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บทท่ี 1 บทนํา 

ความเปนมาและความจําเปน 

 เนื่องจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว สงผลกระทบ 

ตอสังคมโดยรวม ความรู พ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีอยูอาจไมเพียงพอ 

ตอการดํารงชีวิตในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองวิจัยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันยุคทันสมัย และสอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

ท่ี เ กิดข้ึนของโลกในยุคปจจุบัน ในการวิจัยพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร หนังสือเรียน คู มือครู  หนังสือ 

สื่อเสริมตาง ๆ นั้นมีความจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงสื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอน การทดลอง 

และสาธิตปรากฏการณตาง ๆ ควบคูกันไปดวย เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาของวิชาอยางถองแท 

ไดงายข้ึน ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

มีภารกิจหลักสําคัญในการท่ีจะดําเนินการวิจัย พัฒนา ปรับปรุง และผลิตสื่ออุปกรณตาง ๆ เพ่ือใชประกอบ 

การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี อีกท้ังยังตองใหบริการสนับสนุนหนวยงาน

วิชาการของ สสวท. ในดานตาง ๆ อาทิเชน การซอมแซมครุภัณฑ จัดเตรียมชิ้นสวนวัสดุประกอบการอบรม  

จัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายเปนตน ซ่ึงภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงสื่อ

อุปกรณประกอบกิจกรรมและหนังสือเรียนนั้น มีความจําเปนตองไดรับความรวมมือจาก นักวิชาการ ผูชํานาญ 

ผูเชี่ยวชาญ ท้ังฝายวิชาการและเจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีเทคนิคอาวุโส ผูชํานาญดานเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ 

ดานเทคนิคของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ รวมถึงผูมีความรูความสามารถจากหนวยงานภายนอก เพ่ือให

การผลิตสื่ออุปกรณและชิ้นสวนวัสดุตาง ๆ สําหรับกิจกรรม หนังสือเรียน คูมือครู หนังสือเสริมตาง ๆ  มีความ 

ถูกตองตามหลักการ มีความแข็งแรงคงทนเหมาะสม ใชงานงายและรูปลักษณสวยงาม  

 ในปจจุบันฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณมีกระบวนการทํางานท่ีเปนมาตรฐานในการใหบริการ ผลิตสื่อ

อุปกรณประกอบการเรียนการสอน วัสดุชิ้นสวนอุปกรณสําหรับประกอบกิจกรรมการอบรมวิชาการ  เจาหนาท่ี  

ของหนวยงานมีความรูความเขาใจในกระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานเปนอยางดี อันเกิดมาจาก        

การปฏิบัติงานกันมานานจึงเกิดความเขาใจและความชํานาญ แตมิไดมีคูมือปฏิบัติงานใหกับพนักงานเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเปนลายลักษณอักษรชัดเจน ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบโดยตรงกับพนักงานหรือเจาหนาท่ี

ของหนวยงานคนรุนใหมท่ีจะเขาปฏิบัติงานตอไป อาจเกิดปญหาดานการสื่อสาร ความสับสนตอข้ันตอน

กระบวนการปฏิบัติ มีขอขัดแยงในดานวิธีการดําเนินงาน อันเนื่องมาจากความไมชัดเจนของเอกสารข้ันตอน 

และกระบวนการในการปฏิบัติงานผลิตสื่ออุปกรณ และการบริการกับหนวยงานตาง ๆ ขององคกร ซ่ึงอาจสงผล

กระทบทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน ไมสามารถผลิตสื่ออุปกรณไดทันตอความตองการของผูขอรับบริการ 

หรืออาจจะเกิดความซํ้าซอนในกระบวนการทํางาน หรือการสงตอกระบวนการผลิตชิ้นสวนหรือชิ้นงานในการผลิต 

ข้ันตอนการประกอบสื่ออุปกรณไมเปนไปตามท่ีวางแผน การทดลองหรือทดสอบการทํางานของสื่ออุปกรณ  



2 
 
การตรวจสอบการคุณภาพ รวมถึงการรวบรวมผลงานการผลิตสื่ออุปกรณและการรายงานผลการปฏิบัติ 

ของหนวยงานได 

วัตถุประสงคของคูมือปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลความรู (Tacit knowledge) เก่ียวกับแนวทาง เทคนิค ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน

ภายในฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีเทคนิคมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน เพ่ือใช

ประโยชนในการบริหารจัดการ 

3. เพ่ือใหการทํางานของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณมีมาตรฐาน ผลิตผลหรือการบริการตาง ๆ  

มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกําาหนดเวลา 

4. เพ่ีอสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และสรุปบทเรียนจากประสบการณของ ผูปฏิบัติงาน เผยแพรให

เจาหนาท่ีรุนหลังๆ ไดใช เปนแนวทางการทํางาน และเขาใจวาควรทําอะไรกอน และหลัง  

ควรปฏิบัติงานอยางใด เม่ือใด กับใคร 

5. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 

ประโยชนของคูมือปฏิบัติงาน 

1. สงเสริมใหไดงานท่ีมีคุณภาพตามท่ีกําหนด 

2. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน  

3. แตละหนวยงานรูงานซ่ึงกันและกัน 

4. บุคลากรหรือเจาหนาท่ีสามารถทํางานแทนกันได 

5. สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เม่ือมีการโยกยายตําแหนงของการปฏิบัติงาน 

6. ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซับซอน 

7. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 

8. ชวยเสริมสรางความม่ันใจในการทํางาน  

9. ชวยใหเกิดความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงาน 

10. ชวยลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

11. ชวยลดการตอบคําถาม 

12. ชวยลดเวลาในการสอนงาน 

13. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 

14. ชวยในการออกแบบระบบงานใหม และปรับปรุงงาน 
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ขอบเขตของคูมือ 

คู มือปฏิบัติงานเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนา ท่ีของ 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณในการผลิตสื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ท่ีมีชิ้นสวนวัสดุอุปกรณเก่ียวของกับงานอิเล็กทรอนิกส 
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บทท่ี 2 วิเคราะหงาน 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทคนิคฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณในการปฏิบัติงานผลิต

สื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี รวมท้ังการ

ใหบริการงานทางดานชางเทคนิคตาง ๆ ใหกับหนวยงานตางของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี  และหนวยงานภายนอก ผู จัดทําคู มือการปฏิบัติ งานไดวิ เคราะหงานออกเปน ดังนี้   

(1) โครงสรางฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ (2) ภาระหนาท่ีของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ  

(3) งานบริการผลิตสื่ออุปกรณ (4) บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ (5) ลักษณะการปฏิบัติงาน 

