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โครงสร้างการปฏบิัติงาน (Activity Chart)  
งานเวชนิทัศน์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
หมายเหตุ 
1. นักวิชาการช่างศิลป์   2  ตําแหน่ง   (ข้าราชการบํานาญ เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
    เม่ือ 1 มิถุนายน 2559 / 1 ตําแหน่ง)  
2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  5 ตําแหน่ง        
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 ตําแหน่ง    
4. ผู้ปฏิบัติงานช่าง  2 ตําแหน่ง      
5. ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป  1 ตําแหน่ง 
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ประวตัิความเป็นมาของงานเวชนิทัศน์  
มีสถานที่ต้ังอยู่ 2 ที่คือ ที่คณะแพทยศาสตร ์มศว องครักษ์และที่คณะแพทยศาสตร ์มศว ประสานมิตร 

 
พันธกิจของงานเวชนิทศัน ์

“ สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ 
ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ ” 

ประวัติ  
 งานวชนิทัศน ์MEDICAL ILLUSTRATION & AUDIOVISUAL TECHNOLOGY DIVISION เป็นงาน

หน่ึง ตามโครงสร้างใหม่ ของสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เปลี่ยนรปูแบบการบริหารงาน เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 งานเวชนิทัศน์ เดิมช่ืองานโสตทัศนศึกษา เป็นงานที่ก่อต้ัง ภายใต้โครงสร้างของสํานักงานเลขานุการ 
ตามการแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการ ของคณะแพทยศาสตร์  สํานักงานเลขานุการ  ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที8่) พ.ศ.2528 ข้อ 4 ทวิ 
ให้การแบ่งส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับพิเศษ หน้า 19 เลม่ที่ 102 ตอนที่ 76ราชกิจจานุเบกษา  
16มิถุนายน 2528)  ดังน้ี งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ  งานนโยบายและแผน งานบริการ
การศึกษา และ งานโสตทัศนศึกษา 

งานเวชนิทัศน์  ให้บริการเริ่มต้ังแต่การก่อต้ังคณะฯ โดยได้ใช้สถานที่ของโรงพยาบาลวชิระ สังกัด
กรุงเทพมหานคร และอาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
กรุงเทพมหานคร  เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน จวบกระท่ัง พ.ศ.2554   ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหลักไปที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  จงัหวัดนครนายก แต่ยังคง มีหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
และคอมพิวเตอร์ ให้บริการ     เพ่ือสนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย  และกิจกรรมอ่ืนๆ ใน(พรีคลินิก)  
ของคณะแพทยศาสตร์ มศว (ประสานมิตร) เช่นกัน   จากอดีต-ปัจจุบัน งานเวชนิทัศน์ตระหนักถึงภาระหน้าที่  
ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา   การให้บริการ อย่างต่อเน่ือง กว่าสามทศวรรษ โดยมีหัวหน้างาน ดังน้ี 

1.    ผศ.ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง    
                (รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 
          2.   ผศ. ดร.ถนอมศกัด์ิ  ศรีจันทรา   
               (ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ,  
                อาจารย์สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  
          3.   ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์  หวลมานพ   หัวหน้างานเวชนิทัศน์  
                (นักวิชาการช่างศิลป์ชํานาญการพิเศษ)  
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ภาระหน้าท่ีของงานเวชนิทัศน์ 
 งานเวชนิทัศน์มีภาระหน้าที่ในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมท้ัง
กิจกรรมต่าง ๆ  และการประชาสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ 5 หน่วยงาน และ 1 
ธุรการ ประกอบด้วย 

1. หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์ (Medical Photography and Activities  Unit) 
2. หน่วยโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์ (Medical Education Television Unit) 
3. หน่วยศิลปกรรม (Arts  Unit) 
4. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ (Audio – Visual  and  Computers Unit ) 
5. หน่วยบริหารทั่วไป (Administration) 

 
1.หน่วยถ่ายภาพ และกิจกรรมทางการแพทย์  (Medical Photography  and  Activities  Unit)  
มีภาระหนา้ที่ ดังนี้   

1.1 ถ่ายภาพผู้ป่วยเพ่ือใช้ประกอบการเรียน – การสอน (ด้วยกล้องดิจิตอล)    
1.2 ถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ (ด้วยกล้องดิจิตอล) 
1.3 Copy ภาพจากหนังสือ, วัตถุต่างๆ  (ด้วยกล้องดิจิตอล) 
1.4 ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ  (ด้วยกล้องดิจิตอล) 
1.5 จัดเก็บภาพถ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
1.6 บันทึกข้อมูลภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม 

 
2. หน่วยโทรทัศนศ์ึกษาทางการแพทย์ (Medical Education Television Unit) มีภาระหน้าที่ ดังนี ้
 2.1  ผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์ 
 2.2  บันทึกเทปโทรทัศน์ 
         2.2.1  บันทึกเทปโทรทัศน์ทางการแพทย์ที่แผนกผูป่้วยนอก (OPD)  ห้องผ่าตัด (OR)  
              และที่หอพักผู้ป่วย (WARD)  
         2.2.2  บันทึกเทปโทรทัศน์การเรียนการสอน  การประชุมวิชาการ  และสัมมนา 
   2.2.3  บันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เช่น งานสถาปนาคณะฯ   
             พิธีไหว้ครู   และงานปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์  ฯลฯ 
 2.3  ตัดต่อรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ด้วยระบบ Non linear 
 2.4  แปลงเทปวีดิทัศน์ (VIDEO) เป็น VCD และ DVD 
 2.5  สําเนา (COPY) วีดิทัศน์ 
 2.6  บันทึกเสยีงด้วยระบบดิจิตอล 
 2.7  แปลงเทปเสียง (CASSETTE TAPE) ลงแผ่น CD และ DVD 
 2.8  สําเนา (COPY) เทปเสียง  
 2.9  ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
 3. หน่วยศลิปกรรม  (Arts  Unit) มีภาระหน้าที่ ดังน้ี 
        3.1  การบริการจัดทําภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
         3.2  การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe  PhotoShop 

3.3 การบริการผลติโปสเตอร์ 
3.4 การบริการผลติแผ่นพับ,โบว์ชัวร์ 
3.5 การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจําลองทางการแพทย์และModel รูปแบบต่างๆ 
3.6 การบริการจัดนิทรรศการ 
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3.7 การบริการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และคอมพิวเตอร์ศิลป์ 
 

4. หน่วยโสตทัศนปูกรณ์ และคอมพิวเตอร์  (Audio – Visual Unit and Computers ) มีภาระหน้าที่ 
ดังนี ้

4.1 การติดต่อจองห้องประชุม, บรรยาย 
4.2 การบริการติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ 
4.3 การซ่อมบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
4.4 การให้บรกิารติดต้ังชุดประชุมทางไกล (Tele conference) 

        4.5  ใหบ้ริการตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
        4.6  จัดทําปละปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานและภาควิชา 

       4.7  จัดทําโปรแกรมสาํเร็จรปู 
       4.8  ติดต้ังโปรแกรมสาํหรับคอมพิวเตอร์ 

 
5. หน่วยบรหิารท่ัวไป (Administration)  มีภาระหน้าที่ ดังนี ้
                    6.1  การขอใช้บริการจองห้องบรรยาย ห้องประชุม  
                    6.2  งานเอกสารของธุรการหน่วยงาน  
                    6.3   การเบิกวัสดุสํานักงาน 
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ภาระหนา้ที่ของบุคลากร  (Job description) 
 เน่ืองจากงานเวชนิทัศน์ มีลักษณะงานต่างๆ แตกต่างกันจึงทําให้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในแต่ละหน่วยแตกต่างกัน  การบริหารจัดการวิธีการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถในการผลิตและ
ให้บริการสื่อการเรียนการสอน  จึงต้องกําหนดบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยดังน้ี 
 

1. ว่าที่ร้อยตรสีมพจน์  หวลมานพ 
ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ชํานาญการพิเศษ 
หัวหน้างานเวชนิทัศน์ 
(กศ.ม.ศิลปศึกษา)  
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 

 
 
 
มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการดังน้ี 
        วางแผนการปฏิบัติงานเวชนิทัศน์ 
        จัดองคก์รให้เหมาะสมกับงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานคณะ 
แพทยศาสตร์  
        จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ   เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีอยู่และหน่วยงานท่ีกําลังขยาย
ออกไปในอนาคต 
 ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ขอใช้บริการ และประสานงานภายในหน่วยงาน 
 ทําหน้าที่สั่งการให้งานต่างๆ   ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น  สัมพันธ์กันทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน  ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ 
 มีหน้าที่จัดทําสรุปผลงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการดําเนินการต่อผู้บังคับบัญชา 
 มีหน้าที่จัดทํางบประมาณประจําปี  เบิกจ่าย  และควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีอยู่ในงานเวชนิทัศน์ 
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1.หน่วยถ่ายภาพ และกิจกรรมทางการแพทย์  (Medical Photography and Activities  Unit) 
 

1. นายศิริพงษ์  อ่อนจันทร ์ 
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
(ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา) 
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
 

 
 
 
 
ปฏิบัติงานในหน่วยถ่ายทางการแพทย์  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

1.2.1  ถ่ายภาพผู้ป่วยเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
1.2.2  ถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ และSpecimens 
1.2.3  Copy ภาพจากหนังสือ, วัตถุต่างๆ   
1.2.4  ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ 

- บันทึกภาพผูป่้วยในห้องผ่าตัด 
- บันทึกภาพผูป่้วยในห้องพักผู้ป่วย 
- บันทึกภาพผูป่้วยในห้องตรวจ  โอพีดี 
- บันทึกภาพในห้องเรียน 

1.2.5  จัดเก็บภาพถ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
   1.2.6  บันทกึข้อมูลภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม 
   1.2.7  จัดทาํป้ายประกอบเวที กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และศูนย์ฯ 
   1.2.7  จัดทาํป้ายพลาสติกอะคริลิค สต๊ิกเกอร์ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และ 

                              ศูนย์ฯ 
 
2. หน่วยโทรทัศนศ์ึกษาทางการแพทย์ (Medical Education Television Unit) 
 

2.1. นายเผด็จ  เพชรออด   
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
(ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา)  
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
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   ปฏิบัติงานในหน่วยโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 
2.1.1 ถ่ายทําและบันทึกเทปโทรทัศน์ใน  OR, ER, OPD ห้องประชุม และห้องเรียน 
2.1.2 ตัดต่อเทปโทรทัศน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
2.1.3 เขียนบท 
2.1.4 อัดสําเนา(Copy) และผลิตCD, DVD วีดิทัศน์ช่วยสอนทางการแพทย์ 
2.1.5 ให้บริการยืม – คืน  และติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ 
2.1.6 ดูแลและซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 

  2.1.7  แปลงเทปวีดิทัศน์ (VIDEO) เป็น VCD และ DVD 
2.1.8 บันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล 
2.1.9 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
2.1.10 ทําทะเบียนประวัติวีดิทัศน์  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

  2.1.11 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
2.2. นายสนิชยั  ขุนทอง   
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
(ศศ.บ. นิเทศศาสตร์)  
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
 
 

 
 
 

   ปฏิบัติงานในหน่วยโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 
2.1.1 ถ่ายทําและบันทึกเทปโทรทัศน์ใน  OR, ER, OPD ห้องประชุม และห้องเรียน 
2.1.2 ตัดต่อเทปโทรทัศน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
2.1.3 อัดสําเนา(Copy) และผลิตCD, DVD วีดิทัศน์ช่วยสอนทางการแพทย์ 
2.1.4 ให้บริการยืม – คืน  และติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ 
2.1.5 ดูแลและซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
2.1.6 ควบคุมเครื่องเสียงที่ห้องประชุม และห้องเรียน 
2.1.7 บันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล 
2.1.8 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
2.1.9 ทําทะเบียนประวัติวีดิทัศน์  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

  2.1.10 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขคร้ังท่ี 12)   2  กรกฎาคม  2562 
 

11 
 

3. หน่วยศลิปกรรม  (Arts  Unit) 
 

3.1  ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์  หวลมานพ   
ตําแหน่ง 

                                                                         นักวิชาการช่างศิลป์ชํานาญการ 8 (เดิม) 
                                                                         นักวิชาการช่างศิลป์ชํานาญการพิเศษ   

(กศ.ม. ศิลปศกึษา)  
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
 
ปฏิบัติงาน ทุกวันอังคาร   
คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) 

ปฏิบัติงานในหน่วยศิลปกรรม  มีภาระงานดังต่อไปน้ี 
3.1 งานด้านศิลปกรรม(วิจิตร-หัตถศิลป์) 

3.1.1 งานหุ่นจําลอง Modelทางการแพทย์ (สร้างสรรค์ใหม่)   
-งานป้ันหุ่นจําลองและ Modelด้วยดินเหนียว ดินนํ้ามัน จนเสร็จเป็นช้ินงานอวัยวะต้นแบบ  

3.1.2  งานทําพิมพ์ และModel ด้วยปูนยิปซั่มปลาสเตอร์ ไฟเบอร์กลาส และยางซิลิโคน จน 
เสร็จเป็นแม่พิมพ์ Mold    

3.1.3 งานหล่อด้วยปูนยิปซัม่ปลาสเตอร์ ไฟเบอร์กลาส และยางซิลิโคน จนหล่อเสร็จเป็นผลงาน  
3.2  งานหุ่นจําลอง Modelทางการแพทย์ (Copyจําลองถอดพิมพ์หุ่นจําลอง) 

3.2.1 งานทําพิมพ์ และModelด้วยปูนยิปซั่มปลาสเตอร์ ไฟเบอร์กลาส และยางซิลิโคน จนเสร็จ 
เป็นแม่พิมพ์ Mold    

3.2.2 งานหล่อด้วยปูนยิปซัม่ปลาสเตอร์ ไฟเบอร์กลาส และยางซิลิโคน จนหล่อเสร็จเป็นผลงาน  
3.3งานด้านศิลปกรรม(ประยุกต์ศิลป์)  

3.3.1 งานออกแบบ, จัดทําป้ายประกาศ / โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะฯ 
การรณรงค์ต่างๆ  

              3.3.2     นิทรรศการ กิจกรรมที่คณะฯ มหาวิทยาลัย มอบหมาย 
 
 
 

3.2  นางสาววาสนา  แก้วเข้ม   
ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์   
( ศศ.บ.ศิลปกรรม) 
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
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ปฏิบัติงานในหน่วยศิลปกรรมมีภาระงานดังต่อไปน้ี 
  3.2.1     ออกแบบงานกราฟฟิคเพ่ือผลิตสื่อการสอน 
              3.2.2     จัดทํางานต้นฉบับ / เอกสารการสอน / ตีพิมพ์เพ่ือโฆษณา   ประชาสัมพันธ์ 

3.2.3      Copy ซีดีเพ่ือการเรียนการสอน 
3.2.4      บรกิารพิมพ์ Prints งานวิชาการ 
3.2.5     ออกแบบทําโปสเตอร์, แผ่นพับ, โบว์ชัวร์ขนาดต่างๆ 
3.2.6 จัดรูปแบบนิทรรศการต่าง ๆ 
3.2.7 เคลือบโปสเตอร์เย็น (กันนํ้า ของเหลวและยืดอายุการใช้งานโปสเตอร์) 
3.2.8 นิทรรศการ กิจกรรมที่คณะฯ มหาวิทยาลยั มอบหมาย 
 

3.3. นายสเุมธ  ศรีสว่าง 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
(วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)         
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
ปฏิบัติงาน ทุกวันศุกร์   
คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) 

 
 
 
ปฏิบัติงานในหน่วยศิลปกรรม  มีภาระงาน ดังต่อไปน้ี 

3.3.1 ทําโปสเตอร์ประกอบการสอน งานวิจัย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
3.3.2 ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
3.3.3 จัดทําสื่อการสอนต่างๆ  แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร ด้วยคอมพิวเตอร์ 
3.3.4 ถ่ายภาพกิจกรรมต่างของคณะฯ 
3.3.5 นิทรรศการ กิจกรรมที่คณะฯ มหาวิทยาลยั มอบหมาย 

 
4. หน่วยโสตทัศนปูกรณ์ และคอมพิวเตอร์ (Audio – Visual  and Computers  Unit) 
 

4.1 นายปรีชา  พาพันธ์  
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา   
(ศษ.บ.โสตทัศนศึกษา) 
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมติร) 
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ปฏิบัติงานในหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ มีภาระงานดังต่อไปน้ี 
  4.1.1  ให้บริการยืม – คืน  และติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ 

4.1.2 ดูแลและซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
4.1.3 ควบคุมเครื่องเสียงที่ห้องประชุม 
4.1.4 ช่วยงานถ่ายภาพในกิจกรรมต่างๆ 
4.1.5 ถ่ายทําและบันทึกเทปโทรทัศน์ในห้องประชุม, ห้องเรียน 
4.1.6 อัดสําเนา(Copy) เทปโทรทัศน์ 
 
 
 

                                                                      4.2  นายจุฬาพงศ์  พงษ์เสือ 
       ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

(บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมติร) 

 
 
 
ปฏิบัติงานในหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ มีภาระงานดังต่อไปน้ี 

5.1 วางระบบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การให้บริการ  
5.2 ดูแลระบบเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์(พรีคลินิก)  
5.3 พัฒนาโปรแกรมการให้บริการ  
5.4 บริการซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์  
5.5 ให้คําแนะนา แก่บุคลากรในการตรวจเช็คเคร่ือง โปรแกรม อุปกรณต่์าง ๆ  
5.6 อํานวยความสะดวกในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า    
     และการให้บริการ  
5.7 ให้ข้อมลู จัดทา Web site ต่าง ๆ บน Internet และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง        
     ของ คณะแพทยศาสตร ์(พรีคลินิก)  
5.8 ให้คําแนะนา บุคลากร นิสิตในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
5.9 ติดต่อประสานงานกับ สํานักคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และ  

                          หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในกรณีต่างๆ  
           5.10 รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ในการให้บริการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดทา สรุปใช้เป็นรายงาน  

5.11 ช่วยงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ของคณะแพทยศาสตร์  
                           (พรีคลินิก)  
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4.2  นายศรณัยพงษ์  แก้วศรียงยศ 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัตงานช่าง  
(ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
 

 
 
 
ปฏิบัติงานในหน่วยโสตทัศนูปกรณ์  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ติดต้ังและควบคุมเครื่องเสียงห้องเรียน  ห้องประชุม  สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 
4.2.2 อัดสําเนาเทปโทรทัศน์ทางการศึกษา 
4.2.3 ให้บริการยืม  พร้อมติดต้ัง  ควบคุม  โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ 
4.2.4 บํารุงและรักษา  ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาต่างๆ  ตามห้องเรียน 
4.2.5 ถ่ายทําและบันทึกเทปโทรทัศน์ 
4.2.6 ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด  ตามห้องเรียนและห้องประชุม  เพ่ือการประชุมและ   

การเรียนการสอนทางไกล 
 
 

4.3  นายทศพร  ทองมาก   
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง          
(ปวส.คอมพิวเตอร์) 
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 
 

 
 
 
ปฏิบัติงานในหน่วยโสตทัศนูปกรณ์  มีภาระงานดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ติดต้ังและควบคุมเครื่องเสียงห้องเรียน  ห้องประชุม  สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 
4.3.2 อัดสําเนาเทปโทรทัศน์ทางการศึกษา 
4.3.3 ให้บริการยืม  พร้อมติดต้ัง  ควบคุม  โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ 
4.3.4 บํารุงและรักษา  ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาต่างๆ  ตามห้องเรียน 
4.3.5 ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด  ตามห้องเรียนและห้องประชุม  เพ่ือการประชุมและ   
              การเรียนการสอนทางไกล 
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5. หน่วยบรหิารท่ัวไป (Administration) 
 

นางสาวอาภาพร  อาษาคง 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  
(ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 

  
 

 
 
 
ปฏิบัติงานในงานเวชนิทัศน์  ช้ัน 4 คณะแพทยศาสตร์ (องครักษ์) 

 1.  งานธุรการ 
- ควบคุมดูแลการรับ – ส่งเอกสารต่างๆ ทั้งในและภายนอกหน่วยงาน,  จัดทําทะเบียนเอกสารทุกชนิด

ให้เรียบร้อย 
- พิมพ์หนังสือราชการ  เช่น บันทึกข้อความ  หรือรายงานต่างๆ  เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น  

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา งานพิมพ์ทั่วไป   เช่น  แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน,  การพิมพ์
งานวิชาการ,  บันทึก    รายงานการประชุมของหน่วยงาน ฯลฯ 

- พิมพ์บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และขอใบเสนอราคาจากบริษัท 
- รับ – ส่งเอกสารการเสนอเซ็นอนุมัติต่างๆ  จากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 
- รวบรวมใบลาของบุคลากรภายในหน่วยงานส่งงานบุคคลพร้อม ทั้งตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน

ของเอกสารก่อนส่ง 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกคณะ 
- เตรียมการประชุมในหน่วยงานประจําเดือน จดบันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งการแจ้งรายงานการ

ประชุมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง 
2.  งานด้านการเงิน 
        - รวบรวมหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน  ค่าเวร  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมของ
พนักงานในหน่วยงาน 
3.  งานพัสดุ 

- เบิกจ่ายวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและจัดทํารายการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
- ควบคุมดูแลทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

       - ควบคมุดูแลงานแจ้งซ่อม  ตรวจรับการซ่อม  การติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
4.  งานอ่ืน ๆ 

- ตรวจเช็คตาราง การใช้ Teleconference 
-  สรุปข้อมูลการให้บริการงานเวชนิทัศน์   
-  สรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานเวชนิทัศน์   
-  สรุปข้อมูล แผนงบประมาณของหน่วยงาน 
-  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (System  Procedure) 

 
 

สํานักงานคณบดี 
คณะแพทยศาสตร ์

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) การแก้ไขคร้ังที่ 12 

 เรื่อง  ระบบการผลิตและการให้บริการงานเวชนทิัศน์   
เริ่มใช้  : 2 /7/ 62 
หน้าที่ 1 จาก 4   

หมายเลขเอกสาร    P-EdT-001-12 จัดทําโดย     งานเวชนิทัศน ์  
 

 
ขั้นตอนระบบงาน 

 
 

เรื่อง 
 
 

ระบบการผลิตและการให้บรกิารงานเวชนทิัศน ์  
 

สํานักงานคณบดี 
 
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาฉบับที…่………………. 
เอกสารฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 

 
 

ผู้ทบทวน 
              (…………………..……..) 

