิิติซ์ึ่ Power 

On ทีั�ห้ลัังเคู่รื�องขึ้ยายเสียง

   ภาพทีั� 28  เคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืเสียง Conference Microphone

   ภาพทีั� 29  การเสียบัขัึ้�วิสาย ทีั�ห้ลัังเคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืเสียง Conference 

   ภาพทีั� 30 การเสียบัขัึ้�วิสาย ทีั�ห้ลัังชุุดีไมืค์ู่ Conference 
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   ภาพทีั� 31 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ Power On ทีั�ห้ลัังเคู่รื�องงคู่วิบัคุู่มืเสียง Conference 

         3.3.3  ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงพอประมืาณ์ทีั� Level ชุ�องทีั�เลืัอกนำาสัญญาณ์ไมืโคู่รโฟนเข้ึ้ามืา

   ภาพทีั� 32 การปรับัระดัีบัเสียงทีั�ชุ�อง Level

         3.3.4 ปรับัระดัีบัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงทีั� Master Level ติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 33 การปรับัระดัีบัคู่วิามืถี� 
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          3.3.5 เปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�ไมืโคู่รโฟน แล้ัวิทัดีสอบัเสียง ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 34 ดีรวิจัเช็ุคู่ไมืค์ู่ประธีาน แลัะไมืค์ู่อื�น

   ภาพทีั� 35 ภาพรวิมืไมืค์ู่ Conference อื�นๆ

   ภาพทีั� 36 ชุุดีเคู่รื�องลัำาโพงเคู่ลืั�อนทีั� แบับัชัุ�วิคู่ราวิ

       ใชุ้งานห้้องประชุุมือาศรมื
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   ภาพทีั� 37 การเสียบัหั้วิสายสัญญาณ์นำาเข้ึ้าไมืค์ู่สาย

   ภาพทีั� 38 การเสียบัหั้วิสายสัญญาณ์นำาเข้ึ้าอื�นๆ เชุ�น เสียงจัากคู่อมืพิวิเติอร์

   ภาพทีั� 39 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ on ด้ีานบันตัิวิเคู่รื�อง
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   ภาพทีั� 40 การเปิดีระดัีบัเสียงสัญญาณ์เข้ึ้า ด้ีานห้ลัังตัิวิเคู่รื�อง เชุ�น

       เสียงจัากคู่อมืพิวิเติอร์

   ภาพทีั� 41 การเปิดีระดัีบัเสียง Level ด้ีานบันตัิวิเคู่รื�อง

   ภาพทีั� 42 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ไมืค์ู่สายแลัะไมืค์ู่ไร้สาย  
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 3.4  ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องแลี้ะชุุดีไมืค์ู่ประชุุมื Conference Microphones 

        ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์  สำาห้รับัประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา วิิชุาการขนาดีเล็ี้ก

                    3.4.1 ติรวิจัเช็ุคู่สายคู่วิบัคุู่มืเสียงมืายงัชุุดีไมืค์ู่ Conference แลัะตัิวิเคู่รื�อง วิ�าได้ีติ�อถ่กต้ิอง

เรียบัร้อยห้รือไมื�ถ้ายังไมื�ได้ีติ�อ ก็ให้้ติ�อสายให้้เรียบัร้อยก�อนเปิดีเคู่รื�อง

   ภาพทีั� 43  ห้้องประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา ขึ้นาดีเล็ัก แลัะเคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืชุุดีไมืค์ู่  

        Conference

ภาพทีั� 44 เปิดีสวิิติซ์ึ่  ต้่ิคู่วิบัคุู่มืไฟชุุดีระบับัโปรเจัคู่เติอร์
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         3.4.2  เสียบัปลัั�กไฟเคู่รื�องขึ้ยายเสียงทีั�เต้ิาเสียบัไฟฟ้าทีั�ผู้นังห้้องแลัะเปิดีสวิิติซ์ึ่ Power On

ทีั�ห้ลัังเคู่รื�องคู่วิบัคุู่มืเสียง

   ภาพทีั� 45 ติรวิจัเช็ุคู่ขัึ้�วิสาย แลัะสายชุุดีไมืค์ู่ Conference

   ภาพทีั� 46 เปิดีสวิิติซ์ึ่  ชุุดีคู่วิบัคุู่มืเสียงไมืค์ู่ Conference

          3.4.3  ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงพอประมืาณ์ทีั� Level ชุ�องทีั�เลืัอกนำาสัญญาณ์ไมืโคู่รโฟนเข้ึ้ามืา

   ภาพทีั� 47 การปรับัระดัีบัเสียงทีั�ชุ�อง Level Conference Microphone
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         3.4.4 กดีปุ�มืเลืัอกจัำานวินไมืค์ู่ ติามืคู่วิามืเห้มืาะสมื

   ภาพทีั� 48 การกดีปุ�มืเลืัอกจัำานวินไมืค์ู่ ทีั�สามืารถคุู่ยได้ีพร้อมืกันติามืจัำานวินทีั�เลืัอก

  

         3.4.5  เปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�ไมืโคู่รโฟน แล้ัวิทัดีสอบัเสียง ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงติามืต้ิองการ

   ภาพทีั� 49 ติรวิจัเช็ุคู่ไมืค์ู่ประธีาน

 

   ภาพทีั� 50 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�ไมืค์ู่ Conference อื�นๆ
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   ภาพทีั� 51 ชุุดีเคู่รื�องลัำาโพงเคู่ลืั�อนทีั� แบับัชัุ�วิคู่ราวิสำาห้รับัห้้องประชุุมืจัรัญ

   ภาพทีั� 52 การเสียบัหั้วิสายสัญญาณ์นำาเข้ึ้าไมืค์ู่สาย

   ภาพทีั� 53 การเสียบัหั้วิสายสัญญาณ์นำาเข้ึ้าอื�นๆ เชุ�น เสียงจัากคู่อมืพิวิเติอร์
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   ภาพทีั� 54  การดึีงเสารับัสัญญาณ์ ไมืค์ู่ไร้สาย

   ภาพทีั� 55  การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ด้ีานบันตัิวิเคู่รื�อง

   ภาพทีั� 56  การเปิดีระดัีบัเสียงสัญญาณ์เข้ึ้า ด้ีานห้ลัังตัิวิเคู่รื�อง เชุ�น

        เสียงจัากคู่อมืพิวิเติอร์
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   ภาพทีั� 57  การเปิดีระดัีบัเสียง Level ด้ีานบันตัิวิเคู่รื�อง

   ภาพทีั� 58  การเปิดีสวิิติซ์ึ่ไมืค์ู่สายแลัะไมืค์ู่ลัอย  

           3.4.6  เมืื�อใชุ้ชุุดีคู่วิบัคุู่มืเสียงแลัะชุุดีไมืค์ู่ Conference เสร็จัแล้ัวิ ปิดีสวิิติซ์ึ่ Off ทีั�ไมืโคู่รโฟน 