1.  โครงสรางฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอํานวยการและธุรการ รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งาน

อาคารสถานท่ี งานยายพาหนะ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู การควบคุมภายใน 

การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

งานบริการวิชาการส่ืออุปกรณ รับผิดชอบ งานสงเสริมเผยแพรและประชาสัมพันธผลผลิตสื่ออุปกรณการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหคําปรึกษาแนะนําการผลิตและการใชงาน 

สื่ออุปกรณ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการ งานบริการทรัพยสินทางปญญา การยื่นจดสิทธิบัตร 

การประดิษฐ การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

งานบริการหนวยงานและการผลิตส่ืออุปกรณ รับผิดชอบ การวิจัยพัฒนา ปรับปรุง สรางและผลิตสื่อ

อุปกรณตนแบบประกอบการเรียนการสอน สื่ออุปกรณเพ่ือใชในการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดกิจกรรมการ

ผลิตชิ้นสวน วัสดุ อุปกรณ และสื่ออุปกรณสําหรับการจัดประชุม การฝกอบรม บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ 

ผูอํานวยการ 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

 

งานอํานวยการ

และธุรการ 

 

งานบริการวิชาการ

ดานสื่ออุปกรณ 

 

งานบริการหนวยงานและ

ผลิตสื่ออุปกรณ 
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เครื่องจักร สื่ออุปกรณ ครุภัณฑภายในหนวยงาน และการใหบริการซอมแซม เครื่องมือ สื่ออุปกรณ ครุภัณฑ 

หนวยงานภายในองคกร การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ภารกิจหนาท่ีของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณมีภาระหนาท่ีในการวิจัย พัฒนา ปรับปรุง สรางสื่ออุปกรณประกอบ 

การเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี งานบริการดานสื่ออุปกรณ วิชาการการผลิตสื่ออุปกรณ 

บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สื่ออุปกรณ อุปกรณสํานักงานและครุภัณฑตาง ๆ ภายใน

องคกร งานสงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ สื่ออุปกรณและกิจกรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี

ผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยมีเนื้องานดังนี้ 

1. งานดานสรางส่ืออุปกรณดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

1.1 การวิจัย พัฒนา ปรับปรุง สรางและผลิตสื่ออุปกรณตนแบบประกอบการเรียนการสอน 

1.2 การผลิตสื่ออุปกรณเพ่ือใชในการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดกิจกรรมวิชาการ 

1.3 การผลิตชิ้นสวน วัสดุ อุปกรณ และผลิตสื่ออุปกรณสําหรับการจัดประชุม การฝกอบรม 

2. งานดานบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ส่ืออุปกรณ อุปกรณสํานักงานและ

ครุภัณฑตาง ๆ ภายในองคกร 

2.1 บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร สื่ออุปกรณ ครุภัณฑของฝายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ 

2.2 การใหบริการปรับปรุง ซอมแซม เครื่องมือ สื่ออุปกรณ ครุภัณฑ ของหนวยงานภายในองคกร 

สสวท. 

3. งานสงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ส่ืออุปกรณและกิจกรรม 

3.1 การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใชและการผลิตสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

3.2 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธสื่ออุปกรณ 

3.3 การใหคําปรึกษาแนะนําการผลิตและการใชงานสื่ออุปกรณท้ังภายในและภายนอกองคกร 

3.4 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการดานผลผลิตและสื่ออุปกรณขององคกร 

3.5 การดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญาและการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ 

3. งานบริการผลิตส่ืออุปกรณของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณดําเนินการใหบริการกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร โดยจะมี

แบบฟอรมใบขอรับบริการ (อบ.1) ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีความประสงคตองการฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ

ดําเนินการในการสรางสื่ออุปกรณ ตนแบบ การผลิตสื่ออุปกรณ การผลิตชิ้นสวนวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชประกอบ
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หนังสือเรียน ประกอบการทดลอง การเรียนการสอน การฝกอบรมตาง ๆ  หรือการซอมแซม พัฒนา ปรับปรุง สื่อ

อุปกรณตาง ๆ โดยสามารแบงลักษณะงานออกไดเปนดังนี้ 

1. การสรางสื่ออุปกรณตนแบบ หรือพัฒนาสื่ออุปกรณรูปแบบใหม 

2. การผลิตสื่ออุปกรณเพ่ือใชในการฝกอบรม 

3. การผลิตวัสดุหรือชิ้นสวนอุปกรณประกอบกิจกรรมวิชาการ 

4. การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพรูปแบบตาง ๆ  

5. การซอมแซม ปรับปรุง สื่ออุปกรณเดิมท่ีชํารุด 

6. การซอมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑของฝายออกแบบฯ และขององคกร 

ในการดําเนินงานตามใบขอรับบริการ (อบ.1) ของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณนั้น เม่ือผูขอรับบริการ

สงแบบฟอรมใหกับเจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปของฝายออกแบบฯ แลว เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปจะประสานงานกับ

หัวหนาสวนผลิตสื่ออุปกรณและผูขอรับบริการ เพ่ือประชุมหารือลักษณะหรือรูปแบบของชิ้นงานสื่ออุปกรณนั้น 

จัดอยูในประเภทใด สรางสื่ออุปกรณตนแบบ ผลิตสื่ออุปกรณหรือผลิตวัสดุชิ้นสวนอุปกรณเพ่ือการอบรม งานสื่อ

สิ่งพิมพ งานซอมแซม ปรับปรุง สื่ออุปกรณเดิมท่ีชํารุด งานซอมแซมครุภัณฑของหนวยงาน เม่ือไดขอสรุป 

ของลักษณะชิ้นงานสื่ออุปกรณ วัตถุประสงคของการนําไปใชงาน วันเวลาท่ีตองการแลวนั้น หัวหนาสวนผลิตสวน

อุปกรณจะประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนการทํางานในข้ันตอไป 

ในข้ันตอนของการผลิตสื่ออุปกรณนั้นหัวหนาสวนผลิตสวนอุปกรณจะประชุมทีมงานท้ังหมด  

ท้ังผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ เจาหนาท่ีเทคนิค เพ่ือหารือกระบวนการผลิตสื่ออุปกรณนั้น ๆ วิเคราะหหลักการ 

ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทํางานของสื่ออุปกรณ เม่ือไดขอสรุปแลวจึงเริ่มเขาสู

กระบวนการออกแบบสื่ออุปกรณ การกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของสื่ออุปกรณ พรอมท้ังการเลือกใชวสัดุ