ตําแหน่ง   หัวหน้างานเวชนิทัศน์   
วันที่…………………………. 

ผู้อนุมัติ 
              (…………………..……..) 

ตําแหน่ง………………………... 
วันที่…………………………. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (System  Procedure) 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน (System  Procedure) 
ระบบการผลิตและการให้บรกิารงานเวชนทิัศน์   

 
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
                          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ 

หัวหน้าพิจารณาเสนออนุมัติ 

ออกแบบ 

ร่างแบบ 

ตรวจสอบ      
วัสดุ-อุปกรณ์ 

จัดซื้อ - จัดจ้าง 

ผลิต 

ผู้อํานวยการคณะแพทยศาสตร์ 

    วางแผน 

   หน่วย/บุคลากรที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการผลิต/บริการ 

ผลผลิต 

ตรวจสอบ

จัดเก็บ 

ผาน

ไม่ผ่าน 

 
ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดส่งมอบงาน 
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รายละเอียดของระบบงาน (System  Procedure) 
 

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ขั้นตอนระบบงาน(System  Procedure) 
เรื่อง   ระบบการผลิต และการให้บริการ              
งานเวชนิทัศน์   

การแก้ไขคร้ังที่ 12 
เริ่มใช ้

2 / 7/ 2562 
หมายเลขเอกสาร  P – Ed T – 001 - 12 จัดทําโดย  งานเวชนิทศัน ์  
 

1.  วัตถุประสงค์   ผลิตสื่อการเรยีนการสอนทางการแพทย์  และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน  ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร ์
 

2. ขอบเขต 
1. พัฒนาบุคลากร  สนับสนุนบุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้  และประสบการณ์ด้าน

งานผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน 
2. ร่วมมือกับคณาจารย์ และผู้ขอใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ในการพัฒนา

เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 
3. จัดหางบประมาณให้เพียงพอในการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่ทันสมัย 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ต่อเน่ือง 

 
3.  คําจํากัดความ งานเวชนิทัศน์ เป็นแหล่งผลิตและให้บริการสื่อการเรียนการสอนที่ทัน 
 สมัยตรงความต้องการของผู้ขอใช้บริการ 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ         - หัวหน้างานเวชนิทัศน์   
        -   นักวิชาการช่างศิลป์ชํานาญการพิเศษ 

 -    นักวิชาการช่างศิลป์ 
 - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 - ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
 - ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติตามระบบงาน 

5.1 ผู้ขอใช้บริการ  ได้แก่  ผู้บริหาร, อาจารย์แพทย์,  อาจารย์,  หัวหน้างาน  และหัวหน้างานด้าน
ต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์การแพทย์ฯ  มากรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ 

5.2 หัวหน้างานเวชนิทัศน์ ศึกษาพิจารณาเสนอเลขานุการคณะแพทย์อนุมัติหรือไม่อนุมัติในการ
ปฏิบัติงาน 

5.3 หัวหน้างานเวชนิทัศน์  และบุคลากรในหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 
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1. หน่วยถ่ายภาพ และกิจกรรมทางการแพทย์  (Medical  Photography  and 
activity Unit) 

2. หน่วยโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์ (Medical  Education Television Unit) 
3. หน่วยศิลปกรรม (Arts  Unit) 
4. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ (Audio – Visual  and Computers 

Unit) 
5. หน่วยบริหารทั่วไป (Administration) 

5.4 หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการผลิตผลงานตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ   เมื่อได้ผลผลิต
แล้วทําการตรวจสอบผลงานก่อนว่าถูกต้องหรือต้องแก้ไขก่อนที่จะส่งใหกั้บผู้ขอใช้  บรกิารและ
ทําการจัดเก็บผลงาน 
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หน่วยถ่ายภาพ และกิจกรรมทางการแพทย์ 
(Medical Photography Unit) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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การถ่ายภาพผู้ป่วยเพื่อให้ประกอบการเรียน-การสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-001-12 
เรื่อง : การถ่ายภาพผู้ป่วยเพื่อใช้ประกอบ                       
การเรียน-การสอน ด้วยกล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ :2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 4 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียดจากใบงาน 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

นัดหมายเรื่องเวลาและสถานท่ี 
ให้ถูกต้องและชัดเจน     

 บันทึกไฟล์รูปภาพลงแผ่นเก็บข้อมูล 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล       

ส่งมอบงาน 

1 -3 วัน 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-001-12 
เรื่อง : การถ่ายภาพผู้ป่วยเพื่อใช้ประกอบ 
การเรียน-การสอน ด้วยกล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ :2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 4 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  : เพ่ือถ่ายภาพของการแสดงอาการ  การเกิดโรค  ตลอดจนลักษณะอาการ   
                                           ของผู้ป่วยที่เกิดจากโรคต่างๆ  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  
3. ขอบข่าย  : การถ่ายภาพผู้ป่วย   
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  : ใบงาน (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ) 
   4.1  วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ  - กล้องดิจิตอล 
   4.2  ผู้ป่วยในโรงพยาบาล  (ER, OPD, WARD)  และในห้องผ่าตัด 
   4.3  ติดต่อประสานงานเรื่องเวลาและสถานที่ 
5. นิยาม    : ไม่มี 
6. รายละเอียด 
 6.1  ถ่ายภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล  (ER, OPD, WARD) 

6.1.1 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล 
6.1.2 ใส่แผ่นบันทึกไฟล์ภาพเข้าในช่องเสียบของกล้องดิจิตอล 
6.1.3 ไปสถานที่ตามท่ีได้นัดหมายไว้  (ER, OPD, WARD) 
6.1.4 สอบถามผู้ที่ขอใช้บริการว่าต้องการถ่ายภาพในบริเวณท่ีต้องการถ่าย 
6.1.5 ปรับตั้งสปีดชัตเตอร์และค่ารูรับแสงของเลนส์ให้สัมพันธ์กับไฟแฟลช 
               ของตัวแฟลช    
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หน่วยถา่ยภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-001-12 
เรื่อง : การถ่ายภาพผู้ป่วยเพื่อใช้ประกอบ 
การเรียน-การสอน ด้วยกล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ :2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 4 

6.1.1 เล็งภาพในช่องมองภาพปรับโฟกัสของภาพให้ชัดและถือกล้องให้นิ่ง 
6.1.2 ให้สัญญาณแก่ผู้ป่วยเพื่อเตรียมพร้อม 
6.1.3 กดชัตเตอร์ถ่ายภาพ ในบริเวณท่ีต้องการถ่าย 
6.1.4 น าไฟล์ภาพไปบันทึกลงแผ่นตามท่ีต้องการ 

6.2 ถ่ายภาพผู้ป่วยในห้องผ่าตัด 
6.2.1 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล 
6.2.2 ใส่แผ่นบันทึกไฟล์ภาพเข้าในช่องเสียบของกล้องดิจิตอล 
6.2.3 ไปสถานที่  ตามที่ได้นัดหมายไว้ (ห้องผ่าตัด)  
6.2.4 ก่อนเข้าห้องผ่าตัดต้องเปลี่ยนชุดเครื่องแต่งกายที่ปลอดเชื้อโรค  โดย

เปลี่ยนเสื้อกางเกง  สวมหน้ากากผ้า  ที่คลุมศีรษะเป็นหมวกผ้า  และสวม
รองเท้าที่ห้องผ่าตัดเตรียมไว้ให้ 

6.2.5 สอบถามผู้ที่ขอใช้บริการว่าต้องการถ่ายภาพในบริเวณท่ีต้องการถ่าย 
6.2.6 การถ่ายภายในห้องผ่าตัดควรระมัดระวังอย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

ไปถูกอุปกรณ์ในการผ่าตัดที่ผ่านการอบร้อนฆ่าเชื้อโรคแล้ว และถูกหรือ
สัมผัสร่างกายของหมอและคนไข้ที่ผ่าตัดอยู่  ในการท างานควรท างานอย่าง
ระมัดระวังและถูกต้องตามกฎและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของห้องผ่าตัด     
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-001-12 
เรื่อง : การถ่ายภาพผู้ป่วยเพื่อใช้ประกอบ 
การเรียน-การสอน ด้วยกล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ :2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 4 

6.2.7 ปรับตั้งสปีดชัตเตอร์และค่ารูรับแสงของเลนส์ให้สัมพันธ์กับไฟแฟลชของตัว
แฟลช 

6.2.8 เล็งภาพในช่องมองภาพปรับโฟกัสของภาพให้ชัดและถือกล้องให้นิ่ง 
6.2.9 กดชัตเตอร์ถ่ายภาพ ในบริเวณท่ีต้องการถ่าย 
6.2.10 น าไฟล์ภาพไปบันทึกลงแผ่นตามท่ีต้องการ 

 
6.3 ถ่ายภาพผิวหนัง 

6.3.1 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล 
6.3.2 ใส่แผ่นบันทึกไฟล์ภาพเข้าในช่องเสียบของกล้องดิจิตอล 
6.3.3 ไปสถานที่ตามท่ีได้นัดหมายไว้  
6.3.4 สอบถามผู้ที่ขอใช้บริการว่าต้องการถ่ายภาพในบริเวณท่ีต้องการถ่าย 
6.3.5 ปรับตั้งกล้องและแฟลชที่ใช้ส าหรับถ่ายภาพผิวหนังตามขนาดและระยะใน

การถ่ายภาพให้พร้อม ถ้าเป็นการถ่ายภาพระยะใกล้ ต้องใช้เลนส์      ไม
โคร (Micro) 

6.3.6 เล็งภาพในช่องมองภาพปรับโฟกัสของภาพให้ชัดและถือกล้องให้นิ่ง 
6.3.7 ให้สัญญาณแก่ผู้ป่วยเพื่อเตรียมพร้อม 
6.3.8 กดชัตเตอร์ถ่ายภาพ ในบริเวณท่ีต้องการถ่าย 
6.3.9 น าไฟล์ภาพไปบันทึกลงแผ่นตามท่ีต้องการ 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-002-12 
เรื่อง : ถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ ด้วยกล้องดิจิตอล เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 2 
 

Flow chart เรื่อง ถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ ด้วยกล้องดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียดจากใบงาน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

น างานท่ีผู้ขอใช้บริการมาพิจารณาและ
เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 

ส่งเป็นไฟล์รูปภาพโดยบันทึกไฟลล์ง
แผ่นเก็บข้อมลู 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์และSpecimen ด้วยกล้องดิจิตอล 

ส่งมอบงาน 

1 -3 วัน 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-002-12 
เรื่อง : ถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ ด้วยกล้องดิจิตอล           เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 2 
 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ ด้วยกล้องดิจิตอล  เพื่อใช้          

ประกอบการเรียนการสอน  
3. ขอบข่าย  : ถ่ายก๊อปปี้ภาพในฟิล์มเอ็กซเรย์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  :  ใบงาน (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ) 
   4.1  อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ 
             4.2  วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพกล้องดิจิตอล 
             4.3  ตู้ไฟที่ไว้ใช้ดูภาพเอ็กซเรย์ 
             4.4  แท่นก๊อปปี้ภาพ 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 
 6.1     ถ่ายภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ 

6.1.3 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล 
6.1.4 ใส่แผ่นบันทึกไฟล์ภาพเข้าในช่องเสียบของกล้องดิจิตอล 
6.1.5 น าฟิล์มเอ็กซเรย์มาวางไว้บนตู้ไฟ   ที่วางอยู่ด้านล่างของแท่นก๊อปปี้

(Copy)สไลด์  และเปิดไฟของตู้ดูฟิล์มเอ๊กซเรย์(X-ray)ให้สว่าง  น าฟิล์ม
เอ็กซเรย์(X-ray)ไปวางบนตู้ไฟ             

 
 
  
 
 
 

 
6.1.6 น ากล้องดิจิตอลที่ใส่เลนส์ไมโคร(Micro) มาติดตั้งที่แท่นก๊อปปี้(Copy) 
6.1.7  เล็งภาพในช่องมองภาพปรับโฟกัสของภาพให้ชัด 
6.1.8  กดชัตเตอร์ถ่ายภาพ  
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-003-12 
เรื่อง : Copy ภาพจากหนังสือและวัตถุต่างๆ 
ด้วยกล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 4 

 
Flow chart เรื่อง Copy ภาพจากหนังสือและวัตถุต่างๆ ด้วยกล้องดิจิตอล           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียดจากใบงาน 
 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

น างานท่ีผู้ขอใช้บริการมาพิจารณาและ
เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพให้พร้อม        

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 
บนแท่นก๊อปปี ้

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งเป็นไฟล์รูปภาพโดยบันทึกไฟลล์งแผ่นเก็บข้อมลูหรือ
น าไฟลไ์ปพิมพ์(Prints)เป็นภาพ 

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ส่งมอบงาน 

1 -3 วัน 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-003-12 
เรื่อง : Copy ภาพจากหนังสือและวัตถุต่างๆ ด้วย
กล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 4 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือน าไฟล์รูปภาพที่ถ่ายแล้วไปใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือ     
                                 น าไปใช้ กิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มศว 
3. ขอบข่าย  : การถ่ายภาพก๊อปปี้(Copy)ภาพ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  : ใบงาน (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ) 
               4.1  อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ 
               4.2  หนังสือหรือต าราเรียนต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการถ่าย 
               4.3  อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ   
               4.4  การจัดแสงในการถ่ายภาพ 
5. นิยาม : ถ่ายภาพให้คมชัดและให้เหมือนต้นฉบับ  หรือถ่ายภาพในบริเวณท่ี   

  ต้องการน าเสนอและเห็นภาพได้อย่างชัดเพ่ือน าไปใช้เป็นสื่อการเรียน 
  การสอนและกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 

6. รายละเอียด 
6.1 Copy ภาพจากหนังสือ 

6.1.1 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพกล้องดิจิตอล 
6.1.2 เตรียมแผ่นบันทึกไฟล์ภาพเข้าในช่องเสียบของกล้อง 
6.1.3 น ากล้องดิจิตอลที่ใส่เลนส์ไมโคร มาติดตั้งที่แท่นก๊อปปี้(Copy) 
6.1.4 เปิดหลอดไฟที่แท่นก๊อปปี้ทั้ง 4 ดวง   และจัดแสงในลักษณะที่ท ามุมกับพ้ืน

ของแท่นก๊อปปี้ประมาณ 45 องศา  ให้แสงมีความสว่างที่สม่ าเสมอ 
6.1.5 ปรับตั้งกล้องดิจิตอล  โดยให้เข้าไปปรับเมนูของกล้องดิจิตอลในโหมดของ

ค่าสมดุลแสงให้ตรงกับหลอดไฟของแท่นก๊อปปี้  เพ่ือให้ได้ภาพที่สีถูกต้อง
ตรงตามต้นฉบับของงาน         
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-003-12 
เรื่อง : Copy ภาพจากหนังสือและวัตถุต่างๆ 
ด้วยกล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 4 

6.1.6 น าหนังสือหรือรูปภาพต่างๆ  มาว่างบนแท่นก๊อปปี้(Copy) 
6.1.7 เล็งภาพในช่องมองภาพปรับต าแหน่งและระยะของภาพให้ได้ตามท่ีต้องการ    

ปรับโฟกัสของภาพให้ชัดเจน 
6.1.8 ปรับตั้งสปีดชัตเตอร์และค่ารูรับแสงของเลนส์ให้สัมพันธ์กับเครื่องวัดแสง

ของกล้อง   เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสว่างที่พอดีและให้ค่าสีของภาพที่
ถูกต้องชัดเจน 

6.1.9  กดชัตเตอร์ถ่ายภาพ  
6.1.10 ให้น าไฟล์ภาพไปบันทึกข้อมูลลงแผ่นตามที่ต้องการ 

 
6.2 ถ่ายภาพวัสดุต่างๆ ด้วยกล้องดิจิตอล 

6.2.1 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพกล้องดิจิตอล 
6.2.2 เตรียมแผ่นบันทึกไฟล์ภาพเข้าในช่องเสียบของกล้อง 
6.2.3 น ากล้องดิจิตอลที่ใส่เลนส์ไมโคร  
6.2.4 เปิดหลอดไฟที่แท่นก๊อปปี้ทั้ง 4 ดวง   และจัดแสงในลักษณะที่ท ามุมกับพ้ืน

ของแท่นก๊อปปี้ประมาณ 45 องศา  ให้แสงมีความสว่างที่สม่ าเสมอ 
6.2.5 ปรับตั้งกล้องดิจิตอล  โดยให้เข้าไปปรับเมนูของกล้องดิจิตอลในโหมดของ

ค่าสมดุลแสงให้ตรงกับหลอดไฟของแท่นก๊อปปี้  เพื่อให้ได้ภาพที่สีถูกต้อง
ตรงตามต้นฉบับของงาน 

6.2.6 น าผ้าหรือกระดาษมาปูลองพ้ืนหรือใช้เป็นฉากหลังของวัสดุอุปกรณ์โดย
เลือกสีตามต้องการ 

6.2.7 น าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ต้องการจะถ่ายมาวาง  และจัดต าแหน่งให้ถูกต้อง
และสะดวกต่อการถ่ายภาพ 

6.2.8 ถือกล้องและเล็งภาพในช่องมองภาพปรับต าแหน่งและระยะของภาพให้ได้
ตามท่ีต้องการ    ปรับโฟกัสของภาพให้ชัดเจน 

6.2.9 ปรับตั้งสปีดชัตเตอร์และค่ารูรับแสงของเลนส์ให้สัมพันธ์กับเครื่องวัดแสง
ของกล้อง   เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสว่างที่พอดีและให้ค่าสีของภาพที่
ถูกต้องชัดเจน 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-003-12 
เรื่อง : Copy ภาพจากหนังสือและวัตถุต่างๆ ด้วย
กล้องดิจิตอล           

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 4 

 
6.2.10  กดชัตเตอร์ถ่ายภาพ 
6.2.11  ให้น าไฟล์ภาพไปบันทึกข้อมูลลงแผ่นตามที่ต้องการ 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-004-12 
เรื่อง : การถ่ายกิจกรรมต่างๆ  ด้วยกล้องดิจิตอล   เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 2 
 

Flow chart เรื่อง  การถ่ายกิจกรรมต่างๆ  ด้วยกล้องดิจิตอล   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียดจากใบงาน 
 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

นัดหมายรายละเอียดของกิจกรรม วัน, เวลา และสถานท่ี        

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

ถ่ายภาพกิจกรรมด้วยกล้องดิจติอล  
ในสถานท่ี  ที่จัดกิจกรรมนั้นๆ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดเก็บไฟล์รูปภาพโดยบันทึกไฟลล์งแผ่นเก็บ
ข้อมูลและลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น

หมวดหมู่ของหน่วยถ่ายภาพฯ 

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ส่งมอบงาน 

น าภาพกิจกรรมมาตรวจสอบและจัดส่งไป           
ลงข่าวกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร ์

1 -3 วัน 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-004-12 
เรื่อง : ถ่ายกิจกรรมต่างๆ  ด้วยกล้องดิจิตอล   เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 2 
 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือน าไฟล์ภาพกิจกรรมไปลงข่าวกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์และ           

จดั  เก็บภาพต่างๆอย่างเป็นระบบและสามารถน ามาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
3. ขอบข่าย  : ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ  ของคณะแพทย์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  : ใบงาน (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ) 
              4.1  อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ 
              4.2  กล้องดิจิตอลและอุปกรณ์บันทึกภาพถ่ายต่างๆ 
              4.3  กิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์  
              4.4  คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้เพ่ือส่งไฟล์ภาพให้กับหน่วยประชาสัมพันธ์ 
5. นิยาม  :  ไม่มี 
6. รายละเอียด 

6.1 ถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
6.1.1 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพกล้องดิจิตอล 
6.1.2 เตรียมแผ่นบันทึกไฟล์ภาพเข้าในช่องเสียบของกล้อง 
6.1.3 ปรับตั้งกล้องและไฟแฟลชให้พร้อมที่จะถ่ายภาพ 
6.1.4 เตรียมพร้อมและรอจังหวะที่จะเข้าไปถ่ายภาพกิจกรรมนั้นๆ 
 

6.2 จัดส่งไฟล์ภาพ 
6.1.1 น าไฟล์ภาพที่ถ่ายแล้วมาตรวจสอบ 
6.1.2 จัดส่งไฟล์ภาพให้กับหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อลงข่าวกิจกรรมของคณะฯ 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-004-12 
เรื่อง : ถ่ายกิจกรรมต่างๆ  ด้วยกล้องดิจิตอล   เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 3 จาก 3 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-005-12 
เรื่อง : การจัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ   

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง การจัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาด 

จัดเก็บ  

หน่วยถ่ายภาพฯ ค้นหาไฟล์รูปภาพจากที่ได้
บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหมวดหมู ่

ที่ก าหนด 
 

1 – 5  นาที 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-005-12 
เรื่อง : การจัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ   

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือน าไฟล์รูปภาพไปบันทึกลงแผ่นซีดีรอม 
3. ขอบข่าย  : จัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ  ของคณะแพทย์อย่างเป็นระบบ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  : ใบงาน (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ) 

4.1 ไฟล์ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ 
4.2 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ภาพ 
4.4  อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล 

5. นิยาม  :  ท าให้เป็นหมวดหมู่  สะดวกต่อการค้นหา  และรวดเร็วในการจัดส่ง 
6. รายละเอียด 

6.1 จัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ   
6.1.1 น ากล้องดิจิตอลที่ถ่ายกิจกรรม  โดยถอดการ์ดบันทึกไฟล์ของกล้องออก

จากกล้อง 
6.1.2 น าการ์ดไปเสียบเข้ากับตัวอ่านการ์ดและต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ 

Internal  หรือ external 
 
 
 
 
 

6.1.3 ท า
การบันทึกไฟล์ภาพของกิจกรรมนั้นๆ มาบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
แยกออกเป็นหมวดหมู่         

6.1.4 การจัดเก็บจะแยกกิจกรรมนั้นๆ  ให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันและตั้งชื่อ
โฟลเดอร์ให้เป็นชื่อของกิจกรรมนั้นๆ โดยย่อ     และบอกวัน/เดือน/ปี         
เมื่อถึงก าหนดครบสิ้นปีงบประมาณ   ก็จะน าไฟล์กิจกรรมมาแยกออกเป็น
รายเดือนในปีงบประมาณนั้นๆ  เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาไฟล์ภาพในปีนั้นๆ 

6.1.5 เมือ่ได้รับการติดต่อประสานงานขอไฟล์ภาพกิจกรรม   ก็จะสามารถค้นหา
ได้โดยง่ายและรวดเร็ว 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-006-12 
เรื่อง  การให้บริการบันทึกข้อมูลภาพถ่ายลงแผ่น
ซีดีรอม 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง การบันทึกข้อมูลภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียดจากใบงาน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