ปรับัคู่วิามืดัีงขึ้องเสียงทีั� Master Level ลังมืาติำ�าสุดี ปิดีสวิิติซ์ึ่ Power Off ทีั�ห้ลัังชุุดีคู่วิบัคุู่มืเสียงแลัะปิดี

สวิิติซ์ึ่ไฟติามืลัำาดัีบั
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 3.5  ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้คู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา(Notebook)กับัเคู่รื�องฉายภาพ Projector

         3.5.1  นำาเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพาออกมืาจัากกระเป๋าทีั�จััดีเก็บั  รวิมืทัั�งสายไฟแลัะ

อุปกรณ์์เสริมือื�นๆ ทีั�ต้ิองการใชุ้วิางเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพาในทีั�ทีั�ต้ิองการ แล้ัวิกางออกพอประมืาณ์

   ภาพทีั� 59 การจััดีวิางคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพาเพื�อเติรียมืใชุ้งาน

        3.5.2  นำาเมืาส์ห้รือติ�ออุปกรณ์์ติ�อพ�วิงอื�นทีั�ต้ิองการใชุ้มืาติ�อพ�วิงให้้เรียบัร้อย

        3.5.3  ติ�อสายสัญญาณ์แบับั VGA จัากเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา ทีั�พอร์ติ VGA 

อย่�ด้ีานห้ลััง  ห้รือด้ีานข้ึ้างเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์(แล้ัวิแติ�ลัะรุ�น) ไปยังเคู่รื�องฉายภาพ Projector

 

   ภาพทีั� 60 การติ�อสายสัญญาณ์จัากเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์ไปยัง

       เคู่รื�องฉายภาพ Projector
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        3.5.4  เสียบัปลัั�กไฟเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพาแลัะเปิดีสวิิติซ์ึ่ไฟขึ้องเคู่รื�องฉายภาพ 

Projector ทีั�อย่�ติิดีกับัผู้นังด้ีานในห้้องคู่วิบัคุู่มื

   ภาพทีั� 61 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�เต้ิาสวิิติซ์ึ่ขึ้องเคู่รื�องฉาย Projector

        3.5.5  ใชุ้รีโมืทัคู่วิบัคุู่มืห้รือปุ�มืคู่วิบัคุู่มืจัอภาพลังมืาแลั้วิแติ�กรณี์ เพื�อรอรับัภาพจัาก

เคู่รื�องฉายภาพ Projector

   ภาพทีั� 62 การกดีสวิิติซ์ึ่ จัอภาพเลืั�อนลังมืาแบับัอัติโนมัืติิ เพื�อรอรับัภาพ

                     3.5.6  เปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�รีโมืทัเคู่รื�องฉายภาพ Projectors เคู่รื�องจัะบ่ัติขึึ้�นมืาแสงจัะปรากฏิ

ทีั�จัอภาพภายใน 10 วิินาทีั

   ภาพทีั� 63 การเปิดีเคู่รื�องฉาย Projector โดียกดีทีั�ปุ�มื Power ทีั�รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื
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         3.5.7  เปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา เมืื�อเปิดีแล้ัวิทีั�จัอภาพจัะมืองเห็้น

ภาพการบ่ัติขึ้องขึ้องเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์เพราะเมืื�อได้ีมีืการติ�อสายเรียบัร้อยแล้ัวิเคู่รื�องฉายภาพ Projectors

จัะคู้่นห้าสัญญาณ์ภาพให้้โดียอัติโนมัืติิ

   ภาพทีั� 64 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา

   ภาพทีั� 65 การนำาเสนอจัากโปรแกรมื PowerPoint โดียใชุ้เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา

         3.5.8  ในกรณี์ทีั�ไดี้ทัำาการติ�อสายสัญญาณ์ระห้วิ�างเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพาไปยัง

เคู่รื�องฉายภาพ Projectors แล้ัวิแติ�ไมื�ปรากฏิภาพทีั�จัอฉายภาพ เป็นเพราะเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา

บัางยี�ห้้อห้รือบัางรุ�นไมื�รองรับักับัเคู่รื�องฉายภาพ Projectors แก้ไขึ้โดียการใชุ้ปุ�มืคู่ำาสั�งบันคีู่ย์บัอร์ดีโดียกดีปุ�มื

Function (Fn) คู้่างเอาไว้ิแล้ัวิจึังกดีปุ�มื F5, F6, F7 ห้รือปุ�มือื�นๆ ขึึ้�นอย่�กับัเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์รุ�นนั�นๆ 

โดียการกดีปุ�มืพร้อมืกัน (Fn + F Key) ในแติ�ลัะคู่รั�งจัะเป็นการเลืัอก คืู่อ

         3.5.8.1  ส�งสัญญาณ์ไปฉายภาพทีั� Projectors  

         3.5.8.2  ส�งสัญญาณ์ไปออกทีั�จัอคู่อมืพิวิเติอร์แลัะ

          3.5.8.3   ส�งสัญญาณ์ภาพไปออกทัั�งจัอเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แลัะProjectors พร้อมืๆ กัน
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 3.6  ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้คู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะ (Pc) กับัเคู่รื�องฉายภาพ Projector

         3.6.1  ติรวิจัเช็ุคู่คู่วิามืพร้อมืขึ้องคู่อมืพิวิเติอร์ตัิ�งโต๊ิะ รวิมืทัั�งสายไฟแลัะอุปกรณ์์เสริมือื�นๆ

ทีั�ต้ิองการใชุ้วิางในติำาแห้น�งทีั�ต้ิองการ 

   ภาพทีั� 66 การจััดีติำาแห้น�งคู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะเพื�อเติรียมืใชุ้งาน

        3.6.2  นำาเมืาส์ห้รือติ�ออุปกรณ์์ติ�อพ�วิงอื�นทีั�ต้ิองการใชุ้มืาติ�อพ�วิงให้้เรียบัร้อย

        3.6.3  ติรวิจัเช็ุคู่สายติ�อสายสัญญาณ์แบับั VGA จัากเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์ตัิ�งโต๊ิะทีั�พอร์ติ VGA 

อย่�ด้ีานห้ลัังไปยังเคู่รื�องฉายภาพ Projector ห้รือกลั�องติ�อสัญญาณ์

 

   ภาพทีั� 67 การติ�อสายสัญญาณ์จัากเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แลัะปุ�มืเลืัอกสัญญาณ์ 

       ไปยังเคู่รื�องฉายภาพ Projector
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        3.6.4  เสียบัปลัั�กไฟเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์ตัิ�งโต๊ิะแลัะเปิดีสวิิติซ์ึ่ไฟขึ้องเคู่รื�องฉายภาพ Projector 

ทีั�อย่�ติิดีกับัผู้นังด้ีานในห้้องคู่วิบัคุู่มื

   ภาพทีั� 68 สวิิติซ์ึ่ On ทีั�เต้ิาสวิิติซ์ึ่ เพื�อเปิดีกระแสไฟไปยงัเคู่รื�องฉาย Projector