ในการผลิตสื่ออุปกรณ (ซ่ึงหากเปนการสรางสื่ออุปกรณตนแบบท่ียังไปเคยทํามากอนนั้น จะมีการสรางอุปกรณ 

ดวยวัสดุอยางงายๆ เพ่ือทดลองตามหลักการทํางานกอน) เม่ือไดขอสรุปกระบวนการผลิตสื่ออุปกรณนั้น ๆ  

แลว หัวหนาสวนการผลิตสื่ออุปกรณจะมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบงานผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ตามความถนัด

ทางดานชางของเจาหนาท่ีแตละคนรับไปดําเนินการ พรอมท้ังสงใบรายการจัดซ้ือวัสดุใหกับเจาหนาท่ีพัสดุ 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณดําเนินการจัดหาวัสดุในการผลิตตอไป ซ่ึงเจาหนาท่ีพัสดุจะดําเนินการตรวจสอบ

วัสดุคงเหลือภายในหนวยงานกอนวามีเพียงพอหรือไม ถาวัสดุนั้นมีอยูแลวจะแจงผูรับผิดชอบดําเนินการผลิต

ชิ้นงานไดเลย หากวัสดุนั้นไมมีอยูจะดําเนินการจัดหาจัดซ้ือนั้นตอไป และเม่ือกระบวนการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ  

ตามสายงานเปนท่ีเรียบรอยแลว จะทําการประกอบ ทดลอง และสงมอบงานตอไป 
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4. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีเทคนิค 

เจาหนาท่ีเทคนิคฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ตามภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน ทางดานชางหรือทางดานเทคนิคเบื้องตน  ตามแบบหรือวิธีการท่ีกําหนดให

อันประกอบดวย 

1. งานดานพัฒนา ปรับปรุง สรางส่ืออุปกรณดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

1.1 การวิจัยพัฒนา ปรับปรุง สรางและผลิตสื่ออุปกรณตนแบบประกอบการเรียนการสอน 

1.2 การผลิตสื่ออุปกรณเพ่ือใชในการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดกิจกรรม 

1.3 การผลิตชิ้นสวน วัสดุ อุปกรณ และสื่ออุปกรณสําหรับการจัดประชุม การฝกอบรม 

2. งานดานบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ส่ืออุปกรณ อุปกรณสํานักงานและ

ครุภัณฑตาง ๆ ภายในองคกร 

2.1 บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร สื่ออุปกรณ ครุภัณฑภายในหนวยงาน 

2.2 การใหบริการซอมแซม เครื่องมือ สื่ออุปกรณ ครุภัณฑ หนวยงานภายในองคกร 

3. งานดานสนับสนุน สงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ส่ืออุปกรณและกิจกรรม 

3.1 เปนวิทยากรและผูชวยวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ 

3.2 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธสื่ออุปกรณ 

3.3 การใหคําปรึกษาแนะนําการผลิตและการใชงานสื่ออุปกรณ 

3.4 การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมดานสื่ออุปกรณ 

4. งานดานการวางแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 

4.1 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานดานการวิจัย พัฒนา ปรับปรุง สรางสื่ออุปกรณตาง ๆ รวมท้ังการ

ใหบริการตาง ๆ 

4.2 การจัดทําแผนจัดซ้ือเครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑของหนวยงาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

พัฒนา ปรับปรุง ผลิตสื่ออุปกรณ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

5.1 เปนกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ ตามคําสั่งแตงตั้งขององคกร 

5.2 เปนกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ ตามคําสั่งแตงตั้งของหนวยงานภายนอกองคกร 
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5. ลักษณะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทคนิค 

เจาหนา ท่ีเทคนิคฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณมีลักษณะการปฏิบั ติงานตามภารกิจหนา ท่ี 

ของหนวยงาน ทางดานชางหรือทางดานเทคนิคเบื้องตน ตามแบบหรือวิธีการท่ีกําหนดใหอันประกอบดวย 

1. งานดานพัฒนา ปรับปรุง สรางส่ืออุปกรณดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

1.1 รวมประชุมวางแผนการสรางและผลิตสื่ออุปกรณตาง ๆ 

1.2 รวมออกแบบและเขียนแบบในการสรางและผลิตสื่ออุปกรณตาง ๆ 

1.3 จําแนกวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการสรางและผลิตสื่ออุปกรณตาง ๆ 

1.4 จัดหาหรือจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการสรางและผลิตสื่ออุปกรณตาง ๆ 

1.5 ปฏิบัติงานชางเทคนิคตามสายวิชาชีพ และงานชางเทคนิคอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานดานปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และส่ืออุปกรณตาง ๆ 

2.1 ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

2.2 ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงานและครุภัณฑตาง ๆ ของหนวยงาน 

2.3 ใหบริการงานดานชางเทคนิคกับหนวยงานตาง ๆ ในการซอมแซมสื่ออุปกรณ ครุภัณฑ 

2.4 จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และครุภัณฑตาง ๆ ทดแทนของเดิมท่ีลาสมัย 

3. งานสนับสนุน สงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

3.1 รวมเปนวิทยากรหรือผูชวยวิทยากร รวมท้ังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดประชุม การฝกอบรม

การสรางและการใชสื่ออุปกรณตาง ๆ 

3.2 รวมเปนวิทยากรหรือผูชวยวิทยากร รวมท้ังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานท่ี ในการใหคํา

บรรยายและสาธิตการทํางานของสื่ออุปกรณแกผูเยี่ยมชมหนวยงาน 

4. งานดานการวางแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 

4.1 รวมจัดทําแผนการปฏิบัติงานของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณในดานตาง ๆ เชน การสราง

สื่ออุปกรณตนแบบ การผลิตชิ้นสวนวัสดุอุปกรณในการประชุมและฝกอบรม  

4.2 รวมจัดทําแผนจัดซ้ือเครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑของหนวยงาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

พัฒนา ปรับปรุง ผลิตสื่ออุปกรณ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

5.1 เปนกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ ตามคําสั่งแตงตั้งขององคกร เชน  กรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

กรรมการเปดซองสอบราคา กรรมการตรวจรับพัสดุ 

5.2 เปนกรรมการหรือคณะทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ตามคําสั่งแตงตั้งขององคกร เชน กรรมการ

นิทรรศการ กรรมการสโมสร กรรมการการจัดประชมุและกิจกรรมตาง ๆ 
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บทท่ี 3 องคประกอบของงานดานการผลิตส่ืออุปกรณ 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหบริการผลิตสื่ออุปกรณท่ีมีสวนของไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ ผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขอนําเสนอองคประกอบงานใหบริการ โดยมีดังนี้  