บันทึกไฟล์รูปภาพลงแผ่นซีดีรอม 
ด้วยเครื่องบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดรีอม 

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ส่งมอบงาน 

15 -30 นาที 
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หน่วยถ่ายภาพ และ
กิจกรรมทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PH-006-12 
เรื่อง : การให้บริการบันทึกข้อมูลภาพถ่ายลงแผ่น
ซีดีรอม 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดเก็บไฟล์รูปภาพลงแผ่นซีดีรอม  และสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
3. ขอบข่าย  : บันทึกลงแผ่นซีดีรอม 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  : ใบงาน (แบบฟอร์มการขอใช้บริการ) 

4.1 อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ 
4.2 คอมพิวเตอร์ที่เครื่องบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดีรอม 
4.3 แผ่นซีดีรอม 

5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

6.1 บันทึกข้อมูลภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม 
6.1.1 น าไฟล์ต้นฉบับมาปรับแต่งค่าของแสงและสีให้สวยงามและสมจริง 
6.1.2 ปรับแนวของภาพให้อยู่ในต าแหน่งที่สมจริงไม่กลับหัวกลับท้าย 
6.1.3 น าไฟล์ที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วมาบันทึกลงแผ่นซีดีรอมโดยใช้โปรแกรม  

Nero burning Rom 
6.1.4 น าแผ่นที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพิมพ์(Prints)ภาพและชื่องานบนแผ่น

ซีดีรอม 
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หน่วยโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์ 
(Medical Photography Unit) 

 
                       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-001-12 
เรื่อง : การผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์         
           ทางการแพทย์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 5 

 
Flow chart เรื่อง การผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียด   
ในใบงาน 

หัวหน้างานเสนอ      
ผู้มีอ านาจพิจารณา 

ด าเนินการผลติ       

ตรวจสอบผลผลิต
ถูกต้อง 

 วางแผนการผลิต 

ผลผลติ       

ส่งมอบงาน จัดเก็บ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ1 -3 วัน 
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หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-001-12 
เรื่อง : การผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์         
        ทางการแพทย์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 5 

 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา, ช่างเทคนิค  
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์  ใช้ส าหรับการเรียน        

  การสอน  และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์        
3. ขอบข่าย  : ผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
                4.1  ผู้ขอใช้บริการ 
                4.2  ใบขอใช้บริการ 
                4.3  ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
                4.4  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ 
5. นิยาม  

 ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 
      หลังจากได้รับการอนุมัติให้ผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์จากผู้มีอ านาจอนุมัติ
แล้ว  ต่อไปเป็นขั้นตอนการผลิตซึ่งมีดังนี้ 
   6.1   วางแผนการผลิต 
      6.1.1  ผู้ขอใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานวางแผนการผลิตร่วมกัน  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ                 
                             รูปแบบรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ที่ต้องการ   
      6.1.2  ผู้ขอใช้บริการจัดเตรียมรายละเอียดของเนื้อหาวิชา  วิเคราะห์เนื้อหาวิชา    
                            และจุดประสงค์การเรียนรู้  เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซึ่งใช้เป็น 
                              แนวทางในการสร้างรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

          6.1.3   ผู้ขอใช้บริการจัดวางล าดับเค้าโครงเนื้อหา  และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ให้ 
                    ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน  
   6.1.4  หน่วยโทรทัศน์น าเนื้อหาทีเ่รียบเรียงแล้วมาเขียนเป็นบทวีดิทัศน์ (Script)  
   6.1.5  น าบทวีดิทัศน์ที่เขียนขึ้นให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง  และน า 
                   ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
     6.1.6  เมื่อได้บทวีดิทัศน์และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้แล้ว  ขั้นตอนต่อไปท าการ 
                      จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเทปโทรทัศน์  ดังนี้ 

       -  กล้องวิดีโอ  -  ขาตั้งกล้อง  
-  แบตเตอรี่  -  ม้วนเทปวิดีโอ 
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หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-001-12 
เรื่อง : การผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์   
        ทางการแพทย์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 5 

  

 
 
   6.1.7    นัดหมายเรื่องวัน  เวลา  สถานที่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบันทึกเทป 
                โทรทัศน์ 
6.1  การด าเนินการผลิต 

  6.2.1  ไปตามวัน  เวลา  สถานที่ที่นัดหมายไว้ 
  6.2.2  ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ 

  6.2.3  ท าการบันทึกเทปโทรทัศน์ตามบทวีดิทัศน์ 
   6.2.4  น าเทปโทรทัศน์ที่บันทึกไว้มาตัดต่อด้วยชุดตัดต่อระบบ Non linear 
  6.2.5  บันทึกเสียงบรรยาย   
  6.2.6  น าเทปโทรทัศน์มาถ่ายโอนสัญญาณ (Capture) ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      6.2.7  ล าดับเรื่องราวภาพและเสียงตามบทวีดิทัศน์  ด้วยโปรแกรม EDIUS 6 

 
  6.2.6  พิมพ์ชื่อเรื่อง (Title) รายการ/บทเรียนวีดิทัศน์  และข้อความอ่ืนๆ ตามความ  
               เหมาะสม  พร้อมกับใส่เสียงดนตรีประกอบ 
  6.2.7  ใส่ตัวอักษร (Text) ประกอบในเนื้อหา 
  6.2.8  ใส่รูปแบบการเปลี่ยนภาพ (Transition) ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
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 6.2.9    ใส่ดนตรีประกอบ  พร้อมกับปรับระดับความดังของเสียงให้เหมาะสม 

 6.2.10  เมื่อตัดต่อภาพและเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ Export งานออกเป็น VCD VIDEO   
                           หรือ DVD VCD VIDEO  ตามต้องการ 

 6.2.11 หากน าไปใช้เป็นรายการ/บทเรียนออนไลน์ให้ Export เป็นไฟล์นามสกุล WMV   
                (Windows Media Video) หรือ MPEG 1 ,  MPEG 2 
6.2 ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 

                      การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตมีการตรวจสอบในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
6.3.1  ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
 -  ความเหมาะสมของการน าเข้าสู่เนื้อหา 
 -  ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอเนื้อหา 
 -  ความเหมาะสมของการสรุปเนื้อหา 
6.3.2  ด้านภาพ 
 -  คุณภาพของภาพ 
 -  ภาพสื่อความหมายสอดคล้องกับเนื้อหา 
 -  ความเหมาะสมของตัวอักษร 
 -  ความสอดคล้องของภาพกับเสียงบรรยาย 
6.3.3  ด้านเสียง 
 -  ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
 -  ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ 
6.3.4  ด้านเวลา 
 -  ความเหมาะสมของเวลากับเนื้อหาในภาพ 
 -  ความเหมาะสมของเวลากับเสียงบรรยาย 
เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเรียบร้อยแล้ว  ขั้นต่อไปเป็นการจัดท าปก  
(Cover) VCD/DVD  

 6.4  การส่งมอบงาน 
        6.4.1  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้น ๆ 
    6.4.2  ส่งมอบงานที่ผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
  
 
 
 
 
                 

หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-001-12 
เรื่อง : การผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์          

              ทางการแพทย์ 
เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 5 
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               6.5  การจัดเก็บ 
      6.5.1  น าแผ่น VCD/DVD มาข้ึนทะเบียนแยกเป็นหมวดหมู่ 
    6.5.2  พิมพ์ป้ายชื่อ เลขทะเบียน ติดที่แผ่น VCD/DVD 
    6.5.3  พิมพ์รายชื่อและเลขทะเบียนในสมุดทะเบียน 
    6.5.4  จัดเก็บแผ่น VCD/DVD เข้าตู้ตามหมวดหมู่ 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-001-12 
เรื่อง : การผลิตรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์          

              ทางการแพทย์ 
เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 5 จาก 5 



 
 

 

คู่มือปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ (ฉบับปรับปรุงแกไ้ขครั้งท่ี 12)   2  กรกฎาคม  2562 

44 

 
 

Flow chart เรื่อง การบันทึกเทปโทรทัศน์ทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-002-12 
เรื่อง : การบันทึกเทปโทรทัศน์ทางการแพทย์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 8 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียด 
ในใบงาน 

หัวหน้างานเสนอ      
ผู้มีอ านาจพิจารณา 

ด าเนินการผลติ       

ตรวจสอบผลผลิต
ถูกต้อง 

 วางแผนการผลิต 

ผลผลติ       

ส่งมอบงาน จัดเก็บ 

1 -3 วัน 
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1. ผู้ปฏิบัติ   :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา, ช่างเทคนิค  
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือบันทึกเทปโทรทัศน์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  และกิจกรรมต่าง ๆ         
                                  ของคณะแพทยศาสตร์        
3. ขอบข่าย  : บันทึกเทปโทรทัศน์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
                4.1  ผู้ขอใช้บริการ 
                4.2  ใบขอใช้บริการ 
                4.3  ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
                4.4  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเทปโทรทัศน์ 
5. นิยาม  

 ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 
     หลังจากได้รับการอนุมัติให้บันทึกเทปโทรทัศน์จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว  การปฏิบัติงานมี
ขั้นตอนต่อไปดังนี้ 
 6.1   การบันทึกเทปโทรทัศน์ทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด (OR) 

          6.1.1  ตรวจสอบ/นัดหมายวัน  เวลา  สถานที่ส าหรับปฏิบัติงาน  และสอบถามลักษณะ  
       ภาพที่ต้องการกับผู้ขอใช้บริการ 

          6.1.2  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเทป  ดังต่อไปนี้ 
   -  กล้องวิดีโอ  -  ขาตั้งกล้อง     
   -  แบตเตอรี่  -  ม้วนเทปวิดีโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-002-12 
เรื่อง : การบันทึกเทปโทรทัศน์ทางการแพทย์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 8 
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 6.1.3  เปลี่ยนชุดเข้าห้องผ่าตัด 

 -  สวมเสื้อและกางเกงที่ผ่านการฆ่าเชื้อของห้องผ่าตัด 
 -  สวมหมวกคลุมผมส าหรับห้องผ่าตัด 
 -  สวมหน้ากาก (Mass) ปิดปากและจมูกให้เรียบร้อย 
 -  การบันทึกเทปโทรทัศน์ภายในห้องผ่าตัดควรระมัดระวังอย่าให้ส่วนใด 
    ส่วนหนึ่งของร่างกายไปถูกอุปกรณ์การผ่าตัดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว  และถูก 
    หรือสัมผัสร่างกายหมอ  และคนไข้ในการท างานควรท างานอย่างระมัดระวัง   
    และปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของห้องผ่าตัด 

 6.1.4  ติดตั้งชุดบันทึกเทปโทรทัศน์ 
        -  ส ารวจพื้นที่ในการติดตั้งชุดบันทึกเทปโทรทัศน์  เลือกบริเวณท่ีเหมาะสม   

  -  ตั้งกล้องและขาตั้งกล้องให้ได้มุมและระดับที่เหมาะสม 
  -  เสียบแบตเตอรี่กล้อง 
 6.1.5  บันทึกภาพ 
 -  เปิด Power กล้องวิดีโอ 
 -  ใส่ม้วนวิดีโอเข้าไปในกล้อง 
 -  ปรับแสง สี โฟกัส และองค์ประกอบภาพ 
 -  กดปุ่ม  REC  เพ่ือเริ่มบันทึกภาพ พร้อมกับตรวจสอบสัญญาณภาพจาก    

           มอนิเตอร์เป็นระยะๆ 
 -  กดปุ่ม  REC  ซ้ าอีกครั้งเพ่ือหยุดบันทึกภาพ 

 6.1.6  การเก็บวัสดุอุปกรณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ 
 -  กดปุ่ม Eject น าม้วนเทปออกมา  แล้วติดฉลากบอกรายละเอียดของงานให้ 

           เรียบร้อย 
 -  ปิด Power กล้องวิดีโอ 
 -  เก็บกล้องวิดีโอ  ขาตั้งกล้อง  และวัสดุอุปกรณอ่ื์นๆที่น ามาด้วยให้เรียบร้อย 
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 6.2  การบันทึกเทปโทรทัศน์ในหอพักผู้ป่วย (Ward) ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 

 6.2.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเทปดังต่อไปนี้ 
    -  กล้องวิดีโอ   - ไฟ 
    -  ขาตั้งกล้อง      -  ขาตั้งไฟ 
    -  แบตเตอรี่        -  ม้วนเทปวิดีโอ 

 
 

 6.2.2  ติดตั้งชุดบันทึกเทปโทรทัศน์ 
 -  ตั้งกล้องและขาตั้งกล้องให้ได้มุมและระดับที่เหมาะสม 
 -  ติดตั้งไฟและขาตั้งไฟ 
 -  เสียบปลั๊กไฟชุดถ่ายบันทึก 

 6.2.3  บันทึกภาพ 
 -  เปิด Power และใส่ม้วนเทปวิดีโอเข้าไปในกล้อง 

 -  เปิดฝาจอแอลซีดีที่ตัวกล้องวิดีโอ 
 -  ปรับแสง สี ความคมชัด และองค์ประกอบภาพ 
 -  กดปุ่ม  REC  เพ่ือเริ่มบันทึกภาพ  

 -  กดปุ่ม  REC  ซ้ าอีกครั้งเพ่ือหยุดบันทึกภาพ 
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 6.2.4  เก็บอุปกรณ์บันทึก 

 -  กดปุ่ม Eject น าม้วนเทปออกมา 
 -  ปิด Power กล้อง 
 -  เก็บอุปกรณ์บันทึกให้เรียบร้อย 

 
 

 6.3  การบันทึกเทปโทรทัศน์บรรยายทางวิชาการ สัมมนา และการเรียนการสอน 
  6.3.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเทปดังต่อไปนี้ 
 -  กล้องวิดีโอ   -  ปลั๊กต่อพ่วง 
 -  ขาตั้งกล้อง   -   แบตเตอรี่   
 -  Wireless Microphone   -  ม้วนเทปวิดีโอ 
  6.3.2   ติดตั้งชุดถ่ายบันทึกเทปโทรทัศน์ 
 -  ส ารวจพื้นที่ในการติดตั้งชุดถ่ายบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อให้สะดวก      

           และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 
   -  ตั้งกล้องและขาตั้งกล้องให้ได้มุมและระดับที่เหมาะสม 
 -  ต่อชุด Wireless Microphone  เข้ากล้องวิดีโอ 
 -  เสียบสาย Power กล้องวิดีโอ 

 
 
 

หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-002-12 
เรื่อง : การบันทึกเทปโทรทัศน์ทางการแพทย์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 5 จาก 8 



 
 

 

คู่มือปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ (ฉบับปรับปรุงแกไ้ขครั้งท่ี 12)   2  กรกฎาคม  2562 

49 

  6.3.3   บันทึกภาพ 
 -  เปิด Power ของชุดถ่ายบันทึกภาพ 
 -  ใส่ม้วนเทปวิดีโอเข้าไปในกล้อง 
 -  เปิดฝาจอแอลซีดีที่ตัวกล้องวิดีโอ 
 -  ปรับแสง สี ความคมชัด และองค์ประกอบภาพ 
 -  กดปุ่ม  REC  เพ่ือเริ่มบันทึกภาพ พร้อมกับตรวจสอบสัญญาณภาพจาก   
           มอนิเตอร์เป็นระยะๆ 
 -  กดปุ่ม  REC  ซ้ าอีกครั้งเพ่ือหยุดบันทึกภาพ 

 
 
6.3.4  เก็บอุปกรณ์บันทึก 

 -  กดปุ่ม Eject น าม้วนเทปออกมา 
 -  ปิด Power ของอุปกรณ์บันทึกภาพทุกเครื่อง 

 -  เก็บอุปกรณ์บันทึกให้เรียบร้อย 
 6.4  การบันทึกเทปโทรทัศน์รูปแบบละครทางการศึกษา 

   6.4.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเทปมีดังต่อไปนี้ 
         -  กล้องวิดีโอ 2  กล้อง  -  ขาตั้งกล้อง 2 อัน                                                                    
                                  -  แบตเตอรี่        -  มอนิเตอร์ 2  ตัว 
         -  Microphone   -  ม้วนเทปวิดีโอ   
         -  Switcher 1 เครื่อง   -  ไฟ, ขาตั้งไฟ 
         -  ปลั๊กต่อพ่วง   -  สายสัญญาณและแจ็คต่อพ่วง 
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 6.4.2  ติดตั้งชุดถ่ายบันทึกเทปโทรทัศน์ 

 -  ส ารวจพื้นที่ในการติดตั้งชุดถ่ายบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อให้สะดวก 
           และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 

 -  ตั้งกล้องและขาตั้งกล้องให้ได้มุมและระดับที่เหมาะสม 
 -  ติดตั้ง Switcher 
 -  ติดตั้งมอนิเตอร์ 
 -  ติดตั้ง Microphone 
 -  ต่อสายสัญญาณภาพและเสียงชุดบันทึก 
 -  เสียบสาย Power ชุดบันทึก 
 -  ติดตั้งไฟและขาตั้งไฟ ปรับมุมให้ได้แสงสว่างที่เหมาะสม  
 6.4.3  บันทึกภาพ 
 -  เปิด Power ของชุดถ่ายบันทึกภาพ 
 -  ใส่ม้วนเทปวิดีโอเข้าไปในกล้อง 
 -   เปิดฝาจอแอลซีดีที่ตัวกล้องวิดีโอ 
 -  ปรับแสง สี ความคมชัด และองค์ประกอบภาพ 
 -  กดปุ่ม REC เพ่ือเริ่มบันทึกภาพ  
 -  กดปุ่ม REC ซ้ าอีกครั้งเพ่ือหยุดบันทึกภาพ 
 -  กดปุ่ม REC ที่กล้องเพ่ือเริ่มบันทึกภาพ เมื่อได้รับสัญญาณให้บันทึก 
 -  กดปุ่ม REC ซ้ าอีกครั้งเพ่ือหยุดบันทึกภาพ เมื่อได้รับสัญญาณให้หยุดบันทึก 
 -  ควบคุม  Switcher  โดยเลอืกภาพจากกล้องที่ต้องการ 
 6.4.4  เก็บอุปกรณ์บันทึก 
 -  กดปุ่ม Eject น าม้วนเทปออกมา 

 -  ปิด Power ของอุปกรณ์บันทึกทุกเครื่อง 
 -  เก็บอุปกรณ์บันทึกให้เรียบร้อย 

 6.5  การบันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรมต่างๆ  
 6.5.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเทปดังต่อไปนี้ 
         -  กล้องวิดีโอ   -  ขาตั้งกล้อง       
         -  แบตเตอรี่        -  ม้วนเทปวิดีโอ 
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 6.5.2  บันทึกภาพ 
 -  ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล้องและเปิด Power  
 -  ใส่ม้วนเทปวิดีโอเข้าไปในกล้อง 
 -   เปิดฝาจอแอลซีดีที่ตัวกล้องวิดีโอ 
 -  ปรับแสง สี ความคมชัด และองค์ประกอบภาพ 
 -  กดปุ่ม  REC  เพ่ือเริ่มบันทึกภาพ  
 -  กดปุ่ม  REC  ซ้ าอีกครั้งเพ่ือหยุดบันทึกภาพ 

 
 
 6.5.3  เก็บอุปกรณ์บันทึก 
 -  กดปุ่ม Eject น าม้วนเทปออกมา 
 -  ปิด Power กล้อง 
 -  เก็บอุปกรณ์บันทึกให้เรียบร้อย 
  6.5.7  การตรวจสอบผลผลิต 
        -  ทดลองเล่น (Play) เทปวีดิทัศน์กับเครื่องเล่น  หรือกล้องวิดีโอ  เพ่ือตรวจสอบ        
                  ความถูกต้องเรียบร้อยของภาพและเสียง 
   6.5.8  การส่งมอบงาน 
         -  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ 
     -  ส่งมอบงานที่ผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
  6.5.9  การจัดเก็บ 
   -  น าม้วนเทปวีดิทัศน์มาข้ึนทะเบียนแยกเป็นหมวดหมู่ 
    -  พิมพ์ป้ายชื่อ เลขทะเบียน ติดที่ม้วน 
     -  พิมพ์รายชื่อและเลขทะเบียนในสมุดทะเบียน 
     -  จัดเก็บม้วนเทปวีดิทัศน์เข้าตู้ตามหมวดหมู่  
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Flow chart เรื่อง การตัดต่อรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ด้วยระบบ Non-Linear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียด 
ในใบงาน 

หัวหน้างานเสนอ      
ผู้มีอ านาจพิจารณา 

ด าเนินการผลติ       

ตรวจสอบผลผลิต
ถูกต้อง 

 วางแผนการผลิต 

ผลผลติ       

ส่งมอบงาน จัดเก็บ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ1 -3 วัน 
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1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์   : ตัดต่อรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนและกิจกรรม  

  ต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์       
3. ขอบข่าย  : ตัดต่อเทปโทรทัศน์ด้วยระบบ Non-linear 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   

4.1  ผู้ขอใช้บริการ 
4.2  ใบขอใช้บริการ 
4.1  ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
4.4  ชุดตัดต่อวีดิทัศน์ระบบ Non-linear 

5. นิยาม 
ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 

6. รายละเอียด 
 หลังจากได้รับการอนุมัติให้ตัดต่อรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว             
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนต่อไปดังนี้ 

6.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์  ดังต่อไปนี้  
     -  Video Editing Computer   -  Camcorder 
     -  TV                                 -  Mixer 
6.2  ตัดต่อด้วยระบบ Non-linear 
       6.2.1  ถ่ายโอนสัญญาณภาพและเสียง (Capture) จากม้วน miniDV ลงสู่เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
    -  ต่อสาย Fire Wire จากกล้องวิดีโอเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    -  เปิดกล้องวิดีโอและคอมพิวเตอร์ 
    -  เปิดโปรแกรม EDIUS 6 --> New Project-->  
        ตั้งชื่องาน และเลือกท่ีเก็บไฟล์งาน--> เ ลือก DV PAl 4:3, 48KHz กด OK 
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    -  เปิดกล้องวิดีโอ (Camcorder) 
    -  ใส่ม้วนเทปวิดีโอลงไปในกล้องแล้วกรอเทปไปยังต าแหน่งภาพที่ต้องการ  
    -  กดปุ่ม Capture เพ่ือเริ่มบันทึกภาพและเสียง 
    -  กดปุ่ม Stop เพ่ือหยุดบันทึก 