        3.6.5  ใชุ้รีโมืทัคู่วิบัคุู่มืห้รือปุ�มืคู่วิบัคุู่มืจัอภาพลังมืาแลั้วิแติ�กรณี์ เพื�อรอรับัภาพจัาก

เคู่รื�องฉายภาพ Projector

   ภาพทีั� 69 การกดีสวิิติซ์ึ่ จัอภาพเลืั�อนลังมืาแบับัอัติโนมัืติิ เพื�อรอรับัภาพ

        3.6.6  เปิดีสวิิติซึ่์ On ทีั�รีโมืทัเคู่รื�องฉายภาพ Projectors เคู่รื�องจัะบ่ัติขึ้ึ�นนมืาแสงจัะ

ปรากฏิทีั�จัอภาพภายใน 10 วิินาทีั

   ภาพทีั� 70 การเปิดีเคู่รื�องฉาย Projector โดียกดีทีั�ปุ�มื Power ทีั�รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื
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        3.6.7  เปิดีสวิิติว์ิ On ทีั�เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะเมืื�อเปิดีแล้ัวิทีั�จัอภาพจัะมืองเห็้น

ภาพการบ่ัติขึ้องเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร ์เพราะเมืื�อไดี ้มีืการติ �อสายเรียบัร ้อยแลั้วิเคู่รื�องฉายภาพ

Projectors จัะคู่้นห้าสัญญาณ์ภาพให้้โดียอัติโนมัืติิ

   ภาพทีั� 71 การเปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะ

   ภาพทีั� 72  เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะแลัะจัอแสดีงภาพ

                  3.6.8  ในกรณี์ทีั�ไดี้ทัำาการติ�อสายสัญญาณ์ระห้วิ�างเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโติ๊ะไปยัง

เคู่รื�องฉายภาพ Projectors แลั้วิแติ�ไมื�ปรากฏิภาพทีั�จัอฉายภาพ เป็นเพราะเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับั

ตัิ�งโต๊ิะบัางยี�ห้้อห้รือบัางรุ�นไมื�รองรับักับัเคู่รื�องฉายภาพ Projectors แก้ไขึ้โดียการใชุ้ปุ�มืคู่ำาสั�งบันคีู่บัอร์ดี

โดียกดีปุ�มื Function (Fn) คู้่างเอาไว้ิแล้ัวิจึังกดีปุ�มื F5, F6, F7 ห้รือปุ�มือื�นๆ ขึึ้�นอย่�กับัเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์

รุ�นนั�น ๆ โดียการกดีปุ�มืพร้อมืกัน (Fn + F Key) ในแติ�ลัะคู่รั�งจัะเป็นการเลืัอก คืู่อ

         3.6.8.1  ส�งสัญญาณ์ไปฉายภาพทีั� Projectors  

         3.6.8.2  ส�งสัญญาณ์ไปออกทีั�จัอคู่อมืพิวิเติอร์แลัะ

          3.6.8.3  ส�งสัญญาณ์ภาพไปออกทัั�งจัอเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แลัะ Projectors พร้อมื  ๆกัน
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 3.7  ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้เคู่รื�องฉายภาพ (Projector)

             3.7.1 ติ�อพ�วิงสายสัญญาณ์จัากเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์ห้รือเคู่รื�องอุปกรณ์์อื�นๆ ทีั�ติ้องการนำา

สัญญาณ์เข้ึ้ามืานำาเสนอ โดียมืากจัะมีืดัีงนี�

   ภาพทีั� 73 ชุ�องรับัสัญญาณ์ภาพขึ้องเคู่รื�องฉายภาพ Projector

        3.7.2  เปิดีสวิิติซ์ึ่ On ทีั�เต้ิาสวิิติซ์ึ่ขึ้องเคู่รื�องฉาย Projector อย่�ทีั�ผู้นังด้ีานในห้้องคู่วิบัคุู่มื

   ภาพทีั� 74 สวิิติซ์ึ่ On ทีั�เต้ิาสวิิติซ์ึ่ เพื�อเปิดีกระแสไฟไปยงัเคู่รื�องฉาย Projector

        3.7.3  เปิดีเคู่รื�องฉาย Projector โดียกดีทีั�ปุ� มื Power ทีั�รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื เคู่รื�องจัะพร้อมื

ใชุ้งานประมืาณ์ 10 วิินาทีั

   ภาพทีั� 75 การเปิดีเคู่รื�องฉาย Projector โดียกดีทีั�ปุ�มื Power ทีั�รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื

ปุ�มืเมืน่ เลืัอกฟังชัุ�น

รับัสัญญาณ์จัากคู่อมืพิวิเติอร์

ห้รือเคู่รื�องเลั�นวิิดีีโอ

รับัสัญญาณ์จัากคู่อมืพิวิเติอร์

รับัสัญญานจัากเคู่รื�องเลั�นวิิดีีโอ

เลืิัอกสัญญาณ์

ชุ�องเสียบัสายไฟ

ปรับัระบับัอัติโนมืัติิ

ปุ�มืเปิดี-ปิดีเคู่รื�อง

ไฟสัญญาณ์

ปรับัซึ่่มืภาพ ปรับัคู่วิามืชุัดี
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         3.7.4  เปิดีเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์ ห้รือเคู่รื�องอุปกรณ์์อื�นๆ ทีั�ต้ิองการนำาสัญญาณ์เข้ึ้า เมืื�อเปิดี
แล้ัวิสัญญาณ์จัะผู้�านไปยังเคู่รื�องฉาย Projector แลัะภาพจัะไปปรากฏิทีั�จัอฉายภาพแบับัอัติโนมัืติิ

   ภาพทีั�          76    การเปิดีเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์เพื�อส�งสัญญาณ์ภาพไปยังเคู่รื�องฉาย Projector

        3.7.5 ในเคู่รื�องฉาย Projector บัางรุ�น ถ้าภาพไมื�ปรากฏิทีั�จัอฉายภาพแบับัอัติโนมัืติิ 
ให้้ปรับัเองโดียเลืัอกทีั�สัญญาณ์นำาเข้ึ้า โดียใชุ้รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื กดีทีั�ปุ�มื Source Search สำาห้รับั Panasonic 
เคู่รื�องนี� บัางยี�ห้้อห้รือบัางรุ�นทีั�รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื กดีทีั�ปุ�มื Input โดียการกดีแติ�ลัะคู่รั�งระบับัจัะวินห้าชุ�องทีั�มีืสัญญาณ์เข้ึ้า

   ภาพทีั� 77 การใชุ้รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื กดีทีั�ปุ� มื Source Search เพื�อห้าสัญญาณ์

        3.7.6  เมืื�อภาพปรากฏิทีั�จัอฉายภาพแล้ัวิ แลัะภาพทีั�ได้ียงัไมื�เป็นทีั�ต้ิองการ จัะต้ิองมีืการปรับั
ขัึ้�นพื�นฐานโดียปรับัทีั�วิงแห้วินขึ้องเคู่รื�อง ดัีงนี� 
           3.7.6.1  ขึ้ยายภาพให้้ให้ญ�ขึึ้�นย�อภาพให้้เล็ักลังแลัะ
          3.7.6.2  ปรับัคู่วิามืคู่มืชัุดี