(1) ประเภทของงาน (2) แบบฟอรมใบขอรับบริการ (3) แผนผังการผลิตสื่ออุปกรณในลักษณะตาง ๆ 

1. ประเภทของงาน 

การใหบริการของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณมีดวยกันหลากหลายรูปแบบท้ังการผลิตสื่ออุปกรณ

ตนแบบประกอบการเรียนการสอน การผลิตสื่ออุปกรณ ชิ้นสวนอุปกรณและวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการอบรม  

การซอมแซมสื่ออุปกรณและครุภัณฑ การออกแบบกราฟฟกภาพและการจัดพิมพภาพ เพ่ือรองรับการใหบริการ

หนวยภายในองคกร โดยจําแนกงานไดดังนี้ 

(1) งานผลิตสื่ออุปกรณตนแบบ เปนการผลิตสื่ออุปกรณท่ีหนวยงานยังไมเคยดําเนินการมากอน อาจเปน

สื่ออุปกรณใหมประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี หรือกิจกรรมใหมๆ 

เปนตน ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาดําเนินการท่ียาวนานกวาการผลิตสื่ออุปกรณประเภทอ่ืน ๆ มีความ

ยุงยากและสลับซับซอน รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงจนไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน และนําไปสู

การดําเนินการจดทรัพยสินทางปญญาตอไป 

(2) งานผลิตสื่ออุปกรณประกอบการอบรม เปนอุปกรณท่ีเคยดําเนินการผลิตมาบางแลว มีแบบ 

หรือตัวอยางใหพิจารณาใหการผลิตอาจมีชิ้นสวนตาง ๆ เชน ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส งานไม  

งานพลาสติก และงานโลหะ  ซ่ึงจําเปนตองใหเจาหนาท่ีเทคนิคในแตละดานดําเนินการผลิตชิ้นสวน

ตาง ๆ แลวนํามาประกอบเปนสื่ออุปกรณ 

(3) งานผลิตชิ้นสวนอุปกรณประกอบการอบรม เปนการผลิตชิ้นสวนอุปกรณในแตละสวนเพ่ือนําไปใชใน

การอบรมผลิตสื่ออุปกรณของนักวิชาการ ชิ้นสวนตาง ๆ จะถูกมอบหมายใหเจาหนาท่ีเทคนิคใหแตละ

ดานดําเนินการและสงมอบเม่ือผลิตเสร็จโดยมิไดประกอบข้ึนเปนสื่ออุปกรณ 

(4) งานจัดเตรียมวัสดุเพ่ือการอบรม เปนการจัดหาวสัดุใหกับนักวิชาการเพ่ือใชในการอบรม เซน แผนไม

และพลาสติก ทอพลาสติกและโลหะ มีการผลิตใหไดขนาดและรูปแบบตามท่ีตองการ 

(5) งานซอมแซมสื่ออุปกรณ เปนการใหบริการซอมแซมสื่ออุปกรณท่ีชํารุด เสียหาย ชิ้นสวนอุปกรณ 

ไมครบ จนไปไมสามารถใชงานได 

(6) งานซอมแซมครุภัณฑ เปนการใหบริการซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน หรือ สื่ออุปกรณ

มาตรฐาน ท่ีชํารุดเสียหายไมสามารถใหงานได โดยฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณจะดําเนินการ

ซอมแซมและสํารวจความเสียหายเบื้องตน หากไมสามารถแกไขไดเองก็จําดําเนินการจัดหาผูให

บริการภายนอกดําเนินการซอมแซม 
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(7) งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพขนาดใหญ เพ่ือรองรับการประชาสัมพันธ การประชุม จัดแสดง

นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร 

2. แบบฟอรมใบขอรับบริการ 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณไดจัดทําเอกสารสําหรับหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีความประสงคขอใชบริการ

ในงานผลิตสื่ออุปกรณการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมท้ังการผลิต

ชิ้นสวนวัสดุอุปกรณ งานซอมแซมปรับปรุงตาง ๆ และงานจัดพิมพเอกสารหรือปายโปสเตอรขนาดใหญ 

เปนตนโดยใบขอรับบริการนั้นฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณไดดําเนินการอัพโหลดข้ึนเว็บไซตเพ่ือให

งายและสะดวกตอผูจะขอรับบริการ

http://kmportal.ipst.ac.th/multimedia/snaks/form/Design01.pdf  

 

http://kmportal.ipst.ac.th/multimedia/snaks/form/Design01.pdf
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ในการกรอกขอมูลใบขอรับบริการ (อบ1) เพ่ือขอรับบริการนั้น ผูขอรับบริการจําเปนตองบันทึกขอมูลตาง 

ๆ ท่ีมีความจําเปนตอผูใหบริการท่ีจะดําเนินการใหบริการผลิตสื่ออุปกรณตาง ๆใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ของการใชงาน อีกท้ังใบขอรับบริการนี้จะสื่อถึงปริมาณงาน ความถ่ี ของการใหบริการของฝายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ ซ่ึงรายละเอียดในการบันทึกรายการสวนท่ี 1 ของผูขอรับบริการมีดังนี้ 

1. วันท่ีขอรับบริการ 

2. หนวยงานของผูขอรับบริการ สํานัก  สาขา ฝาย สวนงาน หรือ โครงการ 

3. ลักษณะงานท่ีตองการใหดําเนินการ ซ่ึงเปนการทําเครื่องหมายถูกลงในชองท่ีกําหนดให ซ่ึงในบางครั้ง

ผูขอรับบริการอาจไมทราบวาสิ่งท่ีตองการใหดําเนินการนั้นเปนงานประเภทใด อาจเวนไวกอนและ

เม่ือมีการประชุมรวมกันจึงหาขอสรุปและบันทึกขอมูล 

- สรางอุปกรณตนแบบ หมายถึง อุปกรณใหม หรือ อุปกรณรูปแบบใหมๆ ท่ีฝายออกแบบยังไมเคย

ดําเนินการให และมีแนวโนมท่ีจะดําเนินการจดทรัพยสินทางปญญาไดตอไป 

- ผลิตอุปกรณ หมายถึง อุปกรณท่ีเคยมีการผลิตมาแลว และตองการผลิตจํานวนมาก ๆ เพ่ือใชในการ

ฝกอบรม 

- ซอม/ปรับปรุงอุปกรณ หมายถึง สื่ออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ ครุภัณฑ ตาง ๆ ท่ีชํารุด

เสียหาย 

- จัดเตรียมวัสดุ หมายถึง งานผลิตชิ้นสวนของ สื่ออุปกรณ หรือ เศษวัสดุเพ่ือใหในการประกอบเปนสื่อ