6.2.2  ตัดต่อ     
     -  เลือกภาพที่ต้องการมาวางบน Timeline 
 -  เลือกต าแหน่งของภาพโดยกด Space bar  
        หรือ ลากเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวาบน Timeline 
    -  กดปุ่ม Match Cut  เมื่อต้องการตัดภาพ 
    -  เลือกรูปแบบ transition และก าหนดเวลา 
    -  กดปุ่ม Space เพ่ือ Preview ภาพ 

       6.2.3  ท าไตเติ้ล (Title) 
    -  กดปุ่ม add title/ Edit title 
    -  เลือกรูปแบบตัวอักษร   
    -  เลือกขนาดตัวอักษร 
    -  เลือกสี 
    -  พิมพ์ข้อความลงไป 

         -  จัดวางตกแต่งข้อความให้เหมาะสม 
 6.2.4 ใส่เสียงดนตรีประกอบ 
           -  เลือกเสียงดนตรีที่ต้องการเข้ามาใส่ใน Bin window 
      -  ลากเพลงทีเลือกมาวางบน Timeline  
      -  ก าหนดต าแหน่งเสียงที่ต้อง 
      -  ก าหนดจุด Faed in และ Faed out 
       -  กด Space bar เพ่ือ Preview ภาพและเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-TV-003-12 
เรื่อง : การตัดต่อรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์               
           ด้วยระบบ Non-linear 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 5 
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 6.2.5  Export ไฟล์เป็น Mpeg1 

      -  หลังจากท่ีตัดต่อภาพและเสียงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปต้อง Export ไฟล์     
                     ออกไปเป็น Mpeg1 เพ่ือน าไปเขียนเป็น VCD ต่อไป 

  -  กดปุ่ม Export --> Print to file --> Canopus ProCoder2 --> OK 
      -  กดปุ่ม Add --> ดับเบ้ิลคลิก CD/DVD --> คลิก VCD --> MPEG1-VCD-PAL -->  
                  OK 

      -  ในช่อง base name ให้ตั้งชื่องาน   ส่วนช่อง path เลือกที่ต้องการเก็บไฟล์  
                            Mpeg1 
      -  กดปุ่ม Start เพ่ือเริ่มเข้ารหัสเป็น Mpeg1 
 6.2..6  เขียนเป็นแผ่น VCD 

         -  เปิดโปรแกรม Nero Startsmart เลือก CD --> Photo and Video --> Make  
                  Video CD 
      -  เลือก Add Video Files --> เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open --> Next 
   -  เลือก Do not create a menu --> Next --> Next --> Burn เริ่มเขียนแผ่น  
                 VCD 

 6.2.7  Export ไฟล์เป็น Mpeg2 
      -  หลังจากท่ีตัดต่อภาพและเสียงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปต้อง Export ไฟล์     
                  ออกไปเป็น Mpeg2 เพ่ือน าไปเขียนเป็น DVD ต่อไป 

      -  กดปุ่ม Export --> Print to file --> Canopus ProCoder2 --> OK 
      -  กดปุ่ม Add --> ดับเบ้ิลคลิก CD/DVD --> คลิก DVD --> MPEG2-DVD- 
         PAL(VOB) --> OK 

      -  ในช่อง base name ให้ตั้งชื่องาน   ส่วนช่อง path เลือกที่ต้องการเก็บไฟล์  
                            Mpeg1 
      -  กดปุ่ม Start เพ่ือเริ่มเข้ารหัสเป็น Mpeg2 
 6.2.8  เขียนเป็นแผ่น DVD 

          -  เปิดโปรแกรม Nero Startsmart เลือก DVD --> Photo and Video --> Make  
                  Your Own DVD-Video  
      -  เลือก Add Video Files --> เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open --> Next 
      -  เลือก Do not create a menu --> Next --> Next --> Burn เริ่มเขยีนแผ่น  
                  DVD 
          -  จัดท าปก (Cover) VCD/DVD 
 
 
 
 
 

หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-003-12 
เรื่อง : การตัดต่อรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์               
         ด้วยระบบ Non-linear 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 5 
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 6.3  ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 

    -  น า VCD/DVD ที่ผลิตขึ้นไปเปิดด้วยโปรแกรม Power DVD เพ่ือตรวจสอบ 
    คุณภาพของภาพและเสียง  และความถูกต้องเรียบร้อยด้านต่างๆ  

 6.4  การส่งมอบงาน 
        6.4.1  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ 
    6.4.2  ส่งมอบงานที่ผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
 6.5  การจัดเก็บ 
      6.5.1  น าแผ่น VCD/DVD มาข้ึนทะเบียนแยกเป็นหมวดหมู่ 
    6.5.2  พิมพ์ป้ายชื่อ เลขทะเบียน ติดที่แผ่น VCD/DVD 
    6.5.3  พิมพ์รายชื่อและเลขทะเบียนในสมุดทะเบียน 
    6.5.4  จัดเก็บแผ่น VCD/DVD เข้าตู้ตามหมวดหมู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-003-12 
เรื่อง : การตัดต่อรายการ/บทเรียนวีดิทัศน์               
           ด้วยระบบ Non-linear 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 5 จาก 5 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-004-12 
เรื่อง : การแปลงเทปวีดิทัศน์เป็น VCD/DVD เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 4 
 

Flow chart เรื่อง การแปลงเทปวีดิทัศน์เป็น VCD/DVD  
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-004-12 
เรื่อง : การแปลงเทปวีดิทัศน์เป็น VCD/DVD เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 4 
 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,  ช่างเทคนิค 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือแปลงเทปวีดิทัศน์เป็น VCD/DVDใช้ส าหรับการเรียนการสอน          
                                           และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์       
3. ขอบข่าย  : แปลงเทปวีดิทัศนเ์ป็น VCD/DVD 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
              4.1 ผู้ขอใช้บริการ 
              4.2 ใบขอใช้บริการ 
              4.3 ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
              4.4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับแปลงเทปวีดิทัศน์ 
5. นิยาม   
             ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 
               หลังจากได้รับการอนุมัติให้แปลงเทปวีดิทัศน์จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว  การปฏิบัติงานมี
ขั้นตอนต่อไปดังนี้ 

 6.1  การแปลงเทปวีดิทัศน์เป็น VCD 
         6.1.1  จัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
          -  Video Editing Computer  -  Video Player 

  -  Camcorder  -  Television 
  -  RCA Cable 

  6.1.2   ถ่ายโอนสัญญาณภาพและเสียง (Capture) จากม้วน VHS/miniDV ลงเครื่อง 
            คอมพิวเตอร์  มีข้ันตอนดังนี้ 

    -  ต่อสายสัญญาณ RCA จาก Video Player เข้ากล้อง miniDV    
  -  ต่อสาย Fire Wire จากกล้องวิดีโอเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    -  เปิดกล้องวิดีโอและคอมพิวเตอร์ 
    -  เปิดโปรแกรม EDIUS--> New Project--> ตั้งชื่องาน และเลือกที่เก็บไฟล์งาน--    
       > เลือก DV PAl 4:3, 48KHz กด OK 
   -  เปิดกล้องวิดีโอ (Camcorder) 
   -  ใส่ม้วนเทปวิดีโอลงไปใน Video Player /กล้อง หยุดเทปตรงต าแหน่งที่ต้องการ 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-004-12 
เรื่อง : การแปลงเทปวีดิทัศน์เป็น VCD/DVD เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 3 จาก 4 
      
 -  กดปุ่ม Capture เพ่ือเริ่มบันทึกภาพและเสียง 
     -  กดปุ่ม Stop เพ่ือหยุดบันทึก 

         -  เลือกภาพที่ต้องการมาวางบน Timeline 
    -  เลือกต าแหน่งของภาพโดยกด Space bar หรือ ลากเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวาบน  
       Timeline 
    -  กดปุ่ม Match Cut  เมื่อต้องการตัดภาพ 
    -  กดปุ่ม Space เพ่ือ Preview ภาพ 

       6.2.3  Export ไฟล์เป็น Mpeg1 
      -  หลังจากท่ีตัดต่อภาพและเสียงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปต้อง Export ไฟล์     
                  ออกไปเป็น Mpeg1 เพ่ือน าไปเขียนเป็น VCD ต่อไป 

      -  กดปุ่ม Export --> Print to file --> Canopus ProCoder2 --> OK 
      -  กดปุ่ม Add --> ดับเบ้ิลคลิก CD/DVD --> คลิก VCD --> MPEG1-VCD-PAL -->  
                 OK 
      -  ในช่อง base name ให้ตั้งชื่องาน   ส่วนช่อง path เลือกที่ต้องการเก็บไฟล์  

                            Mpeg1 
      -  กดปุ่ม Start เพ่ือเริ่มเข้ารหัสเป็น Mpeg1 
 6.2.6  เขียนเป็นแผ่น VCD 

          -  เปิดโปรแกรม Nero Startsmart เลือก CD --> Photo and Video --> Make  
                  Video CD 
      -  เลือก Add Video Files --> เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open --> Next 
      -  เลือก Do not create a menu --> Next --> Next --> Burn เริ่มเขียนแผ่น  
                  VCD 

 6.2.7  การ Export ไฟล์เป็น Mpeg2 
      -  หลังจากท่ีตัดต่อภาพและเสียงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปต้อง Export ไฟล์     
                  ออกไปเป็น Mpeg2 เพ่ือน าไปเขียนเป็น DVD ต่อไป 

      -  กดปุ่ม Export --> Print to file --> Canopus ProCoder2 --> OK 
      -  กดปุ่ม Add --> ดับเบ้ิลคลิก CD/DVD --> คลิก DVD --> MPEG2-DVD- 
          PAL(VOB) --> OK 

      -  ในช่อง base name ให้ตั้งชื่องาน   ส่วนช่อง path เลือกที่ต้องการเก็บไฟล์  
                            Mpeg1 
      -  กดปุ่ม Start เพ่ือเริ่มเข้ารหัสเป็น Mpeg2 
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เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

กล้อง miniDV    
บันทึกลงแผ่น DVD / VCD 

หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-004-12 
เรื่อง : การแปลงเทปวีดิทัศน์เป็น VCD/DVD เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 4 จาก 4 
            

 6.2.8  เขียนเป็นแผ่น DVD 
  -  เปิดโปรแกรม Nero Startsmart เลือก DVD --> Photo and Video --> Make   
                 Your Own DVD-Video  
      -  เลือก Add Video Files --> เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open --> Next 
      -  เลือก Do not create a menu --> Next --> Next --> Burn เริ่มเขียนแผ่น  
                 DVD 
      -  ใส่แผ่น DVD ใหม่เข้าไปใน DVD-RW Drive 
      -  รอจนกระทั่งโปรแกรมเขียนแผ่น DVD เสร็จ  ถาด DVD-RW Drive จะเลื่อน 
         ออกมา 
      -  จัดท าปก (Cover) VCD/DVD 
 6.2.9  ทดลองเล่น (Play) แผ่น VCD/DVD ด้วยโปรแกรม Power DVD  เพ่ือตรวจสอบ 
                  ความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน   

        6.2.10  ส่งมอบงาน 
        -  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ 
    -  ส่งมอบงานที่ผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    รูปแบบข้ันตอนการบันทึกลงแผ่น DVD/VCD 
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หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-005-12 
เรื่อง : การส าเนา (COPY) วีดิทัศน์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 4 
 

Flow chart เรื่อง การส าเนา (Copy) วีดิทัศน์ 
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ตรวจสอบผลผลิต
ถูกต้อง 

 วางแผนการผลิต 

ผลผลติ       

ส่งมอบงาน 

อนุมัต ิ30 -180  นาที 
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หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-005-12 
เรื่อง : การส าเนา (COPY) วีดิทัศน์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 4 
 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,  ช่างเทคนิค 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือท าส าเนา (COPY) วีดิทัศน์ 
3. ขอบข่าย  : ส าเนา(COPY) วีดิทัศน์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
                4.1 ผู้ขอใช้บริการ 
                4.2 ใบขอใช้บริการ 
                4.3 ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
                4.4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับส าเนาวีดิทัศน์ 
5. นิยาม   
   ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 

         หลังจากได้รับการอนุมัติให้ส าเนา (COPY) วีดิทัศน์จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว  การปฏิบัติงานมี
ขั้นตอนต่อไปดังนี้ 

 6.1  การส าเนา (COPY) เทปวีดิทัศน์ระบบ VHS 
          6.1.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

       -  Video Player  -  Video Recorder 
       -  Moniter   -  Video Tape 
       -  RCA Cable  

               6.1.2  ขั้นตอนการส าเนา (COPY) เทปวีดิทัศน์ 
       -  ใส่ม้วนเทปวิดีโอต้นฉบับเข้าไปในเครื่อง Player เลือกภาพและหยุดภาพตรง  
          ต าแหน่งที่ต้องการ 
 -  ใส่ม้วนเทปวิดีโอส าเนาเข้าไปในเครื่อง Recorder เลือกต าแหน่งเทปที่ต้องการ 

 -  กด Play ที่ Video Player และกด REC ที่เครื่อง Video Recorder 
 -  ตรวจระบบสัญญาณภาพและเสียงที่บันทึกโดยดูที่มอนิเตอร์ 
 -  กด Stop เมื่อต้องการหยุดส าเนา (COPY) 
 -  ทดลองเล่น (Play) ม้วนเทปวีดิทัศน์กับ Video Player   เพ่ือตรวจสอบ 

     ความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลผลิต 
 -  จัดท าป้ายฉลาก (Label) ติดม้วนเทป 

      -   ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ  หรือท่ีผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
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หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-005-12 
เรื่อง : การส าเนา (COPY) วีดิทัศน์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 3 จาก 4 
 
 6.2  การส าเนาวิดีโอ ซีดี (Video CD, VCD) 

          6.2.1   จัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
       -  Video Editing Computer  -  แผ่น VCD ต้นฉบับ 
       -  แผ่น CD ใหม่  

               6.2.2  ขั้นตอนการส าเนาวิดีโอ ซีดี (Video CD, VCD)  
       -  เปิดเครื่อง Video Editing Computer 
       -  ใส่แผ่น VCD ต้นฉบับเข้าไปใน CD-RW Drive 
       -  เปิดโปรแกรม Nero StartSmart --> เลือก CD --> เลือก Copy CD -->  
          กดปุ่ม Copy 

  -  รอจนกระทั่งโปรแกรมอ่านข้อมูลจากแผ่นต้นฉบับเสร็จ  ถาด CD-RW จะเลื่อน 
     ออกมา  ให้ใส่แผ่น CD ใหม่เข้าไปเพื่อเริ่มเขียน 

  -  เมื่อเขียนแผ่นใหม่เสร็จแล้วถาด CD-RW จะเลื่อนออกมา  ให้ปิดโปรแกรม 
          Nero StartSmart   
    -  ทดลองเล่น (Play) แผ่น VCD ด้วยโปรแกรม Power DVD  เพ่ือตรวจสอบ 
          ความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลผลิต 
  -  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ  หรือท่ีผู้ขอใช้บริการโดยตรง 

 6.3  การส าเนา DVD  
  6.3.1   จัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

       -  Video Editing Computer  -  แผ่น DVD ต้นฉบับ 
       -  แผ่น DVD ใหม ่ 

               6.3.2  ขั้นตอนการส าเนา DVD  
       -  เปิดเครื่อง Video Editing Computer 
       -  ใส่แผ่น DVD ต้นฉบับเข้าไปใน DVD-RW Drive 
       -  เปิดโปรแกรม Nero StartSmart --> เลือก DVD --> เลือก Copy DVD -->  
         กดปุ่ม Copy 

  -  รอจนกระทั่งโปรแกรมอ่านข้อมูลจากแผ่นต้นฉบับเสร็จ  ถาด  
     จะเลื่อนออกมา  ให้ใส่แผ่น DVD ใหม่เข้าไปเพ่ือเริ่มเขียน 
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เครื่องเล่นเทปวิดีทัศน์ 

เครื่องบันทึกแผ่น DVD / VCD 

 
หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-005-12 
เรื่อง : การส าเนา (COPY) วีดิทัศน์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 4 จาก 4 
 
 -  เมื่อเขียนแผ่นใหม่เสร็จแล้วถาด DVD-RW Drive จะเลื่อนออกมา  ให้ปิด 
    โปรแกรม Nero StartSmart   
   -  ทดลองเล่น (Play) แผ่น DVD ด้วยโปรแกรม Power DVD  เพ่ือตรวจสอบความ 
         ถูกต้องและความเรียบร้อยของผลผลิต 
 -  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ  หรือท่ีผู้ขอใช้บริการโดยตรง 

  
 
 
 
 
 
 
 
              รูปแบบขั้นตอนการบันทึกลงแผ่น DVD/VCD 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-006-12 
เรื่อง : การบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 3 
 

Flow chart เรื่อง การบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล 
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ตรวจสอบรายละเอียด 
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ผลผลติ       

ส่งมอบงาน 

อนุมัต ิ30 -180  นาที 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-006-12 
เรื่อง : การบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 3 
 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือบันทึกเสียงบรรยายใช้ส าหรับการเรียนการสอน  และกิจกรรมต่าง ๆ         
                                 ของคณะแพทยศาสตร์       
3. ขอบข่าย  : บันทึกเสียงบรรยาย 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  

4.1  ผู้ขอใช้บริการ 
4.2 ใบขอใช้บริการ 
4.3 ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
4.4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียง 

5. นิยาม   
 ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 

หลังจากได้รับการอนุมัติให้บันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอลจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว                
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนต่อไปดังนี้ 

6.1  เตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  
  -  Video Editing Computer  -  Microphone   
  -  Mixer       

 
 
6.2  ติดตั้งชุดบันทึกเสียง 

-  ต่อสาย Microphone เข้ากับ Mixer และชุดตัดต่อวิดีโอ 
-  เปิดคอมพิวเตอร์ชุดตัดต่อวิดีโอ 
-  เปิดโปรแกรม EDIUS 6  --> New Project--> ตั้งชื่องาน และเลือกที่เก็บไฟล์งาน      
    --> เลือก DV PAl 4:3, 48KHz กด OK 
-  กดปุ่ม Voice Over ที่โปรแกรม EDIUS ปรับระดับความดังและความถี่ของเสียงให้ 
   เหมาะสม 
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Micropho
ne 

Mixer    ชุดตัดต่อเสียง 
 

บันทึกลงแผ่น CD/DVD 

 
      6.3  การบันทึกเสียง 

-  ตั้งชื่อไฟล์และเลือกท่ีเก็บ 
-  ให้สัญญาณเตรียมพร้อมแก่ผู้บรรยาย 
-  กดปุ่ม Start เพ่ือเริ่มบันทึกเสียง 
-  กดปุ่ม End เพ่ือหยุดบันทึก 
-  ตัดต่อเสียงให้สมบูรณ์  และบันทึก (Save) งาน 
-  Export งานลงแผ่น CD/DVD หรือเป็นไฟล์ 

     6.4   การตรวจสอบผลผลิต 
           -  ทดลองเล่น (Play) CD/DVD กับคอมพิวเตอร์ชุดตัดต่อ  เพ่ือตรวจสอบ        
             ความถูกต้องเรียบร้อยของผลผลิต 
   6.5  การส่งมอบงานและการจัดเก็บ 
  -  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ  หรือท่ีผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
  -  หากเป็นไฟล์จัดเก็บเป็น Folder ตั้งชื่อแยกเป็นหมวดหมู่และส ารองข้อมูลลงแผ่น   
                              CD/DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
                      รูปแบบขั้นตอนการบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-006-12 
เรื่อง : การบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 3 จาก 3 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-007-12 
เรื่อง : การแปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 3 
 

Flow chart เรื่อง การแปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD  
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-007-12 
เรื่อง : การแปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 3 
 

1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา, ช่างเทคนิค 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือแปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVDใช้ส าหรับการเรียนการสอน  และ 
       กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์       
3. ขอบข่าย  : แปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  

4.1  ผู้ขอใช้บริการ 
4.2 ใบขอใช้บริการ 
4.3 ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
4.4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับแปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD  

5. นิยาม   
 ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 

หลังจากได้รับการอนุมัติให้แปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว   
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนต่อไปดังนี้ 

6.1  เตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  
  -  Video Editing Computer  -  ม้วนเทปเสียงต้นฉบับ   
  -  Audio Cassette Deck    -  แผ่น CD/DVD    
  6.2  ติดต้ังชุดแปลงเทปเสียง 

-  ต่อสายสัญญาณเสียงจากเครื่อง Audio Cassette Deck เข้าช่อง Line in ของ 
Video  

   Editing Computer  แล้วเปิดเครื่อง  
-  ใส่ม้วนเทปเสียงต้นฉบับเข้าไปในช่อง Play  เลือกและหยุดเทปตรงต าแหน่งที่ 
    ต้องการ 
-  เปิดโปรแกรม EDIUS 6 --> New Project--> ตั้งชื่องาน และเลือกที่เก็บไฟล์งาน      
    --> เลือก DV PAl 4:3, 48KHz กด OK 
-   กดปุ่ม Voice Over ที่โปรแกรม EDIUS ปรับระดับความดังและความถี่ของเสียงให้ 
    เหมาะสม 
-  ถ่ายโอนสัญญาณ (Capture) เสียงจากม้วนเทปเสียงลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์   โดยกด 
    ปุ่ม Play ที่เครื่อง Audio Cassette Deck พร้อมๆ กับกดปุ่ม Start ในโปรแกรม EDIUS 6 
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Audio Cassette 
Deck e 

คอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง 
 

บันทึกลงแผ่น CD/DVD 

 
หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-007-12 
เรื่อง : การแปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 3 จาก 3 
 
-  รอจนกระทั่ง Capture เสียงเสร็จ  กดปุ่ม STOP ที่เครื่อง Audio Cassette Deck  
   และกดปุ่ม End ที่โปรแกรม EDIUS 6 
-  ท าการตัด  และปรับแต่งระดับสัญญาณเสียงให้เรียบร้อย 
-  Export งานออกเป็นไฟล์นามสกุล WMA หรือ MP3 เพ่ือน าไปเขียนลงแผ่น  
    CD/DVD ต่อไป 
-  เปิดโปรแกรม Nero Startsmart เพ่ือเขียนไฟล์นามสกุล WMA หรือ MP3 ลงแผ่น       
   CD/DVD   
-  เมื่อเขียนเสร็จ  ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน 
-  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ  หรือท่ีผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            รูปแบบขั้นตอนการแปลงเทปเสียงลงแผ่น CD/DVD 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-008-12 
เรื่อง : การส าเนา (COPY) เทปเสียง เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 2 
 