   ภาพทีั� 78 การใชุ้รีโมืทัคู่วิบัคุู่มื กดีทีั�ปุ�มื ย�อ ห้รือขึ้ยายภาพ
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   ภาพทีั� 79 เคู่รื�องฉาย Projector ทีั�ใชุ้ร�วิมืกับัคู่อมืพิวิเติอร์

        3.7.7  ห้ลัังการใชุ้งานเสร็จั ปิดีเคู่รื�องฉาย Projector โดียกดีปุ�มืปิดีทีั�เคู่รื�อง ห้รือทีั�รีโมืทั

2 คู่รั�ง กดีคู่รั�งแรกจัะมีืคู่ำาสั�งขึึ้�นมืาให้้ยืนยันในการปิดีแล้ัวิกดีอีกคู่รั�ง เคู่รื�องจัะเป�าห้ลัอดีฉายให้้เย็นแลัะ

จัะดัีบัภายในประมืาณ์ 30 วิินาทีัห้รือมืากก�วิานั�นขึึ้�นอย่�กับัคู่วิามืร้อนขึ้องห้ลัอดีฉาย

       3.7.8  ปิดีสวิิติซ์ึ่ Off ทีั�เต้ิาสวิิติซ์ึ่จั�ายกระแสไฟไปยังเคู่รื�องฉาย Projector อย่�ทีั�ผู้นังด้ีานใน

ห้้องคู่วิบัคุู่มืแลัะปิดีเคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์ห้รือเคู่รื�องอุปกรณ์์อื�นๆ ทีั�ใชุ้ร�วิมืกัน

   ภาพทีั� 80 การปิดีสวิิติซ์ึ่ Off ด้ีวิยรีโมืทัเคู่รื�องฉาย Projector
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 3.8  ขั�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้จัอฉายภาพ (Screen)แบับัใชุ้ปุ�มืคู่วิบัคุู่มื

        ขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานใชุ้จัอฉายภาพ (Screen) แบับัใชุ้รีโมืทัห้รือชุุดีปุ�มืคู่วิบัคุู่มืจัอฉายภาพ

โดียมีื 3 ปุ�มืกดี คู่วิามืห้มืาย ปุ�มืล่ักศรชีุ�ลังลั�างคืู่อการเอาจัอฉายลังมืาใชุ้

     ปุ�มืติรงกลัางคืู่อ ห้ยุดีคู้่างจัอฉายไว้ิติรงนั�น แลัะ

     ปุ�มืล่ักศรชีุ�ขึึ้�นบัน คืู่อการเอาจัอฉายขึึ้�นไปเก็บัไว้ิ

        

        

         

                          ห้ยุดีคู้่าง   

                                

                        

   ภาพทีั� 81 ชุุดีคู่วิบัคุู่มืจัอฉายภาพ (Screen)

                      เอาจัอลัง                        ห้ยุดีคู้่าง                      เอาจัอขึึ้�น

   ภาพทีั� 82 การคู่วิบัคุู่มืจัอฉายภาพ (Screen)

   ภาพทีั� 83 จัอฉายภาพ (Screen) แบับัใชุ้รีโมืทัห้รือชุุดีปุ�มืคู่วิบัคุู่มื

เอาจัอขึึ้�น

เอาจัอลัง
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การติิดีติามืแลี้ะประเมิืนผิลี้การปฏิิบััติิงาน
 การประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัในการบัริการ ห้ลัังจัากกิจักรรมืผู้่้ใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ ได้ีใชุ้บัริการ

แลั้วิจัะให้้มีืการประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัจัากผู่้้ใชุ้บัริการ โดียใชุ้แบับัประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัการใชุ้บัริการ

โสติทััศน่ปกรณ์์เพื�อนำาผู้ลัจัากการประเมิืนมืาปรับัปรุง แลัะพัฒนาการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ให้้ติรงกับั

คู่วิามืต้ิองการผู้่้ใชุ้บัริการแลัะมีืประสิทัธิีภาพ (แบับัประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัแสดีงในภาคู่ผู้นวิก)

 แบับัประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัการใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์สร้างขึึ้�นเพื�อประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัในก

ารให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ เพื�อให้้ผู้่้ใชุ้บัริการได้ีพิจัารณ์าติามืคู่วิามืเป็นจัริงวิ�ามีืคู่วิามืพึงพอใจัในระดัีบัใดี

เป็นแบับัมืาติราวัิดีประมืาณ์คู่�า 5 ระดัีบั คืู่อ

  5  ห้มืายถึง คู่วิามืพึงพอใจัมืากทีั�สุดี

  4  ห้มืายถึง คู่วิามืพึงพอใจัมืาก

  3  ห้มืายถึง คู่วิามืพึงพอใจัปานกลัาง

  2  ห้มืายถึง คู่วิามืพึงพอใจัน้อย

  1  ห้มืายถึง คู่วิามืพึงพอใจัน้อยทีั�สุดี

 โดียได้ีสร้างแบับัประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจัการใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์เป็น 4 ด้ีาน คืู่อ

  (1) ด้ีานกระบัวินการ/ขัึ้�นติอนการให้้บัริการ จัำานวิน 3 ข้ึ้อ

  (2) ด้ีานสถานทีั�แลัะอุปกรณ์์ในประชุุมื จัำานวิน 3 ข้ึ้อ 

  (3) ด้ีานการให้้บัริการขึ้องเจ้ัาห้น้าทีั�ผู้่้ประสานการขึ้อใชุ้ห้้องประชุุมื จัำานวิน 3 ข้ึ้อ  

  (4) ด้ีานการให้้บัริการขึ้องเจ้ัาห้น้าทีั�บัริการประจัำาห้้องประชุุมื จัำานวิน 3 ข้ึ้อ

 แลัะข้ึ้อเสนอแนะเพิ�มืเติิมืเป็นคู่ำาถามืแบับัปลัายเปิดี เพื�อให้้ผู้่้ใชุ้บัริการได้ีเสนอแนะคู่วิามืคิู่ดีเห็้น

จัรรยาบัรรณ์/คุู่ณ์ธรรมื/จัริยธรรมืในการปฏิิบััติิงาน 

 การปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา จัะยึดีห้ลัักติามืขึ้้

อบัังคัู่บัมืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ วิ�าดี้วิย จัรรยาบัรรณ์ขึ้องผู่้้ปฏิิบััติิงานในมืห้าวิิทัยาลััย พ.ศ. 2557

โดียสามืารถเขึ้้าไปด่ีรายลัะเอียดีในขึ้้อบัังคัู่บัมืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์

 ซึ่ึ�งคุู่ณ์ลัักษิณ์ะทีั�พึงปฏิิบััติิอย�างเคู่ร�งคู่รัดี ให้้มีืคุู่ณ์ธีรรมื จัริยธีรรมื จัรรยาบัรรณ์ทีั�ดีีในการให้้