อุปกรณ เชน ตัดแผนฟวเจอรบอรด ตัดแผนไมบาซา เปนตน 

- ออกแบบ/เขียนแบบ หมายถึง งานออกแบบและเขียนแบบสื่ออุปกรณ อารตเวิรค แผนภาพสําหรับ

หนังสือเรียน ฯลฯ 

- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ หมายถึง งานเอกสาร สิ่งพิมพ ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 

- งานทรัพยสินทางปญญา หมายถึง การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ  

จดลิขสิทธิ์ ฯลฯ 

4. วัตถุประสงคของงานท่ีตองการนําไปงาน เชน ประกอบการฝกอบรม เปนตนแบบสื่ออุปกรณ 

5. จํานวนท่ีตองการ เพ่ือใหทราบถึงปริมาณงาน 

6. ชื่องาน  เพ่ือสื่อถึงลักษณะของงานท่ีตองดําเนินการ 

7. รหัสกิจกรรม หากผูขอรับบริการมีงบประมาณในรหัสกิจกรรมของหนวยงาน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุในการ

ผลิตสื่ออุปกรณ ใหใสรหัสกิจกรรมของหนวยงาน 

8. ชื่อผูประสานงาน และ เบอรโทรศัพท ติดตอ 

9. วันท่ีตองการ หมายถึง วันท่ีผูขอรับริการตองการรับของ ซ่ึงผูขอรับบริการควรกําหนดไวกอนวันท่ี

หนวยงานตองการใชจริง 
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10. วันท่ีรับงาน หมายถึง วันท่ีผูขอรับบริการไดรับอุปกรณแลว จึงดําเนินการบันทึกวันท่ี 

11. ลงชื่อผูรับงาน หมายถึง ผูมารับงานหรืออุปกรณ อาจมิใชเจาของงานหรือผุประสานก็ได 

12. รูปแบบและรายละเอียด หมายถึง รายละเอียดขอกําหนดของงานหรือการผลิตสื่ออุปกรณนั้น ยิ่งผู

ขอรับบริการใหขอมูลมากเพียงใดก็จะยิ่งทําใหการผลิตเปนไปไดโดยงายและรวดเร็ว 

13. ลายเซ็นชื่อผูบังคับบัญชา เพ่ือแสดงใหเหตุวาผูบังคับบัญชารับรูรับทราบถึงสิ่งท่ีผูขอรับบริการ

ตองการใหฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณดําเนินการให 
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3. แผนผังการผลิตส่ืออุปกรณในลักษณะตาง ๆ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหารือรวมกันระหวางสวนผลิตส่ืออุปกรณและผูขอรับบริการ 

สวนผลิตส่ืออุปกรณวางแผนการผลิต 

 

จําแนกวัสดุสงสวนจัดหาวัสด ุ

 

ข้ันตอนการผลิตช้ินสวน 

 

ประกอบช้ินสวนส่ืออุปกรณ 

 

ทดสอบการทํางาน 

 

ไมสมบูรณ/ปรับปรุง 

 
บันทึกภาพส่ืออุปกรณ 

 

สมบูรณ 

สงมอบงาน 

ทดลองหลักการ

เบ้ืองตน 

ไมตรงตามความตองการ 

หาทางปรับปรง 

ตรงตามความตองการ 

ใบขอรับบริการ (สรางส่ืออุปกรณตนแบบ) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบการทํางาน 

 

ไมสมบูรณ/ปรับปรุง 

 

ประชุมหารือรวมกันระหวางสวนผลิต

ส่ืออุปกรณและผูขอรับบริการ 

บันทึกภาพส่ืออุปกรณ 

 

สมบูรณ 

สวนผลิตส่ืออุปกรณวางแผนการผลิต 

 

จําแนกวัสดุสงสวนจัดหาวัสด ุ

 

สงมอบงาน 

ข้ันตอนการผลิตช้ินสวน 

 

ประกอบช้ินสวนส่ืออุปกรณ 

 

ใบขอรับบริการ (ผลิตส่ืออุปกรณ)  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหารือรวมกันระหวางสวนผลิต

ส่ืออุปกรณและผูขอรับบริการ 

ตรวจสอบช้ินงาน 

 

ไมสมบูรณ/ปรับปรุง 

 

สวนผลิตส่ืออุปกรณวางแผนการผลิต 

 

จําแนกวัสดุสงสวนจัดหาวัสด ุ

 

บันทึกภาพส่ืออุปกรณ 

 

ข้ันตอนการผลิตช้ินสวน 

 

สมบูรณ 

ใบขอรับบริการ (ช้ินสวนอุปกรณประกอบกิจกรรม) 

สงมอบงาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหารือรวมกันระหวางสวนผลิต
ส่ืออุปกรณและผูขอรับบริการ 

สวนผลิตส่ืออุปกรณวางแผนการผลิต 

 

จําแนกวัสดุสงสวนจัดหาวัสด ุ

 

ไมมี  

 

ใบขอรับบริการ (งานส่ือส่ิงพิมพ)  

 

สมบูรณ 

แกไข 

มี  

 

พิมพดวยเครื่องพิมพขนาดใหญ 
/เครื่องพิมพเลเซอรสี 

สงมอบงาน 

มี Artwork 
/ภาพ/ขอมูล 
ท่ีพรอมพิมพ 

 

จัดวาง/ 
ปรับแก 

 

ผูขอรับบริการ 
ตรวจสอบ Artwork 

/ภาพ/ขอมูล 
 

มี  

 

ไมมี  

 

ตัดแยกช้ิน/ตัดขอบ 

ตรวจสอบช้ินงาน 

 

ใบขอรับบริการ 
(เขียนแบบ/
ออกแบบ) 

 

มีแกไข  

 

ไมมีแกไข  

 

บันทึกภาพส่ืออุปกรณ 

เคลือบผิววัสดุ 
 

เคลือบดวย 

ฟลมเคลือบ 

ไดคัท 
 

แยกช้ิน 
/ตัดขอบ 

 

ใชมือ/เคร่ือง 

ไดคัท 

มี  

 

ไมมี  

 
มี  

 

ไมมี  

 

ไมมี  

 

มี  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบการทํางาน 

 

ไมสมบูรณ/ปรับปรุง 

 

บันทึกภาพส่ืออุปกรณ 

 

สมบูรณ 

ประชุมหารือรวมกันระหวางสวนผลิต

ส่ืออุปกรณและผูขอรับบริการ 

สวนผลิตส่ืออุปกรณวางแผนการซอม 

 

จําแนกวัสดุสงสวนจัดหาวัสด ุ

 