Flow chart เรื่อง การส าเนา (COPY) เทปเสียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่อนุมัต ิ

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียด 
ในใบงาน 

หัวหน้างานเสนอ      
ผู้มีอ านาจพิจารณา 

ด าเนินการผลติ       

ตรวจสอบผลผลิต
ถูกต้อง 

 วางแผนการผลิต 

ผลผลติ       

ส่งมอบงาน 

อนุมัต ิ30 -180  นาที 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-008-12 
เรื่อง : การส าเนา (COPY) เทปเสียง เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 2 
 

1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา , ช่างเทคนิค 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือส าเนา (COPY) เทปเสียงใช้ส าหรับการเรียนการสอน  และกิจกรรม 

  ต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์       
3. ขอบข่าย  : ส าเนา (COPY) เทปเสียง 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  

4.1  ผู้ขอใช้บริการ 
4.2 ใบขอใช้บริการ 
4.3 ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
4.4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับส าเนา (COPY) เทปเสียง 

5. นิยาม   
 ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 

หลังจากได้รับการอนุมัติให้ส าเนา (COPY) เทปเสียงจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว  การปฏิบัติงาน  มี
ขั้นตอนต่อไปดังนี้ 

6.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  
  -  Audio Cassette Deck   -  ล าโพง 

-  ม้วนเทปเสียงต้นฉบับ    -  ม้วนเทปเสียงใหม่  
 6.2  ขั้นตอนการส าเนา (COPY) เทปเสียง 

-  ต่อสายสัญญาณและเปิดเครื่อง Audio Cassette Deck และล าโพง 
-  ใส่ม้วนเทปเสียงต้นฉบับเข้าไปในช่อง Play เลือกและหยุดเทปตรงต าแหน่งที่ต้องการ    
-  ใส่ม้วนเทปเสียงใหมเ่ข้าไปในช่อง REC ของเครื่อง Audio Cassette Deck เลือก 
    ต าแหน่งเทปที่ต้องการ 
-  กดปุ่ม REC เพ่ือเริ่มส าเนาเทปเสียง  
-  ตรวจสอบความชัดเจนของเสียง 
-  กด Stop เมื่อต้องการหยุดส าเนา  
-  ทดลองเล่น (Play) ม้วนเทปเสียง กับ Audio Cassette Deck  เพ่ือตรวจสอบ 
    ความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลผลิต 

    -  ส่งมอบงานที่ธุรการภาควิชานั้นๆ  หรือท่ีผู้ขอใช้บริการโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คู่มือปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ (ฉบับปรับปรุงแกไ้ขครั้งท่ี 12)   2  กรกฎาคม  2562 

73 

 
 หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-009-12 
เรื่อง : การถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 3 
 

Flow chart เรื่อง การถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่อนุมัต ิ
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ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบรายละเอียด 
ในใบงาน 

หัวหน้างานเสนอ      
ผู้มีอ านาจพิจารณา 

ด าเนินการผลติ       

ตรวจสอบผลผลิต
ถูกต้อง 

 วางแผนการผลิต 

ผลผลติ       

ส่งมอบงาน 

อนุมัต ิ30 -180  นาที 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-009-12 
เรื่อง : การถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 2 จาก 3 
 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา,  ช่างเทคนิค 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับการเรียนการสอน  และกิจกรรมต่าง ๆ   

   ของคณะแพทยศาสตร์       
3. ขอบข่าย  : ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
                4.1 ผู้ขอใช้บริการ 
                4.2 ใบขอใช้บริการ 
                4.3 ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน  และผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
                4.4 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
5. นิยาม   
 ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง อาจารย์,  อาจารย์แพทย์  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มศว 
6. รายละเอียด 
                6.1  การถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 

          6.1.1  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
   -  กล้องวิดีโอ        -  ขาตั้งกล้อง 
  -  แบตเตอรี่         -  โทรทัศน์/จอรับภาพ (Screen)/LCD  
                                                                        Projector 
         -  สายสัญญาณและแจ็คต่อพ่วง     -  ปลั๊กต่อพ่วง 
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หน่วยโทรทัศน์
ศึกษาทางการแพทย์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-TV-009-12 
เรื่อง : การถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 3 จาก 3 
 
 6.1.2  ติดตั้งชุดถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 

-  สอบถามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ 
-  ส ารวจพื้นที่ในการติดตั้ง เลือกมุมที่สะดวกและเหมาะสม 
-  ตั้งกล้องและขาตั้งกล้องให้ได้มุมและระดับที่เหมาะสม 
-  ติดตั้งโทรทัศน์/จอรับภาพ (Screen)/LCD Projector 
-  ต่อสายสัญญาณภาพจากกล้องไปยังโทรทัศน์/จอรับภาพ (Screen)/LCD  
   Projector 
-  ต่อสายไฟเข้าชุดถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดแล้วเปิด Power  
-  ปรับ แสง สี ความคมชัด และองค์ประกอบภาพ 
-  ปิดผ้าเทปบริเวณสายไฟและสายสัญญาณภาพและเสียงให้เรียบร้อย 
-  ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน 
-  เริ่มถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
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หน่วยศิลปกรรม 
(Arts  Unit) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 11 

 
Flow chart เรื่องการบริการจัดท าภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

อาจารย/์ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยศิลปกรรมตรวจ
รายละเอียดในใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop , Illustrator ฯลฯ    

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 
พิมพ์(Prints) 

งานให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ตกแต่งภาพเก็บรายละเอียดต่างๆ       

ส่งมอบงาน 

1 - 3  วัน 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 11 

 
1.  ผู้ปฏิบัติ  : นักวิชาการช่างศิลป์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้บริการในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  
                                            แพทยศาสตร์ 
3.  ขอบข่าย  :  เขียนภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
4.  สิ่งที่เกี่ยวข้อง :   
            4.1 อาจารย์แพทย์ 
            4.2 ใบขอใช้บริการ 
            4.3 ผู้ปฏิบัติงาน 
            4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5.  นิยาม  :  ไม่มี 
6.  รายละเอียด  
      6.1  ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการตามแบบฟอร์มการขอใช้บริการ 
      6.2  ตกลงรายละเอียดต่าง ๆ  จากผู้มาขอใช้บริการว่าต้องการอย่างไร 
      6.3  รับงานจากผู้ขอใช้บริการ 
      6.4  น างานที่จะวาดมาสแกน 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 11 

 
6.5  Open ภาพที่สแกนด้วยโปรแกรม Photoshop  

 

 
 

 6.6   เตรียมร่างภาพด้วย Action Sketch Prep หรือท าการสร้างเลเยอร์การท างานใหม่ เมื่อใช้ 
Action จะได้ดังภาพ 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 11 

 
 

 
 
 
 6.7  วาดภาพร่างตามแบบที่สแกนด้วยเครื่องมือวาดภาพ Pen tool หรืออาจใช้ เมาท์ปากกาส าหรับ
วาดภาพโดยเฉพาะ  
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 5 จาก 11 

 
 

 
 

 6.8  Group Layers ทัง้หมดและท าการ Save 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 6 จาก 11 

 
6.9  Open โปรแกรม Illustrator และสร้างพ้ืนที่การท างาน 

 
 
 6.10  Place ภาพที่วาดจากโปรแกรม Photoshop 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
         คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 7 จาก 11 

 
 

 
 
 9.11  ท างานให้โหมด Outline  
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 

เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 8 จาก 11 

 
9.12  สร้าง Paths ด้วยเครื่องมือ  Pen Tool  
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 
เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 9 จาก 11 

 
9.13  เมื่อวาดเสร็จจะได้ดังภาพ 

 

 
 
 9.14  ท าการตกแต่ง ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกด้วยเครื่องมือยางลบ Eraser  
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 
เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพิวเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 10 จาก 11 

 
9.15  ใส่สีสันตามใจชอบจะได้ดังภาพ 

 

 
 
 9.16  ท าการเพ่ิมแสงเงาให้กับรูปภาพที่วาดให้ดูเป็นมิติมากข้ึน 
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9.17  เก็บรายละเอียดและตกแต่ง Background เพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม 

 

 

 
 

 
        ข้อมูล http://www.gomediazine.com 

 
หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-001-12 
เรื่อง : การบริการจัดท าภาพประกอบด้วย   
        คอมพวิเตอร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 11 จาก 11 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง : การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
         Adobe PhotoShop 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 8 

 
Flow chart เรื่อง การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย/์ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยศิลปกรรมตรวจ
รายละเอียดจากใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

น าภาพท่ีตกแต่งมา Scan 
ด้วยเครื่อง Scanner        

ท าการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม  
Adobe Photoshop       

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด อาจารย/์ผู้ขอใช้บริการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งมอบงาน 

5 - 60  นาที 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง : การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
        Adobe  PhotoShop 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 8 

 
1.  ผู้ปฏิบัติ  :  นักวิชาการช่างศิลป์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้บริการในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  
                                            แพทยศาสตร์ 
3.  ขอบข่าย  : ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
                Adobe  PhotoShop 
4.  สิ่งที่เกี่ยวข้อง :   
           4.1 อาจารย์แพทย์ 
           4.2 ใบขอใช้บริการ 
           4.3 ผู้ปฏิบัติงาน 
           4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5.  นิยาม  :  ไม่มี 
6.  รายละเอียด  
            6.1  ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการตามแบบฟอร์มการขอใช้บริการ 
            6.2  ตกลงรายละเอียดต่าง ๆ จากผู้มาขอใช้บริการว่าต้องการอย่างไร 
            6.3  รับงานจากผู้มาขอใช้บริการ 
            6.4  น าภาพที่ต้องการตกแต่งมา Scan ด้วยเครื่อง Scan ภาพ 
            6.5  Scan  ภาพด้วยเครื่อง Scan ภาพหรือน าภาพที่ผู้ขอใช้บริการ Scan ส าเร็จแล้ว 
            6.6  น าภาพที่ได้มาท าการตกแต่ง ด้วยโปรแกรมการบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
                   Adobe  PhotoShop  
  

1.รูปต้นแบบ   
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง : การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
        Adobe  PhotoShop 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 8 

 

2. ให้ท่านกด Ctrl+Alt+1 หรือ 2 หรือ 3  
 

 
 
 

3. ขอขยายความว่า  Ctrl+Alt+1หรือ 2  หรือ 3 หากกด +1 แล้วเส้นปะไข่ปลา ถ้ากินเนื้อที่เข้าไป 
 

 

ในความเข้มเกินไปหรือรายละเอียด จะไม่มีผลดีเท่าท่ีควร  
 

 
 

4. เมื่อท่านท าตามวิธีข้างบนนั้นแล้วให้ท่านกด ctrl+j ท่านจะได้เลเยอร์ใหม่ที่พาเล็ตเลเยอร์ คือ 
เลเยอร์1 ( ในส่วนของแสง ระดับท่ีต้องการ) 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง :  การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
         Adobe  PhotoShop  

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 8 

 

 
 
 

5. ที่เลเยอร1์ให้ไปที่ Fillter>Noise>Dust & Scratches จะหน้าต่างดังรูปข้างล่าง แล้วก็ปรับแถว
ล่างนั้นคงท่ีไว้ ส่วนแถวบนปรับเอาตามใจชอบ 
 

 
 

6.  ผลที่ได้ตอนนี้ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง : การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
         Adobe  PhotoShop 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 5 จาก 8 

 

 
 
 

7. ให้คลิกเลือกที่เลเยอร์ BG (ที่พาเลต Layers)และหยิบเครื่องมือ Healing Brush ตั้งค่าต่างๆ ดังรูป
ข้างล่าง (ในช่องAligned หากเลือก เครือ่งหมายบวกในรูปจะเดินตามหัวแปรงเวลาเราคลิกไปอีกที่) 
สังเกตว่าหัวแปรงที่ใช้นั้นจะไม่ใหญ่มาก หากหัวแปรงใหญ่เกินไปอาจท าให้พ้ืนที่ผิวเนื้อท่ีดีนั้นถูก
ท าลายไปด้วย เมื่อตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กด Alt ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างเอาไว้ แล้วคลิก 1 ครั้ง
ตรงบริเวณพื้นผิวที่สมบูรณ์ แล้วน ามาคลิกลากหรือคลิกครั้งเดียวตรงบริเวณพ้ืนผิวที่ไม่ต้องการ
ออกไป ดังที่เห็นในรูปนั้นเครื่องหมายบวก ก็คือที่เรา กด Alt ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างเอาไว้ แล้วคลิก 1 
ครั้ง ตอนเริ่มแรก ที่เห็นเป็นรูปวงกลมนั้นก็คือหัวแปรง ที่เราเอาตรงเครื่องหมายบวกมาแทนที่  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.  ในรูปข้างล่างนี้จะท างานลักษณะคล้ายๆ กัน  
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง : การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
         Adobe PhotoShop 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 6 จาก 8 

 

 
 
 

8. การเพ่ิมความคมชัดในภาพนี้ ไปที ่ เลเยอร์ 1 และหยิบเครื่องมือ Eraser (ยางลบ) ใช้ค่า Opacity 
ที4่0% เพราะมันคือ ยางลบที่จะใช้ลบเหมือนยางลบจริงๆ  ถ้าหากเราใช้ Opacity100% อันนี้สะอาด
เกินความจริง ค่อยๆ ลบ (จริงๆ แล้วอาจจะอ่อนกว่านั้น) ลบเฉพาะในส่วนของรายละเอียดที่เป็น
จุดส าคัญๆ ก็พอ 
  

 
 

           8.1  ส่วนส าคัญท่ีลบออกจากรูปนี้ หากต้องการลบตรงไหน ตรงที่ลบออกไปนั้นก็คือรูปเดิมๆ 
 
 
 
 
 



คูม่ือปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ (ฉบับปรับปรุงแกไ้ขครั้งท่ี  12)  2  กรกฎาคม  2562 

 94 

 
หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง : การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
         Adobe PhotoShop 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 7 จาก 8 

 

 
 
 

9. มาถึงขั้นตอนการเพ่ิมแสงให้กับใบหน้า (ท่ีเลเยอร์1) ใช้เครื่องมือดังรูปในกล่องเครื่องมือด้านซ้าย 
แล้วก็ตั้งค่าท่ีออฟชั่นบาร์ด้านบน ที่เห็นเป็นเส้นประไข่ปลา เมื่อใช้เครื่องมือ Polygonal Lasso คลิก
ลงบนรูป1ครั้งแล้ว ก็คลิกต่อไปทีละช่วงๆให้ได้ความโค้งเว้าตอนที่ยังไม่ได้มาบรรจบตรงจุดเริ่มต้น ยัง
ไม่เปน็เส้นประไข่ปลา คือจะมีอยู่สองกรณีที่จะมาบรรจบกันได้ก็คือ 1. ลากเส้นมาบรรจบที่
จุดเริ่มต้น 2. ดับเบิ้ลคลิก  หากจะย้อนการคลิกเส้นปะ ก็กดลูกศร คีย์ Backspace ที่แป้น (ทีละ
ครั้ง) หากจะลบเส้นปะออก ให้กด Ctrl+D หากจะเรียกกลับคืนมาใช้อีก ก็กด Ctrl+Alt+D ที่
แป้นคีย์บอร์ด 

  
 

10. รูปด้านบน และ ที่เลเยอร์ 1 นั้น สามารถปรับแต่งสีสันได้อีกเช่นกัน ดังรูป (รวมเลเยอร์ด้วย กด 
Shift+Ctrl+E ) จากนั้นเลเยอร์ก็รวมกัน 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-002-12 
เรื่อง : การบริการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม   
         Adobe PhotoShop 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 8 จาก 8 

 
 

 

 
11.  Save  ภาพที่ตกแต่งเสร็จแล้วลงในแผ่นดิสเก็ตหรือ Save ลงใน Drive  C : 
12.  ส่งภาพที่ตกแต่งให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง 
13.  พิมพ์ (Prints) ภาพที่ตกแต่งส าเร็จหรือน าภาพที่ตกแต่งมาท าเป็นสไลด์ 
14.  ส่งมอบงานให้ผู้ใช้บริการ    
 

 
 

 
 

(ข้อมูลจาก www.thairetouch.com/web/article.php?sid=57) 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1  จาก 12 
 

Flow chart เรื่อง การบริการผลิตโปสเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย/์ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยศิลปกรรมตรวจ
รายละเอียดในใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ผลิตโปสเตอรด์้วยโปรแกรม 
Corel Draw       

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด พิมพ์(Prints) 
งานให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

พิมพ์ (Prints) ต้นฉบับ ส่งมอบงาน 
 

1 - 2  วัน 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 

เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2  จาก 12 

 
1.  ผู้ปฏิบัติ  : นักวิชาการช่างศิลป์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้บริการในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  
                                 แพทยศาสตร์ 
3.  ขอบข่าย  : ผลิตโปสเตอร ์
4.  สิ่งที่เกี่ยวข้อง :   
         4.1  อาจารย์แพทย์ 
         4.2  ใบขอใช้บริการ 
         4.3  ผู้ปฏิบัติงาน 
5.  นิยาม  :  ไม่มี 
6.  รายละเอียด  
      6.1  ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการตามแบบฟอร์มการขอใช้บริการ 
      6.2  ตกลงรายละเอียดต่าง ๆ  จากผู้มาขอใช้บริการว่าต้องลักษณะงานอย่างไร ขนาดเท่าไร
(กว้างสุดไม่เกิน 90 ซม.) และต้องการจ านวนกี่แผ่น 
      6.3  รับงานจากผู้ขอใช้บริการ และก๊อปปี้ไฟล์ต้นฉบับที่ส่วนใหญ่เป็นไฟล์ เวิร์ดไว้ด้วย 
      6.4  เริ่มท างานด้วยใช้โปรแกรม  CorelDRAW 

6.4.1 เปิดโปรแกรม  CorelDRAW 
- คลิก start, programs, เลือก corel draw 10 แล้วคลิก 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 3 จาก 12 
 

- เมื่อจอโชว์การท างานแล้ว คลิก new graphic  

 
 

- ท าการจัดหน้ากระดาษตามขนาดที่ตกลงกับผู้ขอใช้บริการไว้โดยให้ คลิกท่ีช่อง 
letter (มุมบนด้านซ้าย) เลื่อนเม้าลงมายังต าแหน่งของกระดาษที่ต้องการ แล้ว
คลิก จากนั้นหน้ากระดาษจะปรับโดยอัตโนมัติ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 4 จาก 12 
 

6.4.2 พิมพ์ข้อมูล(copy ข้อมูล) 
- พักหนา้จอ corel draw 10 ไว้ แล้วให้เปิดไฟล์ต้นฉบับที่ได้ copy ไว้ 
- จากนั้นใช้ ctrl A และ edit copy ข้อความท้ังหมดจากนั้นพักหน้าจอ

นี้ลง และเปิดหน้าจอ corel draw 10 อีกครั้ง 
 

 
 

- จากนั้นให้ใช้ text tool (อยู่แถบด้านซ้ายรูป   A  ) คลิกค้างไว้ที่มุม
บนของหน้ากระดาษแล้วลากลงมาจนถึงมุมล่างแล้วปล่อยเม้าส์ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 5 จาก 12 
 

 
 

- จากนั้นใช้ค าสั่ง edit paste ข้อความทั้งหมดก็จะถูกวางลงบน
หน้ากระดาษท่ีได้เตรียมไว้ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 6 จาก 12 
 

 
 

6.4.3 ตกแต่งเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ และรูปภาพ 
- หลังจากเราได้ข้อมูลอักษรทั้งหมดแล้วให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาด

ของตัวอักษรตามต้องการโดยใช้ text tool ตัวเดิมคลิกค้างไว้ที่
หน้าข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแล้วปาดจนมาถึงข้อความท่ีเราต้องการ
ให้หยุดและปล่อยเม้าส์จากนั้นท าการเลือก front list ซึ่งจะโชว์อยู่ทาง
มุมบนด้านซ้ายมือเลือกจนเจอที่ถูกใจแล้วจึงคลิกท่ีชื่อนั้น 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 7 จาก 12 
 

 
 

- จากนั้นขยายขนาดตัวอักษร อยู่ติดกับ front list คือ front side list 
(ไม่ควรเล็กกว่า ขนาด 30) 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 8 จาก 12 
 

- ท าการเปลี่ยนสีข้อความตามชอบ โดยท าวิธีเดียวกับการเปลี่ยน front 
แต่ให้ไปเลือกสีที่ CMYK palate แถบด้านขวามือ 

 

 
 

-      เมื่อได้สีตามต้องการแล้วให้จัดหมวดหมู่ข้อความ โดยใช้เครื่องมือ 
Horizontal alignment              คลิกแล้วเลือกท่ีต้องการเป็นอันเสร็จ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 9 จาก 12 
 

 
 

- การจัดภาพ เมื่อจัดหมวดข้อความแล้ว ให้ copy ภาพจากไฟล์ต้นฉบับ
ทีละภาพ น ามา paste ลงในหน้าโปสเตอร์ของ  corel draw  แล้ว
น ามาจัดวางให้ตรงกับเนื้อเรื่องเป็นอันเสร็จ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 10 จาก 12 
 
      6.5  ท าการเซฟข้อมูล และพิมพ์(Prints)งานขนาด a 4 ให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบ เพ่ือท า
การตรวจเช็คจุดผิดพลาดก่อนท าการพิมพ์ขนาดจริง 
      6.6  แก้ไขงานจนถูกต้อง หรือเนื้องานถูกต้องไม่ต้องแก้ไขแล้วให้ท าการแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์
ภาพเพ่ือความไม่ผิดพลาด โดยไปท่ีค าสั่ง fine, export เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เซฟไว้แล้วกด 
export เลือกขนาดความละเอียดของโปสเตอร์ตรง resolution พิมพ์ลงตามที่ต้องการ(ถ้าโปสเตอร์
ขนาดใหญ่ ไม่ควรให้เกิน 300  และขนาดเล็ก ไม่ควรต่ ากว่า 100 พิกเซล) แล้วคลิก OK และ OK 
เป็นอันเสร็จ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 11 จาก 12 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-003-12 
เรื่อง : การบริการผลิตโปสเตอร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 12 จาก 12 
 

 
 

6.7 น าไฟล์งานที่แปลงแล้วส่งไปพิมพ์ที่ศูนย์การแพทย์ เมื่อพิมพ์แล้วส่งกลับมาจึงจะท าการ
ส่งมอบงานให้ผู้ขอใช้บริการ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-004-12 
เรื่อง : การบริการผลิตแผ่นพับ,โบว์ชวัร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ : 1 จาก 2 
 

