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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ เป็นส่วนงานท่ีต้องสนับสนุนการ
เรียนในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการของคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการ
โทรทัศน์แก่ ผู้ขอรับบริการ ได้แก่  คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานของนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ จึงมีความส าคัญ
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีระบบ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาร่วมวาง
แผนการปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ ต้ังแต่กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์   
การเตรียมและการติดต้ังอุปกรณ์ การทดสอบระบบไฟส่องสว่าง ระบบการบันทึกภาพ ระบบการบันทึกเสียง 
รวมท้ังระบบการส่ือสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
การปฏิบัติการงาน และกระบวนการหลังการใช้งานในห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์เพื่อการปฏิบัติ
ตามกระบวนงานท่ีสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ทางวิชาการ ต้องมีทักษะและความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในเนื้องาน เพื่อให้งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการ
โทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตร     
เชิงระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จะต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ขั้นตอนจัดเตรียมก่อนการสอนหรือการใช้งาน ประกอบด้วย การติดต้ังระบบภาพด้วย
กล้องวีดิโอ การติดต้ังระบบเสียง การติดต้ังระบบบันทึกหรือระบบเผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ การติดต้ัง
ระบบไฟแสงสว่างและไฟฟ้า และการเช่ือมต่อสายสัญญาณภาพและเสียง 2) ขั้นตอนระหว่างการสอนหรือ  
การใช้งาน ประกอบด้วย การควบคุมสัญญาณภาพ การควบคุมระบบบันทึกหรือระบบเผยแพร่ออนไลน์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้าและแสงสว่าง และ 
3) ขั้นตอนหลังการสอนหรือการใช้งาน ประกอบด้วย การจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สายสัญญาณเช่ือมต่อภาพและเสียง การจัดองค์ประกอบของภาพ มีความรู้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับตัด
ต่อวีดิทัศน์ ตัดต่อเสียง โปรแกรมแปลงสัญญาณและเข้ารหัส มีทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและทักษะความรู้อื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ มีภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานในส่วน
งานสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานท่ี
ได้รับผิดชอบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ควบคุมและดูแลห้องเรียนภาคบรรยาย ห้องปฏิบัติการ
โทรทัศน์ มีประสบการณ์และมีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน “งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ” ฉบับนี้ขึ้น เป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง ผ่านการแก้ไขสถานการณ์จนได้ขั้นตอนปฏิบัติท่ีลดความ
ผิดพลาด มีภาพประกอบค าบรรยาย เข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรเชิงระบบ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อถ่ายทอดบทเรียนเรื่อง งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 

ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 
 
1.3 ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการ
โทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิง
ระบบ มีขอบเขตครอบคลุมกระบวนงานของการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่อง ดังนี้ 

- ขั้นตอนจัดเตรียมก่อนการสอนหรือการใช้งาน ประกอบด้วย การติดต้ังระบบภาพด้วยกล้องวีดิโอ 
การติดต้ังระบบเสียง การติดต้ังระบบบันทึกหรือระบบเผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ การติดต้ังระบบไฟแสง
สว่างและไฟฟ้า และการเช่ือมต่อสายสัญญาณภาพและเสียง 

- ขั้นตอนระหว่างการสอนหรือการใช้งาน ประกอบด้วย การควบคุมสัญญาณภาพ การควบคุมระบบ
บันทึกหรือระบบเผยแพร่ออนไลน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนในการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
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- ขั้นตอนหลังการสอนหรือการใช้งาน ประกอบด้วย การจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สายสัญญาณเช่ือมต่อภาพและเสียง การจัดองค์ประกอบของภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับตัดต่อ    
วีดิทัศน์ ตัดต่อเสียง โปรแกรมแปลงสัญญาณและเข้ารหัส  

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขาวิชาฯ คือ ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่วงกว้าง 
  
1.4 ค ำนิยำมศัพท์ที่เก่ียวข้อง  

“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ”    หมายถึง   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“คณบดี”  หมายถึง   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ   
                                                    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณาจารย์”   หมายถึง  อาจารย์ผู้สอน สังกัดสาขาวิชาส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร 
                        และเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“คู่มือการปฏิบัติงาน” หมายถึง  เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
เพื่อสร้างความเข้าใจและมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพ  

“วิธีปฏิบัติงาน”  หมายถึง  เอกสารซึ่งระบุขั้นตอนรายละเอียดจ าเพาะลงไปในแต่ละ  
   งานในระดับปฏิบัติการ โดยแสดงถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ   
   เครื่องใช้ และการท างานท่ีละขั้นตอน 

“แบบฟอร์ม”   หมายถึง  เอกสารท่ีท าขึ้นโดยพิมพ์ข้อความไว้บางส่วน และเว้น  
                ท่ีว่างไว้บางส่วน 
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“การเตรียมความพร้อม”   หมายถึง  การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ สถานท่ี คน ให้ 
       พร้อมเพื่อรองรับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด รวมทั้งการสอบ 
                        ระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ก่อนการใช้งานของส่ิงท่ี 
       เตรียมเหล่านั้นให้พร้อมส าหรับการใช้งานในเวลาจริง 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. คู่มือการปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ ท่ีผู้ปฏิบัติ 
สามารถเรียนรู้งานโสตทัศนศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย  
 2. การปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยใช้คู่มือปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาค
บรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรเชิงระบบ เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความผิดพลาด ลดการ
ซ ้าซ้อน 

4. ใช้เผยแพร่ความรู้ในกระบวนการ งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการ
โทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิง
ระบบ 



บทที่ 2 
โครงสร้างและความรับผิดชอบ 

 
2.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิชาท่ีมีความเป็นเลิศทาวิชาการเกษตร เป็นผู้นำ 

ทางการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม 

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ 

“เป็นบัณฑิตพร้อมทำงาน มั่นใจวิชาการ บูรณาการความคิด มีจิตอาสา สู้งานซื่อสัตย์ และยอมรับ 

ความเห็นต่าง”  
เป้าหมายของหน่วยงาน 
1. องค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการชุมชน สังคม และ 
 ประเทศ 

3. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และฟื้นฟูขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน 
 

2.2 โครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

การแบ ่ งหน ่วยงานและหน ่วยงานย ่อยภายในคณะเกษตรศาสตร ์  ได ้แบ ่ งตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 556/2561) ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2561 และได้จัดแบ่งโครงสร้างอัตรากำลัง 
โครงสร้างภาระงาน และภาระงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

 

2.3 โครงสร้างของคณะเกษตรศาสตร์  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 16/2560 

เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 556 /2561 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 
2561 
 

 

คณะเกษตรศาสตร ์

 กองบริหารงานคณะ 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐาน 

งานบริการการศึกษา 

งานแผนยุทธศาสตร์และประกัน

คุณภาพ 
งานบริการวิชาการ วิจัยและวิเทศ

สัมพันธ ์

หมวดเกษตร 

ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและห้องปฏิบัติการกลาง 

องค์กรในกำกับคณะเกษตรศาสตร์ 

อุทยานการเกรียนรู้ทางการเกษตร 

สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม 

ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

และเกษตรเชิงระบบ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

สาขาวิชาประมง 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาพืชสวน 

สาขาวิชาพืชไร ่

  หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะ

หรือตามยุธศาสตร์หรือการพึงตนเอง  

 กองบริหารวิชาการ  

(ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานหรือ
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2.4 แผนผังบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดสาขาวิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  แผนผังบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 
            และเกษตรเชิงระบบ 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 

ผศ.ฝากจิตร ปาลินทร 
หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสง่เสริมฯ 

รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ 
ประธานหลักสูตรปริญญาโทการส่งเสริม 

ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรเชงิระบบ 

อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสง่เสริมฯ 

อ.ดร.ไชยธีระ พันธุ์ภักดี 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสง่เสริมฯ 

อ.พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสง่เสริมฯ 

นายไพศาล เอกวฒัน์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 

นางสาวกรรณิการ์ สุขสนิท 
นักวิชาการศึกษา 

นายสุทธิพงษ์ พลเยี่ยม 
คนงาน 
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2.5 ภาระงานที่รับผิดชอบหลัก 
2.5.1 ตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ 
สังกัด งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
         ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนงานสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 
2.5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ประกอบด้วย 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับจาก
ผู้บังคับบัญชา  คณาจารย์ท่ีปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาฯ 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติ 
     1) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียง หรือเครื่องฉายดำเนินไปด้วย         
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 

     2) ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือ
โทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ และการนำเสนอสถิติข้อมูลรายวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่
ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ 

     3) จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ได้แก่ ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

            5) ช่วยสอนในรายวิชาที ่เกี ่ยวข้องกับการผลิตส่ือ การสื ่อสาร การฝึกปฏิบัติงานทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ ตามท่ีเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาทุกภาคการศึกษา  

 ด้านการวางแผน 
     1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

เกษตรเชิงระบบ หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
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     2) วางแผนการทำงานร่วมกับคณะทำงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีปรับปรุงห้องบรรยาย และสนับสนุนการเรียนการสอน 

            3) วางแผนการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการโสตทัศนศึกษาที่สังกัดทุกคณะ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามภารกิจเฉพาะกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

ด้านการประสานงาน 

     1) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานหรือหน่วยงานภายในสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรเชิงระบบ  และภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้ 

     2) ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการโสตทัศนศึกษาจากทุกคณะ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

            3) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานด้านการเกษตรด้านส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งองค์กรเอกชน 

ด้านการบริการ 
     1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเทคโนโลยีการศกึษา 

รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

     2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี ่ยวกับด้านวิชาการเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน ตามมาตรการต่างๆ 

            3) วิทยากรให้ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ทางด้านเทคนิคการนำเสนอ 
หลักการและและทฤษฎีการออกแบบงานทางด้านกราฟิก การเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการ
ใช้เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 

            4) ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย 
ได้แก่ ส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ ส่ือประสม และส่ือออนไลน์ 
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5.2.3 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
1. งานหลัก 

1.1 งานประจ า 
1.1.1 งานช่วยสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 
1.1.2 งานโสตทัศนูปกรณ์ ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาการช ารุด

เบ้ืองต้น และการจัดการความพร้อมในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

1.1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาการ
ช ารุดเบ้ืองต้น และการจัดการความพร้อมในสาขาวิชาฯ 

1.1.4 งานบันทึก เก็บข้อมูลคลังภาพกิจกรรม และออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทต่างๆ 

1.1.5 งานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือ และส ารวจความต้องการเพื่อจัดท า
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1.1.6 งานดูแลพื้นท่ีจัดเก็บเว็บไซต์ ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ จัดท าข่าว
กิจกรรมเพื่อน าเสนอผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ 

1.2 งานเชิงพัฒนา 
1.2.1 งานวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบส่ือน าเสนอ 
1.2.2 เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสัมมนาเครือข่ายด้านการผลิตส่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน 
1.2.3 เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ 

1.3 งานที่ได้รับมอบหมาย / งานอื่นๆ 
1.3.1 เป็นคณะกรรมการจัดการสอบกลางภาค ประจ าภาคต้นและภาค

ปลาย  
1.3.2 เป็นท่ีปรึกษาส่วนงานกิจการนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สาขาวิชาฯ 
1.3.3 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. งานตามนโยบายหรืองานตามยุทธศาสตร์ 

2.1 เป็นคณะท างานด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาฯ 
2.2 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
2.3 รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการ ห้อง Smart Class Room (8003)* 
2.4 รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการห้องโสตทัศนูปกรณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยให้
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะเกษตรศาสตร์* 

 
*หมายเหตุ: ข้อ 2.3 และ 2.4 เป็นค าส่ังคณะเกษตรศาสตร์ ท่ี 478/2562 (เพิ่มเติมจากคณะ) ต้ังแต่วันท่ี 15 
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
 
 



บทท่ี 3 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 

 ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานงานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 
ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ         
ได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารการศึกษา 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 
3.3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

 

3.1 เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา 

 1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 
กิดานันท์  มลิทอง (2548) กล่าวว่า เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษา และเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการนำทรัพยากรหรือ
กระบวนการใดๆ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 

Seels & Richey (1994 อ้างอิงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2548) กล่าวว่า เทคโนโลยีการศึกษาเป็นทฤษฎี
และการปฏิบัติของการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมินของกระบวนการและ
ทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ 

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การพัฒนาและประยุกต์ วิธีการ 
แนวความคิด ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ เครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม และนำเอาเทคโนโลยีนั้นๆ ร่วมทั้งการนำสื่อตัวนำ คลื่นความถี่ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ี
จำเป็นต่อการแพร่เสียง ภาพ และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางศึกษา และ
สนับสนุน ส่งเสริมในการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพสูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุม องค์ประกอบ 3 
ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 

2. ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา  
ชัยยงค์  พรหมวงศ์. (2537). ได้กำหนดขอบข่ายงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาโดยประมวล

ออกเป็น 3 ขอบข่าย ดังนี้ 
 1) ขอบข่ายด้านสาระของเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หรือขอบข่ายต้ังแนวตั้ง ครอบคลุม 

7 ด้าน ประกอบด้วย  
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  1.1) ด้านการจัดการ การพัฒนาและการออกแบบระบบทางการศึกษา  
  1.2) พฤติกรรมการเรียนการสอน 
  1.3) วิธีการสอน 
  1.4) ส่ือสารการศึกษา  
  1.5) สภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษา 
  1.6) การจัดการด้านการเรียนการสอน 
  1.7) การประเมินการศึกษา  
 2) ขอบข่ายด้านภารกิจ หรือขอบข่ายแนวนอน เป็นการนำเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาไป

ใช้เพื่อภารกิจทางการศึกษา 3 ด้าน คือ  
  2.1) ภารกิจด้านการบริหาร 
  2.2) ด้านวิชาการ 
  2.3) ด้านการบริการ 
 3) ขอบข่ายตามรูปแบบการจัดการศึกษา หรือขอบข่ายตามแนวลึก มีการนำเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ  
  3.1) การศึกษาในระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

และอุดมศึกษา 
  3.2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  3.3) การฝึกอบรม 
  3.4) การศึกษาทางไกล 

 หากพิจารณาเป็นมิติทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา แบ่งได้เป็นขอบข่ายแนวตั้ง 
แนวนอน และแนวลึก ดังแสดงในภาพท่ี 3.1  
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ภาพที่ 3.1 ขอบข่ายตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวลึกของเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2537) 
 

3. มาตรฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา 
วสันต์ อติศัพท์ และคณะ (2548) ได้ศึกษา การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษา

สำหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ที่ได้ผ่านกระบวนการที่เชื ่อถือได้ในการ
ดำเนินการวิจัย 5 ขั ้นตอน และดำเนินการพัฒนามาตรฐานเหล่านี้ภายใต้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางด้านการศึกษา และทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งครอบคลุมกับ
ขอบข่ายงานของ Association for Educational Communication and Technology: AECT (Seels and 
Richey, 1994) และขอบข่ายทางเทคโนโลยีการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537) และ
สอดรับกับสภาพการณ์ที ่จำเป็นสำหรับการผลิตคร ู ของ International Society of Technology in 
Education: ISTE คือ วิสัยทัศน์ร่วม การเข้าถึงเทคโนโลยี นักการศึกษาท่ีมีทักษะทางเทคโนโลยี การช่วยเหลือ
ทางเทคนิค มาตรฐานทางเนื้อหาและทรัพยากร หลักสูตรการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการศึกษาได้
มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 9 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งช้ี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
มาตรฐานที่ 1 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีการศึกษาของสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ และหรือนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพท่ี 1.1 สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ และหรือนโยบายท่ีสนับสนุน
การบูรณาการเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 
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            เกณฑ์ มีข้อความสะท้อนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในวิสัยทัศน์และหรือนโยบายของ
สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพท่ี 1.2 ผู้บริหารสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการใช้การเทคโนโลยีการศึกษาในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 
            เกณฑ์ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาท่ีครอบคุลมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร  
มาตรฐานที่ 2 โครงสร้างของหลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตลอดจนมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีการศึกษาในรายวิชาอื่นด้วย  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 2.1 มีรายวิชาด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาชีพการศึกษา 
เกณฑ์ มีรายวิชาด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นวิชาบังคับอย่างน้อย 1 วิชา 
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 2.2 มีรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิชาบังคับในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป  
            เกณฑ์ มีรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิชาบังคับอย่างน้อย 1 วิชา  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 2.3  สาระการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเน้นท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ  
            เกณฑ์ รายวิชาด้านเทคโนโลยีการศึกษามีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการผลิตและการใช้เทคโนโลยี
การศึกษา  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 2.4 มีการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนหรือ
ยุทธศาสตร์ การสอน  
            เกณฑ์ รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนหรือยุทธศาสตร์การสอนมีการส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 2.5 มีรายวิชาด้านเทคโนโลยีการศึกษาขั้นสูงให้นิสิต นักศึกษาเลือกเพิ่มเติม  
            เกณฑ์ สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา มีรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาข้ันสูงให้นักศึกษาเลือก  
มาตรฐานที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ และหรือนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 
            ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 3.1 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในคณะหรือสถาบันที่นิสิตนักศึกษาครูสามารถ
ใช้ได้ 
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            เกณฑ์  
            1. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 
ท่ีเหมาะสม 
            2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวนท่ีเหมาะสมตามสัดส่วนนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 
25 คนต่อ 1 เครื่อง 
            3. มีซอฟแวร์ท่ีจำเป็นสำหรับงานการศึกษา 
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 3.2 มีหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
            เกณฑ์  
            1. มีการให้บริการเทคโนโลยีโสตทัศน์ 
            2. มีการให้บริการส่ือสำเร็จรูป เช่น วีดิทัศน์ แผ่นบันทึกภาพ มัลติมีเดียซีดีรอม 
            3. มีการสนับสนุนการผลิตส่ือการเรียนการสอนประเภทต่างๆ  
 

            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 3.3  มีศูนย์สารสนเทศสนับสนุนวิชาการด้านครุศึกษา  
            เกณฑ์  
            1. มีเอกสารหลักสูตรและแบบเรียนสำหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับช่วงช้ัน 
            2. มีเครื่องมือสามารถสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
            3. มีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมด้านครุศึกษา การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 3.4 มีห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  

            เกณฑ์  
            1. ห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้  
            2. มีห้องเรียนท่ีสามารถเช่ือมกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

            3. มีห้องเรียนท่ีสามารถจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 3.5 มีห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค หรือห้องพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  
            เกณฑ์  
            1. มีอุปกรณ์สำหรับบันทึกวีดิทัศน์การสอนของนิสิตนักศึกษาครู 

            2. มีตัวอย่างทักษะการสอน หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปวีดิทัศน์ 
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มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน 
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษาจัดให้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  
            ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 4.1  มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / มัลติมีเดียซีดีรอม/ หรือส่ือคอมพิวเตอร์อื่น 
            เกณฑ์ มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือมัลติมีเดียซีดีรอมสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาในคณะ 
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 4.2 บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
            เกณฑ์ มีบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาในคณะ  
มาตรฐานที่ 5 บุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและการให้บริการเทคโนโลยีการศึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษา  
            ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 5.1 มีอาจารย์ท่ีวุฒิทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
            เกณฑ์ มีอาจารย์ท่ีมีวุฒิขั้นต่ำปริญญาโททางเทคโนโลยีการศึกษาอย่างน้อย 1 คน  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 5.2  มีเจ้าหน้าทีโสตทัศนศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษา 
            เกณฑ์ มีนักวิชาการและเจ้าหน้าทีโสตทัศนศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษาอย่างน้อย 1 คน  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 5.3 มีเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์  