ข้ันตอนการผลิตช้ินสวน 

 

ประกอบช้ินสวนส่ืออุปกรณ 

 

ใบขอรับบริการ (ซอมแซมส่ืออุปกรณ) 

สงมอบงาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกภาพครุภัณฑ 

 

ประชุมหารือรวมกันระหวางสวนผลิต

ส่ืออุปกรณและผูขอรับบริการ 

สวนผลิตส่ืออุปกรณวางแผนการซอม 

 

จําแนกวัสดุสงสวนจัดหาวัสด ุ

 

ข้ันตอนการซอมแซม 

 

ตรวจสอบครุภัณฑ 

 

ซอมเองไมได 

 

ซอมเองได 

 

แจงสวนจัดซ้ือพัสดุ 

 

จัดจาง/สงซอม 

 

ตรวบรับพัสดุงานซอม 

 

ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ 

 

ใบขอรับบริการ (ซอมแซมครุภัณฑ)  

 

สงมอบงาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบขอรับบริการ (ออกแบบ/เขียนแบบ)  

 

ประชุมหารือรวมกันระหวาง 
ผูออกแบบและผูขอรับบริการ 

รับขอมูล/ภาพ จากผูขอรับบริการ 

ภาพ/ขอมูล 
ครบ 

 

หาเพ่ิมเติม 

ออกแบบ/เขียนแบบ 

ผูขอรับบริการ 
ตรวจสอบแบบ 

/Artwork 

/ภาพ/ขอมูล 
 

บันทึกภาพของแบบ/Artwork 

 

สงมอบงาน 

สมบูรณ 

ไมครบ 

ครบ 

แกไข 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบการทํางาน 

 

ใบขอรับบริการ (งานทรัพยสินทางปญญา) 

ประชุมรวมกนัเพ่ือระบุประเภททรัพยสินทางปญญา ในการย่ืนคําขอรับ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ/อนสุิทธิบัตร 

คนขอมลูเบ้ืองตนของสิ่งประดิษฐ การออกแบบผลิตภัณฑ  

ท่ีขอย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร 

  

รวบรวมเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของสิทธิบัตรการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ/ 

อนุสิทธิบัตร  เชน รายละเอียดการประดิษฐ การเปดเผยขอมูลการประดิษฐ 

 ขอถือสิทธิ รูปเขียน ภาพถาย บทสรุปการประดิษฐ 

รวบรวมเอกสารสําเนาบัตรประชาชนผูประดิษฐ/ผูออกแบบผลิตภณัฑ  

กรอกขอมลู คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ผูประดิษฐลงนาม 

โอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นี้ให สสวท. 

ผูรับโอน โดย ผูอํานวยการ สสวท. 

 

เตรียมเอกสารหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

เตรียมเอกสารคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

เตรียมเอกสารหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตรท่ีลงนามแลว 

เอกสารจัดต้ังหนวยงาน สสวท.  

เอกสารแตงต้ัง ผูอํานวยการ สสวท.  

เอกสารยกเวนคาธรรมเนียม 

สําเนาบัตร ปชช. ผอ. สสวท. และผูประดิษฐ 

เอกสารหนังสือมอบอํานาจ 

 

ย่ืนเอกสารคําขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบการทํางาน 

 

ใบขอรับบริการ (งานลิขสิทธิ์) 

 

กรอกขอมลู คําขอแจงขมลูลขิสทิธิ์ 

 

เตรียมเอกสารหนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ ์

 

ผูสรางสรรคลงนาม 

โอนลิขสิทธิ์นี้ให สสวท. 

ผูรับโอน โดย ผูอํานวยการ สสวท. 

 
เตรียมเอกสารคําขอแจงขอมลูลขิสิทธิ ์

เตรียมเอกสารหนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์ท่ีลงนามแลว 

เอกสารจัดต้ังหนวยงาน สสวท.  

เอกสารแตงต้ัง ผูอํานวยการ สสวท.  

เอกสารยกเวนคาธรรมเนียม 

สําเนาบัตร ปชช. ผอ. สสวท. และผูสรางสรรค 

เอกสารหนังสือมอบอํานาจ 

 

ประชุมรวมกนัเพ่ือระบุประเภท ในการแจงขอมลูลขิสิทธิ ์

ประเภทงานอันมลีิขสิทธิ์ วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียง ดนตรีกรรม ภาพยนตร  

งานแพรเสียงแพรภาพ งานอ่ืนใดในแผนวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ 

คนขอมลูเบ้ืองตนคําขอแจงขอมลูลิขสิทธิ ์

มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือไม 

 
รวบรวมเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของขอมูลลิขสิทธิ ์

เอกสารหนังสือ คูมือ อักษร รูปภาพ รูปถาย ภาพเขียน 

เอกสารอนุมัติการจัดทําหนังสือ คูมือ  เอกสารอนุมัติการจัดจาง 

 

รวบรวมเอกสารสําเนาบัตรประชาชนผูสรางสรรค 

 

เตรียมเอกสารหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ ์

 

ผูอํานวยการ สสวท. ลงนาม 

 

ย่ืนเอกสารคําขอแจงขอมลูลขิสทิธิ์  

ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือ ผานระบบ E-filing 
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 บทท่ี 4 ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานการใหบริการผลิตสื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี ท่ีมีองคประกอบของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีมากมาย เชน ชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสท่ีชวยในการแสดงผลตาง ๆ ของอุปกรณ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการควบคุมการทํางาน 

ของสื่ออุปกรณ เปนตน เหลานี้ตองไดรับการออกแบบวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสม สอดคลองกับ 

ความตองการของสื่ออุปกรณนั้น ๆ จําเปนอยางยิ่ง ท่ีเจาหนาท่ีเทคนิคมีความเขาใจในหลักการทํางาน 

ของสื่ออุปกรณท้ังในเรื่องของชิ้นสวนอุปกรณ เครื่องกลหรือกลไกการทํางานของสื่ออุปกรณนั้น เพ่ือนําขอมูลมา

ดําเนินการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสประกอบสื่ออุปกรณ 

การออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเ ม่ือเจาหนาท่ีเทคนิคไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 

ผลิตแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามวัตถุประสงคของการผลิตสื่ออุปกรณตาง ๆ แลวนั้น สามารถกระทําได

หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับลักษณะของการใชงานวงจรนั้น ๆ เม่ือผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการหนาท่ีของการ 

ใชงานสื่ออุปกรณอยางถองแทก็สามารถท่ีจะเลือกใชวงจรและวัสดุท่ีเหมาะสมกับการผลิตสื่ออุปกรณไดโดยงาย ๆ  