Flow chart เรื่อง การผลิตแผ่นพับ,โบว์ชัวร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย/์ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยศิลปกรรมตรวจรายละเอียดและ
ความต้องการในใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

พิมพ์ (Prints) ต้นฉบับเพื่อน าไปท า
ดิจิตอลหรือส่งโรงพิมพ์   

ผลิตแผ่นพับ,โบว์ชัวร ์
ด้วยโปรแกรม Adobe Pagemaker  ฯลฯ    

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 
พิมพ์ (Prints) 

งานให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ส่งมอบงาน 

1 - 2  วัน 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-004-12 

เรื่อง : การบริการผลิตแผ่นพับ,โบว์ชวัร์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 2 

 
1.  ผู้ปฏิบัติ  : นักวิชาการช่างศิลป์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้บริการในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  
                                 แพทยศาสตร์ 
3.  ขอบข่าย  : ผลิตแผ่นพับ,โบว์ชวัร์ 
4.  สิ่งที่เกี่ยวข้อง :   
          4.1  อาจารย์แพทย์ 
          4.2  ใบขอใช้บริการ 
          4.3  ผู้ปฏิบัติงาน 
 4.4  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
          4.5  ผู้ท าดิจิตอล 
5.  นิยาม  :  ไม่มี 
6.  รายละเอียด  
      6.1  ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการตามแบบฟอร์มการขอใช้บริการ 
      6.2  ตกลงรายละเอียดต่าง ๆ  จากผู้มาขอใช้บริการว่าต้องการอย่างไร 
      6.3  รับงานจากผู้ขอใช้บริการ 
      6.4  น างานมาพิมพ์โดยใช้โปรแกรม  Adobe  PageMaker ฯลฯ 
  6.4.1 เปิดโปรแกรม  Adobe  PageMaker ฯลฯ 

6.4.2  ตั้งค่ากระดาษที่ใช้ท าแผ่นพับ 
6.4.3  ตั้งจ านวนคอลัมน์ 
6.4.4  พิมพ์ข้อความตามที่ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูล,จัดรูปแบบของงาน 
6.4.5  ตกแต่งใส่รูปภาพประกอบ 

      6.5  พิมพ์ (Prints)ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง 
      6.6  น างานกลับมาแก้ไขความถูกต้อง 
      6.7  พิมพ์ (Prints) ต้นฉบับให้ผู้ขอใช้บริการ 
      6.8  น าต้นฉบับไปท าดิจิตอลหรือส่งโรงพิมพ์  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการจ านวนมาก ๆ  
      6.9  ส่งมอบงานให้ผู้ขอใช้บริการ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลอง 
        ทางการแพทย์และ Model รูปแบบต่าง ๆ   

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 13 

 
Flow chart เรื่องการบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทางการแพทย์และ Model รูปแบบต่าง ๆ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

อาจารย/์ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยศิลปกรรมตรวจ
รายละเอียดในใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน    

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด ผู้ขอใช้บริการ 
ตรวจสอบงาน 

 

สร้างสรรค์งานหุ่นจ าลอง
ทางการแพทย์ และ Model 

รูปแบบต่าง ๆ       

ส่งมอบงาน จัดเก็บ 

15 – >30 วัน 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-005-12 

เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลอง 
        ทางการแพทย์และ Model รูปแบบต่าง ๆ   

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 13 

 
1.  ผู้ปฏิบัติ  : นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ , นักวิชาการช่างศิลป์ , ช่างศิลป์ 
2.  วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้บริการผลิตสื่อการสอน  วิจัย  หุ่นจ าลองทางการแพทย์ และ   
                                 Model รูปแบบต่าง ๆ  
3.  ขอบข่าย  :  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  การวิจัย  ภายในคณะ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
4.  สิ่งที่เกี่ยวข้อง :   
            4.1 อาจารย์แพทย์ 
            4.2 ใบขอใช้บริการ 
            4.3 ผู้ปฏิบัติงาน 
            4.4 ข้อมูลรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ  และข้อมูลที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือยกเว้นงาน
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนที่สามารถปฏิบัติให้ได้ตามศักยภาพของบุคคล และเวลาที่ก าหนด 
5.  นิยาม  :  ไม่มี 
6.  รายละเอียด  
      6.1  การวางแผนแนวทางปฏิบัติ 
  6.1.1  รวบรวมข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการหนังสือหุ่นจ าลองและ Model รูปแบบ 

          ต่าง ๆ  ฯลฯ  เพื่อศึกษารายละเอียดขนาดสัดส่วนและความถูกต้องเพ่ือ 
          น าไปสู่การผลิต 
6.1.2  ร่างแบบหรือลอกแบบ (Sketch & Design) ขนาดเท่าผลงานจริงที่ต้องการ 
 -  ผลงานหุ่นจ าลอง และ Model รูปแบบต่าง ๆ แบบนูนสูงและนูนต่ า  
             (High Relief & Bass Relief Model)  ร่างบนระนาบที่มีแผ่นไม้  หรือ 
             พลาสติก 
 -  ผลงานหุ่นจ าลอง และ Model รูปแบบต่าง ๆ แบบลอยตัว (Round  
              Relief) ร่างแบบบนกระดาษ เพ่ือแสดงมุมด้านบน ด้านหน้า-หลัง  
             ด้านข้างซ้าย-ขวา เพ่ือศึกษาข้อมูล 
6.1.3  ตรวจสอบวัสดุ เพ่ือด าเนินการซื้อตามระเบียบราชการว่าด้วยการพัสดุ 

 6.2  การปั้นหุ่นจ าลองด้วยดินเหนียว/ดินน้ ามัน 
 (หมายเหตุ...ดินเหนียวต้องมีการดูแลรักษาดินด้วยการฉีดละอองน้ ารักษาดินให้มีความชื้น) 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลอง 
        ทางการแพทย์และ Model รูปแบบต่าง ๆ   

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 13 

 
  6.2.1  ปั้นส่วนต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องตามขนาดสัดส่วนอย่างสม่ าเสมอ 
  6.2.2  ปั้นเก็บรายละเอียด และตรวจสอบความถูกต้องเสมอ ๆ จากข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการ 

         หรือข้อมูลที่ศึกษาเพ่ิมเติมและให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 
 6.3  การท าพิมพ์ผลงานต้นแบบ (Master Model) สามารถท าได้ดังนี้ 
  6.3.1  พิมพ์ทุบปูนปาสเตอร์ / ยิบซั่ม ส าหรับผลงานที่ต้องการพิมพ์ชิ้นเดียว (Master  
                             Piece) สามารถท าพิมพ์และหล่อต่อได้เป็นจ านวนมากตามต้องการ 

6.3.2  พิมพ์ยางพารา (พิมพ์ชั่วคราว)  สามารถหล่องานได้จ านวนไม่มากด้วยปูนปลาสเตอร์      
          หรือขี้ผึ้ง (WAX) ไม่เหมาะกับหล่อเรซิ่น 

  6.3.3  พิมพ์ยางซิลิโคน (ทนความร้อน) และหล่อได้ผลงานจ านวนมากด้วยปูนปาสเตอร์/ 
                              ยิบซัม่/เรซิ่น/ไฟเบอร์กลาส หรือขี้ผึ้ง (WAX) 
 6.4  การหล่อผลงาน (Casting Model) 
  6.4.1  ปูนปาสเตอร์/ยิบซั่ม ใช้อัตราส่วน 1: 1 ระหว่างน้ าและปูน 
  6.4.2  เรซิ่น/ไฟเบอร์กลาส 
   6.4.2.1  เรซิ่น  เหมาะส าหรับการหล่อผลงานขนาดไม่ใหญ่มากนัก  มีส่วนผสม 
                                          ประกอบด้วย เรซิน PC 600 หรือ PB 012  โคบอลท์ (น้ ายาเร่งปฏิกิริยา)   
                                          สีม่วงประมาณ 1% ผงทัลคัม หรือแคลเซียม ผสมให้เข้ากัน ตรวจสอบ 
                                          ความเข้มข้นที่พอเหมาะสามารถผสมด้วยตัวท าแข็ง (Hard Dener) 1%  
                                          และเทให้ลื่นไหลไปตามลักษณะของพิมพ์ 
  (หมายเหตุ : เรซิ่นเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน 
                     หายใจจึงควรมีผ้าปิดจมูกป้องกันกลิ่น และสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด เพื่อป้องกันการระคายเคือง 
                     ต่อผิวหนัง) 
   6.4.2.2  ไฟเบอร์กลาส  เหมาะส าหรับหล่อผลงานที่มีขนาดใหญ่ และงานที่มี 
                                          โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง  การหล่อใช้ส่วนผสมเหมือนการหล่อเรซิ่น   
                                          แต่การหล่อไฟเบอร์กลาสจะใช้แปรงทา  หรือ  เครื่องพ่นผิว  ประมาณ 2  

                                ถึง 3 ครั้ง  ทิ้งให้แห้ง  และทาผิว  ด้วยเรซิน No-355 E  และวางด้วย       
                                ไฟเบอร์กลาสและทาเคลือบอีกครั้ง  ทิ้งให้แห้งจึงสามารถถอดผลงานออก 

                                          จากพิมพ์ได้ 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W -ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลอง 
          ทางการแพทย์และ Model รูปแบบต่าง ๆ   

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 13 

 
 6.5  เก็บรายละเอียด และตกแต่งผิวงาน 
  6.5.1  ใช้มอเตอร์เจียรหยาบ ๆ ในงานขนาดใหญ่ และตกแต่งด้วยตะไบหรือเครื่องมือแต่ง 

         ที่มีความคม 
  6.5.2  ใช้กระดาษทรายหยาบต่อด้วยกระดาษทราบละเอียดเก็บความเรียบร้อยของผลงาน 
 6.6  การลงสีผลงาน 
  6.6.1  ผลงานปูนปาสเตอร์  ควรทาสีรองพ้ืนด้วยสีพลาสติกสีขาว  เพ่ือกันไม่ให้สีที่ทาทับ 

          ซึมเข้าไป  สามารถทาด้วยสีโปสเตอร์ สีพลาสติก สีอาคริคิก  โดยศึกษาจากของจริง   
          ภาพหรือหุ่นจ าลอง 

  6.6.2  ผลงานเรซิ่น/ไฟเบอร์กลาส (ควรใช้ทินเนอร์ล้างผิวก่อนที่จะลงสี)  สามารถพ่นด้วย 
                             สีสเปรย์หรือทาด้วยสีน้ ามัน สีอาคริลิก  โดยศึกษาจากของจริง ภาพ หรือหุ่นจ าลอง 
 6.7  ตรวจสอบความเรียบร้อย คุณภาพของผลงาน และส่างมอบให้ผู้ขอใช้บริการ หรือ จัดเก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ กายวิภาคศาสตร์ และเก็บไว้เป็นผลงานในงานโสตทัศนศึกษา 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 5  จาก 13 

 
ตัวอย่าง 

เรื่อง การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทางการแพทย์ 
 

       
 

กรรมวิธีการปั้นต้นแบบด้วยดินน้ ามัน 

              
กรรมวิธีการท าแม่พิมพ์ และหล่อต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ 

 

        
                                                     ผลงานหุ่นจ าลองทางการแพทย์ไฟเบอร์กลาส              
                                                                    (Fiberglass Model) 
 
 
 
 
 

ผลงานหุ่นจ าลองทางการแพทย์
ต้นแบบปูนปลาสเตอร์                        

(Plaster Master Model) 
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หน่วยศิลปกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 

เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ :2/7/2562 
แผ่นที่ : 6  จาก 13 

 
การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม หุ่นจ าลองทางการแพทย์ (Innovation Model) 
 

 
 

หุ่นจ าลองการรักษาอาการนอนกรน

     ผู้หมอบหมายงาน ศ.นพ.ชัยรัตน ์ นริันดรร์ัตน์

                                               ผลงานตน้แบบปนูปลาสเตอร์

                                                     ส่วนศีรษะที่ประยุกต์

                                               แม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส

                                               การสรา้งสรรค์ ภายนอก)หุ่นจ าลองการรักษาอาการนอนกรน (

                                               การสรา้งสรรค์ ภายใน)หุ่นจ าลองการรักษาอาการนอนกรน (

                                                         ผลงานต้นแบบปนูปลาสเตอร์

                                                          ส่วนอวัยวะชอ่งปาก(ฟนั,ล้ิน)

                                               ทาเรซ่ินและไฟเบอรก์ลาส

                                               เล่ือยตดัแม่พมิพไ์ฟเบอรก์ลาส 2 ชิน้

                                               ตัวอย่าง

                                       แม่พิมพ์ไฟเบอรก์ลาส

                                              ตัวอย่าง 

                                  แม่พิมพ์ทบุปูนปลาสเตอร์

                                     ตัวอย่าง

                    แม่พิมพ์ยางซิลิโคนและงานต้นแบบ

                                               การสรา้งสรรค์ประติมากรรมต้นแบบด้วยดินน้้ามัน  อวยัวะช่องปาก(ฟนั,ล้ิน)
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 7  จาก 13 

 
การหล่อยางซิลิโคน และการประกอบหุ่นจ าลองการรักษาอาการนอนกรน 
 

1. นำหุ่นต้นแบบกระโหลกศีรษะมาปั้นเพิ่มเติมด้วยดินน้ำมัน

2. หล่อช้ินงานต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ประกอบ ขัดตกแต่ง และทา

แชล็กเคลือบผิว

3.ทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคน  ชิ้น( ) ขัดตกแต่งทำ

 และแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส(ล้ิน)

1

2

การสร้างสรรค์หุ่นจ าลองการรกัษาอาการนอนกรน(ภายใน)

การหล่อยางซิลิโคน และการประกอบหุ่นจ าลองการรกัษาอาการนอนกรน

ส่วนอวยัวะชอ่งปาก (เพดานและฟันด้านบน,เพดานและฟนั

ด้านล่าง, ล้ิน )และท้าแมพ่ิมพ์ทุบปูนปลาสเตอร์ 

เพดานและฟันด้านบน,เพดานและฟันด้านล่าง  ล้ิน 

เพดานและฟันด้านบน,เพดานและฟันด้านล่าง แม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส

. หล่อยางซิลิโคน บนแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส  และเพิ่มโครงสร้างภายในให้แข็งแรง

. ประกอบแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส และเชื่อมรอยต่อยางซิลิโคนท้ิงให้แห้งและดึงช้ินงานออก

หมายเหตุ... หุ่นศีรษะ และคอ ส้าหรบัตรวจ หู คอ จมกู หมายเลฃครภัุณฑ์ 6190-008-002/43 ราคา  บาท

1

195,000

                                               การหล่อยางซิลิโคนจากแม่พมิพไ์ฟเบอรก์ลาส

                                               การประกอบงานหล่อยางซิลิโคนอวัยวะภายในช่องปาก 

ภาระงานที่ปฏบัิติ

ขัน้เตรียมการ

- นำหุ่นจำลองส่วนศรีษะท่ีมีอยู่ของภาควิชาจักษุ 

โสต ศอ ฯลฯมาศึกษารายละเอียดเพื่อเตรยีมการ

สร้างสรรค์

1. นำหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ มาสร้างสรรค์

ดัดแปลงและประยุกต์ให้เป็นหุ่นจ้าลอง

2

หุ่นจ้าลองการรกัษาอาการนอนกรน

การรกัษา

อาการนอนกรน

. ทำแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส เลื่อย ตัดแบ่งแม่พิมพ์ 

โดยพิจารณาให้สามารถเมือ่หล่อเสรจ็ สามารถดึง

ผลงานออกได้สะดวก และขดัตกแต่ง เก็บราย

ละเอียดชิ้นงาน 

การสร้างสรรค์หุ่นจ าลองการรกัษาอาการ

นอนกรน(ภายนอก)
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  8  จาก 13 

 
งานModel หัวใจ  (สื่อการเรียน การสอน ส าหรับให้นิสิตแพทย์ลงสี ) 

ผู้มอบหมายงาน นพ.ฉัตรชัย  กรพีละ   ภาควิชาอายุรศาสตร ์

                         
                        งานหล่อ HEART   MODEL พร้อมฐาน จ านวน 30 ชุด (60 ชิ้น) 
                                        
 

                                                      
                                                                                                                                            
                   งานปั้นดินต้นแบบดินน้ ามัน                    ต้นแบบปูนปลาสเตอร์  Plaster Mold 

 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  9 จาก 13 

 
 

         
                                              

การท าแม่พิมพ์ยางซิลิโคน Silicone Mold บนต้นแบบปูนปลาสเตอร์ 
 

                                                                              

        
          
                                                                      แม่พิมพ์ยางซิลิโคน Silicone Mold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งานต้นแบบฐาน HEART MODEL                                                                                  
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  10 จาก 13 

 
ตัวอย่าง การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม หุ่นจ าลองทางการแพทย์ (Innovation Model) 
 

               
            หุ่นจ าลองชุดตรวจเต้านม ที่หล่อด้วยยางซิลิโคน (Silicone Rubber Casting Model) 
 

                                     
                                                          

            
หุ่นจ าลอง MBO ที่หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส   
           (Fiberglass Casting Model) 
 

             
                 หุ่นจ าลองเจาะเลือด   ที่หล่อด้วยยางซิลิโคน (Silicone Rubber Casting Model)  
 
 
 

หุ่นจ าลอง ขา ส าหรับฝึกพันผ้าก๊อต หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส   
                    (Fiberglass Casting Model) 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  11จาก 13 

 
ตัวอย่าง การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม หุ่นจ าลองทางการแพทย์ (Innovation Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต…ุ ต้องสร้างช้ินงาน แม่พิมพ์ยางซิลิโคน จ านวน  5 ชุด และหล่อช้ินงานท้ังหมด 12 ช้ิน 
ในการสร้าง นวัตกรรมหุ่นจ าลองทางการแพทย์ Touchable 3D-DNA model  
 
 

       
ผลงาน  Touchable 3D-DNA model  รางวัล เหรียญทองแดง จากนิทรรศการ  

 “43 rd International  Exhibition of  Inventions  of Geneva”  
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   วันที่ 15 – 19  เมษายน 2558 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-10 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 1/6/2559 
แผ่นที่ :  12จาก 13 

 
ตัวอย่าง การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม หุ่นจ าลองทางการแพทย์ (Innovation Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ 
 
 
 

รับเชิญ จากส านักงานวิจัยแห่งชาติ ให้น าผลงาน  Touchable 3D-DNA model                                
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากนิทรรศการ  “43 rd International  Exhibition of  

Inventions  of Geneva”  
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   วันที่ 15 – 19  เมษายน 2558 

เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ วันนักประดิษฐ์ 2559ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ2-6 กุมภาพันธ์ 2559 
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หน่วยศิลปกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ART-005-12 
เรื่อง : การบริการสร้างสรรค์งานหุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ และModel รูปแบบต่างๆ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  13 จาก 13 

 
ตัวอย่าง การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม หุ่นจ าลองทางการแพทย์ (Innovation Model) 
 

และนอกจากนี้ในงานวันนักประดิษฐ์ 2559  ได้สร้างสรรค์ประติมากรรมสื่อ 3 มิติ หุ่นจ าลอง ยุงลาย 
และลงสีตกแต่ง เลียนแบบให้เหมอืนจริง เพื่อใช้ตกแต่งบูท งานวิจัยของรศ.ดร โกสุม  จันทร์ศริิ และทมีงาน 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 

(Audio – Visual Unit and Computer) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานของงานเวชนิทัศน์ (ฉบับปรับปรุงแกไ้ขครั้งท่ี 12 )   2  กรกฎาคม  2562 

 128 

 
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-001-12 
เรื่อง : การบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 3 

 
Flow chart เรื่อง การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ตรวจ
รายละเอียดในใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ ์ 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งมอบงาน 

5 - 15  นาที 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-001-12 
เรื่อง : การบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 3 

 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนและห้องประชุม 
3. ขอบข่าย  : ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
             4.1  อาจารย์แพทย์ 
             4.2  ใบขอใช้บริการ 
             4.3  ผู้ปฏิบัติงาน 
             4.4  โสตทัศนูปกรณ์  
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 
             6.1  ตรวจสอบวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

- LCD  multimedia Projector 
- Video  presentation stand 
- Computer 
- Video tape 
- เครื่องรับโทรทัศน์ 
- เครื่องเสียงพร้อมไมค์ 
- จอรับภาพ 

            6.2   ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
- น าสายและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ มาให้ครบ 
- ทดลองระบบของเครื่อง 

            6.3   ติดตั้งสถานที่ใช้งาน 
- ส ารวจพื้นที่ในการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ 
- ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
- เริ่มการใช้งานตามข้ันตอนในการใช้ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-001-12 
เรื่อง : การบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 3 

 
 
ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์  ( LCD , COM , VISUAL ) 
 
 
 

                                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลูกศรสสี้ม  ต่อสาย VGAด้านนึง กับโน๊ตบุ๊ค   สายอีกด้านนึงต่อ เข้ากับ ช่อง  VGA INPUT ของ  visual 
 ลูกศรสีฟ้า  ต่อสาย VGA  เสียบช่อง VGA  OUT จาก visual  ไปเข้ากับช่อง  VGA  in  ของ  LCD 
 
- กดปุ่ม  Power  ที่ตัว เครื่องฉาย  LCD 
-  เปิด   COMPUTER 
- เปิด สวิตซ์  Power ที่  VISUAL 
- ปรับหัวกล้องของ visual ให้ตรง และ กางแขนไฟออก 
- กดปุ่ม   INPUT  ที่ตัวเครื่อง LCD  เลือก สัญญาณ  COMPUTER                                                                                                     
- กดปุ่ม   INT/EXT  ที่ตัวเครื่อง  VISUAL เพื่อ เปลี่ยนสญัญาณเป็น  COMPUTER  หรือ สลับเป็น  VISUAL 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-002-12 
เรื่อง : การซ่อมบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง การซ่อมบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องการแจ้งซ่อม 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ตรวจ
รายละเอียดในใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งมอบงาน 

ตรวจสอบอุปกรณโ์สตฯ 
ที่ต้องการซ่อม 

ซ่อมไมไ่ด ้
  

 
 

จัดซื้อจัดจ้าง 
     ซ่อมอุปกรณ์โสตฯ 

1 -30 วัน 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-002-12 
เรื่อง : การซ่อมบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
3. ขอบข่าย  : ซ่อมบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ของคณะแพทยศาสตร์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง  : 
              4.1  ผู้ปฏิบัติงาน 
              4.2  โสตทัศนูปกรณ์ 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

6.1  การซ่อม-บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 
 วิธีการซ่อม 