            เกณฑ์ มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์อย่างละ 1 คน  
มาตรฐานที่ 6 สมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาของอาจารย์ 

            อาจารย์ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีการศึกษา และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 6.1 อาจารย์ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 
            เกณฑ์  
            1. ออกแบบระบบการเรียนการสอนและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
            2. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 
            3. ใช้ส่ือและเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู ้

            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 6.2  อาจารย์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
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            เกณฑ์ ใช้เทคโนโลยีเชิงกระบวนการ เทคโนโลยีโสตทัศน์ และหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการเรียนการสอนทุกครั้ง  
มาตรฐานที่ 7 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาครู 
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษาจัดให้มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเอื้อและส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะทางการใช้เทคโนโลยีการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาครู  
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 7.1 มีการนำเทคโนโลยีการศึกษาเชิงกระบวนการมาส่งเสริมการเรียนรู้ 
            เกณฑ์ ร้อยละ 75 ของรายวิชามีการนำเทคโนโลยีเชิงกระบวนการมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษาครู 
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 7.2 มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
            เกณฑ์ ร้อยละ 75 ของรายวิชามีการนำใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู  
            ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 7.3 มีการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ  
            เกณฑ์ ทุกรายวิชามีการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาครู  
มาตรฐานที่ 8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติหน้าท่ีทางวิชาชีพ 
            ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 8.1 สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีสนับสนุนการนำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ใน
วิชาชีพ 

            เกณฑ์ เลือกสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการศึกษา  
            ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 8.2 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ  
            เกณฑ์  

            1. มีสารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ์ท่ีส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 
            2. มีสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 
            ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 8.3 การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
            เกณฑ์ มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการส่ือสารระหว่างนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
อาจารย์นิเทศก์  

            ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 8.4 การใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิสิตนักศึกษาครู  
            เกณฑ์ มีระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  
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มาตรฐานที่ 9 สมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตทางการศึกษา 
            สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีการกำหนดสมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตทาง
การศึกษา คือ ด้านมโนมติทางเทคโนโลยีการศึกษา การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบและ
พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสืบค้นและการใช้
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินส่ือและเทคโนโลยีท่ีนำมาใช้ในการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีใน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และสาระ
ทางจริยธรรม กฎหมาย มนุษย์และสังคม 
          ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.1 มโนมติทางเทคโนโลยีการศึกษา  
            เกณฑ์  
            1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ 
            2.มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในวิชาชีพ 
            3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีเทคโนโลยีสนับสนุน 
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.2 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา 
            เกณฑ์ มีความสามารถในการใช้ส่ือโสตทัศน์และส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.3 การออกแบบและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

            มีความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.4 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

            เกณฑ์  
            1. ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
            2. ประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ท่ีสูงขึ้น 

            3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีเทคโนโลยีสนับสนุน  
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.5 การสืบค้นและการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
            เกณฑ์ มีความสามารถด้านการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด  
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.6 การประเมินส่ือและเทคโนโลยีท่ีนำมาใช้ในการเรียนการสอน 
            เกณฑ์ มีความสามารถด้านการประเมินประสิทธิภาพของส่ือและเทคโนโลยีท่ีนำมาใช้ในการเรียนการสอน  

           ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.7 การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
           เกณฑ์ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  
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            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.8 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
            เกณฑ์  
            1. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            2. ประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางวิชาชีพ 
            3. ใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและร่วมมือกับเพื่อครู ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียน  
            ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 9.9 สาระทางจริยธรรม กฎหมาย มนุษย์และสังคม 
            เกณฑ์  
            1. ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้เรียนและสังคมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  
            2. สอดแทรกสาระจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีให้นักเรียนได้ตระหนัก  
            3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

4. จุดมุ่งหมายของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2522) หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 6 ประการคือ 
1. ให้บริการด้านการผลิตและการใช้ส่ือการสอนประเภทต่างๆ โดยเน้นส่ือประสม ประเภทวัสดุท่ีจัดไว้

อย่างมีระบบ จัดไว้ในรูปของชุดการสอน สําหรับในเรื่องนี้ ทางหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ช่วยให้คณาจารย์ท่ีมีความประสงค์ อยากจะผลิตส่ือการสอน ด้วยตนเองสามารถจะทําให้โดยวิธีการง่ายๆ หรือ
ถ้าหากใครมีความประสงค์จะให้หน่วย ฯ ผลิตให้ ก็สามารถกระทําได้แต่อาจารย์จะต้องให้ข้อมูล ได้แก่ 
เนื้อหาวิชา อาจจะต้องช่วยให้เขียนบท (script) ท่ีเกี่ยวข้องมาด้วย 

2. ให้บริการคําแนะนําปรึกษา การจัดระบบวิธีการสอนแก่คณาจารย์ ของจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สามารถดําเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นที่จะให้อาจารย์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้มา
จัดระบบการสอน เช่นว่า ตามเนื้อหาวิชาต่างๆ จะแบ่งออกเป็นหน่วย แต่ละหน่วยนั้นจะมีมโนทัศน์ (concept) 
อะไรบ้างที่จะแยกแยะออกไป และมโนทัศน์นั้นจะต้อง ใช้สื่อการสอนหรือวิธีการสอนอย่างไรจึงจะถ่ายทอด
ให้แก่นิสิตนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

3. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ประเภทเครื่องฉาย และเครื่องเสียง แก่คณะ สถาบัน 
ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดูแลซ่อมแซมให้ เครื่องมืออุปกรณ์ท้ังหลายอยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้เสมอ โดยคํานึงถึงว่า งานท่ีต้องการใช้เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องฉายเครื่องเสียง 
ก็เป็นแนวคิดที่ยังคงมีอยู่ต่อไป และทางมหาวิทยาลัย ก็มีนโยบาย ที่จะให้แต่ละคณะ สถาบัน และศูนย์
หน่วยงานต่างๆ จัดซื้ออุปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย เครื่องเสียงขึ้นมาเองเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจจะมีความจําเป็นท่ี
ทางเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับเครื่องฉาย เครื ่องเสียงนั้นจะต้องได้รับคําแนะนําจากหน่วยเทคโนโลยีทาง
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การศึกษาในการท่ีจะดูแลซ่อมแซม ให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ทางหน่วยฯ อาจจะต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนศึกษาข้ึน 

4. ประสานงานกับหอสมุดกลางและศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย ในด้านการผลิตและ บริการ  
ภาพยนตร์ การถ่ายทําไมโครฟอร์มในรูปต่างๆ สไลด์และฟิล์มสตริป รวมทั้งควบคุมหน่วย  รับข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาจะเป็นผู้ผลิต อุปกรณ์การสอน ส่ือการสอน 
ประเภทวัสดุต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฟิล์มสตริป ไมโครฟอร์ม ตามความจําเป็นหรือตามท่ีหอสมุดกลาง 
หรือศูนย์เอกสารฯ ได้เสนอแนะ และให้ หอสมุดกลางเป็นผู้ให้บริการทางด้านนั้น คือในส่วนท่ีเกี่ยวกับ “Non-
book” ท้ังหลาย 

5. ประสานงานกับหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือศูนย์สื่อการศึกษา หรือ สถาบัน วิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ทั้งนอกและในประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เห็นเกี่ยวกับระบบและ
วิธีการดําเนินงาน รวมทั้งนากรรมทางการศึกษาอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการด้านการจัดระบบและ
การดําเนินงานทางสื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนนี้เป็น วัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างจะใหม่ของหน่วย 
เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นเราไม่เคยมีนโยบายท่ีจะแลก เปล่ียนกันทางด้านนี้กับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับ ส่ือการสอนต่าง ๆ ในระยะหลังนี้ เรามีความรู้สึกว่า สถาบันต่าง ๆ ก็มีวัสดุการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ
ซึ่งถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนกัน หรือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้มีการขอยืม สื่อการศึกษาต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
ฟิล์มสตริป จาก มหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาใช้ หน่วยก็จะเป็นผู้ดําเนินการติดต่อขอยืมให้ และในขณะเดียวกันถ้ามี 
หน่วยงานอื่นท่ีเห็นรายช่ือ ฟิล์มภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ท่ีน่าสนใจอยากจะใช้ ทางจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยท่ี
ยินดีจะให้ขอยืมเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งทั ้งนี ้ก็เพื ่อประโยชน์ของการพัฒนาการ เรียนการสอนของ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกัน 

6. ศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเสาะแสวงหาระบบกระบวนการ และวิธีการใน
ด้านการให้บริการเพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และเผยแพร่ให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องทราบ นี้ก็
ค่อนข้างจะเป็นแนวคิดใหม่ คือ หน่วยเชื่อว่า ในการที่เราจะให้บริการ ที่ดีนั้ นจะต้องมีการศึกษาและวิจัย
ทางด้านนี้ด้วย ไม่ใช่การที่เราจะทําหน้าที่ให้บริการอย่างเดียว เราจะต้องจัดหาระบบที่เหมาะสมในการจัดหา
ระบบท่ีเหมาะสมต้องมีการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง  

ตามวัตถุประสงค์ทั ้ง 6 ข้อนี้จะเห็นได้ว่าครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วย เทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วย ซึ่งเป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา จําแนกออกเป็น 2 ประการคือ 
(ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, 2522)  

1. เป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาจะให้บริการตามวัตถุประสงค์ แก่คณาจารย์ 
และข้าราชการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 1,800 คน และนิสิต 
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ระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และ คุษฎีบัณฑิต จํานวนประมาณ 15,000 คน นี่เป็นเป้าหมาย - สําหรับ
ผู้ใช้บริการ 

2. เป้าหมายเวลา หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา จะสามารถให้บริการเต็มรูปใน ปีการศึกษา 2524 
เนื่องจากขณะนี้อยู ่ในระหว่างการจัดระบบ พัฒนาระบบที่จะนําไปสู่การดําเนิน งานตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  

หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 2522)   
1. ฝ่ายวางแผนและวิจัยระบบการสอน มีหน้าที่วางแผน วิจัย และให้คําปรึกษา จัดระบบวิธีการสอน

แก่คณาจารย์ท่ีมาขอบริการ เพื่อจัดส่งระบบให้ฝ่ายผลิตท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ตามระบบท่ีได้จัดขึ้น หน้าท่ีของ
ฝ่ายนี้ ก็คือ มุ ่งจะให้อาจารย์ที ่ต้องการจัดระบบการสอนให้มาปรึกษาหารือ แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที ่ให้
คําปรึกษาท่ีจะช่วยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วย หัวเรื่อง และกําหนด ส่ือท่ีจะใช้ รวมทั้งผลิตส่ือออกมาในรูป
ของชุดการสอนให้ด้วย และนอกจากนั้นจะต้องมีการจัด การวิจัยการใช้สื่อการสอนระดับต่าง ๆ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 

2. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ให้บริการดูแลซ่อมแซม เครื่องมือประเภทเครื่องฉาย และเครื่องเสียง 
รวมทั้งผลิตงานด้านการบันทึกเสียงต่าง ๆ ในฝ่ายนี้มีงานที่สําคัญอย 2 ประเภท คือ (1) การให้บริการเครื่อง
ฉายและเครื่องเสียง เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะให้ แต่ละคณะสถาบันมี เครื่องฉาย และ เครื่อง
เสียง ของตนเองนั้น ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์จึงมีหน้าที่ให้ บริการเสริม ในกรณีที่คณะและสถาบันมีความต้องการ
และขอมา และ (2) งานดูแลซ่อมแซม เครื่องมือประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะให้บริการแก่คณะ หรือ 
ศูนย์ ในการท่ีจะตรวจ สอบและให้เครื่องมือในส่วนท่ีเป็นการซ่อมแซมเบา คือ ไม่มากจนเกินไป แต่ถ้าเป็นการ
ซ่อมแซม ท่ีอยู่เหนือวิสัยของหน่วยแล้ว หน่วยก็จะต้องให้คณะจัดส่งไปให้หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ฝ่ายงานกราฟิค ถ่ายภาพ และไมโครฟอร์ม ฝ่ายนี้มีหน้าที่ผลิตสื่อการสอน ประเภท วัสดุทุก
ประเภท โดยเฉพาะแผ่นใส แผ่นโปร่งใสประกอบการบรรยาย แผนภูมิ แผนภาพ และงานกราฟิค เพื่อป้อนฝ่าย
ถ่ายภาพ ฝ่ายภาพยนตร์การศึกษา และโทรทัศน์การศึกษา นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และไม
โครฟอร์ม ฝ่ายนี้จะมีหน้าท่ีผลิตสไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพถ่าย - ทุกประเภทเพื่อประกอบการเรียนการสอน ท้ังยัง
มีการผลิต ไมโครฟอร์ม หรือวัสดุย่อส่วน เช่น ไมโครคาร์ด ไมโครฟิล์ม และไมโครฟิช ตามท่ีหอสมุดกลางและ
ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทยได้ มอบหมายให้ดําเนินการ 

4. ฝ่ายภาพยนตร์ และโทรทัศน์การศึกษา มีหน้าที่ในการผลิตภาพยนตร์และราย การโทรทัศน์
การศึกษาประกอบการสอนของคณาจารย์ รวมทั้งจัดซื้อภาพยนตร์ และเทปโทรทัศน์ ซึ่งมีผู้จัดทําไว้จําหน่าย
แล้ว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จะให้บริการแก่คณาจารย์ ในการฉายภาพยนตร์ และฉายรายการโทรทัศน์ที่ได้
ดําเนินการมาแล้วให้แก่นิสิตนักศึกษาได้ชมด้วย 
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ท้ัง 4 ฝ่ายดังกล่าวแล้วจะทํางานประสานกัน เพื่อท่ีจะให้การบริการเกี่ยวกับการใช้ส่ือการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 
 1. ความหมายของโสตทัศนูปกรณ์ (Audio aids) 

สุนันท์  อินทนิล (2541) กล่าวว่า โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นตัวกลางทำให้ข้อมูล หรือ
ความรู้ท่ีบันทึกไว้ในโสตทัศนวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉายวีดิทัศน์ เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส เป็นต้น 

เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล (2560) กล่าวว่า โสตทัศนอุปกรณ์ หมายถึง สื่อเป็นตัวกลางหรือทางผ่านของ
ข่าวสาร ความรู้ สื ่อประเภทนี้จำเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ Software บางชนิดความรู้ที ่ส่งผ่านมีการ
เคลื ่อนไหวไปสู ่ผู ้ชมเช่น เครื ่องฉายภาพภาพข้ามศรีษะ เครื ่องฉายสไลด์ เครื ่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น  
โสตทัศนูปกรณ์ Audio Visual Equipment สื ่อ ประเภทโสตทัศนอุปกรณ์ Audio Visual   Equipment   
สามารถแบ่งตามลักษณะการสื่อสารเป็น 3 จำพวก ได้แก่ 1) เครื่องฉาย Visual Projector Equipment 2) 
เครื ่องเสียง Audio Equipment 3) สื่อเครื ่องมือและอุปกรณ์ ประเภทอื่น ๆ ที่มีราคาค่อนข้างแพง ข้อมูล
เพิ่มเติม โสตทัศนศึกษา Audio Visual Education หมายถึง การเรียนรู้ผ่านประสาททั้งห้าคือ ตา หูจมูก ล้ิน 
และการสัมผัส  ดังนั้น อุปกรณ์ในสมัยก่อนมักเน้นการ ใช้ประสาทสัมผัสด้านการฟังและการดู เป็นหลัก จึงใช้
คำว่าโสตทัศนูปกรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ เลิศภูมิ  จันทรเพ็ญกุล (2560) ยังให้นิยามของ โสตทัศนูปกรณ์ ในการส่งเสริมการเกษตร 
หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยให้นักส่งเสริม สามารถ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ี
เหมาะสมไปสู่เกษตรกร  

 จากนิยามดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า โสตทัศนูปกรณ์ คือ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางช่วยให้การ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำโสตทัศนูปกรณ์
มาใช้ในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. หน้าที่และข้อปฏบิัติของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ของกองอาคารสถานท่ีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(2560) ได้สรุปหน้าท่ีและข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์ไว้ดังนี ้

2.1 เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์ประจําอาคารมาปฏิบัติหน้าท่ีก่อนเวลาทําการเรียนการสอน และ 

เปิดเครื่อง เพื่อเตรียมอุปกรณ์ก่อน 30 นาที 
 2.2 ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมกับการใช้งาน 
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 2.3 ประสานงานกับอาจารย์ผู้มาบรรยายเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง และอยู่ประจําอาคารตลอด
ท่ีมีการ เรียนการสอน 
 2.4 เมื่อหลังจากเลิกการเรียนการสอน ทําการเก็บปิดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และตรวจสอบ 
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบความผิดปกติของโสตทัศนูปกรณ์ให้ดําเนินการ เขียนแจ้ง
ซ่อมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป 
 3. แนวปฏิบัติที่ดีการให้การบำรุงรักษาและซ่อมโสตทัศนูปกรณ์  

คณะกรรมการจัดการความรู้ของกองอาคารสถานท่ีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(2560) ได้เสนอแนวทางในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ไว้ดังนี้   

 3.1 โปรเจคเตอร์  
 1) ไม่ควรให้เครื่องโปรเจคเตอร์สัมผัสฝุ่นละออง หรือควันมากจนเกินไป ท้ังนี้จะช่วยยืดอายุการใช้ 

งานของหลอดภาพโปรเจคเตอร์ และตัวเครื่องให้ยาวนานยิ่งขึ้น โปรเจคเตอร์ที่มีฝุ่นละอองอุดตันช่องระบาย 
อากาศจะทําให้โปรเจคเตอร์ร้อนมากขึ้น อาจถึงขั้นทําให้หลอดภาพโปรเจคเตอร์ไหม้ได้ (ข้อแนะนํา: ควรทํา 
ความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลมทุก ๆ เดือน แต่ถ้าสภาพวะแวดล้อมมีฝุ่นมาก ควรทําความสะอาดช่องระบาย 
อากาศของโปรเจคเตอร์ทุก ๆ เดือน) 

 2) อย่าเคลื่อนย้ายโปรเจคเตอร์ขณะที่หลอดภาพยังร้อนหรือยังทํางานอยู่ ถึงแม้ว่าได้ปิดเครื่อง 
โปรเจคเตอร์และถอดปลักเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ตาม การเคลื่อนย้ายโปรเจคเตอร์จะทําให้อายุการใช้งาน 
ของหลอดภาพสั้นลง เกิดความเสียหายได้ง่ายและอาจทําให้หลอดภาพโปรเจคเตอร์ไหม้ได้ (ข้อแนะนํา:          
ควร ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เนื่องจากการทํางานของโปรเจคเตอร์นั้น จะเกิดความ
ร้อน มาก ถึงแม้ว่าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์จะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่แล้วก็ตาม ควรจะให้อากาศรอบๆ 
โปรเจคเตอร์มีการถ่ายเทท่ีดีด้วย) 