และนํามาซ่ึงการออกแบบแผนลายทองแดงแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน 

การออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมการทํางานสามารถใชวงจรอยางงาย เชน วงจรไอซีออป

แอปคอมพาราเตอรเปรียบเทียบคาสัญญาณอินพุต และเม่ือมากกวาเกินท่ีตั้งไวใหอุปกรณเอาตพุตทํางานจะเปด

หรือปดก็ได หรือจะใชไอซีจําพวกไมโครโปรเซสเซอร เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานก็ยอมไดเชนกัน ท้ังนี้ 

ข้ึนอยูกับลักษณะงานและความจําเปน หรืออยางเชนการออกแบบวงจรกําเนิดความถ่ีวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบร

เตอร (Astable Multivibrator) ซ่ึงเปนวงจรท่ีสรางสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) หรือสัญญาณ

นาฬิกา คาบของสัญญาณจํามีคาท่ีแนนอน  ซ่ึงในการออกแบบวงจรอาจใชไอซีออปแอมปเปนวงจรอะสเตเบิลมัลติ

ไวเบรเตอรก็ได หรือจะใชไอซี 555 ซ่ึง IC555 ถูกออกแบบมาใหใชงานไดอเนกประสงค ซ่ึงวงจรท่ีนิยมใชทํา 

มากท่ีสุด คือ Astable Multivibrator  หรือ วงจรสรางสัญญาณ 1 คาบจากการกระตุนหนึ่งครั้ง 

ท้ังนี้กอนการเริ่มตนทํางานผูผลิตสื่ออุปกรณท่ีมีชิ้นสวนเก่ียวของกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําเปนตอง

สรางแผนผังหรือบล็อกไดอะแกรมของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสื่ออุปกรณท่ีจะนําไปใชงานเสียกอนเพ่ือให

เกิดความเขาใจ สามารถตรวจสอบการทํางานในภายหลังได ข้ันตอนการทํางานและวิธีการปฏิบัติงานผลิตสื่อ

อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีดังนี้ 
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ข้ันตอนการผลิตช้ินสวน / สื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการสวนผลิตส่ืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

ออกแบบแผงวงจรสําเร็จรูป PCB (Printed circuit board) 

ทดลองตอวงจรเบ้ืองตน 

 

ทดสอบ 

การทํางาน 

ใชงานไมได 

บันทึกภาพส่ืออุปกรณ 

 

ศึกษาหลักการทํางานของส่ืออุปกรณ 

ปรับปรุงแกไข 

ใชงานได 

 

จําแนกรายการวัสดุ / จัดจางผลิตแผน PCB / จัดซ้ือช้ินสวน 

ประกอบแผงวงจรสําเร็จรูปและทดสอบ 

ทดสอบ 

การทํางาน 

เสร็จสมบูรณ 

 

สงมอบงาน 
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ข้ันตอนการผลิตส่ืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส 

1. การสืบคนขอมูล เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจในการผลิตสื่ออุปกรณนั้น ๆ จึงจําเปนตองคนควาและ

รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของและศึกษาหลักการทํางานของสื่ออุปกรณนั้น ๆ ท้ังทางดานกลไก ชิ้นสวน

อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงกระบวนการทํางาน การทดลอง และหลักการเรียน 

การสอนในวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมขอมูลตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหและนําไปสูการออกแบบ 

สื่ออุปกรณนั้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวอยางเชน การผลิตสื่ออุปกรณชุดกลองแสงเลเซอรเพ่ือใชในการทดลองในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องแสง ซ่ึงแต

เดิมใชกลองแสงท่ีมีแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไส จึงจําเปนตองศึกษาหลักการใชงานของกลองเดิมขอดีและขอเสีย 

ศึกษาชนิดของแสงเลเซอรตาง ๆ การใชงานคุณสมบัติของหัวเลเซอร เพ่ือนําไปใชในการออกแบบวงจรควบคุม 

กลองแสงแบบหลอดไส (เดิม) กลองแสงแบบเลเซอร (ใหม) 

1. ความสวางและเขมแสงนอย 1. ความเขมแสงสูง ใชงานในท่ีสวางได 

2. หลอดไสเปดใชงานนาน ๆ จะเกิดความรอน

สะสมสูง 

2. เลเซอรใชพลังงานนอย ความรอนไมสูง 

3. ลําแสงจะบานออกเรื่อย ๆ เม่ือหางจาก

แหลงกําเนิดแสงไสหลอด 

3. ลําแสงไมบานออกแมหางจะแหลงกําเนิดแสง

เลเซอร 

4. มี อุปกรณหลายชิ้ นแจกจาก กัน ทํา ให

อุปกรณอาจสูญหายไดงาย 

4. สามารถออกแบบใหอุปกรณทุกชิ้นอยูในกลอง

เดียวกันได เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
 

                 

                       
 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID%3D1552968&imgrefurl=http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID%3D9530000066802&docid=FTFONz_i2nm_nM&tbnid=JDltu4CdnsVW2M:&vet=10ahUKEwi9pKX_tcTUAhUIr48KHcvfDPMQMwhVKC0wLQ..i&w=500&h=375&bih=560&biw=737&q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&ved=0ahUKEwi9pKX_tcTUAhUIr48KHcvfDPMQMwhVKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
http://i1135.photobucket.com/albums/m636/panyakon/laser%20pointer%20cnc/laser3.jpg
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2. การประชุมรวมกันกับทีมงาน ในการออกแบบสื่ออุปกรณนั้น ๆ ท่ีมีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเขามาเก่ียวของ 

เพ่ือใหไดมุมมองและความเห็นท่ีหลากหลายจากผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ นักวิชาการ และชางเทคนิค  

ท้ังทางดานเครื่องยนตกลไก ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แมคคาทรอนิกส เพ่ือนําขอมูลตาง ๆ รวบรวมมาเปน

ขอสรุปในการออกแบบสื่ออุปกรณ 

ตัวอยางเชน การเปลี่ยนลําแสงเลเซอรจากจุดเปนแถบแสงสี ซ่ึงใชหลักการทางวิทยาศาสตร โดยการนําแทง

แกวกลมตันมาวางดานหนาของหัวเลเซอร เม่ือลําแสงเลเซอรแบบจุดผานแทงแกวจะเกิดเปนแถบลําแสง จึงไม

จําเปนตองใชแผนสริดก้ันใหเกิดลําขนาดเหมือนหลอดไส 

    

 เนื่องจากหัวเลเซอรเปนลักษณะคลายแทงทองเหลืองขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร และมีความ