- ตรวจสอบอาการเสียและหาจุดที่เสีย 
- ในกรณีที่ซ่อมได้ก็ด าเนินการซ่อมเอง 
- ในกรณีที่ซ่อมไม่ได้ก็ส่งงานพัสดุเพื่อด าเนินการต่อไป 

6.2  การบ ารุงรักษา 
- ตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ตามตารางตรวจสอบ

เป็นประจ า 
- ตรวจเช็ดท าความสะอาดตามขั้นตอนและระยะเวลาของคู่มือการบ ารุงรักษา

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-003-12 
เรื่อง : การให้บริการติดตั้งชุดประชุมทางไกล                          
         (Tele conference) 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 4 

 
Flow chart เรื่อง การติดตั้งชุดประชุมทางไกล (Tele conference) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ตรวจ
รายละเอียดในใบงาน 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ติดตั้งชุดประชุมทางไกล 
(Tele conference) 

 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งมอบงาน 

15 - 30  นาที 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-003-12 
เรื่อง : การให้บริการติดตั้งชุดประชุมทางไกล  
         (Tele conference) 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2 จาก 4 

 
1. ผู้ปฏิบัติ   : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
2. วัตถุประสงค์   : เพ่ือติดตั้งชุดประชุมทางไกลในห้องประชุมและห้องเรียน 
3. ขอบข่าย  : ติดตั้งชุดประชุมทางไกล 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
             4.1  อาจารย์แพทย์,  หัวหน้างาน 
             4.2  ใบขอใช้บริการ 
             4.3  ผู้ปฏิบัติงาน 
             4.4  โสตทัศนูปกรณ์  
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 
             6.1  ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

- กล้องชุดประชุมทางไกล 2 ชุด 
- โทรทัศน์  จ านวน 2 เครื่อง 
- ระบบ LAN  และสายสัญญาณ 
- External Microphone 
- สายสัญญาณภาพและเสียง 
- รีโมทคอนโทรล 

             6.2   ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
- น าชุดประชุมทางไกลและสายสัญญาณต่างๆ มาให้ครบ 
- ทดลองระบบของเครื่อง 

             6.3   ติดตั้งชุดประชุมทางไกล 
- ส ารวจพื้นที่ในการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานของชุดประชุม

ทางไกล 
- ติดตั้งโทรทัศน์,  ชุดกล้องประชุมทางไกล และเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 

มิติ   
- ต่อสายLAN เข้ากับชุดประชุมทางไกล 
- ต่อสายสัญญาณภาพและเสียงเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-003-12 
เรื่อง : การให้บริการติดตั้งชุดประชุมทางไกล  
           (Tele conference) 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 3 จาก 4 

 
- เสียบสาย AC Power ของชุดประชุมทางไกล  และเปิดเครื่อง 
- ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของระบบLAN    หากไฟที่ตัวเครื่อง

เป็นสีส้มแสดงว่าระบบLAN มีปัญหาให้ท าการแก้ไข 
- เลือกโหมด phone book แล้วเลือก IP ที่ต้องการ กดปุ่ม ok เลือกค า

ว่า Connect แล้วกดปุ่ม ok ที่รีโมทเพ่ือท าการเชื่อมต่อชุดประชุม
ทางไกลทั้งสองเครื่องเข้าด้วยกัน ฝั่งตรงข้ามรอสัญญาณ กดปุ่ม ok 
เพ่ือตอบรับการสนทนา 

- ปรับขนาดของภาพ  แสง และระดับความดังของเสียงให้เหมาะสม 
- ทดสอบความพร้อมใช้งาน 
- ส่งมอบงาน 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส :W-AV-003-12 
เรื่อง : การให้บริการติดตั้งชุดประชุมทางไกล  
         (Tele conference) 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 4 จาก 4 

 
การติดตั้ง ชุดประชุมทางไกล  ( Teleconference ) 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                 

1. เสียบปลั๊ก เปิดสวิทซ์ไฟท่ีดา้นหลัง 
2. กดปุ่ม Power ( ตามลูกศรแดง) 
3. รอเครื่อง Boot เข้าสู่หน้าจอการ

ท างาน ( รูปด้านล่าง) 
4. ปรับแต่ง มุมกล้องให้สวยงาม 
5.  รอการติดต่อจากฝั่งตรงข้ามหรือ

ท างานติดต่อไปเอง  โดยเลือก IP ที่
ต้องการ แล้วเลือก connect  
กดปุ่ม ok  ฝั่งตรงข้าม กดปุ่ม ok 
เพื่อตอบรับการสนทนา 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-001-07 
เรื่อง : ให้บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  1  จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง ให้บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

สรุปปญัหาที่พบ 

ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์จาก
ผู้มาขอใช้บริการ 

 

ส่งมอบงาน/ 
เก็บข้อมูลการใหบ้ริการ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-001-07 
เรื่อง : ให้บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  2  จาก 2 

 
1.  ผู้ปฏิบัติ  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2.  วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้บริการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ บุคลากร, นิสิตแพทย์ 
3.  ขอบข่าย  :  ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงภายในคณะแพทยศาสตร์ 
4.  สิ่งที่เกี่ยวข้อง :   
 1. ผู้ปฏิบัติงาน 
 2. อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. ระบบเครือข่าย 
 5. อุปกรณ์ในการให้บริการ 
5.  นิยาม  :  ไม่มี 
6.  รายละเอียด  
 1. อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของคณะแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ขอใช้บริการ
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ 
 3. หัวหน้างานอนุมัติส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็ค 
 4. ผู้ปฏิบัติงานท าการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบปัญหา 
 5. สรุปปัญหาให้ผู้ใช้บริการฟัง และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6. ให้ผู้ขอบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง 
 7. น าไปใช้งานตามปกติ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-002-07 
เรื่อง : การให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  1  จาก 3 

 
Flow chart เรื่อง การให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์และ

ทดลองใช้งานเพ่ือ
ตรวจสอบ 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

จัดเตรียมแผ่นซีดสี าหรับตดิตั้ง
โปรแกรมตามความต้องการ        

ติดตั้งโปรแกรมลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร ์       

โปรแกรมใช้งานได้ด/ี 
ส่งมอบงาน 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-002-07 
เรื่อง : การให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  2  จาก 3 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ             : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. วัตถุประสงค์              : เพ่ือติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานในห้องเรียน,  

 ห้องประชุม และอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
3. ขอบข่าย             : ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ให้บริการทางด้านการเรียนการสอน 
4. สิ่งที่เก่ียวข้อง   

1. ผู้ปฏิบัติงาน 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ    

5. นิยาม             : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

1. รับใบงานแจ้งความประสงค์ให้ติดตั้งโปรแกรม ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเพื่อ
จัดเตรียมโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการใช้งานไว้ล่วงหน้า 

2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน 
3. ตรวจในส่วน รายละเอียด ว่าผู้ขอใช้บริการต้องการให้บริการด้านซอฟต์แวร์หรือ

ฮาร์ดแวร์ และรายละเอียดของงานที่ต้องการให้บริการมีว่าอย่างไรบ้าง 
4. ตรวจสอบในช่อง ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้ลงชื่อไว้หรือไม่ 
5. ตรวจสอบในช่อง ภาควิชา/หน่วยงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
7. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
8. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอรับงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ และตรวจดูว่า

เป็นวันที่เท่าไรสามารถให้บริการได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องรีบแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้
บริการทันทีเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวันรับงาน 

9. ลงชื่อในช่องผู้รับงาน 
10. ส่งให้หัวหน้างานลงชื่อรับทราบและอนุมัติ 
11. จัดเตรียมแผ่นซีดีส าหรับติดตั้งโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ขอใช้

บริการ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-002-07 
เรื่อง : การให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  3  จาก 3 

 
12. ท าการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามวันเวลาที่ผู้ขอใช้บริการระบุไว้

ในช่อง วันที่ขอรับงาน ในใบงาน 
13. ทดลองใช้งานโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม หากพบ

ข้อผิดพลาดต้องท าการแก้ไขหรือลงโปรแกรมให้ใหม่ทันที 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-003-07 
เรื่อง : การควบคุมดูแลโปรแกรม 
ตรวจสอบวันลาพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1  จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง ควบคุมดูแลโปรแกรมบริหารงานบุคคล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน 

ตรวจสอบ รายละเอียดในแบบฟอร์ม 
ขอใช้บริการ 

ทดลองใช้งานเพื่อ
ตรวจสอบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ท าการแก้ไขปัญหาการใช้งานของโปรแกรม 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

โปรแกรม ตรวจสอบ 
วันลาพนักงาน 

ใช้งานได้ตามปกต ิ
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-003-07 
เรื่อง : การควบคุมดูแลโปรแกรม 
ตรวจสอบวันลาพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2  จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. วัตถุประสงค์  : เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
3. ขอบข่าย  : ควบคุมดูแลโปรแกรมตรวจสอบวันลาพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
              1.  ผู้ปฏิบัติงาน 
 2.  เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตรวจสอบวันลาของคณะแพทยศาสตร์ 
 3.  ผู้ขอใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์  
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

1. รับใบงานแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ   
2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน 
3. ตรวจในส่วน รายละเอียด ว่าผู้ขอใช้บริการต้องการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และ

รายละเอียดของงานที่ต้องการให้บริการมีว่าอย่างไรบ้าง 
4. ตรวจสอบในช่อง ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้ลงชื่อไว้หรือไม่ 
5. ตรวจสอบในช่อง ภาควิชา/หน่วยงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
7. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
8. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอรับงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ และตรวจดูว่าเป็น 

วันที่เท่าไรสามารถให้บริการได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องรีบแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทันที
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวันรับงาน 

9. ลงชื่อในช่องผู้รับงาน   ส่งให้หัวหน้างานลงชื่อรับทราบและอนุมัติ 
10. ท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้บริการระบุไว้ในช่อง

วันที่ขอรับงาน ในใบงาน 
11. ทดลองใช้งานโปรแกรม  เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดต้อง

ท าการแก้ไขทันที  
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-004-07 
เรื่อง : การควบคุมดูแลโปรแกรม 
แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิค ของคณะ
แพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1  จาก 3 

 
Flow chart เรื่อง จัดท าและควบคุมดูแลโปรแกรมแบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิค  

ของคณะแพทยศาสตร์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน 

ตรวจสอบ รายละเอียดในแบบฟอร์ม 
ขอใช้บริการ 

ทดลองใช้งานเพ่ือ
ตรวจสอบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ท าการจัดท าและแก้ไขโปรแกรม 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

โปรแกรม แบบประเมินออนไลน์ 
พรีคลินิค 

ใช้งานได้ตามปกต ิ

นิสิตตอบแบบ
ประเมิน 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-004-07 
เรื่อง : การควบคุมดูแลโปรแกรม 
แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิค ของคณะ
แพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2  จาก 3 

 
1. ผู้ปฏิบัติ  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
2. วัตถุประสงค์  : เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
3. ขอบข่าย  : ควบคุมดูแลโปรแกรมแบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก ของคณะ 
                                 แพทยศาสตร์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
          1. ผู้ปฏิบัติงาน 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมแบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิก ของคณะ 
              แพทยศาสตร์ 
 3. ผู้ขอใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ 
 4. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

1. รับใบงานแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ   
2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน 
3. ตรวจในส่วน รายละเอียด ว่าผู้ขอใช้บริการต้องการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และ

รายละเอียดของงานที่ต้องการให้บริการมีว่าอย่างไรบ้าง 
4. ตรวจสอบในช่อง ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้ลงชื่อไว้หรือไม่ 
5. ตรวจสอบในช่อง ภาควิชา/หน่วยงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
7. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
8. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอรับงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ และตรวจดูว่าเป็น 

วันที่เท่าไรสามารถให้บริการได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องรีบแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทันที
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวันรับงาน 

9. ลงชื่อในช่องผู้รับงาน   ส่งให้หัวหน้างานลงชื่อรับทราบและอนุมัติ 
10. ท าการจัดท าและแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-004-07 
เรื่อง : การควบคุมดูแลโปรแกรม 
แบบประเมินออนไลน์ พรีคลินิค ของคณะ
แพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  3  จาก 3 

 
11. ทดลองใช้งานโปรแกรม  เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดต้อง

ท าการแก้ไขทันที 
12. แจ้งผู้ขอใช้บริการ เพ่ือแจ้งให้นิสิตเริ่มท าแบบประเมิน 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-005-07 
เรื่อง : การควบคุมดูแลโปรแกรม 
Facilitator ของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง ควบคุมดูแลโปรแกรมFacilitatorของคณะแพทยศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบ รายละเอียดในแบบฟอร์ม 
ขอใช้บริการ 

ทดลองใช้งานเพื่อ
ตรวจสอบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ทดสอบโปรแกรม Facilitator 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

โปรแกรม  
ใช้งานได้ตามปกต ิ
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-005-07 
เรื่อง : การควบคุมดูแลโปรแกรม 
Facilitatorของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2  จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. วัตถุประสงค์  : เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
3. ขอบข่าย : ควบคุมดูแลโปรแกรมFacilitatorของคณะแพทยศาสตร์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
              1. ผู้ปฏิบัติงาน 
 2.  เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารงานบุคคลของคณะแพทยศาสตร์ 
 3. ผู้ขอใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

1. รับใบงานแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ   
2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน 
3. ตรวจในส่วน รายละเอียด ว่าผู้ขอใช้บริการต้องการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และ

รายละเอียดของงานที่ต้องการให้บริการมีว่าอย่างไรบ้าง 
4. ตรวจสอบในช่อง ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้ลงชื่อไว้หรือไม่ 
5. ตรวจสอบในช่อง ภาควิชา/หน่วยงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
7. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
8. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอรับงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ และตรวจดูว่าเป็น 

วันที่เท่าไรสามารถให้บริการได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องรีบแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทันที
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวันรับงาน 

9. ลงชื่อในช่องผู้รับงาน   ส่งให้หัวหน้างานลงชื่อรับทราบและอนุมัติ 
10. ท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้บริการระบุไว้ในช่อง

วันที่ขอรับงาน ในใบงาน 
11. ทดลองใช้งานโปรแกรม  เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดต้อง

ท าการแก้ไขทันที 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-006-07 
เรื่อง : การจัดท าเว็บไซต์และเว็บ E-Learning  
ของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง จัดท าเว็บไซต์และเว็บ E-Learning ของคณะแพทยศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

จัดเตรียมข้อมลู 

ทดลองใช้งานเพื่อ
ตรวจสอบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ท า เว็บไซต์ ตรงตามความต้องการ 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

Upload ข้อมูลขึ้น
เว็บไซต ์
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-006-07 
เรื่อง : การจัดท าเว็บไซต์และเว็บ E-Learning  
ของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  2  จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. วัตถุประสงค์  : เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
3. ขอบข่าย  : จัดท าเว็บไซต์และเว็บ E-Learning ของคณะแพทยศาสตร์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
              1. ผู้ปฏิบัติงาน 
 2.  เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ 
 3. ผู้ขอใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

1. รับใบงานแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ   
2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน 
3. ตรวจในส่วน รายละเอียด ว่าผู้ขอใช้บริการต้องการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และ

รายละเอียดของงานที่ต้องการให้บริการมีว่าอย่างไรบ้าง 
4. ตรวจสอบในช่อง ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้ลงชื่อไว้หรือไม่ 
5. ตรวจสอบในช่อง ภาควิชา/หน่วยงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
7. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
8. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอรับงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ และตรวจดูว่าเป็น 

วันที่เท่าไรสามารถให้บริการได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องรีบแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทันที
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวันรับงาน 

9. ลงชื่อในช่องผู้รับงาน   ส่งให้หัวหน้างานลงชื่อรับทราบและอนุมัติ 
10. ท าการจัดท าและแก้ไขเว็บไซต์ตามท่ีระบุไว้ในใบขอใช้บริการ 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-007-07 
เรื่อง : การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  1  จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของคณะแพทยศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

Backup ข้อมูลโปรแกรม 

แจ้งบริษัทเพ่ือท าการแก้ไข ตรวจเช็คการ
ใช้งาน
ประจ าวัน 

จัดเก็บ
ข้อมูล 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-007-07 
เรื่อง : การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ของคณะแพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2  จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. วัตถุประสงค์  : เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
3. ขอบข่าย  : ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ของคณะแพทยศาสตร์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
              1. ผู้ปฏิบัติงาน 
 2.  เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ 
 3. ผู้ขอใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

1. รับใบงานแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ   
2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน 
3. ตรวจในส่วน รายละเอียด ว่าผู้ขอใช้บริการต้องการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และ

รายละเอียดของงานที่ต้องการให้บริการมีว่าอย่างไรบ้าง 
4. ตรวจสอบในช่อง ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้ลงชื่อไว้หรือไม่ 
5. ตรวจสอบในช่อง ภาควิชา/หน่วยงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
7. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
8. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอรับงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ และตรวจดูว่าเป็น 

วันที่เท่าไรสามารถให้บริการได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องรีบแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทันที
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวันรับงาน 

9. ลงชื่อในช่องผู้รับงาน   ส่งให้หัวหน้างานลงชื่อรับทราบและอนุมัติ 
10. ท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้บริการระบุไว้ในช่อง

วันที่ขอรับงาน ในใบงาน 
11. ถ่ายโอนข้อมูลข้อมูลสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-008-07 
เรื่อง : การจัดท าและควบคุมดูแลโปรแกรม 
ต่างๆ ที่สร้างสรรค์เพ่ือการใช้งานของคณะ
แพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 1 จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง ควบคุมดูแลโปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบ รายละเอียดในแบบฟอร์ม 
ขอใช้บริการ 

ทดลองใช้งานเพื่อ
ตรวจสอบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

จัดท าและแกไ้ขข้อมูลโปรแกรม 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

โปรแกรม  
ใช้งานได้ตามปกต ิ
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หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

และคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-CAI-008-07 
เรื่อง : การจัดท าและควบคุมดูแลโปรแกรม 
ต่างๆ ที่สร้างสรรค์เพ่ือการใช้งานของคณะ
แพทยศาสตร์ 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ : 2  จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. วัตถุประสงค์  : เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
3. ขอบข่าย : จัดท าและควบคุมดูแลโปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ของคณะ    
                                           แพทยศาสตร์ 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
              1. ผู้ปฏิบัติงาน 
 2.  เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารงานบุคคลของคณะแพทยศาสตร์ 
 3. ผู้ขอใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 

1. รับใบงานแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ   
2. ตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน 
3. ตรวจในส่วน รายละเอียด ว่าผู้ขอใช้บริการต้องการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และ

รายละเอียดของงานที่ต้องการให้บริการมีว่าอย่างไรบ้าง 
4. ตรวจสอบในช่อง ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้ลงชื่อไว้หรือไม่ 
5. ตรวจสอบในช่อง ภาควิชา/หน่วยงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
7. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอใช้บริการ ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ 
8. ตรวจสอบในช่อง วันที่ขอรับงาน ว่าผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้หรือไม่ และตรวจดูว่าเป็น 

วันที่เท่าไรสามารถให้บริการได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องรีบแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทันที
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงวันรับงาน 

9. ลงชื่อในช่องผู้รับงาน   ส่งให้หัวหน้างานลงชื่อรับทราบและอนุมัติ 
10. ท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้บริการระบุไว้ในช่อง

วันที่ขอรับงาน ในใบงาน 
11. ทดลองใช้งานโปรแกรม  เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดต้อง

ท าการแก้ไขทันที 
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       หน่วยบริหารทั่วไป 

                       (Administration) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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บริหารทั่วไป  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ADM-001-012 
เรื่อง : การขอใช้บริการจองห้องบรรยาย  
ห้องประชุม 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  1  จาก 2 

 
Flow chart เรื่อง การขอใช้บริการจองห้องบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาจารย์/ผู้ขอใช้บริการ 

กรอกแบบฟอร์ม 

ธุรการตรวจสอบรายละเอียดในใบงาน
ตรวจเช็คห้องบรรยายและเช็คอุปกรณ ์

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ลงข้อมูลรายละเอียดการขอใช้บรกิาร
และให้ผู้ใช้บริการเซ็นช่ือลงรับบรกิาร 

แจ้งหน่วยงานท่ีขอใช้บริการล่วงหน้า 
3 วันท าการก่อนการติดอุปกรณ ์

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

ลงบอร์ดประกาศแจ้งให้หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ฯ ทราบ 

ส่งมอบงาน 

5 - 15  นาที 
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บริหารทั่วไป  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ADM-001-012 
เรื่อง : การขอใช้บริการจองห้องบรรยาย  
ห้องประชุม 

เริ่มใช้ : 2/7/2562 
แผ่นที่ :  2  จาก 2 

 
1. ผู้ปฏิบัต ิ  : ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือเรียงล าดับการขอใช้บริการและลดความเสี่ยงในการให้บริการ 
3. ขอบข่าย  : การขอใช้บริการจองห้องบรรยาย ห้องประชุม 
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
   4.1  อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ 
       4.2  ใบขอใช้บริการ 
        4.3  ธุรการ 

4.4  ห้องบรรยาย / ห้องประชุม 
          4.5  หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 
 6.1  ในการขอใช้บริการจองห้องบรรยาย 
  -  ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดการขอใช้บริการตามแบบฟอร์ม 
  -  ตรวจสอบห้องบรรยาย ห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  -  ลงข้อมูลการขอใช้บริการและให้ผู้ใช้บริการลงชื่อรับบริการทุกครั้ง 
  -  แจ้งให้หน่วยโสตทัศนูปกรณ์รับทราบและตรวจสอบอุปกรณ์ 
  -  ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการล่วงหน้า 3 วันท าการ 
  -  ส่งมอบใบงานให้กับหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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บริหารทั่วไป  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ADM-002-012 
เรื่อง : การจัดการอกสารของธุรการงานเวชนิทัศน์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ :  1  จาก 2 
 

Flow chart เรื่อง การจัดการอกสารของธุรการงานเวชนิทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเอกสารจากส่วนกลาง 

ดุเนื้อความในจดหมายว่าระบุถึงใคร 

แจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบ 

ส่งผิดหน่วยงาน 

อนุมัต ิ

ลงทะเบียนหนังสือรับ และใส่เข้าแฟ้ม
เสนอหัวหน้างาน / ส่งตามรายชื่อที่ระบุ

ในจดหมาย 
 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

ถ่ายส าเนา และ จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

เก็บเข้าตู ้

5 - 15  นาที 
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บริหารทั่วไป  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ADM-002-012 
เรื่อง : การจัดการอกสารของธุรการงานเวชนิทัศน์ เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ :  2 จาก 2 
 