บัริการโสติทััศน่ปกรณื์ห้้องประชุุมื คืู่อ

   1. เป็นผู่้้มีืคู่วิามืซืึ่�อสัติย์สุจัริติ ติ�อการปฏิิบััติิงานในห้น้าทีั�

   2. เป็นผู่้้มีืคู่วิามืประพฤติิดีี

   3. เป็นผู่้้มีืคู่วิามืกระตืิอรือร้น มุื�งมัื�นทัจัะปฏิิบััติิงานให้้เกิดีผู้ลัดีี

   4. เป็นผู่้้ทีั�อุทิัศเวิลัาให้้แก�งาน

   5. เป็นผู่้้มีืคู่วิามืคิู่ดีริเริ�มืสร้างสรรคู่์

   6. เป็นผู่้้มีืคุู่ณ์ธีรรมื จัริยธีรรมื แลัะจัรรยาบัรรณ์

   7. เป็นผู่้้มีืมุื�งเสริมืสร้างคุู่ณ์คู่�าให้้แก�ตินเองโดียการพัฒนาตินเอง พัฒนาทัักษิะใน

      การปฏิิบััติิงาน

   8. เป็นผู่้้มีืแนวิคิู่ดี ทััศนคู่ติิทีิั�เปิดีกวิ้าง ยืดีห้ยุ�นแลัะมืองการไกลั

   9. เป็นผู่้้มีืมืนุษิย์สัมืพันธี์ดีี
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บัทัทีั� 5
ปัญห้าอุปสรรคู่แลี้ะข้อเสนอแนะ

1. ปัญห้าอุปสรรคู่ในการปฏิิบััติิงาน
 ปัญห้าอุปสรรคู่ในการปฏิิบััติิงานการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา
มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์ มีืปัญห้าการปฏิิบััติิงานในการให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์สำาห้รับัการเรียนการสอน 
แลัะการประชุุมื อบัรมื สัมืมืนา ในห้้องประชุุมืขึ้องสถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ซึ่ึ�งผู่้้เขีึ้ยนคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน 
ขึ้อสรุปปัญห้าติามืประสบัการณ์์ทีั�ผู้่้เขีึ้ยนได้ีให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์มืา ดัีงติ�อไปนี�
 1.1  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานด้ีานบุัคู่ลัากรผู้่้ใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
        1.1.1  ปัญห้าบุัคู่ลัากรผู้่้ใชุ้บัริการไมื�มีืคู่วิามืร้่ในการใชุ้เคู่รื�องมืืออุปกรณ์์ เจ้ัาห้น้าทีั�บัริการ 
โสติทััศน่ปกรณ์์คู่วิรให้้คู่ำาแนะนำาการใชุ้เคู่รื�องมืือโสติทััศน่ปกรณ์์ขัึ้�นพื�นฐานให้้ผู้่้ใชุ้บัริการสามืารถใชุ้งานได้ี
        1.1.2  ปัญห้าบุัคู่ลัากรผู้่้ใชุ้บัริการทีั�ขึ้อใชุ้บัริการไมื�ติิดีติ�อลั�วิงห้น้า เจ้ัาห้น้าทีั�บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
คู่วิรเติรียมืพร้อมือุปกรณ์์ทุักประเภทัสำาห้รับัให้้บัริการแบับัเร�งดี�วิน ในกรณี์ไมื�มีืการแจ้ังลั�วิงห้น้า
 1.2  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานด้ีานขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานแลัะการสื�อสาร
        1.2.1  ขัึ้�นติอนในการปฏิิบััติิงานทีั�ซัึ่บัซ้ึ่อน ต้ิองดีำาเนินการให้้เวิลัาในการศึกษิาคู่วิามืร้่  เทัคู่นิคู่
กระบัวินการ เพิ�มืเติิมือย�างลัะเอียดี
        1.2.2  การสื�อสารแลัะสื�อคู่วิามืห้มืายไมื�ชัุดีเจันผิู้ดีคู่วิามืห้มืาย เชุ�น การประสานเรื�องเวิลัาทีัมีื
การปฏิิบััติิไมื�เป็นไปติามืกำาห้นดีการ ห้รือแจ้ังจัำานวินคู่วิามืต้ิองการอุปกรณ์ไมื�ติรงติามืแบับัฟอร์มืขึ้อใชุ้
 1.3  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานการบัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
        1.3.1  ปัญห้าการใชุ้งานเคู่รื�องขึ้ยายเสียง (Amplifiers) กรณี์ขึ้าดีการปรับัปรุง/ซืึ่�อให้มื� ห้รือ
ติามืสภาพอายุการใชุ้งานนานเกินไป แติ�ยังคู่งจัำาเป็นต้ิองใชุ้งานติ�อไป
        1.3.2  ปัญห้าการใชุ้งานคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา (Computer Notebook) มีืเพียงเคู่รื�องเดีียวิ
เพื�อประห้ยัดีงบัประมืาณ์ ไมื�มีืสำารองในกรณี์เคู่รื�องมีืปัญห้า ต้ิองรองรับัให้้ใชุ้งานเป็นไปติามืสภาพ
        1.3.3  ปัญห้าการใชุ้งานเคู่รื�องฉายภาพ (Projector) มีือายกุารใชุ้งานห้ลัายปี บัางฟังก์ชัุน 
เชุ�น สาย HDMI รุ�นให้มื�ไมื�รองรับักับัเคู่รื�องฉายภาพรุ�นเก�าทีั�รองรับัเพียงสาย VGA
        1.3.4  ปัญห้าโสติทััศน่ปกรณ์์ไมื�เพียงพอติ�อการให้้บัริการ เชุ�น คู่อมืพิวิเติอร์ในการนำาเสนอ 
แสดีงฉายภาพ ติ้องยืมืห้รือขึ้อใชุ้ติ�อจัากทีั�สำานักคู่อมืพิวิเติอร์ใชุ้งานมืาแลั้วิห้ลัายปี ทัำาให้้มีืศักยภาพขึ้อง 
การนำาเสนอแลัะให้้บัริการติำ�ากวิ�ามืาติรฐานทีั�คู่วิร
        1.3.5  ปัญห้าโสติทััศน่ปกรณ์์เก�าไมื�มีืประสิทัธิีภาพ อุปกรณ์์โสติทััศน่ปกรณ์์ขึ้องงานบัริการ
เสื�อมืสภาพติามือายุการใชุ้งาน แติ�ยังคู่งประห้ยัดีงบัประมืาณ์เพื�อคู่วิามืจัำาเป็น
        1.3.6  ปัญห้าโสติทััศน่ปกรณ์์ทีั�ไมื�ได้ีใชุ้เป็นเวิลัานานอาจัเกิดีการชุำารุดีเสียห้ายได้ี 
        1.3.7  ปัญห้าไมื�มีืคู่่�มืือในการใชุ้งานโสติทััศน่ปกรณ์์
 1.4  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานด้ีานบุัคู่ลัากรผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์
        1.4.1  ปัญห้าบุัคู่ลัากรไมื�เพียงพอติ�อการปฏิิบััติิงานแลัะให้้บัริการ ห้รือบุัคู่ลัากรมีืภารกิจั
ด่ีแลัเพียงคู่นเดีียวิ ห้รือทุักคู่นมีืภาระงานจัำานวินมืากในเวิลัาเดีียวิกัน
        1.4.2  ปัญห้าบุัคู่ลัากรไมื�มีืคู่วิามืร้่คู่วิามืเชีุ�ยวิชุาญในเคู่รื�องมืืออุปกรณ์์บัางอย�าง 
ต้ิองศึกษิาเพิ�มืเติิมืกรณี์ระบับัไอทีั ห้รือเทัคู่โนโลัยีสมัืยให้มื�
        1.4.3  ปัญห้าบุัคู่ลัากรไมื�ได้ีพัฒนาเพิ�มืคู่วิามืร้่ในสาขึ้าทีั�เกี�ยวิข้ึ้อง ห้รือมีืภาระงานทีั�ไมื�เกี�ยวิข้ึ้อง
โดียติรงต้ิองรับัผิู้ดีชุอบั
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2. ข้อเสนอแนะในการปรับัปรุงห้รือพัฒนางาน