 3) ระวังอย่าให้โปรเจคเตอร์ตก หรือกระแทก ทุกครั้งที่มีการติดตั้งโปรเจคเตอร์หรือวาง ปรเจค
เตอร์ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย โปรเจคเตอร์ควรอยู่ในท่ีท่ีมั่นคงไม่สามารถตกจากท่ีสูงได้ 

 4) สภาพอากาศอาจทําให้โปรเจคเตอร์ได้รับความเสียหายได้ อย่าใช้โปรเจคเตอร์ในสถานที่ที่มี 
อุณหภูมิสูงมาก หรือต่ํามากจนเกินไป หรือในสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบ่อยๆ 

 3.2 คอมพิวเตอร์  
 คอมพิวเตอร์เมื ่อใช้ไประยะหนึ ่งจะมีการเสื ่อมชํารุดไปตามสภาพระยะเวลาที ่ใช้งานผู ้ใช้

คอมพิวเตอร์จึงควรเอา ใจใส่ดูแลและบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มอายุ การใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ สามารถ ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบํารุงหรือการเปล่ียนอุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมท่ีคอมพิวเตอร์ ของคุณจะทํางานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่นในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิ
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สูงเท่าไรมีความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจํากัดของการทํางานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการทํางานของเครื่องเป็น
อย่างไรดังนั้นห้องทํางานด้าน คอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศที่ปราศจากฝุ่นและความชื้น ซอฟแวร์
แผ่นดิสก์ท่ีเก็บซอฟแวร์และ ไฟล์ข้อมูล หรือสารสนเทศนั้นอาจเสียหายได้ ถ้าหากว่าแผ่นดิสต์ได้รับการขีดข่วน
ได้รับความร้อนสูงหรือตก กระทบกระแทกแรงๆ ส่ิงท่ีทําลายซอฟแวร์ได้แก่ ความร้อน ความช้ืน ฝุ่น ควัน และ
การฉีดสเปรย์พวกน้ํายา หรือน้ําหอม ต่างๆ เป็นต้น การทําความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1) ไม่ควรทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีเครื่องยังเปิดอยู่ ถ้าคุณจะทําความ สะอาด 
เครื่อง ควรปิดเครื่องท้ิงไว้ 5 นาที ก่อนลงมือทําความสะอาด 

 2) อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ํา เซ็ตคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า 
 3) อย่าใช้สบู ่น้ำยาทําความสะอาดใดๆ กับคอมพิวเตอร์ เพราะจะทําให้ระบบของเครื่อง  

เกิดความเสียหาย 
 4) ไม่ควรฉีดสเปรย์ใดๆ ไปท่ีคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ 
 5) ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 6) ถ้าคุณจําเป็นต้องทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ทําความสะอาด ท่ีคู่มือ 

แนะนําไว้เท่านั้น 
 7) ไม่ควรด่ืมน้ำชา กาแฟ เครื่องด่ืมต่าง ๆ ในขณะท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
 8) ไม่ควรกินของคบเค้ียวหรืออาหารใด ๆ ขณะทํางานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2.3.3 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ การใช้งาน Visualizer มีลักษณะการใช้งานท่ีถูกต้องดังนี้ 

 1) ติดต้ัง Visualizer บนโต๊ะและวางในบริเวณท่ีผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก 
 2) ติดตั้ง Visualizer ให้พร้อมใช้งาน โดยจับไฟส่องวัตถุให้ส่องไปยังแท่นวางวัตถุ ยกหัวกล้องให้

ต้ัง ฉากกับวัตถุ พร้อมกับเสียบปล้ักไฟให้เรียบร้อย 
     3) ต่อสายสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์ในการนําเสนอผ่านทางช่องสัญญาณในบางกรณีจะใช้ 

Visualize ถูกใช้เป็นตัวเลือกสัญญาณ เช่น ต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เข้า sualizer และต่อสัญญาณ RGB 
out ไปยัง Projector เพื่อนําเสนอต่อไป 

 4) เปิดสวิตช์ไฟฟ้าเลือกช่องสัญญาณท่ีต้องการนําเสนอปรับมุมของแสงไฟท่ีต้องการส่องกระทบ
วัตถุ เพื่อป้องกันการสะท้อน 

 5) ปรับความคมชัดของ Visualizer โดยการนําวัสดุหรือวัตถุท่ีต้องการฉายทดสอบก่อนการใช้งาน 
จริง โดยปกติจะปรับ Focus ท่ีแผงควบคุม 

 6) เมื่อเลิกใช้งานปิดสวิตช์พับเก็บหลอดไฟและแขนของกล้องให้เรียบร้อยก่อนการเก็บรักษาควร
ทํา ความสะอาดบริเวณแท่นวางวัตถุและกล้อง 
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 คุณลักษณะต่างๆ ของ Visualizerในปัจจุบันเทคโนโลยีของ Visualizer ได้พัฒนาเป็นระบบ 
Digital ถ้าเป็นรุ่นแรกๆ จะเป็น Video Technology หรือระบบ Analog การเลือกใช้ควรมีความรู้เบื ้องต้น
ประกอบ ดังนี้ 

  1) ชนิดของVisualizer ซึ่งควรเลือกใช้ระบบท่ีเป็นDigital เช่น LCD Projector เพื่อความ
คมชัด และง่ายต่อการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆในปัจจุบัน 
  2) ความละเอียดของภาพ (Resolution) เช่น 800*6001,600*1,200pxel ความละเอียดสูง 
ความคมชัดก็จะสูงขึ้น 
  3) ความสว่าง (Brightness) เป็นค่าความสว่างของอุปกรณ์แสดงผลมีหน่วยเป็น AnsiLumen 

4) ความสว่างของหลอดไฟมีหน่วยเป็นวัตต์ปัจจุบันใช้เทคโนโลยี LED แทนหลอดฟลูออเรส 
เซนต์ 

5) ช่องต่อสัญญาณแบบต่างๆ เช่น RGB 5- hdeo Composite Video 
6) รูปแบบของ Video เช่น HDTVDy 

7) ความละเอียดของกล้องมีหน่วยเป็น powel โดยปกติจะมี CD เป็นชนิตอุปกรณ์รับ 
สัญญาณภาพ และมีขนาดของอุปกรณ์รับภาพเป็นนิ้ว 

8) ระบบเสียง Visualizer บางรุ่นสามารถใช้ไมโครโฟนและอุปกรณ์ขยายในตัวระบบเสียง 
ท่ีพบส่วน ใหญ่คือ Mono และStereo 

9) ระบบไฟฟ้าในประเทศไทยจะใช้แรงดัน 220 Volt ถ้าใช้แรงดันตํ่ากว่านี้จะมี Adaptor  

เพื่อลด แรงดันเสมอ 
10) ระบบปฏิบัติการ Visualizer รุ่นใหม่นั้นสามารถแสดงรูปภาพในตัวมันเองโดยแท่น 

จอภาพ แสดงผลขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องการระบบปฏิบัติการซึ่งมีท้ัง Window Osและ Mac OS 
ระบบปฏิบัติการ 

Visualizer รุ่นใหม่นั้นสามารถแสดงรูปภาพในตัวมันเองโดยแท่นจอภาพแสดงผลขนาดเล็ก  

ดังนั้นจึง ต้องการระบบปฏิบัติการซึ่งมีท้ัง Window Os และ Mac OS 
การเลือกซื้อวิชวลไลเซอร์ จําเป็นต้องทราบส่ิงท่ีสําคัญในการเลือกซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) จุดประสงค์หลักในการใช้งานตรวจสอบลักษณะงานท่ีใช้เป็นลักษณะใด เช่น งานด้าน 

เอกสารการสอน การนําเสนองาน วัสดุท่ีใช้ หากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก หรือเป็นลักษณะของฟิล์ม ควรเลือก
ซื้อ วิชวลไลเซอร์ท่ีมีความละเอียดสูงไม่ควรน้อยกว่าระดับ XGA 

2) ความสะดวกในการใช้งานถ้ามีลักษณะการใช้งานท่ีต้องเคล่ือนท่ีบ่อยหรือมีการใช้งานนอก  
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สถานท่ีควรเลือกซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์ท่ีมีน้ําหนักเบาหรือเป็นรุ่นท่ีไม่มีแท่นวางจะทําให้การทํางานสะดวก 
ยิ่งขึ้น 

3) คุณสมบัติทางเทคนิค เช่น การย่อภาพ ขยายภาพ การปรับโฟกัส อัตโนมัติ การบันทึกภาพ  
การแช่ภาพนิ่ง คุณสมบัติเหล่านี้ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์วิชวลไลเซอร์รุ่นใหม่มีการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสามารถ 
จัดเก็บ ไฟล์ภาพแล้วเช่ือมโยงไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกไฟล์ภาพและวิดีโอได้ 

5) เลนส์ควรมีอัตราการซูมมากท่ีสุดท่ีเป็น Optical Zoom ในส่วนของ Digital Zoom ไม่มี 
ความ จําเป็นเนื่องจากระยะการ Zoom มีระยะท่ีใกล้นั่นเอง 

6) ช่องสัญญาณต่างๆในการเช่ือมต่อ ควรมีช่องสัญญาณ VGA in/AV in/ DVI-Output  
เพื่อใช้ใน การเช่ือมต่ออุปกรณ์อื่นร่วมด้วย 

7) การรับประกัน และบริการหลังการขาย  
2.3.4 เครื่องเสียง  
การดูแลรักษาเครื่องเสียงและระบบการทํางานเป็นครั้งคราวจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ

อุปกรณ์ใหย้าวนานยิ่งขึ้น 
คําเตือน: อย่าให้เครื่องถูกฝนหรือความช้ืน เพื่อลดอุบัติเหตุจากไฟไหม้หรือไฟลัดวงจร 
ข้อควรระวัง: การควบคุมหรือการปรับ การทําใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในคู่มือการใช้งานนี้ 

อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการแผ่กระจายคล่ืนรังสีจากตัวเครื่อง หากมีการเปิดฝาครอบเครื่องออก และใช้งาน 
เครื่อง ให้หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้กับตัวเครื่อง 

ข้อควรระวังเบ้ืองต้น การติดต้ังเครื่องเสียง 

1) อย่าวางเครื่องใกล้น้ําหรือความช้ืน เช่น ห้องน้ํา สระว่ายน้ํา อ่างล้างมือ 
2) อย่าวางเครื่องใกล้แหล่งความร้อน เช่น ช่องระบายความร้อน เตาไฟ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ 

ท่ีใหก้ําเนิดความร้อน ไม่ควรวางเครื่องในท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 5 องศาเซนเซียส (41องศาฟาเรนไฮ) หรือสูงกว่า 
35 องศาเซลเซียส (95 องศาฟาเรนไฮ) 

3) ควรวางเครื่องโดยให้ได้ระดับบนพื้นผิวราบและเรียบ 
4) ควรวางเครื่องโดยให้มีช่องว่างเพียงพอท่ีจะระบายความร้อนได้ดี โดยให้มีช่องว่างจาก 

ด้านหลัง และด้านบนของเครื่อง 10 ซม. และด้านข้าง 5 ซม. 
5) อย่าวางเครื่องบนเตียง พรม หรือบนพื้นผิวที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งไม่สามารถระบาย 

อากาศได้ดี 
6) อย่าวางเครื่องบนชั้นหนังสือ ในตู้เส้ือผ้า หรือในท่ีท่ีเป็นกรอบแคบ ซึ่งไม่สามารถระบาย 
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อากาศได้ 
7) ระวังอย่าให้วัตถุส่ิงของหรือของเหลวผ่านเข้าไปในช่องระบายความร้อนสู่ด้านในของ 

ตัวเครื่อง 
8) เมื่อวางหรือตั้งเครื่องบนชั้นวางหรือแสตนด์ควรทําด้วยความระมัดระวัง การวางแรงเกนิไป 

หรือวางบนพื้นไม่เรียบอาจทําให้เครื่องหรือช้ันวางพลิกคว่ําหล่นลงได้ 
9) ความช้ืนอาจทําให้เกิดไอน้ำเกาะบนเลนส์ท่ีเป็นตัวอ่านแผ่นซีดี ซึ่งอาจเกิดจาก 

- การย้ายเครื่องจากท่ีอากาศเย็นไปยังท่ีอากาศร้อน 
- มีการเปิดระบบเครื่องทําความร้อนใหม่ 
- วางเครื่องในห้องท่ีมีความช้ืนมาก 

- วางเครื่องใกล้กับเครื่องปรับอากาศ 
หากเครื่องเกิดสภาวะท่ีมีไอน้ำเกาะนี้ เครื่องอาจทํางานไม่ปกติ ให้ปิดเครื่องท้ิงไว้ประมาณ 2  

- 3 ช่ัวโมง แล้วลองเปิดเครื่องใหม่ 

10) ไม่ควรติดต้ังเครื่องท่ีผนังหรือเพดาน เว้นเสียแต่ในคู่มือการใช้งานกําหนดไว้ 
กําลังไฟฟ้า สายไฟ AC 
1) เมื่อต้องการถอดสายไฟ AC ให้ดึงท่ีตัวปลัก อย่าดึงท่ีสายไฟ 
2) อย่าจับปลักไฟ AC ขณะมือเปียกน้ํา เพราะอาจทําให้ไฟช็อต หรือไฟดูดได้ 
3) ควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เพื่อหลีกเล่ียงการหักงอหรือถูกเหยียบ ให้ระวังเป็นพิเศษกับ 

สายไฟ ท่ีต่อจากเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟ 
4) หลีกเล่ียงการใช้สายไฟ AC กับสายพ่วงอย่างเกินกําลัง เพราะอาจทําให้ไฟช็อตหรือไฟไหม้ 

ได้ 
5) ควรถอดสายไฟ AC จากปล้ัก ถ้าจะไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานหลายเดือน เมื่อมีการเสียบ 

ปลักอยู่ จะมีกระแสไฟตํ่า ๆ ไหลเข้าตัวเครื่องตลอดเวลา แม้เมื่อเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม 
  การทําความสะอาดตัวเครื่อง ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ด ถ้าสกปรกมาก ใช้ผ้าชุมน้ําสบู่อ่อนๆ บิด 
หมาดๆ เช็ดทําความสะอาด ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ํามันเบนซิน หรือทินเนอร์ เช็ดถูเครื่อง เพราะจะทําให้ 
ตัวเครื่องได้รับความเสียหาย 

3.5 ไมโครโฟน 
วิธีใช้และดูแลรักษาไมโครโฟน 

1) เลือกไมโครโฟนชนิดท่ีเหมาะสมงาน โดยพิจารณาในเรื่องทิศทางการรับเสียง และชนิดของ  
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ไมโครโฟน 
1) ควรพูดห่างจากไมโครโฟนประมาณ 4 -12 นิ้ว เพื่อลดการเกิดเสียง "ฮัม” และเสียงลม 

หายใจ 
3) อย่าเคาะหรือเป่าไมโครโฟนเพราะอาจทําให้ขดลวดไมโครโฟนขาดหรือชํารุดได้ 
4) ระวังอย่าให้ตกหล่นจากท่ีสูงหรือถูกน้ํา 
5) อย่าวางสายไมโครโฟนใกล้กับสายไฟฟ้าเพราะเกิดเสียงรบกวนจากความถ่ีไฟฟ้าได้ 
6) อย่าหันส่วนหน้าของไมโครโฟนเข้าหาลําโพง หรืออยู่ใกล้ลําโพงเกินไป เพราะอาจทําให้ 

เกิดเสียง หวีดหรือเสียงหอนได้ เนื่องจากมีการสะท้อนของเสียงย้อนกลับมา ดังนั้น จึงควรเบ่ียงไมโครโฟนให้
ห่างจาก หน้าลําโพง ถ้าเกิดเสียงรบกวนอีก ให้ปิดสวิตช์ท่ีไมโครโฟนแล้วลดระดับความดังของเครื่องเสียงลง 
จากนั้นจึง ค่อย ๆ เร่งเสียงให้ดังขึ้นมาจนถึงระดับท่ีต้องการ 

3.6 โทรทัศน์ วิธีการดูแลรักษา เครื่องรับโทรทัศน์มีดังต่อไปนี้ 
1) การทําความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ทําในขณะปิดการใช้งาน โดยใช้ผ้านุ่ม ๆ เช็ด 

โทรทัศน์ 
2) อย่าถอดฝาด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยตนเอง เพราะอาจทําให้เกิดความเสียหาย 

ต่อโทรทัศน์ได้ 
3) ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดท่ีมีการถ่ายเทอากาศได้ดี และต้ังห่างจากผนัง มู่ล่ี หรือม่าน  

อย่างน้อย 10 ซม.เพื่อให้เครื่องสามารถระบายความร้อนได้โดยสะดวก 

4) ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป เพราะจะทําให้หลอดภาพมีอายุการใช้งานส้ันลง  
และ ส้ินเปลืองพลังงานโดยไม่จําเป็นอีกด้วย 

5. ให้เปิดโทรทัศน์ ถอดปล๊ักไฟ และขั้วสายอากาศออก ขณะท่ีมีฝนฟ้าคะนอง เพื่อป้องกัน 
โทรทัศน์ชำรุดจากกระแสไฟเกินท่ีเข้ามาตามสาย 
 

3.3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
 1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

กฤษณา สิกขมาน (2554) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์  หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
การออกแบบการเรียนการสอนไว้อย่างเป็นระบบ มีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการจัดการเรียนการ
สอนไว้อย่างชัดเจน จัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรียนการรู้และจิตวิทยา
การศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และถ่ายทอดกลยุทธ์การ
สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  ซึ ่งในปัจจุบันเน้นไปที่การใช้ระบบเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา เนื้อหาบทเรียนของอีเลิร์
นนิ่งจะอยู่ในรูปแบบสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Multimedia) ซึ่งออกแบบไว้ในลักษณะ ซอฟต์แวร์
รายวิชา (Courseware) ประกอบด้วยส่ือผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และท่ีสำคัญ คือ 
ผู้เรียน สามารถโต้ตอบกับบทเรียนและผู้สอนได้ การบริหารจัดการอีเลิร์นนิ่งใช้ซอฟต์แวร์ประเภทบริหาร
จัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างอัตโนมัติ
เกือบทุกขั้นตอนแทนการปฏิบัติด้วยมือ ต้ังแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน 

ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์หมายถึงกิจกรรมการเรียน การสอน 
และวัดประเมินในร ูปแบบต่างๆ ที ่ เก ิดขึ ้นทั ้งในมิต ิประสาน ( Synchronous mode) และต่างเวลา 
(Asynchronous mode)โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือกลางท าการเผยแพร่ และส่ือสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อาณัติ รัตนถิรกุล (2553)กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอน ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ซีดีรอม เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ เครื่องพีดีเอ หรืออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองได้ตามอัธยาศัย ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ใน รูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ 
เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ 

อุมาพร ต้อยแก้ว (2554) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การจัดกระบวน การเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต นักเรียนและผู้สอน สามารถมีปฏิสัมพันธ์
กันได้ โดยอาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต  และเครื ่องมือต่าง ๆ ของ
เวิลด์ไวด์เว็บมาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอน  

บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) กล่าวว่า การเรียนการอสอนออนไลน์ หมายถึง การศึกษาที่เรียน ผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้การนำเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพกราฟิก วีดีทัศน์ ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ 

เมษา  พูลสวัสดิ์ (2559) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนผ่านทาง 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียมาถ่ายทอดเนื้อหา มี
การจัดการเรียนตามลำดับ โดยครูเป็นผู้ดูแลจัดเนื้อหาการสอนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
บทเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย เนื้อหา ของบทเรียนประกอบด้วยข้อความ 
เสียง ภาพนิ่งวิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว และมีการโต้ตอบ 
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จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนการสอนออไนล์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอนสามารถส่ือสารกันผ่านโปรแกรม เช่น Classroom, Zoom 
 2. องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557) ได้แบ่งองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออกเป็น 6 
องค์ประกอบ ดังนี้  

1) เนื้อหาและส่ือการเรียน 
2) ระบบน าส่งสารสนเทศและการส่ือสาร 
3) ระบบการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 
4) ระบบการวัดและการประเมินผล 
5) ระบบสนับสนุนการเรียน 
6) ผู้สอนและผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับสถาบันการศึกษาท่ีจะจัดการเรียนการสอน
ทางไกลท่ีใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1) โฮมเพจ 2) การนำเสนอเนื้อหาสาระ 3) แหล่งทรัพยากร 4) แหล่งสืบค้น
ความรู้เสริมจากภายนอก 5) ห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6) ศูนย์ส่ือโสตทัศน์ 7) การประเมิน 8) ป้าย
ประกาศ 9) ห้องสนทนา 10) การส่ือสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 11) ค าถามพบบ่อย 12) ข้อมูลส่วน
บุคคล 

 3. รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์  
มีผู้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ไว้ดังนี้ 

มนต์ชัย เทียนทอง (2548) กล่าวถึง รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ดังนี้  
1) Standalone course หมายถึงการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บที ่เนื ้อหา  บทเรียนและ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดถูกน าเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนเพียงแต่ต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบ โดยป้อนชื่อผู ้ใช้และรหัสผ่านก็จะสามารถเข้าไปศึกษา  บทเรียนได้เริ ่มตั ้งแต่การลงทะเบียน             
การเลือกวิชาเรียน การศึกษาบทเรียน การวัดและประเมินผล และการออกเอกสารรับรองผลการเรียน ขั้นตอน
ท้ังหมดนี้จะด าเนินการโดยระบบการจัดการผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปศึกษา
ในชั้นเรียนจริง ก็สามารถศึกษาจนจบ หลักสูตรได้ จึงเรียกการศึกษาแบบนี้ว่า Cyber class หรือ Cyber 
classroom  

2) Web supported course หมายถึง การใช้บทเรียนบนเว็บสนับสนุนหรือสอนเสริม การเรียนการ
สอนปกติแบบเผชิญหน้า ในช้ันเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล เพิ่มเติม ทำให้ผู้เรียนได้รับ
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ความรู้หลากหลายขึ้น ไม่เฉพาะทางด้านการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำกิจกรรม            
การทำกรณีศึกษา การแก้ปัญหา หรือการติดต่อส่ือสาร ซึ่งบทเรียนบนเว็บท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอนปกติ 

3) Collaborative learning หมายถึง การเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้บทเรียน บนเว็บ ซึ่งผู้เรียน
จากชุมชนต่าง ๆ ท้ังในและนอกประเทศต่อเช่ือมระบบเข้าสู่บทเรียนในเวลาเดียว พร้อมกันหลายๆ คนและ
ศึกษาบทเรียนเรื่องเดียวกัน สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการตอบ คำถาม แก้ปัญหา ทำกิจกรรมการเรียน
การสอน และดำเนินการต่างๆ ในการร่วมกันสร้างสรรค์บทเรียน 

4) Web pedagogical resources หมายถึงการนำแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีมีอยู่บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งได้แก่ แหล่งเว็บไซต์ที ่เก็บรวบรวมข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์ และเสียง รวมทั้งบทเรียนบนเว็บ ลักษณะของการใช้สนับสนุน จึงสามารถใช้ได้ท้ังการ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ดังนี ้
1) การเรียนแบบยืดหยุ่น (Flexible learning: FL) หมายถึง ระบบการเรียนที่ให้ความยืดหยุ่นกับ

นักเรียนท่ีจะเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ตามเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยใช้แหล่งสาระความรู้
ท่ีตอบสนองความแตกต่างในวิธีการเรียนแต่ละคน 

2) โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile learning: M-Learning) หมายถึงการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีง่ายต่อการพกพาเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้โดยผ่านเครื่องมือส่ือสารแบบไร้ สายโดยนักเรียนไม่จำเป็นต้อง
พึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต เป็นระบบท่ีตอบสนองต่อนักเรียนได้ในทันที 

3) การเร ียนแบบผสมผสาน (Blended learning) หมายถึง การใช้ย ุทธวิธ ีในการเร ียนร ู ้ท ี ่ ใช้  
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก และอาจครอบคลุมการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือสื่อทุกชนิดทั้งสื่อวิทยุ  โทรทัศน์ หรือ
ส่ิงพิมพ์รวมทั้งการสอนในห้องเรียน 

4) การเรียนโดยมีที ่ปรึกษา (Mentored learning) หมายถึง การเรียนที ่ผู ้ดำเนิน การสอนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ แนะนำนักเรียน ตลอดจน
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ควบคู่ไปกับการให้เนื้อหาสาระเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5) การเรียนรู้ตลอดชีวิต e-Learning เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามเวลา โอกาส
และความเหมาะสม สามารถใช้เครื่องมือและแหล่งความรู้อ้างอิงต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบค้น (Inquiry method) เกิดการเรียนรู้แบบสังคมออนไลน์ในรูปแบบของส่ือ
ประเภทวิกิ (Wiki) เว็บเควสท์ (Web quest)  
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6) แรพิด อีเลิร์นนิ่ง (Rapid e-Learning) เป็นทางเลือกท่ีใช้กลยุทธ์การออกแบบ การสอนแบบ
ทันเวลา ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้แม่แบบ (Template) หรือทรัพยากรบุคคล 
ผู้เช่ียวชาญเนื้อหาในกระบวนการออกแบบและพฒันาเป็นหลัก 
 4. แนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์  
  ระบบท่ีนิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC มีดังนี้ (Support Thai Mooc, 
ม.ป.ป. อ้างอิงใน จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2563) 

1. EdX เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
เนื่องจากมีเนื้อหาราวิชาท่ีครอบคลุมทุกสาขาวิชาและท่ีสำคัญ ฟรี เมื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ หากต้องการรับ 
Certificate จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงจากมหาวิทยาลัยและสถาบันที ่มี
คุณภาพมากมายจากทั ่วทุกมุมโลก ก่อตั ้งโดยมหาว ิทยาลัย MIT และ มหาวิทยาลัย Harvard และมี 
มหาวิทยาลัยและสถานบันต่าง ๆ เข้าร่วมอีก 50 กว่าแห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรเปิดสอนออนไลน์หลากสาย
สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ มากมาย
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Open edX ยังเปิดเป็น Open Source เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการ
พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของตนเองได้นำไปใช้งานได้ จึงได้เป็นท่ีนิยมในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เช่น KMOOC, JMOOC, Thai MOOC เป็นต้น 

2. Coursera เป็นระบบท่ีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมไม่แพ้กนักับ Edx 
โดยมีหลักสูตรมากกว่า 100 มหาวิทยาลัยท่ัวโลก เช่น Stanford, Princeton, Bocconi, Centrale Paris เป็น
ต้น Coursera เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่แสวงผลกำไร โดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
ก่อตั้ง โดย Andrew Ng และ Daphane Koller ในปี 2012 มีรูปแบบในการดำเนินงานคือ ร่วมมือกับหลายๆ
มหาวิทยาลัยในการเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กฎหมาย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสอนโดยอาจารย์ที่มี
ช่ือเสียงจากท่ัวโลก ปัจจุบัน Coursera ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ในการขยายหลักสูตรปริญญาตรีและ
โทและเป็นครั้งแรกของ Coursera ท่ีให้ใบปริญญาจริงแก่ผู้เรียน 
  3. Khan Academy Khan Academy เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงผลกำไรเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพื่อต้องการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่คนท่ัวโลก ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
khanacademy.org โดยระบบดังกล่าวมีเครื่องมือหลักในการสอนคือ วีดิโอ และการปฏิบัติตาม เป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้หลัก ปัจจุบันมีรายวิชามากมายหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น โดยมีต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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และมีภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อยู่หลายภาษา เช่น Spanish, 
Portuguese, Hebrew, Italian, Russian, Chinese, Turkish, French, Bengali, Hindi, German แ ล ะ 
Thai (https://th.khanacademy.org) Khan Academy ถูกก่อตั้งโดย Salman Khan เป็นชาวอเมริกันเช้ือ 
สายบังคลาเทศ-อินเดีย มีอดีตเป็นนักวิเคราะห์ของบริษัทเฮจด์ฟันด์ และเคยเรียนจบท้ัง MIT และ Harvard 
Business School 
  4. Udemy Udacity ถูกก่อตั ้งในปีเดียวกันกับ Coursera โดย Sebastian Thrun David 
Stavens และ Mike Sokolsky ได้เล็งเห็นว่าโดยปกติแล้วการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะสามารถ
รองรับผู้ได้ไม่เกิน 200 ต่อ คลาสเรียน เท่านั้นและผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีชอบดูวีดิโอการสอน
ย้อนหลังมากว่า เพราะมีอิสระในการเรียนรู้ จึงได้สร้างระบบ Udacity ขึ้นมา เน้นเปิดหลักสูตรในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาสู่คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และธุรกิจ หลักสูตรท้ังหมดมีตาราง
เรียนแบบท่ีนักเรียนสามารถวางแผนเอง ดังนั้นนักเรียนสามารถศึกษามากน้อยตามท่ีต้องการในแต่ละสัปดาห์
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาว่างน้อย นอกจากนี้ยัง ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับเริ ่มต้น
(beginner) ระดับกลาง (intermediate) และระดับสูง (advanced) เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

5. Canvas เป็นระบบ LMS ท่ีมีความแตกต่างกันกับ Edx Coursera และ MOOC Platform  
ทั ่วไปเน ้นไปที ่การให้ความสะดวกในการบริหารจัดก าร Online Course ภายในองค์กร หร ือภายใน
มหาวิทยาลัยCanvas ได้รับความนิยมใน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ให้มีการให้บริการเป็น
แบบOpensource และแบบ freemium 

6. FutureLearn คือระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายกับ  
MOOC Platform ท่ัวไปมีเครื่องมือเด่นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์คือ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เพราะ FutureLearn เชื่อการการพูดคุยในเรื่องที่เรียนรู้กบัคน 
อื่น ๆ ทั่วไปทำให้ได้พบโอกาสและแนวทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ทำให้การเรียนออนไลน์ประสบผลสำเร็จมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมี The Open University ซึ่งเป็นบริษัทเอกสารให้การสนับสนุน ดูแล และบริหารจัดการ ทำให้ 

เช่ือได้ว่า Course Online และระบบดังกล่าวมีคุณภาพมากๆ 
7. Udacity คือระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ีมีเป้าหมาย คือการเข้าถึง 

องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดท่ัวโลก โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี 
เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเป็นทางออกที่ดีท่ีสุดสำหรับผู้เรียนท่ีสนใจในเนื้อหาเฉพาะด้าน ให้สามารถศึกษาจาก Udacity 
อย่างลึกซึ้งได้ 

8. Open Education Europa เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ี 
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พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มประเทศยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรป. ได้เปิดตัว
ครั้งแรกในเดือนกันยายนปี 2013 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มการเปิดศึกษาเพื่อจัดหาเกตเวย์เดียวสู่  
European Open Education Resources เป้าหมายหลักคือ การนำเสนอแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่เปิด
สอนในย ุ โรปท ั ้ งหมดท ี ่ม ีอย ู ่ ในหลายภาษาเพ ื ่ อ ให ้สามารถนำเสนอแก ่ผ ู ้ เ ร ี ยนคร ูและน ักว ิ จัย 
นอกจากนี้Education Europa เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสอนออนไลน์แบบไดนามิกท่ีสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี 
Open source ล่าสุดท่ีมีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร เช่น แชท เว็บบอร์ด เป็นต้น 

9. The Open University เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ีเน้น 
การปรับตัวของผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อน เนื่องจากระบบมีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานท่ี
เข้าใจง่าย มีระบบช่วยเหลือให้กับผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ในการเรียนรู้เน้นง่ายต่อการใช้งาน โดยเนื้อหา
การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ 
 5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์  

ในการจัดการเรียนการสอนออไนล์ มีผู้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบบทเรียนออนไลน์ไว้ดังนี ้
ณัฐกร สงคราม (2554) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบบทเรียนออนไลน์ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้
1) ขั้นที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนการวางแผนนับเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์และกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หากวิเคราะห์ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ จะส่งผลให้การออกแบบวิธีการ
นำเสนอเนื้อหาบทเรียนไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการวางแผนมีดังนี้  

(1) กำหนดเป้าหมายของการเรียนให้ชัดเจนว่าผู้เรียนคือใคร ต้องการให้ผู้เรียนรู้ อะไร หรือ 
บอกว่าผู้เรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว 

(2) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายและความต้องการในการเรียน เนื้อหาวิชา  

กำหนดแผนการปฏิบัติงาน 
 2) ขั้นที่ 2 การออกแบบ ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการร่างพิมพ์เขียวของบทเรียน เพื่อเป็นต้นแบบให้

ฝ่ายโปรแกรมน าไปผลิตตามแบบท่ีกำหนดไว้ โดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน การเขียน
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนออกแบบมีดังนี้ 

(1) เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(2) เขียนเนื้อหา 
(3) กำหนดรูปแบบ กลวิธีในการสอน และวิธีการประเมินผล 
(4) วางโครงสร้างของบทเรียนและเส้นทางการควบคุมบทเรียน 

(5) เขียนผังการท างานของโปรแกรม 
(6) ร่างส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าจอ 



37 
 

(7) เขียนสตอรี่บอร์ด 
3) ขั้นที่ 3 การพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีต้องถ่ายทอดส่ิงท่ีออกแบบไว้ในสตอรี่บอร์ด ออกมาเป็นโปรแกรม

บทเรียนท่ีสามารถใช้งานได้จริงขั้นตอนการพัฒนามีดังนี้  
(1) เตรียมส่ือในการนำเสนอเนื้อหา 
(2) เตรียมกราฟิกท่ีใช้ตกแต่งหน้าจอ 
(3) การเขียนโปรแกรม 
(4) ทดสอบการใช้งานเบ้ืองต้น 
(5) สร้างคู่มือการใช้งานและบรรจุภัณฑ์ 

4) ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุง เป็นการนำบทเรียนที่ได้รับการพัฒนาแล้วผ่าน กระบวนการ
ประเมินคุณภาพ เริ่มจากการนำไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านส่ือ พิจารณาความ ถูกต้อง ความสมบูรณ์ 
และความเหมาะสมของบทเรียน แล้วจึงนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะนำไป ทดลองใช้สอนกับกลุ่มเป้าหมายจริง 
เริ่มจากการทดลองในลักษณะนำร่องกับตัวอย่างไม่กี่คน แล้วค่อยนำไปทดลองภาคสนามกับกลุ่มเป้าหมาย
ขนาดใหญ่ ขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงมีดังนี้ 

(1) การประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
(2) การทดลองใช้กับผู้เรียน 
(3) การปรับปรุงแก้ไข 

วัชรพล วิบูลยศริน (2556) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้

1) ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสำรวจปัญหาด้านการทำงานและระบุแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม  

เป็นการหาช่องว่างระหว่างความสามารถท่ีคาดหวังและความสามารถท่ีมีอยู่ 
(2) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางการเรียนการสอน การวิเคราะห์ในขั้นนี้ ดำเนินการก็  

ต่อเมื่อการเรียนการสอนเป็นแนวทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด และผู้สอนควรวิเคราะห์ องค์ประกอบของสถานการณ์
การเรียนการสอน ได้แก่ เป้าหมายของการสอน บริบทของการสอน คืออะไร ใครคือผู้เรียน เนื้อหาการเรียน
การสอนคืออะไร 
  2) ขั้นที่ 2 การวางแผนการประเมิน ทั้งการประเมินผลระหว่างทางและการ ประเมินผลปลายทาง 
โดยค านึงถึงกรอบคำถามดังนี้ ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ ผู้สอนต้องการประเมิน สิ่งใด ใครเป็นผู้ประเมินและผู้
พิจารณา ขั้นตอนการประเมินเป็นอย่างไร การประเมินนี้ควรเกิดขึ้น เมื่อไรและอย่างไร ระหว่างการดำเนินการ
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ออกแบบและพัฒนานั้น ผู้สอนอาจเชิญผู้เช่ียวชาญมาร่วม พิจารณาความสมบูรณ์ ความชัดเจน ความน่าสนใจ 
และความถูกต้องทางวิชาการของร่างต้นแบบ 

3) ขั้นที่ 3 การออกแบบไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีได้มาจากขั้นตอนการ วิเคราะห์และการ
ประเมินผลระหว่างทาง โดยข้ันนี้เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของการ ออกแบบ การพัฒนา และการ
ประเมิน ดังนี ้

(1) กิจกรรมท่ีวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อเริ่มต้นกระบวนการออกแบบ ผู้สอน ควรคิดกิจกรรมท่ี 
จะให้ผู้เรียนปฏิบัติไว้ก่อน เพื่อกำหนดงบประมาณและจัดสรรทรัพยากร 

(2) กระบวนการออกแบบ ประกอบด้วยการระบุวตัถุประสงค์ของการสอน ภาระงานการ 
เรียนรู้ ตัวอย่างรายการประเมิน การวางแผนกลยทุธ์ทางการเรียนการสอน และแรงจูงใจ 

(3) กระบวนการพัฒนา กระบวนการนี้ไม่จ าเป็นต้องรอให้กระบวนการออกแบบ ทุกอย่าง 
เสร็จส้ินทั้งหมดก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มดำเนินการ เช่น เมื่อระบุวัตถุประสงค์ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอให้การ
ออกแบบเครื่องมือประเมินเสร็จสิ้นก่อน จึงจะพัฒนาหรือสร้างหน้าจอแสดง วัตถุประสงค์ โดยผู้สอนสามารถ
ทำได้ทันที การออกแบบไปพร้อมกันจะช่วยให้ผู้สอนหรือนักออกแบบวางแผนและสร้างสถานการณ์การสอน 
บทเรียน หรือหน่วยการเรียนท่ีซับซ้อนขึ้น 

4) การนำไปใช้ เกดิขึ้นเมื่อการสอนพร้อมสำหรับให้ผู้เรียนได้ใช้งาน โดยแบ่งเป็น การนำไปใช้เบ้ืองต้น
กับการนำไปใช้เต็มรูปแบบ 