1. ผู้ปฏิบัต ิ  : ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
3. ขอบข่าย  : ปฏิบัติกับเอกสารต่าง ๆ  
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
   4.1  เอกสารจากภายในและภายนอก 
       4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรับและส่งเอกสาร 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 
 6.1  การรับเอกสารจากส่วนกลาง 
  6.1.1  ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นของหน่วยงานหรือไม่ 
   -  เซ็นรับเอกสารในหนังสือของส่วนกลาง 
  6.1.2  จัดแยกเอกสาร (ด่วน, ลับ เป็นต้น) 
 6.2  ลงเลขที่หนังสือรับของหน่วยงาน 
  6.2.1  ประทับตรารับหนังสือของหน่วยงาน  ลงเลขท่ีรับ  วันที่  และเวลา 
  6.2.2  จัดเอกสารเข้าแฟ้มเสนอเซ็น  เพ่ือเสนอต่อหัวหน้างาน 
  6.2.3  เอกสารที่ระบุชื่อหัวหน้างาน  หรือ  ระบุชื่อบุคคลจัดส่งให้กับบุคคลนั้น ๆ  
 6.3  ตรวจเอกสาร 
  6.3.1  ถ้าเป็นเอกสาร  และข่าวสารให้ติดประกาศ 
  6.3.2  ถ้าเป็นหนังสือเวียน  ส่งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
 6.4  จัดเก็บเอกสาร 
  6.4.1  เอกสารประกาศต่าง ๆ ที่หมดก าหนดระยะเวลาแล้วให้จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
  6.4.2  ถ้าเป็นหนังสือเวียน  ให้จัดเก็บหลังจากบุคลากรในหน่วยงานเซ็นรับทราบ  
แล้วจึงท าการเก็บเข้าแฟ้ม 
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บริหารทั่วไป  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ADM-003-012 
เรื่อง : การเบิกวัสดุส านักงาน เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ :  1 จาก 2 
 

Flow chart เรื่อง เบิกวัสดุส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ 

ตรวจสอบตู้วัสดุส านักงาน 

ส่งใบเบิกพัสด ุ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

สอบถามบุคลากรในหน่วยงานและ 
เขียนใบเบิกวัสดสุ านักงาน 

หัวหน้างานพิจารณา
เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

รับพัสด ุ

เก็บเข้าตู ้

1 - 2  สัปดาห ์
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บริหารทั่วไป  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-ADM-003-012 
เรื่อง : การเบิกวัสดุส านักงาน เริ่มใช้ : 2/7/2562 

แผ่นที่ :  2 จาก 2 
 

1. ผู้ปฏิบัต ิ  : ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือน ามาใช้บริการและให้บริการด้านการเรียนการสอน 
3. ขอบข่าย  : เป็นการเบิกวัสดุส านักงานของหน่วยงาน  
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง   
   4.1  ใบเบิกพัสดุ 
       4.2  ตู้เก็บวัสดุส านักงาน 
5. นิยาม  : ไม่มี 
6. รายละเอียด 
 6.1  ตรวจสอบวัสดุส านักงาน 
  6.1.1  ตรวจสอบตู้เก็บวัสดุส านักงานว่ามีสิ่งใดขาดหรือเหลือเท่าใด 
  6.1.2  สอบถามบุคลากรภายในหน่วยงานว่าต้องการสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 6.2  เขียนใบเบิกวัสดุส านักงาน 
  6.2.1  เขียนวัสดุส านักงานท่ีต้องการและจ านวนลงในใบเบิก 
  6.2.2  น าเสนอหัวหน้างานพิจารณาและเซ็นขอเบิก 
  6.2.3  น าใบเบิกส่งฝ่ายพัสดุศูนย์การแพทย์ ฯ อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 

6.2.4  รอรับของที่จัดประมาณ 1- 2 ชั่วโมงตามล าดับการเบิกจ่ายพัสดุ 
 6.3  รับวัสดุส านักงานท่ีด าเนินการเบิก 
  6.3.1  ตรวจเช็คความถูกต้องตามใบขอเบิกท่ีส่ง 
  6.3.2  เซ็นชื่อรับของเมื่อได้รับวัสดุส านักงานครบตามจ านวนที่เบิก 
 6.4  จัดเก็บเข้าตู้ 
  6.4.1  คัดแยกวัสดุแต่ละประเภทออกเป็นพวกเดียวกัน 
  6.4.2  ท าการจัดเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
           ระเบียบการขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์ 
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ระเบียบการขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์ 
 

  1.    งานเวชนิทัศน์จะให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
แพทยศาสตร์เท่านั้น 

2.  ผู้มาขอใช้บริการมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.1  ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 
2.2 อาจารย์แพทย์และหัวหน้างานต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
2.3 หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน 
       ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

3. ผู้มาขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้แทนที่สามารถ
รับผิดชอบตัดสินใจ  และท าความเข้าใจกับผู้บริการได้ อย่างชัดเจน 

4. การให้บริการจะด าเนินไปตามล าดับก่อนหลัง การให้บริการงานด่วนหัวหน้าหรือผู้ที่หัวหน้า
งานมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
และจ านวนวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก 

5. การให้บริการนอกสถานที่  นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  ผู้มาขอใช้บริการต้อง
ด าเนินการขอรถและค่าเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะมีข้อตกลงของแต่ละงานเผยแพร่ให้ทราบ 
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ข้อตกลงการขอใช้บริการงานงานเวชนิทัศน์   

คณะแพทยศาสตร์  มศว 
 
องค์ประกอบ ข้อตกลง มาตรฐานการให้บริการ 

1.หน่วย 
ถ่ายภาพและกจิกรรม
ทางการแพทย์ 
1.1 ขอใช้บริการ  
การถ่ายภาพผู้ป่วยเพื่อใช้ 
ประกอบการเรียน-การ
สอน      
1.2 ถ่ายภาพฟิล์ม 
เอ็กซเรย์ และSpecimen 
ด้วยกล้องดิจติอล 
1.3ถ่ายก๊อปปี้ภาพจาก
หนังสือและวัตถตุ่างๆด้วย
กล้องดิจิตอล     
1.4 ถ่ายภาพกิจกรรม 
ต่างๆ ด้วยกล้องดิจิตอล         
1.5จัดเก็บไฟลภ์าพถ่ายต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ   
บันทึกข้อมูลภาพถ่ายลง
แผ่นซีดรีอม 
 
 

1.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มเพื่อ
ขอใช้บริการด้วยตนเองหรือผู้แทนที่สามารถ 
รับผิดชอบ  ตัดสินใจ  และท าความเข้าใจกับผู้ให้ 
บริการได้อย่างชัดเจน 
2.การให้บริการจะด าเนินไปตามล าดับก่อน-หลัง  
ในการถ่ายภาพหรือส่งงานมาให้ถ่ายภาพงาน
ต่างๆ  หรือถ่ายภาพงานต่างๆ อยา่งน้อย  3  วัน  
ก่อนก าหนดรับงาน 
3.การให้บริการงานด่วนหัวหน้างาน  จะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมโดยยดึความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานและจ านวนวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็น 
หลัก 
4.การให้บริการอยู่ในขอบข่ายของประสิทธิภาพ
และจ านวนของวัสดุ – ครุภณัฑ์  ที่มีอยู่เท่าน้ัน 
5.การให้บริการนอกสถานท่ี   นอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ  อาจารย์หรอืผู้มาขอใช้  
บริการต้องท าเรื่องขอรถค่าเบี้ยเลีย้งนอกเวลา
ราชการ 
6.การให้บริการนสิิตในการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง 
ๆ ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารย์  ที่ 
ปรึกษาเสยีก่อน 
7.การให้บริการที่นอกเหนือจากขอ้ตกลงนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดี    หรือผู้ปฏิบัติราชการ
แทน 

1. การขอใช้บริการการถ่ายภาพตา่งๆ  ใน
กรณีถ่ายด้วยกล้องดิจติอล  จะส่งเป็นไฟล์
รูปภาพ 
จะเสร็จภายใน 3 วัน (ส่งเป็นแผ่น  
ซีดีรอม)ถ้าต้องการพิมพ์(Prints) 
เป็นรูป ภาพจะเสร็จภาพใน 4 วัน (จ านวนไม่
เกิน 30 ภาพ)ระยะเวลาในการส่งงานจะ
ขึ้นอยู่กับจ านวนภาพ 
2. การขอไฟล์รูปภาพกิจกรรมตา่งๆ ของ
คณะฯ  ท่ีทางหน่วยถ่ายภาพฯไปถ่ายมาและ
จัดเก็บไฟล์ภาพต่างๆ  อย่างเป็นระบบ   
ผู้ขอใช้บริการก็จะไดร้ับไฟล์ภาพ 
 โดยบันทึกข้อมูลไฟลภ์าพถ่ายลงแผ่นซีดรีอม 
หรือบันทึกลงอุปกรณ์บันทึกไฟล์ประเภท
ต่างๆ  ภายใน 1 วัน หลังจากมาขอใช้บริการ 
3. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการจะได้ไฟล์
รูปภาพ    และภาพสีในขนาดตา่งๆ  ตาม 
ต้องการ  และได้ภาพท่ีสวยและคมชัด ครบ
ตามจ านวนภายใน 1 วัน   
4.  หากมีเหตุขัดข้องสดุวิสัยไมส่ามารถ
ให้บริการได้  งานเวชนิทัศน์จะแจง้ให้ อาจารย์
หรือผู้ขอใช้บริการทราบโดยทันที 

2.หน่วยโทรทัศน์ศึกษา
ทางการแพทย์ 
2.1ขอใช้บริการบันทึกเทป
วีดิทัศน์ 
2.2ขอใช้บริการตัดต่อเทป
วีดิทัศน์ 
2.3ขอใช้บริการบันทึกเสียง
บรรยาย 
 

1.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มเพื่อ
ขอใช้บริการด้วยตนเองหรือผู้แทนที่สามารถ
รับผิดชอบ  ตัดสินใจ  และความเข้าใจกับผู้
ให้บริการได้อย่างชัดเจน 
2.การให้บริการจะด าเนินไปตามล าดับก่อนหลัง
ดังนั้นอาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรนัดหมาย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันในกรณีถ่ายท าตามสคริป
ควรส่งสคริปให้เจา้หน้าท่ีก่อนอย่างน้อย 3 วัน 
3.ในกรณีที่ไมม่ีสคริปหรือสครปิไมส่มบูรณ์ขั้นตอน
ในการตัดต่อเทปวีดีทัศน์  อาจารย์  ผู้ขอใช้บริการ
หรือผู้ที่สามารถตัดสินใจ    แทนได้ ควรมาเลือก
ภาพด้วยตนเอง 
4.ในการบันทึกเสียงบรรยาย  อาจารย์หรือผู้ขอใช้
บริการต้องเป็นฝ่ายจดัหาผู้บรรยายเสียงและ
ซักซ้อมในการบรรยายมาอย่างด ี
5.การให้บริการงานด่วน  หัวหน้างานจะเป็นผู้

1.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการเทปวดีิทัศน์
ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือท า
กิจกรรมต่างๆ ตามวันและเวลาทีก่ าหนด 
2.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการสามารถขอดู
ภาพที่บันทึกเทป    วีดิทัศน์ได้ภายใน1 วัน 
3.ระยะเวลาในการตัดต่อเทป      วีดิทัศน์
ขึ้นอยู่กับสคริปของเนื้อหา 
4.ระยะเวลาในการบันทึกเสียงข้ึนอยู่กับสคริป
ของเนื้อหา 
5.หากมีเหตุขดัข้องสุดวิสยัไม่สามารถ
ให้บริการได้  งานเวชนิทัศน์จะแจง้ให้อาจารย์
หรือผู้ขอใช้บริการทราบทันที 
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พิจารณาความเหมาะสม  โดยยดึความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานและจ านวนวัสด-ุครุภณัฑ์       ท่ีมีอยู่
เป็นหลัก 
6.การให้บริการอยู่ในขอบข่ายของประสิทธิภาพและ
จ านวนวัสด-ุครุภัณฑ์ที่มีอยู่เท่าน้ัน 
7.การให้บริการนอกสถานที่  นอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ท าเรื่องขอรถและเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ 
8.การให้บริการนสิิตในการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง 
ๆ       และบันทึกเสียงบรรยายตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสยีก่อน 
9.การให้บริการที่นอกเหนือจากขอ้ตกลงนี้  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดีหรือผู้ปฏิบตัิราชการแทน 

3.หน่วยศิลปกรรม 
3.1  การบริการจัดท าภาพ
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร ์
3.2 การบริการตกแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรม Adobe  
PhotoShop 
3.3 การบริการผลิต
โปสเตอร ์
3.4 การบริการผลิตแผ่นพับ
,โบว์ชัวร์ 
3.5 การบริการสร้างสรรค์
งานหุ่น 
จ าลองทางการแพทย์และ
Model รูปแบบต่างๆ 
3.6 การบริการจดั
นิทรรศการ 
3.7 การบริการสร้างสรรค์
พวงมาลา 
3.8 การบริการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรม และ
คอมพิวเตอร์ศลิป ์
 

1.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มเพื่อ
ขอใช้บริการด้วยตนเองหรือ ผู้แทนท่ีสามารถ
รับผิดชอบตดัสินใจ  และท าความเข้าใจกับผู้
ให้บริการได้อย่างชัดเจน 
2.การให้บริการจะด าเนินไปตามล าดับก่อนหลัง
ของผู้มาขอใช้บริการ 
3.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องน าข้อมูล
(ต้นฉบับหรือรูปแบบต่าง ๆและรายละเอยีดของ
งานท่ีต้องการมาให้เจ้าหน้าที่ พรอ้มท้ังอธิบาย
ความต้องการให้เข้าใจในวันที่มาตดิต่อ 
4.ถ้าต้องการให้เก็บข้อมูลลงในแผน่ดิสเกต็  
อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องน าแผ่นดิสเก็ตมา
เอง 
5.การให้บริการงานด่วน  หัวหน้างานจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมโดยยดึความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานและจ านวนวัสด-ุครุภณัฑ์ที่มีอยู่เป็น
หลัก 
6.การให้บริการอยู่ในขอบข่ายของประสิทธิ 
ภาพและจ านวนวัสด-ุครุภณัฑ์ที่มอียู่  
7.การให้บริการที่นอกเหนือจากขอ้ตกลงนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดีหรือผู้ปฏิบตัิราชการแทน 

(3.1), (3.2) 
ประมาณ 1-3 วัน 
 (3.3) 
1.ออกแบบโปสเตอร์ ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงาน 3 วันท าการ 
 (3.4) 
1.ออกแบบแผ่นพับ โบว์ชัวร์ขนาด A4ใช้เวลา
ในการปฏิบัติงาน 5 วันท าการ 
 (3.5) 
1. ควรมีต้นแบบหุ่นจ าลอง  หรือรายละเอียด
ที่เป็นเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้ปฏิบตัิได้ศึกษา 
2.ระยะเวลาในการผลิตหุ่นจ าลองขึ้นอยู่กับ
ความยากง่ายหรือเป็นนวัตกรรมทีใ่หม่ท่ีอยู่ใน
ขั้นทดลองปฏิบัต ิ
(3.6) 
1.ออกแบบโปสเตอร์จัดท านิทรรศการขนาด
ไม่เกิน20 แผ่น ใช้เวลาในการปฏบิัติงาน 10
วัน 
(3.7) 
1.ส่งมอบงานก่อน 1 วัน 
(3.8) 
ประมาณ 1-7 วัน และเป็นไปตามข้อตกลง
ของผู้ใช้บริการกับผู้ปฏบิัต ิ
     หากมีเหตุขัดข้องสุดวสิัยในการ
ปฏิบัติงานอันเป็นเหตุสดุวิสัยทีเ่กดิในขณะ
ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งใหอ้าจารย์
หรือผู้ขอใช้บริการทราบทันที 

4.หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ 
การบริการ 
4.1 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
1. การติดต่อจองห้อง

.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอ
ใช้บริการด้วยตนเองหรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ  ตัดสินใจ และท าความเข้าใจกับผู้
ให้บริการได้อย่างชัดเจน 
2.การให้บริการด าเนินไปตามล าดบัก่อนหลัง  

1.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการมีโสตทัศนูปกรณ์
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามวันและเวลาทีก่ าหนด 
2.จะมีขั้นตอนการใช้ตดิอยู่ที่โสตทศันูปกรณ ์
3.ระยะเวลาในการซ่อม 
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ประชุม, บรรยาย 
2. การบริการติดตั้ง
โสตทัศนูปกรณ ์
3. การซ่อมบ ารุง 
รักษาโสตทัศนูปกรณ ์
4. การให้บริการติดตั้งชุด
ประชุมทางไกล (Tele 
conference) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริการ 
4.2 ด้านคอมพิวเตอร์ 
1  ให้บริการตรวจ 
เช็คเครื่องคอมพิวเตอร ์
2 จัดท าและปรบั 
ปรุงเว็บไซต์หน่วยงานและ
ภาควิชา 
.3  จัดท าโปรแกรม
ส าเรจ็รูป 
4  ติดตั้งโปรแกรมส าหรับ
คอมพิวเตอร ์
 
 

ดังนั้นอาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรนัดหมาย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
3.การให้บริการงานด่วน  หัวหน้างานจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานและจ านวนวัสด-ุครุภณัฑ์  ที่มีอยู่เป็น
หลัก 
4.การให้บริการอยู่ในขอบข่ายของประสิทธิภาพ
และจ านวนวสัด-ุครุภัณฑ์  ที่มีอยู่เท่าน้ัน 
5.ในกรณีที่โสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาช ารุดหรือ
เสียหายงานโสตทัศนศึกษาจะเป็นผู้ซ่อมให้  ส่วน
อะไหล่ทางภาควิชาจะต้องจดัหามาให้หากซ่อม
ไม่ได้ก็จะให้ทางภาควิชาส่งซ่อมกบังานคลังและ
พัสดุต่อไป 
6.ในกรณีที่โสตทัศนูปกรณ์ของงานเวชนิทัศน์
ช ารุดหรือเสียหาย  งานเวชนิทัศนจ์ะเป็น
ผู้ด าเนินการ 
7.การให้บริการนอกสถานท่ี  นอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ  อาจารย์หรอืผู้ขอใช้บริการ
ต้องท าเรื่องขอค่าเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ 
8.การให้บริการที่นอกเหนือจากขอ้ตกลงนี้  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดีหรือผู้ปฏิบตัิราชการแทน 
1.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มเพื่อ
ขอใช้บริการด้วยตนเองหรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ  ตัดสินใจ และท าความเข้าใจกับผู้
ให้บริการได้อย่างชัดเจน 
2.การให้บริการอยู่ในขอบข่ายของประสิทธิภาพ
และจ านวนวสัด-ุครุภัณฑ์  ที่มีอยู่เท่าน้ัน 
3.การให้บริการจะด าเนินไปตามล าดับก่อนหลัง
ของผู้มาขอใช้บริการ 
 
 

       - กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจซ่อมได้เอง 
งานเสร็จภายใน 1 วัน  หรือตามขอบข่ายของ
ประสทิธิภาพและจ านวนวสัด-ุอุปกรณ์ที่มีอยู ่
     - กรณีที่โสตทัศนูปกรณ์ช ารุด 
เสียหายมาก  งานเวชนิทัศน์ไม่สามารถซ่อมไดก็้
จะแจ้งให้อาจารยห์รือผู้ขอใช้บริการทราบโดย
ทันท ี
     
   หากมีเหตุขัดข้องสดุวิสัยไมส่ามารถให้ 
บริการได้  งานเวชนิทัศน์จะแจ้งให้ อาจารย์
หรือผู้ขอใช้บริการทราบทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1-.4) 
การให้บริการเป็นไปตาม 
ระเบียบข้อตกลงการให้บริการของงานเวช
นิทัศน ์
(1) 
-ระยะเวลาในการซ่อม   กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจ
ซ่อมไดเ้อง 
 งานเสร็จภายใน 1-5 วันท าการ     หรือตาม
ขอบข่ายของประสิทธภิาพและจ านวนวัสด-ุ
อุปกรณ์ที่มีอยู ่
(2), (.3) ,(.4) 
- ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละ
งาน หรือโปรแกรม และมีการตกลงกับ
เจ้าหน้าท่ี หากมีปญัหาในการด าเนินงาน
จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทันท่ี 
 

5.  ธุรการ 
5.1  ตรวจเช็คตารางการ
จองโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องเรียน, ห้องบรรยาย , 
ห้องประชุม และ การใช้ 
Teleconference 
 

1.อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มเพื่อ
ขอใช้บริการด้วยตนเองหรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ  ตัดสินใจ และท าความเข้าใจกับผู้
ให้บริการได้อย่างชัดเจน 
2.การให้บริการจะด าเนินไปตามล าดับก่อนหลัง
ของผู้มาขอใช้บริการ 
 

(5.1) 
การให้บริการเป็นไปตาม 
ระเบียบข้อตกลงการให้บริการของงานเวช
นิทัศน ์
(ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงระยะเวลา 
สถานท่ีการใช้ห้องภายใน 5 นาที) 
(5.2), (5.3)  
สามารถส่งงานไดต้ามก าหนด 
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ตัวอย่าง 
ใบขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์  องครักษ์  
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ตัวอย่าง 
ใบขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์ ประสานมิตร   
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ข้อสรุปท้ายเล่ม 
 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้ด าเนินการทบทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่12 และ
ปรับปรุงโครงสร้างภายนอก และภายในงานให้เหมาะสม ตามการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทั้ง
ยังตรวจค าผิดปรับแก้ ให้ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ที่ได้อ่านเกิดความเข้าใจมากข้ึน  เป็นคู่มือปฏิบัติงานที่มี
รายละเอียดขนาดเหมาะสม สามารถหยิบง่ายมากข้ึน ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน และหวังว่าผู้บริหาร 
และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ที่มาใช้บริการมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานของหน่วยต่างในงานเวช
นิทัศน์ ได้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารทุกๆท่าน ที่ช่วยกันส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพได้และสามารถสร้างความก้าวหน้าของตนเองในอนาคตได ้ด้วยจิตคาราวะ 
 
        บุคลากรงานเวชนิทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 



งานเวชนิทัศน์ สร้างสรรค์ 2 กรกฎาคม 2562                                                   
ขอขอบคุณภาพประกอบ https://th.pngtree.com/ 
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