 2.1  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานด้ีานบุัคู่ลัากรผู้่้ใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

อุปสรรคู่ ข้อเสนอแนะในการปรับัปรุง

1) ปัญห้าบุัคู่ลัากรผู้่้ใชุ้บัริการไมื�มีืคู่วิามืร้่ในการใชุ้

เคู่รื�องมืืออุปกรณ์์

ผู่้ ้ให้ ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ติ ้องประสานงาน

กับัผู่้้ใชุ้บัริการแลัะติกลังจัะวิ�าใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์ 

ประเภทัไห้นอย�างไร ก�อนการใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์ 

ผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ต้ิองแนะนำาการใชุ้เคู่รื�องมืือ

อุปกรณ์์ชุนิดีนั�นๆ ในขัึ้�นพี�นฐานให้้ผู้่้ใชุ้บัริการ ได้ีทัราบั

ในขัึ้�นติอนทีั�ผู่้ ้ใชุ้บัริการใชุ้เคู่รื�องมืืออุปกรณ์์อย่ �  

ผู้่้ให้้บัริการจัะต้ิองด่ีแลัคู่วิบัคุู่มืการใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์ 

แลัะทีั�เคู่รื�องโสติทััศน่ปกรณ์์ทุักเคู่รื�อง ผู่้้ให้้บัริการ

จัะติ้องปิดีขัึ้�นติอนการทัำางานขึ้องโสติทััศน่ปกรณ์์

เคู่รื�องนั�น ๆ ไว้ิเสมือ

2) ปัญห้าบุัคู่ลัากรผู้่้ใชุ้บัริการทีั�ขึ้อใชุ้บัริการไมื�ติิดีติ�อ

ลั�วิงห้น้า

ผู่้้ขึ้อใชุ้บัริการกรอกแบับัฟอร์มื เพื�อขึ้อใชุ้บัริการ

ดี้วิยตินเอง ห้รือตัิวิแทันทีั�สามืารถรับัผิู้ดีชุอบั

ตัิดีสินใจั แลัะทัำาคู่วิามืเข้ึ้าใจัเกี�ยวิกับัการใชุ้โสติทััศน่ปกรณ์์

แลัะขัึ้�นติอนกับัผู่้ ้ ให้ ้บั ริการไดี ้อย �าง ชัุดีเจัน 

ขึ้อใชุ้บัริการลั�วิงห้น้าไมื�น้อยกวิ�า 3 วัิน

 2.2  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานด้ีานขัึ้�นติอนการปฏิิบััติิงานแลัะการสื�อสาร

อุปสรรคู่ ข้อเสนอแนะในการปรับัปรุง

1) ขัึ้�นติอนในการปฏิิบััติิงานทีั�ซัึ่บัซ้ึ่อน ต้ิองดีำาเนินการ

ให้้เวิลัาในการศึกษิาคู่วิามืร่้ เทัคู่นิคู่ กระบัวินการ

เพิ�มืเติิมือย�างลัะเอียดี

ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ ปฏิิบััติิติามืขัึ้�นติอนการขึ้อใชุ้บัริการ

ติามืลัำาดัีบัโดียขึ้อลั�วิงห้น้า ประมืาณ์ 3 วัิน ติามืขัึ้�นติอน

ให้้ถึงผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์อย�างน้อย 3 วัินทัำาการ

แลัะผู่้้ใชุ้บัริการติ้องแจั้งทัางโทัรศัพทั์ห้รือแจั้งดี้วิย

ตินเองให้้ผู้่ใ้ห้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ทัราบัถึงขัึ้�นติอน

รายลัะเอียดีการปฏิิบััติิงาน ก�อนห้นังสือห้รือแบับัฟอร์มื

การขึ้อใชุ้บัริการจัะมืาถึง เพื�อจัะได้ีเติรียมืการลั�วิงห้น้า

2) การสื�อสารแลัะสื�อคู่วิามืห้มืายไมื�ชัุดีเจัน

ผิู้ดีคู่วิามืห้มืาย 

ในการขึ้อใชุ้บัริการ ผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการต้ิองทับัทัวินสิ�งทีั�

เขีึ้ยนขึ้อใชุ้บัริการ  เพื�อจัะไดี้สื�อคู่วิามืห้มืายไปใน

ทัางเดีียวิกัน  เพื�อจัะได้ีปฏิิบััติิงานให้้ติรงกับัคู่วิามืต้ิองการ

ขึ้องผู้่้ขึ้อใชุ้บัริการ
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 2.3  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานการบัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

อุปสรรคู่ ข้อเสนอแนะในการปรับัปรุง

1) ปัญห้าการใชุ้งานเคู่รื�องขึ้ยายเสียง (1) ติรวิจัสอบัวิ�าได้ีเสียบัไมืโคู่รโฟนห้รือยงั เปิดีสวิิติซ์ึ่

ทีั�ไมืโคู่รโฟนห้รือยงั แลัะสายลัำาโพงติ�ออย่�ปกติิห้รือไมื�

เมืื�อเรียบัร้อยแล้ัวิไปปรับัระดัีบัเสียงทีั�ชุ�องเสียบัไมืโคู่รโฟน 

แลัะปรับั Volume ขึึ้�นพอประมืาณ์

(2) ลัดีคู่วิามืดัีงขึ้องลัำาโพงลังเพื�อลัดีปัญห้าเสียงห้วีิดี 

แลัะเปลีั�ยนติำาแห้น�งการวิางลัำาโพงห้รือไมืโคู่รโฟน

ไปในจุัดีทีั�เสียงห้วีิดีลัดีลัง แลัะระวัิงการถือไมืโคู่รโฟน

ทีั�อาจัเผู้ลัอไปจั�อเขึ้้าห้น้าต่ิ้ลัำาโพง ห้รือทิัศทัางทีั�

เสียงสะท้ัอน

2) ปัญห้าการใชุ้งานคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา (1) ติรวิจัสอบัไฟแสดีงสถานะเปิดีเคู่รื�องก�อนวิ�า