(1) การนำไปใช้เบ้ืองต้น เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบไปพร้อมกันและเป็นส่วนหนึ่งของ 

การประเมินผลระหว่างทาง เพราะเป็นโอกาสในการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มผู้เรียนในบริบทจริง 
(2) การน าไปใช้เต็มรูปแบบ เกิดขึ้นเมื่อการปรับแก้ส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์และการสอนได้รับ 

การเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้เรียนกลุ่มใหญ่แล้ว 
5) การประเมินผลปลายทางและการวิจัย เกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดในการสอนอย่าง เต็มรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลปลายทางคล้ายกับรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนคือ กำหนดความ
ต้องการจำเป็นท่ีเกิดขึ้น และระบุประสิทธิภาพภายหลังการสอน ขั้นตอนการประเมินผลปลายทางมาจากการ
วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยนักออกแบบเป็นผู้กำหนดไว้ระหว่างการวางแผน การประเมิน และการประเมินผล
ปลายทางนี้เองกลายเป็นแผนงานสำหรับนำไปวิจัย และรายงานผลของกระบวนการ ผลจากการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะจะเป็นข้อมูลให้เกี่ยวข้องนำไป ตัดสินใจเลือกใช้ 

6. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ในการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เรียนเป็นกุญแจและองค์ประกอบที่สำคัญของศูนย์กลางในการจัดการศึกษา

ดังที่ว่า ความสำเร็จในระบบการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีของระบบ ทั้งในด้านการ 
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วางแผนการออกแบบการประเมินผลและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งท้ังหมดถือเป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งไม่เพียงแต่จะมีความหมาย
สำหรับผู้เรียนเท่านั้น แต่มีความหมายกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดในระบบการศึกษา เช่น ผู้สอนบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนและสถาบันการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ระบบการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งมีแนวโน้มที่จะมี
ความหมายต่อผู้เรียนก็ต่อเมื่อสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีการจัดการและการนำเสนอท่ีดี ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และมีการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้ 
เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และบรรลุหรือประสบความสำเร็จในการเรียนตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้และเป้าหมายของการเรียนในรายวิชา มีความสุขจากการเรียนก็จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจและช่วย
ลดจำนวนผู้เรียนที่ลาออกกลางคัน ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลโดยตรงต่อสถาบันการศึกษาในแง่งบประมาณและการ
ลงทุน (Morrison & Khan,2003 อ้างอิงใน จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2563) 

ในการเรียนรู้ออนไลน์ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีผู้เขียนได้นำเสนอคือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 
ท้ังนี้เพราะ นักการศึกษาส่วนใหญ่จึงยึดตามการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ 9 ขั้นตอนของกาเย่ 
(Robert Gagne) ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นหรือเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกับบทเรียนและเนื้อหาท่ีจะเรียน (Motivate the 
Learner) การเร้าความสนใจผู้เรียนนี้อาจทำได้โดย การจัดสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดความสนใจ เช่นการใช้ 
ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และ/หรือการใช้เสียงประกอบบทเรียนในส่วนบทนำ 

ขั ้นตอนที ่ 2 บอกให้ผู ้เร ียนทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรียน ( Inform Learners of Learning 
Objectives) การบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรียนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการ 
เรียนการสอนบนเว็บท่ีผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ โดยการเลือกศึกษาเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา
ได้เอง ดังนั้นการที่ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรียนล่วงหน้าทำให้ผู้เรียน สามารถมุ่งความสนใจไปท่ี
เนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่ตนยังขาดความเข้าใจที่จะช่วยทำให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียนท่ีได้กำหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน (Recall Previous Knowledge) การ
ทบทวนความรู้เดิมช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวด เร็วยิ่งขึ้น รูปแบบการทบทวนความรู้  
เดิมในบทเรียนบนเว็บทำได้หลายวิธีเช่น กิจกรรมการถาม-ตอบคำถาม หรือการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนอภิปราย 
หรือสรุปเนื้อหาท่ีได้เคยเรียนมาแล้ว เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 4 นำเสนอบทเรียน (Present the Material to be Learned)การนำเสนอบทเรียนบนเว็บ 
สามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกันคือ การนำเสนอด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง หรือแม้กระท่ังวีดิทัศน์ อย่างไร
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ก็ตามส่ิงสำคัญท่ีผู้สอนควรให้ความสำคัญก็คือผู้เรียน ผู้สอนควรพิจารณาลักษณะของผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ 
การนำเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนมากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 5 ช้ีแนวทางการเรียนรู้ (Provide Guidance for Learning)การช้ีแนวทางการเรียนรู้ 
หมายถึงการช้ีแนะให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ เรียนใหม่ผสมผสานกับความรู้เก่าท่ีเคยได้เรียนไปแล้ว 
เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Active Involvement)นักการศึกษาต่างทราบดีว่าการ 
เรียนรู้เกิดขึ้นจากการท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสมี ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง ดังนั้น ในการจัดการ
เรียนการสอนบนเว็บ จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนซึ่งอาจทำได้โดยการจัดกิจกรรม
การสนทนาออนไลน์ร ูปแบบ Synchronous หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดในรูปแบบ 
Asynchronous เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 7 ให้ผลย้อนกลับ (Provide Feedback) ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการเรียนการสอน 
บนเว็บก็คือ การท่ีผู้สอนสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้เรียนได้โดยตรงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบทบาทของผู้สอนนั้น 
เปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงผู้เดียว มาเป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยกำกับการเรียนของผู้เรียน 
รายบุคคล และด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อกัน ได้ตลอดเวลา             
ทำให้ผู้สอนสามารถติดตามก้าวหน้าและสามารถให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนแต่ละคน ได้ด้วยความสะดวก 

ขั้นตอนท่ี 8 ทดสอบความรู้ (Testing) การทดสอบความรู้ความสามารถผู้เรียนเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญอีก 
ขั้นตอนหนึ่ง เพราะทำให้ทั ้งผู ้เรียนและผู้สอนได้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจที่ผู ้ เรียนมีต่อเนื้อหาใน  
บทเรียนนั้นๆ การทดสอบความรู้ในบทเรียนบนเว็บสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 
หรืออัตนัย การจัดทำกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยเป็นต้น ซึ่งการทดสอบนี้ ผู้เรียนสามารถทำ 
การทดสอบบนเว็บผ่านระบบเครือข่ายได้ 

ขั้นตอนท่ี 9 การจำและการนำไปใช้ (Providing Enrichment or Remediation) สามารถทำได้โดย
การกำหนดตัวเช่ือม (Links)ท่ีอนุญาตให้ผู้เรียนเลือกเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในส่ิงท่ีน่า จะเป็นประโยชน์ใน
การนำองค์ความรู้ท่ีได้รับมาไปใช้ 

7. ข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
การเรียนการสอนออนไลน์มีผู้กล่าวถึงข้อจำกัดของบทเรียนออนไลน์ ไว้ดังนี ้
กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน

ดังนี ้

 1) ผู้เรียนต้องควบคุมตนเอง เพื่อการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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 2) ผู้เรียนต้องหมั่นทบทวนการเรียนการสอนแบบปกติ เนื่องจากไม่มีผู้สอนคอยช้ีแนะและให้ 
คำปรึกษาในเวลาเรียน 

 3) ขาดบรรยากาศการเรียนในเชิงวิชาการในห้องเรียน 
 4) การไม่พบหน้ากัน ทำให้ขาดมนุษยสัมพันธ์ทั้งกับผู้สอนและผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง

ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับผู้เรียนบางคนได้ 
 5) ผู้เรียนอาจไม่สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในสถานการณ์ท่ีไม่เคยเผชิญมาก่อน ทำให้ไม่สามารถ

แก้ปัญหาท่ีประสบได้ 
 6) บทเรียนออนไลน์เหมาะเฉพาะกับเนื้อหาทฤษฎีเบื้องต้น แต่ไม่เหมาะกับการสอน ทักษะการ

วิเคราะห์ท่ีซับซ้อน 
 7) บางประเทศยังมีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีไม่ดีเพียงพอ ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ำ ด้านดิจิตอล เป็น

เหตุให้ประชาชนไม่มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการใช้อินเตอร์เน็ต ส่งผลให้ไม่สามารถมีการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างท่ัวถึง 

 บุญเล้ียง ทุมทอง (2556) ได้กล่าวว่าบทเรียนออนไลน์มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1) การเรียนแบบ e-Learning จะประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น เมื่อผู้สอนและผู้เรียนต้อง มีพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศบ้างพอสมควร และสามารถท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
 2) มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง 
 3) มีคอมพิวเตอร์ในระดับท่ีสามารถใช้งานได้ และมีโทรศัพท์ท่ีใช้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง และระบบนี้ยังไม่แพร่หลาย ในโรงเรียน แต่

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี คาดหวังว่าในอนาคตวิธีการสอน
แบบ e-Learningจะได้รับความนิยมมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การนำการจัดการเรียนการสอนออนไลนไ์ปใช้ในการเรียนการสอนมี 
ข้อจำกัดคือ ในเรื่องความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต ทำให้ประสบปัญหาระหว่างการใช้บทเรียน ออนไลน์ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีการเตรียมการแก้ไขปัญหา โดยการเช่ือมต่อบทเรียนแบบระบบอินทราเน็ต 

8. ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
 เมษา  พูนสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษา เรื ่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนและหลังเรียน และ  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
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ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.90/82.80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ี
เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สุวัฒน์  บรรลือ. (2559). ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสำหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ี
เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนออไนลน์ที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนเรียน ประกอบด้วย 1.1) การวิเคราะห์ผู้เรียน 1.2) 
การวิเคราะห์เนื้อหา 2) ขั้นตอนระหว่างเรียน ประกอบด้วย 2.1) ปฐมนิเทศรายวิชา 2.2) จัดการเรียนการสอน 
และ 3) ขั้นตอนการประเมินผล ส่วนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า 
นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออไลน์ และกลุ่มท่ีเรียนในช้ันเรียนปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการเรียนการสอนออนไลน์
สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เท่ากับการเรียนการสอนในช้ันเรียนแบบปกติ 
 กรรณิดา  ทาระหอม (2562) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค 6Ts เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค 6Ts เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค 
6Ts เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 
2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค 6Ts เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลกวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่สังเคราะห์ขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) โมดูลผู้เรียน 2) โมดูลผู้สอน 3) โมดูลอินเตอร์เฟส 4) โมดูล
จัดการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นเตรียมการ (2) ขั้นปฏิบัติ (3) ขั้นประเมินผล                
2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสังเคราะห์ขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า 
สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้ 



บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน งานโสตทัศนศึกษา 

 
บทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของนักวิชาการ

โสตทัศนศึกษา งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการสอนของคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ 
ได้แก่ 1) ขั้นตอนจัดเตรียมก่อนการสอนหรือการใช้งาน ประกอบด้วย การติดต้ังระบบภาพด้วยกล้องวีดิโอ 
การติดตั้งระบบเสียง การติดตั้งระบบบันทึกหรือระบบเผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ การติดตั้งระบบไฟ
แสงสว่างและไฟฟ้า และการเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพและเสียง 2) ขั้นตอนระหว่างการสอนหรือการใช้
งาน ประกอบด้วย การควบคุมสัญญาณภาพ การควบคุมระบบบันทึกหรือระบบเผยแพร่ออนไลน์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
และ 3) ขั้นตอนหลังการสอนหรือการใช้งาน ประกอบด้วย การจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สายสัญญาณเช่ือมต่อภาพและเสียง มีข้ันตอนและกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ผู้รับผิดชอบ 
 4.1.1 หัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบพิจารณาส่ังการ 
มอบหมาย หรืออนุมัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษานำไปปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมความ
พร้อมในการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 4.1.2 ผู้สอน มีหน้าที่เตรียมแผนการสอนและดำเนินการสอน ตามที่ระบุในแผนการสอนของ
รายวิชาหรือกำหนดให้สอนผ่านระบบออนไลน์ 
 4.1.3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (สังกัดงานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ระบุตามคำส่ัง
แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ) มีหน้าท่ีเตรียมความพร้อมเรื่อง
การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ จัดเตรียมห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ 
สายต่อเช่ือมสัญญาณภาพและเสียง ระบบบันทึกภาพและเสียง และระบบเผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
 
4.2 กระบวนการทำงาน 
 หมายเหตุ  
 สัญลักษณ์    หมายถึง เริ่มต้น และส้ินสุดของกระบวนการ 
  

สัญลักษณ์    หมายถึง การอนุมัติ / การตัดสินใจ / การตรวจสอบ 
  

สัญลักษณ์     หมายถงึ กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานหรือกระบวนการ 
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 สัญลักษณ์    หมายถึง แสดงทิศทาง หรือ การเคล่ือนไหวของงาน 
 สัญลักษณ์    หมายถึง ตัวเช่ือมต่อ 
 

4.2.1 ก่อนการสอนหรือใช้งาน 
 แผนภาพขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนหรือใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนหรือใช้งาน 
 
 

เริ่มต้น 

นัดหมายผู้สอนหรือผู้ขอใช้  จัดเตรียมห้องบรรยายหรือ

ห้องปฏิบัติการโทรทศัน์ 

เสนอแผนการใช้งาน

ระบบออนไลน์  

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ถูกต้อง / พร้อม 

ติดต้ังระบบภาพจากกล้องวีดิโอ 

ติดต้ังระบบเสียง 

ติดต้ังระบบบันทึกหรือออนไลน์ 

ติดต้ังระบบแสงสว่างและไฟฟ้า 

ทดสอบระบบ 

ถูกต้อง / พร้อม 

ปิดห้องรอการใชง้าน 

สิ้นสุด 

ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้อม 

ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้อม 

แก้ไข 

แก้ไข 
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4.2.1.1 การนัดหมายและการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา  
การนัดหมายและการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาเพื่อให้ทราบถึง กำหนดวันใช้งาน เวลา รูปแบบ

การใช้งาน และวางแผนจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานท่ีเหมาะสมกับวิธีการสอนหรือ
เป็นไปตามแผนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา และแบบฟอร์มการขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ    
(ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  

4.2.1.2 การจัดเตรียมห้องเรียนภาคบรรยาย หรือ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ มีห้องเรียนภาคบรรยาย ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม 

ห้องประชุมสาขาวิชาฯ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ เพื่อใช้งานการจัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการเรียนการสอนดังนั้น 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนห้องประเภทต่างๆ ท่ีใช้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาฯ 
 

ลำดับที่ ประเภทห้อง ชื่อห้อง รหัสเลขห้อง ขนาด 
1. ห้องเรียนภาคบรรยาย 8508 Ag8508 20 ท่ีนั่ง 
2. ห้องเรียนภาคบรรยาย 8510 Ag8510 40 ท่ีนั่ง 
3. ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม Ag8502 80 ท่ีนั่ง 
4. ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ Ag8501 20 ท่ีนั่ง 
5. ห้องประชุม ห้องประชุมสาขาวิชาฯ Ag8408 30 ท่ีนั่ง 
6. ห้องประชุม ห้องประชุมย่อย 1 Ag8401/1 6 ท่ีนั่ง 
7. ห้องประชุม ห้องประชุมย่อย 2 Ag8401/15 6 ท่ีนั่ง 
8. ห้องสมุด ห้องสมุดสาขาวิชาฯ Ag8410 15 ท่ีนั่ง 

 
ประเภทห้องที่สามารถติดตั้งใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการ

สอนออนไลน์ได้ ทั้งแบบใช้งานรายบุคคล เช่น ห้องประชุมย่อย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ และ
แบบกลุ่ม เช่น ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี ้ทุกห้องสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ต ามความ
เหมาะสม 

4.2.1.3 การเสนอแผนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ 
แผนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ที ่ใช้งานตามความ

เหมาะสมกับขนาดของห้อง วิธีการสอนและความต้องการของผู้ขอใช้บริการ สามารถติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์
ได้ 4  รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด พร้อมระบบไฟแสงสว่าง 2) รูปแบบ
รายบุคคล ท่ีใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ (Interactive board) 3) รูปแบบกลุ่ม ท่ีใช้กล้อง
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วีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ และ 4) รูปแบบการจัดประชุม สัมมนา ท้ัง 4 รูปแบบของ
การติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ อธิบายเพิ่มเติมด้วยแผนภาพดังนี้ 

1) รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด พร้อมระบบไฟแสงสว่าง 

 
 ภาพท่ี 4.2 แสดงแผนผังการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์รูปแบบท่ี 1  
 
 จากแผนผังแสดงการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด พร้อม
ระบบไฟแสงสว่าง โสตทัศนูปกรณ์ประกอบไปด้วย 

หมายเลข 1 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล DSLR ท่ีต้ังโหมดถ่ายภาพเป็นโหมดวีดิโอ  
หมายเลข 2 ไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless Microphone) ซึ่งตัวรับ 
               สัญญาณจะติดต้ังท่ีตัวกล้องและต่อสายสัญญาณเสียงไปท่ีช่องรับ 
Microphone  
หมายเลข 3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ใช้เพื่อการนำเสนอ และรับสัญญาณภาพและเสียง 
                เพือ่นำไปบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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หมายเลข 4 กล่องแปลงสัญญาณภาพและเสียงจากกล้องเป็นดิจิตอล 
หมายเลข 5 ชุดไฟให้แสงสว่างแบบวงแหวน ติดต้ังด้านหน้ากล้อง 
หมายเลข 6 ชุดไฟให้แสงสว่างแบบกล่อง (Softbox lighting) ตำแหน่งทำมุม 45 องศา  
หมายเลข 7 สายสัญญาณภาพและเสียง HDMI  
หมายเลข 8 สายสัญญาณ USB แบบ Mini (USB Type A Mini) 
หมายเลข 9 ชุดฉากหลังแบบผ้า 
 

2) รูปแบบรายบุคคล ที่ใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ (Interactive board) 

 
 
ภาพท่ี 4.3 แสดงแผนผังการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์รูปแบบท่ี 2 
 

จากแผนผังแสดงการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์รูปแบบรายบุคคล ที่ใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับ
กระดานอัจฉริยะ (Interactive board) โสตทัศนูปกรณ์ประกอบไปด้วย 
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หมายเลข 1 กล้องถ่ายภาพวีดิโอระบบ HDV ส่งสัญญาณผ่านสาย HDMI ชุดท่ี 1 
หมายเลข 2 กล้องถ่ายภาพวีดิโอระบบ HDV ส่งสัญญาณผ่านสาย HDMI ชุดท่ี 2 
หมายเลข 3 เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงระบบ HD  
หมายเลข 4 กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) 
หมายเลข 5 ชุดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ใช้รับสัญญาณภาพและเสียง  
หมายเลข 6 ไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless Microphone)  
หมายเลข 7 ไฟให้แสงสว่างแบบกล่อง (Softbox lighting) 
หมายเลข 8 กระดานอัจฉริยะ (Interactive board) ใช้สำหรับการนำเสนอ 
หมายเลข 9 สายสัญญาณภาพและเสียง HDMI (กล้อง 1, 2 และกระดานอัจฉริยะ) 
หมายเลข 10 สายสัญญาณ USB แบบ C (USB Type C) 
 

3) รูปแบบกลุ่ม ที่ใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงแผนผังการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์รูปแบบท่ี 3 
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จากแผนผังแสดงการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์ รูปแบบรายบุคคลที่ใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบ
รายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ โสตทัศนูปกรณ์ประกอบไปด้วย 

หมายเลข 1 กล้องถ่ายภาพวีดิโอระบบ HDV ส่งสัญญาณผ่านสาย HDMI ชุดท่ี 1 
หมายเลข 2 กล้องถ่ายภาพวีดิโอระบบ HDV ส่งสัญญาณผ่านสาย HDMI ชุดท่ี 2 
หมายเลข 3 กล้องถ่ายภาพวีดิโอระบบ HDV ส่งสัญญาณผ่านสาย HDMI ชุดท่ี 2 
หมายเลข 4 เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงระบบ HD  
หมายเลข 5 กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) 
หมายเลข 6 ชุดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ใช้รับสัญญาณภาพและเสียง  
หมายเลข 7 ไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless Microphone) 
หมายเลข 8 อุปกรณ์รับ - ส่ง สัญญาณ HDMI แบบไร้สาย (Wireless HDMI) 
หมายเลข 9 จอมอนิเตอร์แสดงผล  
หมายเลข 10 ไฟให้แสงสว่างแบบกล่อง (Softbox lighting) 
หมายเลข 11 ชุดฉากหลังแบบผ้า 
หมายเลข 12 สายสัญญาณภาพและเสียง HDMI (กล้อง 1, 2 และภาครับกล้อง 3) 
หมายเลข 13 สายสัญญาณ USB แบบ C (USB Type C) 
 

4) รูปแบบการจัดประชุม สัมมนา 
การจัดวางโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้งานในลักษณะการจัดประชุม สัมมนา สามารถประยุกต์ใช้

วิธีการติดต้ังรูปแบบการจัดวางรูปแบบท่ี 3 ได้ แต่อาจจะเพิ่มจำนวนกล้องเพิ่มเป็น 4 ชุด เพราะเครื่องสลับ
สัญญาณภาพสามารถรับสัญญาณนำเข้าได้สูงสุดถึง 4 ช่องสัญญาณ ดังนั้นจึงสามารถวางตำแหน่งกล้องได้
ครอบคลุมได้ท่ัวบริเวณจัดงาน และยังจับภาพได้หลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้น 

แผนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ท่ีใช้งานตามความ
เหมาะสมกับขนาดของห้อง วิธีการสอนและความต้องการของผู้ขอใช้บริการ สามารถติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์
ได้ 4  รูปแบบนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงและไม่เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานจะต้องมีการวางแผน 
จัดลำดับการปฏิบัติงานล่วงหน้า หรือสามารถเขียนเป็นสคลิปแบบคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานและ
สัมพันธ์กับแผนการสอนของผู้สอน หรือลำดับขั้นตอนการใช้งานของผู้ขอใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการ
ตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเตรียมสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
และมีสำรองกรณีเกิดชำรุดเสียหายของสายสัญญาณท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน 
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4.2.2 ระหว่างการสอนหรือการใช้งาน 
 แผนภาพขั้นตอนระหว่างการสอนหรือใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนระหว่างการสอนหรือใช้งาน 
 
จากแผนภาพแสดงขั้นตอนระหว่างการสอนหรือใช้งาน หน้าท่ีของนักวิชาการโสตทัศนศึกษาท่ีต้อง

ปฏิบัติหน้าเตรียมความพร้อมของห้องที่ใช้งานและระบบปรับอากาศ การเปิดใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ การ
เปิดระบบไฟแสงสว่าง การควบคุม ดูแล โสตทัศนูปกรณ์ระหว่างการใช้งาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงอธิบายกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างการสอนหรือ
การใช้งานในตาราง ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
   
 

เริ่มต้น 

ควบคุม ดูแล โสตทัศนูปกรณ์ 

ระหว่างการใชง้าน 

เปิดห้องที่ใช้งาน 

สิ้นสุด 

เปิดโสตทัศนูปกรณ์ 

เปิดระบบแสงสว่าง 

เปิดระบบบันทึกหรือออนไลน์ 

เสร็จสิ้นการใช้งาน 

ควบคุม / แก้ไข 
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ขั้นตอนกระบวนการระหว่างการสอนหรือการใช้งาน 
ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนกระบวนการระหว่างการสอนหรือการใช้งาน 
ลำดับ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เปิดห้องใช้งาน  
เปิดโสตทัศนูปกรณ์ 

1.1 เปิดห้องก่อนเวลาสอนหรือใช้งานประมาณ 30 
นาที 
1.2 เปิดโสตทัศนูปกรณ์ 
1.3 เปิดระบบปรับอากาศ 
1.4 เปิดไฟและแสงสว่าง 
1.5 เปิดอุปกรณ์นำเสนอและคอมพิวเตอร์ 
1.6 เปิดระบบบันทึกหรือระบบส่ือสารออนไลน์ 
ทดสอบระบบอีกคร้ังก่อนการใช้งานจริง 

นักวิชาการโสตฯ 

2. อำนวยความ
สะดวกในขณะมี
การสอนหรือการ 
ใช้งาน 

2.1 อำนวยความสะดวก หากมีการใช้งานอุปกรณ์ 
นำเสนอหรือการใช้งานโปรแกรมส่ือสารออนไลน์ 
2.2 ควบคุมระบบไฟแสงสว่าง 
2.3 ควบคุมระบบเสียง 
2.4 ควบคุมเครื่องสลับสัญญาณเพื่อสลับภาพจาก
กล้องแต่ละชุด 
2.5 ควบคุมโปรแกรมบันทึกด้วยความคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมระบบส่ือสารออนไลน์ 

นักวิชาการโสตฯ 

3. เทคนิคการควบคุม 
โสตทัศนูปกรณ์
ในขณะสอนหรือ 
ใช้งาน 

3.1 กรณีผู้สอนหรือผู้ใช้งานมีความสูง หรือ
ตำแหน่งการนั่งท่ีไม่เท่ากัน ให้ปรับระบบไฟแสง
สว่างให้ตรงและเหมาะสมกับผู้สอนหรือผู้ใช้ โดย
กับปรับระดับอุณหภูมิแสงหรือปรับตำแหน่งของ
การตั้งไฟแสงสว่าง หรือเพิ่มรูรับแสงท่ีกล้องให้
สว่างพอเหมาะกับผู้สอนหรือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้รับชม
มองเห็นชัดเจน 
3.2 ควบคุมระดับเสียง ไม่ให้ดังหรือเบาเกินไป 
หรือมีเสียงรบกวนแทรก เช่น เสียงหวีด เสียงฮัม 
3.3 ควบคุมเครื่องสลับสัญญาณให้สอดคล้องกับ
การพูดของผู้สอนหรือผู้ใช้ 
3.4 ควบคุมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ไม่ให้เกิด
ขัดข้อง หรือแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว 

นักวิชาการโสตฯ 
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 การเปิดใช้งานห้องและการเปิดใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
เปิดห้องใช้งานก่อนเวลาอย่างนอ้ย 30 นาท ี
เมื่อถึงเวลาสอนหรือใช้งาน การปเดห้องก่อนเวลาล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงความพร้อมสำหรับการใช้ 

งาน และเพื ่อเป็นการทดสอบระบบทั้งหมดอีกครั ้งก่อนการใช้งาน ซึ ่งในสถานการณ์จริงอาจมีการ
ปรับเปล่ียนเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เปิดใช้งานโสตทัศนูปกรณ์  
การเปิดใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ใช้เชื่อมต่อกันเป็นระบบกับทุกรูปแบบ

ของการใช้งานท่ีประกอบไปด้วยโสตทัศนูปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
1. กล้อง 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ มีอุปกรณ์กล้องที่ใช้งานในปัจจุบันที่เป็น
ระบบ DSLR และ HDV จำแนกได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงประเภทกล้องท่ีใช้งานระบบ DSLR และ HDV 
 

ลำดับ ประเภทกล้อง ระบบบันทึก ยี่ห้อ รุ่น 
1. กล้องภาพนิ่ง DSLR การ์ดบันทึก Canon EOS 80D 
2. กล้องภาพนิ่ง DSLR การ์ดบันทึก Canon EOS 200D II 
3. กล้องภาพนิ่ง DSLR การ์ดบันทึก Canon EOS 200D II 
4. กล้องภาพนิ่ง DSLR การ์ดบันทึก Nikon D5500 
5. กล้องวีดิโอ HDV เทปม้วนวีดิโอขนาดเล็ก Sony 1000P 
6. กล้องวีดิโอ HDV เทปม้วนวีดิโอขนาดเล็ก Sony 1000P 
7. กล้องวีดิโอ HDV ฮาร์ดดิส Sony NXcam 
8. กล้องวีดิโอ HDV การ์ดบันทึก Sony NXcam 
9. กล้องวีดิโอ HDV การ์ดบันทึก Sony MC88 

  
 จากตารางแสดงประเภทของกล้องถ่ายภาพท่ีใช้งาน 2 ระบบ คือ กล้องถ่ายภาพ DSLR ท่ีมีโหมด
บันทึกภาพแบบวีดิโอที่ส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียด Full HD และกล้องถ่ายภาพวีดิโอระบบ 
HDV ทั้ง 2 ระบบ สามารถใช้งานรวมกันได้ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบการสอนออนไลน์ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบได้เป็นอย่างดี 
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2. เคร่ืองสลับสัญญาณภาพ Switching 
เครื่องสลับสัญญาณภาพ ที่ใช้งานในระบบงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

การสอนออนไลน์ คือ ATEM Mini Pro (Blackmagic design) มีองค์ประกอบของเครื่องดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.6 เครื่องสลับสัญญาณภาพและปุ่มการทำงานต่างๆ (ภาพมุมบน) 
 

 
  

ภาพที่ 4.7 เครื่องสลับสัญญาณภาพและช่องเช่ือมต่อ (ภาพมุมด้านหลัง) 
 
  จากภาพเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง เพื่อทำหน้าที่สลับสัญญาณภาพและเสียงท่ี
รองรับสูงสุด 4 ช่องสัญญาณ และยังสามารถแยกรับสัญญาณเสียงเพิ่มได้อีก 2 ช่องสัญญาณ รองรับแจ็ค 
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TRS ขนาด 3.5 mm และอีกส่วนการทำงานของเครื่องที่สำคัญ คือ มีช่องสายสัญญาณที่ใช้ส่งข้อมูลจาก
เครื่องสลับสัญญาณการบันทึกภาพและเสียง (Video Audio Capture) นำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB 
Type C ภายในตัวเครื่องอีกด้วย 

3. อุปกรณ์กล่องรับและแปลงสัญญาณภาพและเสยีงจากกล้องนำเข้าคอมพิวเตอร์ระบบ
ดิจิตอล 
อุปกรณ์กล่องรับและแปลงสัญญาณภาพและเสียง คือ Aver media มีองค์ประกอบของ

อุปกรณ์ดังนี้ 

 
  

ภาพที่ 4.8 อุปกรณ์กล่องรับและแปลงสัญญาณภาพและเสียง (ภาพมุมด้านหลัง) 
 
 จากภาพอุปกรณ์กล่องรับและแปลงสัญญาณภาพและเสียง สามารถ รับ-ส่ง สัญญาณภาพด้วยสาย 
HDMI มีด้วยกัน 2 ช่อง คือ ช่องสัญญาณนำเข้า ใช้ร ับสัญญาณภาพและเสียงจากกล้องวีดิโอ และ
ช่องสัญญาณนำออก ใช้ในการต่อไปแสดงผลจอมอนิเตอร์ และทำหน้าที่แปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลส่ง
สัญญาณผ่านสาย USB แบบ Mini (USB Type A Mini) นำเข้าสู ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที ่เรียกว่า การ
บันทึกภาพและเสียง (Video Audio Capture) เพื่อนำไปบันทึกหรือเข้าสู่โปรแกรมส่ือสารออนไลน์ต่อไป 

4. อุปกรณ์กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) 
อุปกรณ์กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) ที่ใช้งานในระบบเสียง และนำ

สัญญาณเสียงเข้าสู ่ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ด ้วยสัญญาณดิจ ิตอล  คือ Focusrite (Scarlett 2i2) มี
องค์ประกอบของอุปกรณ์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.9 อุปกรณ์กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) (ภาพมุมด้านหน้า) 
 

 
 
ภาพที่ 4.10 อุปกรณ์กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) (ภาพมุมด้านหลัง) 
 
จากภาพอุปกรณ์กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) ท่ีทำหน้าท่ีรับสัญญาณเสียง

เพื่อนำเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับและแปลงสัญญาณจากไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย 
(Wireless Microphone) โดยผ่านสาย USB Type C แปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล  

5. ไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless Microphone) 
อุปกรณ์ไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless Microphone) ลักษณะไมล์เป็น

แบบไมล์หนีบปกเสื้อ (Lavalier Microphone) ชนิด Condenser ที่มีภาครับ และภาคส่งสัญญาณ คือ 
BOYA มีองค์ประกอบของอุปกรณ์ ดังนี้ 
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 ภาพที่ 4.11 อุปกรณ์ไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless Microphone) 
 
 จากภาพอุปกรณ์ไมโครโฟน รับ-ส่ง สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless Microphone) ทำหน้าที่รับ
สัญญาณเสียงจากผู้สอนหรือผู้ใช้งาน ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย ภาคส่งสัญญาณที่ติดไมล์แบบหนีบปกเส้ือ 
(Lavalier Microphone) ชนิด Condenser สามารถทำงานได้พร้อมกัน 2 แหล่งสัญญาณเสียง และ
ภาครับสัญญาณที่นำสัญญาณเข้ากล่องแปลงสัญญาณเสียง ผ่านสายแบบ XLR (อธิบายเพิ่มเติมส่วนของ
สายสัญญาณ) 

6. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย (HDMI Wireless Transmitter) 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย (HDMI Wireless Transmitter) เป็นอุปกรณ์ที่ทำ

หน้าท่ี รับ - ส่ง สัญญาณภาพและเสียงไร้สาย มีระยะการส่งสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร คือ Hollyland 
Mars 300 HDMI Wireless Transmitter มอีงค์ประกอบของอุปกรณ์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.12 อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย (HDMI Wireless Transmitter) 
 
จากภาพอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร ้สาย  (HDMI Wireless Transmitter) มี

ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ภาคส่งสัญญาณ ที่ติดตั้งอยู่ที่กล้องวีดิโอต่อเชื่อสายสัญญาณ HDMI เข้าช่อง IN 
และสามารถใช้งานแบ็ตเตอรี่เสริมได้ เพื่อใช้งานในลักษณะไร้สาย และภาครับสัญญาณ ติดต้ังไว้ใกล้เครื่อง
สลับสัญญาณ เพื่อนำเข้าเป็น 1 ช่องสัญญาณ HDMI 

7. ประเภทของสายสัญญาณเชื่อมต่อโสตทัศนูปกรณ์ 
สายสัญญาณ คือส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อโสตทัศนูปกรณ์ทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกันและทำงาน

ร่วมกันในระบบ สายสัญญาณและคุณลักษณะท่ีใช้งาน ดังนี้ 
ตารางที่ 4.4 ประเภทของสายสัญญาณเช่ือมต่อโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาพประกอบ ชนิดของสายสัญญาณ คุณลักษณะและการใช้งาน 

 

HDMI to HDMI High-Definition Multimedia 
Interface สายสัญญาณ HDMI 
ส่งข้อมูลท้ังภาพและเสียงได้
พร้อมกันในเส้นเดียว ใช้เช่ือมต่อ
กล้องวีดิโอแต่ละชุด 

 

HDMI to Mini HDMI สายสัญญาณ HDMI ส่งข้อมูลท้ัง
ภาพและเสียงได้พร้อมกันในเส้น
เดียว ใช้เช่ือมต่อกล้อง DSLR แต่
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ภาพประกอบ ชนิดของสายสัญญาณ คุณลักษณะและการใช้งาน 
ละชุด เนื่องจากช่องส่งสัญญาณมี
ขนาด HDMI Mini 

 

USB Type A Mini สายสัญญาณท่ีใช้ส่งข้อมูลจาก
กล่องแปลงสัญญาณการ
บันทึกภาพและเสียง (Video 
Audio Capture) นำเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ด้วยช่อง USB 

 

USB Type C - สายสัญญาณท่ีใช้ส่งข้อมูลจาก
เครื่องสลับสัญญาณ นำเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ 
- กล่องแปลงเสียงดิจิตอล นำเข้า
สู่คอมพิวเตอร์ 

 

XLR สายสัญญาณเสียงท่ีใช้ส่งข้อมูล
จากอุปกรณ์ไมโครโฟน รับ-ส่ง 
สัญญาณเสียงไร้สาย (Wireless 
Microphone) นำเข้าสู่กล่อง
แปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล 

  
ขั้นตอนการฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษา อธิบายด้วยภาพประกอบ 
การปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ท้ัง 4  รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด 

พร้อมระบบไฟแสงสว่าง 2) รูปแบบรายบุคคล ท่ีใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ (Interactive 
board) 3) รูปแบบกลุ่ม ท่ีใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ และ 4) รูปแบบการจัด
ประชุม สัมมนา ท้ัง 4 รูปแบบ อธิบายเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ดังนี้ 
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รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด พร้อมระบบไฟแสงสว่าง 

 
   

ภาพที่ 4.13 รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด พร้อมระบบไฟแสงสว่าง 
 

จากภาพอธิบายตามลำดับหมายเลข มีขั้นตอน ดังนี้ 
หมายเลข 1 การเปิดใช้งานกล้อง DSLR ที่ติดตั้งบนขาตั้งกล้องแบบ 3 ขา และต่อไฟตรงดว้ยชุด 

(DC Coupler) เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดใช้งานในโหมดวีดิโอ 
หมายเลข 2 การเปิดใช้งานระบบไฟแสงสว่าง 

ใช้ไฟแสงสว่างจาก 2 แหล่ง คือ จากไฟ
แบบวงแหวนเป็นไฟหลัก สามารถปรับอุณหภูมิของ
แสงได้ และไฟแบบกล่องเป็นไฟรอง หรือไฟเสริม 
ติดตั ้งในทิศทางทำมุม 45 องศา กับผู ้สอนหรือ
ผู้ใช้งาน 

 
ภาพที่ 4.14 การเปิดไฟแสงสว่าง 
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ตำแหน่งกล้องเมื่อติดต้ังและเปิดใช้งานร่วมกับไฟ
แบบวงแหวน 

 
ภาพที่ 4.15 การใช้งานกล้องร่วมกับไฟแบบวงแหวน 
 

หมายเลข 3 การเปิดใช้งานไมโครโฟนไร้สาย 
 ภาครับสัญญาณเสียงที ่ต ิดตั ้งกับฮอตชูว์ 
(Hotshoe) ด้านบนของกล้อง และตัวอุปกรณ์ใช้
แบตเตอรีข่นาด AA 2 ก้อน ต่อสายเสียง TRF ขนาด 
3.5 mm ที่ช่องเสียง Mic และภาคส่งสัญญาณที่ติด
ไมล์หนีบปกเส้ือของผู้สอนหรือผู้ใช้งาน 
ภาพที่ 4-16 การเปิดใช้งานไมโครโฟนไร้สาย 