ติิดีห้รือไมื� จัากนั�นให้้ด่ีวิ�าแบัติเติอรี�เห้ลืัอน้อย ห้รือ

ห้มืดีแลั้วิห้รือยัง แลั้วิจัึงเสียบัปลัั�กแลั้วิลัองกดีปุ�มื

เปิดีใชุ้งาน ถ้ากดีปุ�มืเปิดีแลั้วิยังไมื�ติิดี ให้้ลัองด่ีวิ�า

เสียบัปลัั�กทุักๆ จุัดีดีีแล้ัวิห้รือยัง ทัั�งทีั�โน้ติบุ๊ัก แลัะ

ชุ�องเสียบัปลัั�กไฟ ถ้าติรวิจัสอบัทัั�งห้มืดีแล้ัวิยังเปิดี

ไมื�ติิดีให้้รีบัติิดีติ�อไปยังศ่นย์บัริการทัันทีั

(2) สามืารถเข้ึ้าไปปรับัได้ีทีั� Start =>Settings 

=> Control Panel => Displayคู่ลิักทีั�แถบั 

Settings แล้ัวิเลืัอกปรับัคู่วิามืลัะเอียดีทีั�ดีีทีั�สุดี 

ให้้ติรงกับัคุู่ณ์สมืบััติิขึ้องเคู่รื�อง Projector

3) ปัญห้าการใชุ้งานเคู่รื�องฉายภาพ (Projector) (1) ปิดีแลัะเปิดีเคู่รื�องในเวิลัาทีั�ใกลั้กันเกินไปให้้

รอประมืาณ์ 90 วิินาทีัก�อนจัะทัำาการเปิดีเคู่รื�อง

ให้มื�อีกคู่รั�ง

(2) ติรวิจัสอบัสาย RGB วิ�าเสียบัถ่กชุ�องห้รือไมื� 

ติรวิจัสอบัชุ�องสัญญาณ์ภาพ ชุ�อง Inชุ�อง Out 

แลัะทัำาการแก้ไขึ้ปัญห้าทีั�Notebook 

(3) ปรับั Focus ทีั�เคู่รื�อง Projector ห้รือเคู่ลืั�อนย้าย

เคู่รื�องProjector ใกล้ั-ไกลั
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 2.3  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานการบัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

อุปสรรคู่ ข้อเสนอแนะในการปรับัปรุง

1) ปัญห้าประสิทัธิีภาพอุปกรณ์์โสติทััศน่ปกรณ์์ (1) เพิ�มืจัำานวินโสติทััศน่ปกรณ์์ไมื�เพียงพอติ�อการ

ให้้บัริการ ห้รือขึ้อยืมื ขึ้อเคู่รื�องสเปคู่ให้มื�จัาก

สำานักคู่อมืพิวิเติอร์ทัำาให้้มีืศักยภาพขึ้องการนำาเสนอ

แลัะให้้บัริการมีืมืาติราฐานยิ�งขึึ้�น

(2) ปรับัอัพเกรดีโสติทััศน่ปกรณ์์เก�าให้้มีืประสิทัธิีภาพ

ส่งขึึ้�น เพื�อประห้ยัดีงบัประมืาณ์ติามืคู่วิามืจัำาเป็น

(3) ลัดีคู่วิามืเสี�ยงโสติทััศน่ปกรณ์์ งดีใชุ้งานอุปกรณ์์

ทีั�ใชุ้งานมืานานห้ลัายปี

(4) เขีึ้ยนคู่่�มืือในการใชุ้งานโสติทััศน่ปกรณ์์เพิ�มืเติิมื

ติามืคู่วิามืเห้มืาะสมื

 2.4  ปัญห้าการปฏิิบััติิงานด้ีานบุัคู่ลัากรผู้่้ให้้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์

อุปสรรคู่ ข้อเสนอแนะในการปรับัปรุง

1) ปัญห้าการปฏิิบััติิงานด้ีานบุัคู่ลัากร 1) เพิ�มืภาระงานสำารองบัุคู่ลัากรทัี�ไมื�เพียงพอติ�อ

การปฏิบิัติัิงานแลัะให้้บัรกิาร ห้รอืบัคุู่ลัากรทีั�มืคีู่วิามืร่้

สามืารถปฏิิบััติิงานแทันกันได้ี

2) ศึกษิาคู่วิามืร้่คู่วิามืเชีุ�ยวิชุาญในเคู่รื�องมืืออุปกรณ์์

ให้มื� เพื�อพัฒนาระบับัไอทีั  ห้รือเทัคู่โนโลัยสีมัืยให้มื�

3) ลัดีภาระงานทีั�ไมื�จัำาเป็นโดียติรง เพื�อไดี้พัฒนา

งานเฉพาะทัาง
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แบับัฟอร์มืคู่ำาขอใชุ้สถานทีั�

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ข้าพเจ้า                                                                  เลขประจ าตัวประชาชน
ท่ีอยู่
โทรศัพท์ โทรสาร        Email:
มีความประสงค์ขอใช้สถานท่ีของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดังน้ี

รวม จ านวน ค่าธรรมเนียม
(คืน) ห้อง (คืน)

ห้องพัก เรียน  ผู้อ านวยการ
อาคารนวมภูมินทร์ 1. จัดสถานท่ีให้ได้ โดยจัดผู้รับผิดชอบ ดูแลฯ ดังน้ี
- เด่ียว 600.00     
- คู่ 800.00     
อาคารอาศรมฯ 800.00     
อาคารพักรวม
- นักเรียน/นักศึกษา 2,000.00  2.  ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับ
- บุคคลท่ัวไป 3,000.00      ผู้รับผิดชอบฯ

รวม          (ลงช่ือ)
รวม         ต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าภารกิจอาคารฯ
(วัน) วันแรก วันต่อไป             วันท่ี

บ้านซูซูกิ 3,000.00  2,500.00  
ติณสูลานนท์ 2,000.00  1,200.00  
อาศรม 1,500.00  1,200.00  เป็นเงิน                 บาท   คงเหลือ ข าระ                 บาท
จรัญ จารุวัฒนา 1,000.00  1,000.00  ได้รับไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี                  เล่มท่ี

รวม
อ่ืน ๆ

เวทีโรงละครเปิด
- มีรายได้
- ไม่มีรายได้
ลานอาคารอาศรม

รวม

1. อนุญาตให้ใช้สถานท่ี โดยค่าธรรมเนียมให้ปฏิบัติ ดังน้ี
¨  จ่ายตามอัตราของมหาวิทยาลัย
¨  ลดให้          %
¨  งดเก็บค่าธรรมเนียม

2. อนุญาตให้มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ฯ ตามท่ีภารกิจอาคารสถานท่ี ฯ
เสนอ และอนุมัติให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ

บันทึกของภารกิจอาคารฯ

แบบค าขอใช้สถานท่ี

            (ลงช่ือ)
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์)