 หมายเลข 4 การเปิดใช้งานกล่องรับและแปลงสัญญาณภาพและเสียง 
 ต่อเช่ือมสายสัญญาณ HDMI Mini จากกล้อง
เพื่อนำสัญญาณเข้าสู่กล่อง ที่ช่อง HDMI IN และท่ี
ช่อง USB Type A Mini เชื ่อมสายสัญญาณไปท่ี
คอมพิวเตอร์ 
 
 

ภาพที่ 4.17 การเช่ือมต่อสาย HDMI และ USB 
 

 
 
ภาพที่ 4.18 การเช่ือมต่อสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์ 
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 การควบคุมระบบบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด 
และผู้สอนหรือผู้ใช้สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเอง สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 

 
 ภาพที่ 4.19 การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Google Meet 
 

 
ภาพที่ 4.20 การตั้งค่า เพื่อนำเข้าสัญญาณภาพและเสียงจากกล่องแปลงสัญญาณ 
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ภาพที่ 4.21 การใช้งานปุ่มต่างๆ ในแอปพลิเคชัน Google Meet 
 

 ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งาน รูปแบบรายบคุคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 1 ชุด พร้อมระบบไฟ
แสงสว่าง 
 ข้อดี 

1) สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย  
2) สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่าย กรณีเกิดปัญหาระว่างการใช้งาน 
3) ติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
ข้อจำกัด 
1) ได้มุมกล้องเพียงมุมเดียว 
2) ต้องควบคุมโปแกรมการนำเสนอและระบบบันทึกด้วยตนเอง  
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 รูปแบบรายบุคคล ที่ใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ (Interactive board) 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 รูปแบบรายบุคคล ท่ีใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ (Interactive board) 
  

จากภาพอธิบายตามลำดับหมายเลข มีขั้นตอน ดังนี้ 
หมายเลข 1 การเปิดใช้งานกล้องวีดิโอ HDV  

ที่ติดตั้งบนขาตั้งกล้องแบบ 3 ขา และต่อ
ไฟตรง (DC in) เข้าที่ตัวกล้อง เรียบร้อยแล้ว ปรับ
ความสว่างของกล้องทั้ง 2 ชุด ให้ใกล้เคียงกันและ
จัดองค์ประกอบภาพ ดังนี้ กล้อง 1 ตั้งกลางห้อง 
จับภาพผู้สอนหรือผู้ใช้ ขนาด MS (Medium Shot)  

 
ภาพที่ 4.23 การเปิดใช้งานกล้องวีดิโอ HDV และขนาดภาพ              
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กล้อง 2 ท่ีติดต้ังบนขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา 
และต่อไฟตรง (DC in) เข้าท่ีตัวกล้อง เรียบร้อยแล้ว 
จับภาพมุมกว้าง ขนาด LS (Long Shot) เพื่อให้
เห็นท้ังผู้สอนหรือผู้ใช้ และกระดานอัจฉริยะ 

 

ภาพที่ 4.24 การเปิดใช้งานกล้องวีดิโอ HDV 
  

หมายเลข 2 การเปิดใช้งานเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง 
ปุ่มต่างๆ และการใช้งานอธิบายตามภาพท่ี 

4-6 จากภาพมีสัญญาณนำเข้าระบบ 3 สัญญาณ คือ 
1) จากกล้อง 1 2) จากกล้อง 2 และ 3) จากกระดาน
อัจฉริยะ และนำสัญญาณออกด้วยสาย USB Type 
C เข้าสู่คอมพิวเตอร์  

 
ภาพที่ 4.25 การเปิดใช้งานเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง  
 

หมายเลข 3 การเปิดใช้งานกล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล (Audio interface) 
กล่องแปลงสัญญาณเสียงท่ีรับเสียงการไมล์

ไร้สาย จากผู้สอนหรือผู้ใช้ ส่งถึงภาครับของอุปกรณ์ 
จากนั้นนำเข้าสัญญาณด้วยสาย XLR เข้ากล่อง และ
ส่งสัญญาณที่แปลงเป็นดิจิตอลเข้าสู ่คอมพิวเตอร์
ผ่านสาย USB Type C 

 
ภาพที่ 4.26 การเปิดใช้งานกล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล 
 

 หมายเลข 4 การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อสายสัญญาณนำเข้า 
การนำเข้าสัญญาณดิจิตอลที่ได้ภาพจาก

เครื ่องสลับสัญญาณเข้าโปรแกรม OBS Studio 
และเสียงจากกล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล 
ด้วยสาย USB Type C เข้าสู่คอมพิวเตอร์ จากนั้น
ใช้โปรแกรม Zoom ในการบันทึกหรือเผยแพร่
ออนไลน์ 

ภาพที่ 4.27 การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อสายสัญญาณนำเข้า 
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 หมายเลข 5 การเปิดใช้งานกระดานอัจฉริยะเช่ือมต่อกับเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง 
 กระดานอัจฉริยะที ่เปิดโปรแกรมนำเสนอ
เตรียมพร้อม และส่งสัญญาณ HDMI out ผ่านสาย 
HDMI ไปยังเครื่องสลับสัญญาณที่ช่องสัญญาณ 3 
จากตำแหน่งที่ตั้งระยะห่างกัน จึงใช้สายสัญญาณ 
HDMI ความยาว 15 เมตร 
 

 

ภาพที่ 4.28 การเปิดใช้งานกระดานอัจฉริยะ 
 
 การควบคุมระบบบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สลับสัญญาณภาพและเสียง  รูปแบบ
รายบุคคล ท่ีใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ (Interactive board) ผู้สอนหรือผู้ใช้ไม่สามารถ
ควบคุมได้ด้วยตัวเอง จึงต้องเป็นหน้าท่ีของนักวิชาการโสตทัศนศึกษาทำหน้าท่ีควบคุม ดูแลการใช้งาน 
สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 

 
  
 ภาพที่ 4.29 การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom Meeting 
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ภาพที่ 4.30 การตั้งค่าสัญญาณนำเข้าภาพและเสียง และไอคอนต่างๆ สำหรับการใช้งาน Zoom 
 

 การใช้งานเคร่ืองสลับสัญญาณภาพและเสียง และการบันทึกด้วยโปรแกรม OBS Studio 

 
  

ภาพที่ 4.31 การใช้งานเครื่องสลับสัญญาณ 



67 
 

หมายเลข 1 กดปุ่มเลือกช่องสัญญาณท่ี 1 
 เมื่อกดปุ่มช่อง 1 ภาพจากกล้อง 1 จะปรากฏ
และส่งสัญญาณไปท่ีโปรแกรม OBS Studio 
สถานะท่ีปุ่ม 1 จะเป็นไฟสีแดง 

 

ภาพที่ 4.32 สถานการณ์ทำงานของปุ่มท่ี 1 
 

 หมายเลข 2 กดปุ่มเลือกช่องสัญญาณท่ี 2 
 เมื่อกดปุ่มช่อง 2 ภาพจากกล้อง 2 จะปรากฏ
และส่งสัญญาณไปท่ีโปรแกรม OBS Studio 
สถานะท่ีปุ่ม 2 จะเป็นไฟสีแดง 

 

ภาพที่ 4.33 สถานการณ์ทำงานของปุ่มท่ี 2 
 

 หมายเลข 3 กดปุ่มเลือกช่องสัญญาณท่ี 3 
 เมื่อกดปุ่มช่อง 3 ภาพจากกระดานอัจฉริยะ 
(Interactive board) จะปรากฏและส่งสัญญาณ
ไปท่ีโปรแกรม OBS Studio สถานะท่ีปุ่ม 3 จะ
เป็นไฟสีแดง 
 
 

ภาพที่ 4.34 สถานการณ์ทำงานของปุ่มท่ี 3 
 

 หมายเลข 4 การนำเข้าสัญญาณเสียงดิจิตอล 
 กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอลรับเสียงจาก
ไมล์ไร้สายท่ีต่อสายเช่ือมต่อ USB Type C เข้าสู่
โปรแกรม OBS Studio  

ภาพที่ 4.35 นำสัญญาณเสียงเข้าโปรแกรม OBS Studio 
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 หมายเลข 5 การตั้งค่าต่างๆ ในโปรแกรม OBS Studio เพื่อบันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

 
  
 ภาพที่ 4.36 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม OBS Studio 
 

 
  
 ภาพที่ 4.37 การเลือกสัญญาณภาพและเสียงเข้าสู่โปรแกรม OBS Studio 
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ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งานรูปแบบรายบุคคล ที่ใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดาน
อัจฉริยะ (Interactive board) 

ข้อดี 
1) มีความหลากหลายของมุมกล้อง 
2) สามารถแยกโปรแกรมนำเสนอจากกระดานอัจฉริยะ 
3) มีนักวิชาการโสตทัศศึกษาคอยควบคุมและจัดการระบบบันทึก 
4) สามารถจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงได้ 
ข้อจำกัด 
1) มีวิธีการติดต้ังท่ีซับซ้อน 
2) ใช้งานกระดานอัจฉริยะได้เฉพาะห้องท่ีกำหนด 

 
รูปแบบกลุ่ม ที่ใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ 

 
 
ภาพที่ 4.37 รูปแบบกลุ่ม ท่ีใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ 
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จากภาพอธิบายตามลำดับหมายเลข 1-6 ท่ีใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องสตูดิโอหรือห้องปฏิบัติการ
โทรทัศน์ รองรับการจัดเวทีหน้าห้องได้ตามความเหมาะสมกับแผนการสอนหรือแผนการถ่ายทำ สามารถ
ประยุกต์การจัดสภาพแวดล้อมในห้องได้หลายหลาย ฉากหลังแบบผ้าที่เปลี่ยนสีได้ตามความต้องการ การ
จัดทิศทางของไฟแสงสว่างสามารถควบคุมได้ตามบรรยากาศของงาน การเปิดใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มี
ขั้นตอน ดังนี้ 

หมายเลข 1 การเปิดใช้งานกล้องวีดิโอ HDV 3 ชุด 
 ติดต้ังบนขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา และต่อ
ไฟตรง (DC in) เข้าท่ีตัวกล้อง เรียบร้อยแล้ว ปรับ
ความสว่างของกล้องท้ัง 3 ชุด ให้ใกล้เคียงกันและ
จัดองค์ประกอบภาพ ดังนี้ กล้อง 1 จับภาพร่วม
สอนหรือผู้บรรยายรับเชิญ ขนาด MS (Medium 
Shot) 

ภาพที่ 4.38 การเปิดใช้งานกล้อง 1 และขนาดภาพ 
 

 ติดต้ังบนขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา และต่อ
ไฟตรง (DC in) เข้าท่ีตัวกล้อง เรียบร้อยแล้ว จัด
องค์ประกอบภาพ ดังนี้ กล้อง 2 จับภาพผู้สอนหรือ
ผู้ใช้ และผู้ร่วมสอนหรือผู้บรรยายรับเชิญ ท้ังสอง
คนในเฟรม ขนาด LS (Long Shot) 

 
ภาพที่ 4.39 การเปิดใช้งานกล้อง 2 และขนาดภาพ 
 

 ติดต้ังบนขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา และต่อ
ไฟตรง (DC in) พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ภาพและเสียงไร้สายเข้าท่ีตัวกล้อง เรียบร้อยแล้ว 
จัดองค์ประกอบภาพ ดังนี้ กล้อง 3 จับภาพผู้สอน
หรือผู้ใช้ ขนาด MS (Medium Shot) 

 
ภาพที่ 4.40 การเปิดใช้งานกล้อง 3 และขนาดภาพ 
 
 
 



71 
 

หมายเลข 2 3 และ 4 การเปิดใช้งานเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง กล่องแปลงสัญญาณเสียง
ดิจิตอล และเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเข้าสัญญาณ 

 มีข้ันตอนเช่นเดียวกับรูปแบบรายบุคคล ท่ีใช้
กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ 
(Interactive board) (จากภาพท่ี 4-22) 

 
ภาพที่ 4.41 การเปิดใช้งานเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง  
กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล และเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  

หมายเลข 5 การเปิดใช้งานจอมอนิเตอร์ 
    จอมอนิเตอร์ทำหน้าท่ีรับสัญญาณภาพจาก
เครื่องสลับสัญญาณผ่านช่อง HDMI Out และ
นำสัญญาณมาแสดงผลท่ีจอ รองรับช่อง HDMI 
In ภาพท่ีปรากฏแบ่งเป็น ส่วนแสดงผลภาพจาก
กล้องท้ัง 3 ชุด และส่วนแสดงผลภาพสำหรับ
บันทึก 

ภาพที่ 4.42 การเปิดใช้งานจอมอนิเตอร์ 
 
 หมายเลข 6 การเปิดใช้ไฟแสงสว่าง 

     การจัดไฟแสงสว่าง 2 ชุด โดยใช้ไฟ
ประเภทให้แสงสว่างต่อเนื่อง และเพิ่มลดความ
เข้มแสงได้ ติดต้ัง 2 ตำแหน่ง คือ ไฟชุดท่ี 1 
(ไฟหลัก) ต้ังทำมุม 45 องศา กับผู้สอนหรือ
ผู้ใช้งาน ไฟชุดท่ี 2 (ไฟรอง) ต้ังทำมุม 180 
องศา ต้ังสูงขึ้นและก้มไฟลง 

 

ภาพที่ 4.43 การเปิดใช้ไฟแสงสว่างและการวางตำแหน่ง 
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การจัดโสตทัศนูปกรณ์ในสตูดิโอ รูปแบบอืน่ๆ 
 

 
 

  
 ภาพที่ 4.44 การจัดโสตทัศนูปกรณ์ในห้องสตูดิโอ 
 
 ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งานรูปแบบกลุ่ม ที่ใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการ
โทรทัศน์ในสตูดิโอ  
 ข้อดี 

1) จัดองค์ประกอบภายในห้องได้อย่างอิสระ เช่น ระบบมุมกล้อง ระบบไฟแสงสว่าง 
2) เป็นห้องท่ีปิดใช้งานในการถ่ายทำรายการโดยเฉพาะ 
3) จัดการกับส่ิงรบกวนได้ง่าย 
4) มีความยืดหยุ่นในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อจำกัด 
1) โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้มีจำนวนมาก หากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดระหว่างการสอนหรือการใช้

งาน อาจจะแก้ไขได้ยาก  
2) ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเป็นไปได้ยาก 
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รูปแบบการจัดประชุม สัมมนา 
 

 
ภาพที่ 4.45 รูปแบบการจัดประชุม สัมมนา 
 
จากภาพการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์เพื ่อใช้งานในลักษณะการจัดประชุม สัมมนา สามารถ

ประยุกต์ใช้วิธีการติดตั้งรูปแบบการจัดวางแบบกลุ่ม ที่ใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ใน
สตูดิโอได้ แต่อาจจะเพิ่มจำนวนกล้องเพิ่มเป็น 4 ชุด เพราะเครื่องสลับสัญญาณภาพสามารถรับสัญญาณ
นำเข้าได้สูงสุดถึง 4 ช่องสัญญาณ ดังนั้นจึงสามารถวางตำแหน่งกล้องได้ครอบคลุมได้ทั่วบริเวณจัดงาน 
และยังจับภาพได้หลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้น 

หมายเลข 1 กล้องวีดิโอ HDV จำนวน 3 ชุด 
 หมายเลข 2 เครื่องสลับสัญญาณภาพ 
 หมายเลข 3 กล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล 
 หมายเลข 4 คอมพิวเตอร์ 
 หมายเลข 5 จอมอนิเตอร์ 
 หมายเลข 6 อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย 

 
จากโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้งานในรูปแบบการปฏิบัตินี ้ สามารถดำเนินการติดตั้งและเปิดใช้งาน

เช่นเดียวกับรูปแบบการจัดวางแบบกลุ่ม ท่ีใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ (ภาพ
ท่ี 4-37) และปรับเปล่ียนตามสถานกาณ์จริงท่ีปฏิบัติ 
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ภาพที่ 4.46 การจัดวางโสตทัศนูปกรณ์ และการวางตำแหน่งกล้องวีดิโอ 
 
จากภาพ เนื่องจากสถานที่จัดงานเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง

กล้องหลังห้องประชุมกับเครื่องสลับสัญญาณหน้าห้องไม่สามารถใช้สาย HDMI ความยาว 15 เมตร ได้ 
ดังนั้นจึงติดต้ังอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณภาพและเสียงไร้สายท่ีกล้องหลังห้อง 

รูปแบบการจัดประชุม สัมมนา หลังจากเปิดใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ครบทุกอุปกรณ์แล้ว การนำ
สัญญาณเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกหรือใช้งานร่วมกับโปรแกรมสื่อสารออนไลน์ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
ได้แก่ แอปพลิเคชัน Google Meet แอปพลิเคชัน Zoom Meeting นอกจากนี้ยังสามารถนำสัญญาณท่ี
ผ่านเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงเข้าโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันส่ือสารสังคมออนไลน์ (Social Media 
Application) ได้ เช่น Facebook Live Youtube Live เป็นต้น ท้ังนี้ผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนการ
นำเข้าสัญญาณ เพื่อไปใช้งานการสื่อสารออนไลน์ผ่านโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน Facebook Live มี
ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
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การสื่อสารออนไลน์ผ่านโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน Facebook Live 
การทำงานร่วมกันของ 2 โปรแกรม ได้แก่ OBS Studio ซึ่งทำหน้ารับสัญญาณจากเครื่องสลับ

สัญญาณภาพและเสียง เข้าสู่คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน Facebook Live ซึ่งทำหน้าท่ี
เป็นช่องทางส่ือสารสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย หรือ สตรีม  

  
 
ภาพที่ 4.47 การตั้งค่าท่ีโปรแกรม OBS Studio และการสตรีมมิ่ง 

 
 
ภาพที่ 4.48 การเปิดใช้งาน Facebook Live และการตั้งค่าสตรีมมิ่ง 
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ภาพที่ 4.49 หน้าจอแสดงผลโปรแกรม OBS Studio และเว็บ Facebook 
 
จากภาพแสดงการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 โปรแกรมท่ีสามารถเช่ือมสัญญาณกันด้วยคอมพิวเตอร์

ส่ือสารผ่านครือข่ายอินเตอร์เน็ตและนำสัญญาณเผยแพร่ออนไลน์เป็นอย่างดี 
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4.2.3 หลังการสอนหรือการใช้งาน 
 แผนภาพขั้นตอนหลังการสอนหรือใช้งาน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.50 แสดงกระบวนการหลังการสอนหรือการใช้งาน 
 
จากภาพแสดงกระบวนการหลังการสอนหรือการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เสร็จส้ิน การบำรุงรักษาถือ

เป็นแนวปฏิบัติท่ีสำคัญเพื่อยืดอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ และยังเป็นการเก็บรักษาเพื่อให้พร้อมต่อ
การใช้งานในครั้งต่อไป ในส่วนนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงการใช้และการเก็บรักษา โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่สำคัญ 
เช่น ไมโครโฟน สายสัญญาณ และแจ็คเช่ือมต่อชนิดต่างๆ ท่ีมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่าย โดยแสดงแผนผัง
กระบวนการปฏิบัติงานและดูแล บำรุงรักษา ในรูปแบบการใช้งานท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ี ดังนี้ 