ต าแหน่ง รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

เวลาเข้า                               เวลาออก

รายการ วันท่ี รวมเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียม (วัน)ห้องประชุม วันท่ี รวมเงิน (บาท)

              วันท่ี

ค่าธรรมเนียม รวมท้ังส้ิน                     บาท    ลดให้          %              
บันทึกของภารกิจคลังฯ

บันทึกส่ังการ(ลงช่ือ)                                        ผู้ขอใช้           วันท่ี
เวลาเข้า                               เวลาออก

เวลาเข้า                               เวลาออก

ภารกิจอาคารสถานที่ ฯ
รับที่.......................ผู้รับ..............
วันที.่.....................เวลา..............
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           สถาบันทักษิณคดีศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้าน
อาคารสถานที่ (ห้องประชุม)  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 

ค าชี้แจง     1.  ขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็นจากการใช้บริการโดยท าเครื่องหมาย  ✓   ในช่องที่ตรงกับ 
ระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้ 
 5= มากที่สุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = น้อย           1 = นอ้ยที่สุด 

2.  โปรดแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง เพราะข้อมูลจากการประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการปรับปรุง พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการของหน่วยงานต่อไป 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาท าเครื่องหมาย  √  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับท่าน ) 
1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. ประเภทหน่วยงานที่รับบริการ     ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน/บริษัท/องค์กรอิสระ 
                                               องค์กรทางการศึกษา          องค์กรท้องถิ่น/ชุมชน 
                                               ประชาชน/บุคคลทั่วไป      
  อ่ืน ๆ ระบุ…………………………. 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย √  ใน  ของประเภทที่ท่านเคยใช้บริการ โดยท า
เครื่องหมาย √  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด )  
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

  งานให้บริการห้องประชุม  (โปรดท าเครื่องหมาย √ 
     ตรงกับห้องประชุมที่ท่านเคยใช้บริการ)  
           บ้านซูซูกิ /ติณสูลานนท์ 
           อาศรมศิลปกรรม           จรัญจารุวัฒนา  

     

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ      
1. ระเบียบ ขั้นตอนในการขอใช้ห้องประชุม 

มีความเหมาะสม 
     

2. ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน 
หรือให้ข้อมูลมีความเหมาะสม 

     

  3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
2.ด้านสถานที่และอุปกรณ์ในห้องประชุม      

1. รูปแบบการจัดห้องประชุม  ระบบแสงสว่าง  
ระบบเสียง มีความเหมาะสม 

     

2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

     

3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องประชุม      
 
 
 
 
 

แบับัฟอร์มืประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจั
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รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

3.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานการขอใช้ห้อง
ประชุม 

     

1. การอ านวยความสะดวก  การให้บริการด้วยความ 
สุภาพ อ่อนน้อมของเจ้าหน้าที่   

     

2.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ       
  3.   การให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

แก่ผู้รับบริการ 
     

4.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการประจ าห้องประชุม      
1. การอ านวยความสะดวก  การให้บริการด้วยความ

สุภาพ อ่อนน้อมของเจ้าหน้าที่   
     

2.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ       
  3.   การให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

แก่ผู้รับบริการ 
     

 

ตอนที่  3 ข้อคิดเห็นอื่นๆ  เพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ 
           สถาบันทักษิณคดีศึกษา  

 
 
 
 
 

 

แบับัฟอร์มืประเมิืนคู่วิามืพึงพอใจั (ติ�อ)
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ภาพทีั� 84 พื�นทีั�ภายในห้้องประชุุมื

1.ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ซ่กิ

2.ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลี้านนท์ั
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ภาพทีั� 85 พื�นทีั�ภายในห้้องประชุุมื

3.ห้้องประชุุมือาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์

4.ห้้องประชุุมืจัรัญ จัารุวัิฒนา
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ภาพทีั� 87 การใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืบ้ัานซ่ซ่กิ อาคู่ารพาไลี้พัฒนา
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ภาพทีั� 88 การใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลี้านนท์ั อาคู่ารพาไลี้พัฒนา
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ภาพทีั� 89 การใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืติิณ์ส่ลี้านนท์ั อาคู่ารพาไลี้พัฒนา
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ภาพทีั� 90 การใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมือาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์ อาคู่ารอาศรมืศิลี้ปกรรมืทัักษิิณ์
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ภาพทีั� 91 การใชุ้บัริการโสติทััศน่ปกรณ์์ห้้องประชุุมืจัรัญ  จัารุวัิฒนา อาคู่ารนวิมืภ่มิืนทัร์
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ภาพรวิมือุปกรณ์์โสติทััศน่ปกรณ์์

-เคู่รื�องเสียง

-เคู่รื�องฉายโปรเจัคู่เติอร์

-เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัพกพา

-เคู่รื�องคู่อมืพิวิเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะ แลี้ะจัอภาพ
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ภาพรวิมือุปกรณ์์โสติทััศน่ปกรณ์์ (ติ�อ)

-ไมืโคู่รโฟน

-อุปกรณ์์ชุ�วิยในการบัรรยาย (Powerpoint Presenter Remote)

-สายแสดีงภาพ VGA

-สายเสียง
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ประวัิติิย�อผ้่ิเขียน

ชืุ�อ – ชืุ�อสกุลั                 นายชัุยนพกฤติฏ์ิ  จัันทัป์เกลีั�ยง 

วัิน เดืีอน ปีเกิดี   26 กุมืภาพันธ์ี 2521

สถานทีั�เกิดี   จัังห้วัิดีสต่ิลั

สถานทีั�อย่�ปัจัจุับััน    53/10 ห้ม่ื�ทีั� 1 ติำาบัลัเกาะยอ อำาเภอเมืือง จัังห้วัิดีสงขึ้ลัา  

    รหั้สไปรษิณี์ย์ 9010๐

ติำาแห้น�งห้น้าทีั�การงานปัจัจุับััน เจ้ัาห้น้าทีั�บัริห้ารงาน  พนักงานมืห้าวิิทัยาลััย 

    ประเภทัวิิชุาการ สายสนับัสนุน ระดัีบัปฏิิบััติิการ

สถานทีั�ทัำางานปัจัจุับััน  สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา มืห้าวิิทัยาลััยทัักษิิณ์

     53/๒ ห้ม่ื�ทีั� 1 ติำาบัลัเกาะยอ อำาเภอเมืือง จัังห้วัิดีสงขึ้ลัา   

    รหั้สไปรษิณี์ย์ 9010๐

ประวัิติิการศึกษิา

 พ.ศ. 254๓          ห้ลัักส่ติรคู่รุศาสติรบััณ์ฑิ์ติ สาขึ้าวิิชุาศิลัปศึกษิา

                                          มืห้าวิิทัยาลััยราชุภัฏิสงขึ้ลัา จัังห้วัิดีสงขึ้ลัา

 



สถาบัันทัักษิิณ์คู่ดีีศึกษิา ติำาบัลี้เกาะยอ อำาเภอเมืือง จัังห้วิัดีสงขลี้า