เริ่มต้น 

ปิดโสตทัศนูปกรณ์ ปิดระบบบันทึก 
ระบบสตรีม 

ปิดระบบไฟแสงสว่าง 

ระบบปรับอากาศ  

เก็บอุปกรณ์ 

โสตทัศนูปกรณ์ 

จัดโต๊ะและเก้าอี้ 

ตรวจสอบ บำรุงรักษา 

โสตทัศนูกรณ์ 

จบการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

ปิดห้อง 

ส้ินสุด 

ซ่อมบำรุง / แก้ไข 
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 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานและการดูแล บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

 
ภาพที่ 4.51 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานและการดูแล บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

 
ไมโครโฟน  
วิธีใช้ การบำรุงรักษา และข้อควรระวัง 
1. เลือกไมโครโฟนชนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์โดยพิจารณาท้ังในเรื่องทิศทางการรับเสียง ช่วง

การตอบสนองความถ่ีเสียงความไวในการรับเสียงและลักษณะการใช้งาน 
2. ระยะห่างจากไมโครโฟนถงึผู้พูด ถ้าเป็นไมโครโฟนท่ีมีความไวต่อการรับเสียงมากควรอยู่ห่าง

ประมาณ 4 นิ้ว ถึง 1 ฟุต หากใกล้มากจะทำให้เสียงเพี้ยนหรือฟงัไม่รู้เรื่อง 
3. อย่าเคาะหรือเป่าไมโครโฟนเป็นอันขาด อาจทำให้ไมโครโฟนขาดชำรุด และระวังอย่าให้ล้มหรือ

ตกหล่นจากท่ีสูง และระวังอย่าให้ถูกน้ำ 
4. อย่าวางสายไมโครโฟนควบคู่หรือใกล้ชิดหรือตัดผ่านกับสายไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC. Cord) 

เพราะจะทำให้มีสัญญาณความถี่ของกระแสไฟฟ้าไปรบกวนสัญญาณเสียง 
5. ขณะใช้ไมโครโฟน หากมีเสียงหวีดหรือเสียงหอน อาจเป็นเพราะใช้ไมโครโฟนใกล้กับลำโพงมาก

เกินไป หรืออาจจะหันด้านหน้าของไมโครโฟนไปตรงกับทิศทางด้านหน้าของลำโพง ทำให้เสียงเกิดการ
ย้อนกลับ (Feedback) ต้องเปล่ียนตำแหน่งการตั้งไมโครโฟนใหม่ให้ถูกต้อง 
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6. การใช้ไมโครโฟนนอกสถานที่หรือกลางแจ้งมักจะมีเสียงรบกวนจากลมพัดและเสียงรอบข้าง
มาก โดยเฉพาะไมโครโฟนที่มีความไวในการรับเสียงสูง ควรใช้อุปกรณ์กันเสียงรบกวน (Wind Screen) 
สวมป้องกัน จะทำให้เสียงมีความชัดเจนแจ่มใสมีคุณภาพดีขึ้น 

สายสัญญาณ HDMI 
HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface ระบบการเชื่อมต่อสัญญาภาพและ

เสียงระบบดิจิตอลไว้ในสัญญาณเพียงเส้นเดียว ไม่จำเป็นต้องต่อสายสัญญาณหลายเส้น HDMI จะทำให้
ภาพมีความคมชัด มีความละเอียดสูง และให้เสียงรอบทิศทางที่สมบูรณ์แบบที่สุด HDMI รองรับกับระบบ
เสียงดิจิตอล   จุดประสงค์หลักของ HDML พัฒนามาเพื่อความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค และให้ความ
บันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ 

คุณสมบัติเด่นของสาย HDMI 
1. ด้วยสายเส้นเดียวสามารถเช่ือมต่อได้ท้ังภาพ เสียง และเน็ตเวิร์ค 
2. รองรับความละเอียดท่ีสูงขึ้น 
3. รองรับ Color Space ทำให้ภาพคมชัด สมจริงมากยิ่งขึ้น 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ท่ีรองรับกับสาย HDMI ได้แก่ พลาสม่าทีวี , LCD TV, โฮมเธียเตอร์ ฯลฯ  

ส่วนรูปร่างและขนาดของ HDMI จะเป็นช่องต่อคล้ายๆ กับช่องต่อ USB ของคอมพิวเตอร์ แต่จะมีขนาดใหญ่
กว่าเล็กน้อย ในด้านราคาจะมีต้ังแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับคุณภาพของ วัตถุดิบและยี่ห้อ
ของสายนั่นเอง แต่ท้ังนี้ อุปกรณ์ท่ีจะเช่ือมต่อจะต้องมีช่องต่อของ HDMI รองรับด้วย 

แคนนอน (XLR หรือ Cannon Connector)  
 

เป ็นแบบ balance โดยม ีสามขาภายนอกมี
ลักษณะกลมและมีราคาแพงจึงเหมาะกับเครื่องที่มีราคา
สูงและยังให้คุณสมบัติการยึดเกาะท่ีมั่นคงท่ีสุด 

 

 
ภาพที่ 4.52 สายสัญญาณ XLR 
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โฟนแจ๊ค (Phone jack) 
 

เป็นขั่วต่อแบบ TS unbalance มีขนาดท่ี ¼" มีสอง
ขั้วเหมือน RCA เช่นกัน คือ ขั้ว+ (tip) และ ขั่ว– (sleeve) มี
ลักษณะเป็นแท่งมีเดือยยื่นออกมา ใช้กับสายสัญญาณเสียง
เพื่อต่อเข้ากับกล่องแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล และยังมีแบบ 
3 ขั้ว (balance) ซึ่งเรียกว่า TRS หรือ สเตอริโอโฟนแจ๊ค คือ 
มีขาขั้วต่อให้อยู่สามขาด้วยกัน คือ ทิป (Tip) สำหรับข้ัวบวก , 
ริง (Ring) สำหรับขั้วลบ และ สลีฟ (sleeve) สำหรับสายดิน 
(ground) ซึ่งการใช้งานจะให้คุณสมบัติแบบเดียวกับแจ๊ค
แบบ XLR 

 
ภาพที่ 4.53 สายสัญญาณ TRS 
 

  กระบวนการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาตามแผนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดการสอนผ่าน
ระบบการสอนออนไลน์ที่ใช้งานตามความเหมาะสมกับขนาดของห้อง วิธีการสอนและความต้องการของผู้
ขอใช้บริการ ท่ีสามารถติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ได้ 4  รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบรายบุคคล โดยใช้กล้องวีดิโอ 
1 ชุด พร้อมระบบไฟแสงสว่าง 2) รูปแบบรายบุคคล ที่ใช้กล้องวีดิโอ 2 ชุด ร่วมกับกระดานอัจฉริยะ 
(Interactive board) 3) รูปแบบกลุ่ม ที่ใช้กล้องวีดิโอ 3-4 ชุด รูปแบบรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ และ 4) 
รูปแบบการจัดประชุม สัมมนา ดังที่ได้อธิบายขั้นตอน วิธีการใช้ ตลอดจนการเก็บรักษา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและข้อแนะนำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
 



บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

 
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของนักวิชาการโสตทัศนศึกษาในบางสถานการณ์ที่มี
ความซับซ้อนของงาน อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้ระหว่างปฏิบัติการตามกระบวนงานที่วางไว้ 
โดยเฉพาะงานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะวิชาชีพ
เฉพาะ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติต้องมีความชำนาญในการใช้ การควบคุม รวมไปถึง
การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานเสมอ ถึงแม้ในทุกกระบวนงานจะปฏิบัติได้ถูกต้องทุกขั้นตอนแล้ว ก็
อาจจะเกิดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น ไฟฟ้าขัดข้องทำให้โสตทัศนูปกรณ์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ 
การเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสายสัญญาณภาพหรือเสียงขาด หัวสายสัญญาณชำรุดกะทันหัน เป็นต้น 
ดังนั้น เพื่อให้ลดความผิดพลาดดังกล่าว หรือป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่ใช้ความชำนาญในการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดแผนสำรองไว้รองรับกับปัญหาและอุปสรรค และ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันถ่วงที 
  ปัญหาของห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏบิติัการโทรทัศน์ 

1. สถานการณ์ปัจจุบันที่จำนวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับนักศึกษาในห้องได้
ครบท้ังหมด หรือมีความแออัดของตำนวนคนต่อจำนวนท่ีนั่ง 

การแก้ไข ในบางรายวิชาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์ นักศึกษาสามารถ
เรียนได้จากทุกท่ี ผ่านการเข้ารหัสโปรแกรมการส่ือสารออนไลน์ได้ 

2. ระบบเครื่องเสียงภายในห้อง สำหรับอาจารย์ผู้สอนบางท่านชินกับการบรรยายแบบถือไมล์ไร้สาย
และมีการเดินปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนรอบห้อง และใช้เวลาสอนท่ียาวนาน ทำให้ไมล์ท่ีต้องใช้แบตเตอรี่หมดก่อน
สอนหรือใช้งานเสร็จ 

การแก้ไข จัดซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์ตได้ และสำรองเผ่ือเอาไว้ล่วงหน้า หรือเตรียมไมล์ประเภทท่ีใช้
สายสัญญาณ XLR กรณีท่ีต้องใช้งานฉุกเฉิน 
 3. ห้องเรียนภาคบรรยายมีความสว่างไม่เพียงพอ  
 การแก้ไข  กรณีติดต้ังระบบการสอนออนไลน์ ควรหาไฟแสงสว่างเสริมท่ีบริเวณผู้สอนทำการสอน 
 4. ห้องเรียนภาคบรรยายบางห้องมีระยะจากหน้าช้ันเรียนถึงหลังห้องเรียนท่ียาว ทำให้ผู้เรียนหลังห้อง
มองเห็นจอท่ีผู้สอนใช้นำเสนอไม่ชัดเจน 
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 การแก้ไข ติดต้ังระบบจอฉายภาพเพิ่มขึ้นบริเวณหลังห้องเรียน โดยการต่อเช่ือมสัญญาณภาพผ่าน
กล่องแยกสัญญาณ (Splitter) 
 ปัญหาของอุปกรณ์และสายสัญญาณ   
 1. กล้องวีดิโอบางรุ่นใช้ระบบบันทึกแบบเทป Mini DV ซึ่งหาซื้อเป็นวัสดุได้ยากในปัจจุบัน 
 การแก้ไข เปล่ียนวิธีการใช้งานจากการบันทึกแบบลงเทป Mini DV มาเป็นการใช้งานผ่าน
สายสัญญาณ HDMI เพื่อนำสัญญาณภาพและเสียงเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกแทน 
 2. ความหลายหลายของประเภทกล้องวีดิโอท่ีส่งผลต่อสีของภาพจากกล้องแต่ละชุดไม่เท่ากันก่อนท่ี
นำเข้าสัญญาณสู่คอมพิวเตอร์ 
 การแก้ไข ปรับสมดุลกล้องแต่ละชุดให้ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด ก่อนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยปรับแก้
ไขสีของภาพในขั้นตอนการตัดต่อ 
 3. สายสัญญาณ HDMI ท่ีใช้รับ-ส่งสัญญาณเข้าสู่เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง ทำงานได้สเถียร
ท่ีสุดท่ีระยะความยาวไม่เกิน 20 เมตร 
 การแก้ไข ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณภาพแบบไร้สาย ท่ีสามารถส่งสัญญาณภาพ
และเสียงได้ไกลถึง 100 เมตร หรือใช้กล่องแปลงสัญญาณจากสาย HDMI เป็นระบบสาย LAN ท่ีสามารถ
ต่อเช่ือมสายได้ไกลถึง 50 เมตร 
  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว อันเป็นผลจาการจัดทำคู่มือครั้งนี้ 
เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะงานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรเชิงระบบ ดังนี้  

5.2.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้สอนหรือผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนการสอนหรือ
การใช้งาน เพื่อเตรียมปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระหน้าท่ีให้แต่ละงานอย่างชัดเจน ยึดตามแบบฟอร์มท่ีลง
รายละเอียดเอาไว้ เพื่อให้เกิดความรอบครอบมากท่ีสุด 

5.2.2 ควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ท่ีชัดเจน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ท้ังผู้สอน และผู้เรียนในการเตรียมตัว อีกท้ังยังเป็นการปรับตัวกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีต่างไปจากการ
เรียนการสอนแบบปกติ   

5.2.3 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ จากการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงสร้างบรรยากาศท่ีดีในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
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5.2.4 จัดเตรียมทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านระบบเครือท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง 

5.2.5 มีการประเมินผลหลังการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อนำ
ข้อแนะนำหรือผลจากการประเมินมาปรับใช้ แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 
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❑   บนัทึกขอ้มูลลงแผ่น     CD    VCD  DVD ประเภท....................................จ านวน.............. (ชุด, แผ่น, มว้น) 
❑   ผลิตส่ือวีดีทศัน์เป็นส่ือ Digital    VCD  DVD ประเภท....................................จ านวน.............. (ชุด, แผ่น, มว้น) 
❑   ติดตั้งอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 
  ❑  ไมโครโฟน จ านวน...........ตวั  ❑  เคร่ืองเสียง   ❑  Note Book   ❑  ระบบการสอนออนไลน์ 
  ❑   LCD Projector       ❑  เคร่ืองเล่น VCD, DVD   ❑  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................... 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม)………………………………………………………………………………………………………….. 
❑  ตรวจซ่อมอุปกรณ์ (ระบุอาการ).................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................ ................................................................................................... ......... 
❑ ขอยืมอุปกรณ์เพ่ือใชป้ระกอบการเรียนการสอน..................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
ระยะเวลา, สถานท่ี, ท่ีต้องการใช้บริการ 
วนัท่ี.....................เดอืน...........................................พ.ศ. .........................ระหว่างเวลา....................... ...................................... 
สถานท่ี..................................................................................... ............................................................................... ................... 
  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยินดีปฏิบติัตามระเบียบการขอใช้บริการนกัวิชาการโสตทศันศึกษา ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกประการ 
 
       ลงช่ือ.............................................................ผูข้อใชบ้ริการ  
              (..............................................................) 
               ................./............................../.............. 

                                 ลงช่ือ............................................................ หัวหนา้สาขาวิชาฯ           
                                               (ผศ.ฝากจิต ปาลินทร)    
                                 ............./................................/............... 

❑  อนุมตัิ  มอบนกัวิชาการโสตทศันศึกษา ทราบ 
❑  ไม่อนุมตัิ 



นักวิชาการโสตทัศน์ นายไพศาล  เอกวัฒน์ 0883374755  

 

แบบฟอร์มการขอยืมโสตทศันูปกรณ์  
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
                                                                                           วนัท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ........................  

 
ขา้พเจา้.......................................................................................สังกดัหน่วยงาน................ ..................................................... 
ส านกั/คณะ/ศูนย.์...................................................................... .......เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้................................................ 
มีความประสงค์จะใช้บริการ ดังนี้ 
 
❑ ขอยืมอุปกรณ์เพ่ือ............................................................................................. ...................................................................  
................................................................................... ................................................................................................................. 

  กลอ้งถ่ายภาพน่ิง........................................................................................................................................................... 
  กลอ้งบนัทึกภาพเคลื่อนไหว..................................................................................................... .................................... 
  เคร่ืองฉายภาพ...............................................................................................................................................................  
  อุปกรณ์อื่นๆ................................................................................................................. ................................................. 

                                   .................................................................................................................................................................  
                                   ......................................................................................................... ........................................................ 
 
ระยะเวลา, สถานท่ี, ท่ีต้องการใช้บริการ 
วนัท่ี.....................เดอืน...........................................พ.ศ. .........................ระหว่างเวลา......... .................................................... 
สถานท่ี...................................................................................................................... ................................................................. 
  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยินดีปฏิบติัตามระเบียบการขอใช้บริการนกัวิชาการโสตทศันศึกษา ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 
และเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกประการ 
 
       ลงช่ือ.............................................................ผูข้อใชบ้ริการ  
              (..............................................................) 
               ................./............................../.............. 
 

                                 ลงช่ือ............................................................ อาจารยผู์ร้ับผิดชอบในรายวิชา           
                               (................................................................ )    
                                 ............./................................/............... 

❑  อนุมตัิ  มอบนกัวิชาการโสตทศันศึกษา ทราบ 
❑  ไม่อนุมตัิ 



ส ำหรับนักศึกษำ 

นายไพศาล  เอกวัฒน์ นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา 0883374755  
 

แบบฟอร์มการขอยืมโสตทศันูปกรณ์  
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
                                                                                           วนัท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ........................  

 
ขา้พเจา้  1.  .....................................................................ชั้นปีท่ี.............................โทรศพัท ์..................................................... 

       2.  .....................................................................ชั้นปีท่ี.............................โทรศพัท ์..................................................... 
       3.  .....................................................................ชั้นปีท่ี.............................โทรศพัท ์..................................................... 
 
❑ ขอยืมอุปกรณ์เพ่ือ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................... 

  กลอ้งถ่ายภาพน่ิง  1.  ย่ีหอ้......................................... รุ่น ………………….………….. รหัส .................................. 
        2. ยี่หอ้......................................... รุ่น ………………….…….…….. รหัส ..................................  
  กลอ้งถ่ายภาพเคลื่อนไหว  1. ยี่หอ้................................... รุ่น ……………….………… รหัส ...................................  
                     2. ยี่หอ้................................... รุ่น ……………….……..….. รหัส ................................... 
     3. ยี่ห้อ................................... รุ่น …………………..…..….. รหัส ...................................  
  อุปกรณ์เสริมอื่นๆ 1. .....................................................ยีห่้อ.............................. รุ่น  ……..…... รหัส ............................... 
        2. .....................................................ยี่หอ้...................... ........ รุ่น ……..….. รหัส ...............................  

              3. .....................................................ยี่หอ้.............................. รุ่น  ……..….. รหัส ...............................
                                      4. .....................................................ยี่ห้อ.............................. รุ่น  ……..….. รหัส ............................... 
 
ระยะเวลา, สถานท่ี, ท่ีต้องการใช้บริการ 
ระหว่างวนัท่ี..................เดอืน..............................พ.ศ. ...................  ส่งคืน วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. .................  
สถานท่ีใชง้าน............................................................................................................................. ................................................ 
   

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยินดีปฏิบติัตามระเบียบการขอยืมโสตทศันูปกรณ์ ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
และเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกประการ 

 
       ลงช่ือ.............................................................ผู ้ขอใชบ้ริการ 
              (..............................................................) 
               ................./............................../............. 
 

          ลงช่ือ............................................................ อาจารยผู์ร้ับผิดชอบในรายวิชา           
         (................................................................ )    
           ............./................................/............... 
❑  อนุมตัิ  มอบนกัวิชาการโสตทศันศึกษา ทราบ       

  ❑  ไม่อนุมตัิ 

ตรวจรับโสตทัศนูปกรณ์คืน 
❑ ครบ 
❑ ไม่ครบ    ส่ิงท่ีขาด คือ............................... 
 
ลงช่ือ .............................................................  































 