ยาวเพียง 10 มิลลิเมตร จึงจําเปนตองมีการออกแบบวิธีการจับยึดท่ีสะดวกตอการประกอบ และสามารถหมุน

ปรับแตงไดโดยงาย เม่ือตองการใหเกิดลําขนาน ประสบการณความรูความสามารถของเจาหนาท่ีเทคนิค

อิเล็กทรอนิกสเพียงผูเดียวอาจไมเพียงพอ การไดชางเทคนิคในศาสตรตาง ๆ เขามารวมพิจารณาจึงจะไดชิ้นงานท่ีดี

มีประสิทธิภาพสูง  

 

ดังภาพชุดยึดหัวเลเซอรลําขนาน แทงหัวเลเซอรจะยึดติดกับเม็ดลูกปดกอนและขันล็อคดวยสกรูตัว

หนอนขนาดเล็ก และนํามายึดกับแทนพลาสติกใสท่ีเจาะรูตําแหนงเลเซอรไว 3 ชุด สวนแทงแกวท่ีติดตั้งขวาง

หนาลําแสงเลเซอรสามารถสอดเขาดานขางไดอยางงายดาย 
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3. การออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เม่ือไดขอสรุปการหลักการทํางานของสื่ออุปกรณนั้น ๆ ท้ัง

ทางดานการผลิตกลไก ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ผลิตชิ้นสวน การประกอบ และการทดลอง เรียบรอยแลว 

เจาหนาท่ีเทคนิคดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจึงดําเนินการข้ันตอนกระบวนการผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสของสื่ออุปกรณ อาทิเชน วงจรสําหรับงานควบคุมกลไก วงจรการแสดงผล หรือวงจร

ควบคุมและแสดงผล หรือวงจรสําหรับวัดคาทางไฟฟาตาง ๆ เปนตน 

ตัวอยางเชน การออกแบบใชวงจรกําเนิดความถ่ีควบคุมหัวเลเซอร เพ่ือลดการใชพลังงานและถนอมอายุ

การใชงานของหัวเลเซอร เพราะหัวเลเซอรหากไดรับกระแสตอเนื่องจะเกิดเปนความรอนสะสมทําใหหัวเลเซอร

เสียหายได 

         
 

4. ทดลองวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน เม่ือไดออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

เปนท่ีเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีเทคนิคมีความจําเปนตองทําการตอวงจรเพ่ือทดสอบกระบวนการทํางาน

ของวงจรท่ีไดทําการออกแบบนั้น ๆ เพ่ือใหแนใจวาวงจรท่ีออกแบบมาสามารถใชงานไดตามวตัถุประสงค 

โดยเบื้องตนอาจตอวงจรทดลองบนแผนโฟโตบอรด หรือ แผนปริ้นอเนกประสงคก็ได เพ่ือทดสอบ 

การทํางานของวงจรท่ีไดออกแบบไว พรอมท้ังปรับปรุงแกไขจนไดวงจรท่ีสามารถใหงานไดจริงตามความ

ตองการ เพราะในบางครั้งของการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองปรับเปลี่ยนคาของตัวอุปกรณ

ตาง ๆ เพ่ือความเหมาะสม เชน คาความตานทานของตัวตานทาน คาตัวเก็บประจุ เปนตน 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSu_rKvMTUAhXLM48KHZjtB28QjRwIBw&url=http://www.arduino.codemobiles.com/product/153/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-555-ic-555-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84-5-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99&psig=AFQjCNEUKC8z1460GYb5NljPi1rgyVwLEA&ust=1497774846539092
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1ksulvMTUAhUBso8KHbRFDlQQjRwIBw&url=http://www.elec-za.com/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5-555/&psig=AFQjCNEUKC8z1460GYb5NljPi1rgyVwLEA&ust=1497774846539092
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGyYnlvsTUAhVKsY8KHSwiDx8QjRwIBw&url=http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article%3Dir-sender-receiver&psig=AFQjCNFVqQq6Dbg6ZJ5Y-CVBLpRlDoG2eg&ust=1497775530392233
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5. ทดสอบส่ืออุปกรณเบ้ืองตน เม่ือทําการตอวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพรอมทดลองการทํางานของ

วงจรเบื้องตนเรียบรอยแลว ผูปฏิบัติงานจําเปนตองนําวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส นั้น ๆ มาทําการ

ทดสอบกับชิ้นสวนกลไกของสื่ออุปกรณเสียกอน เพ่ือใหแนใจวาวงจรนั้นสามารถทํางานไดจริง 

ตามวัตถุประสงค สามารถควบคุม แสดงผล วัดคาสัญญาณทางไฟฟา ของสื่ออุปกรณ นั้น ๆ และเม่ือ 

ผานกระบวนการทดสอบดังนี้แลวจึงเขาสูกระบวนออกแบบและผลิตแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ตอไป 

6. การเขียนแบบวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เม่ือไดทําการทดสอบวงจรเบื้องตนผานเปนท่ีเรียบรอย 

เจาหนาท่ีเทคนิคจําเปนตองเขียนแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังบล็อกไดอะแกรม 

การทํางานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับสื่ออุปกรณ นั้น ๆ เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการออกแบบแผงวงจร

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การเขียนแบบแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เม่ือไดแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึง

บล็อกไดอะแกรมเรียบรอยแลว จึงดําเนินการออกแบบแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนแผน  

ปริ้นวงจรสําเร็จรูปเพ่ือใหงายตอการประกอบและผลิตซํ้าจํานวนมาก ๆ โดยอาศัยโปรแกรมเขียนแบบ

ลายทองแดงแผนวงจรสําเร็จรูป PCB (Printed circuit board) ซ่ึงในการออกแบบสามารถกระทําไดท้ัง

แบบหนาเดียวหรือสองหนาข้ึนอยูกับลักษณะงานนั้น ๆ 

แหลงจายไฟ 

1. Adaptor 9 – 12 V 

2. Battery 9V 

วงจรกําเนิดความถี่ไอซี 

NE555 

ชุดควบคุมหัวเลเซอร

ทรานซิสเตอร 2N2222 

หัวเลเซอร และสวิทช  

เปด-ปด 
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8. การจําแนกรายการวัสดุ เม่ือดําเนินการออกแบบ เขียนแบบ เสร็จเรียบรอยแลว ผูปฏิบัติงานจําเปนตอง

ดําเนินการจําแนกรายการวัสดุชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสหรือวัสดุท่ีเก่ียวของกับการผลิตสี่ออุปกรณ รวมถึง

ไฟลแบบแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสงใหเจาหนาท่ีพัสดุของฝายฯ ดําเนินการจัดหาวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ตอไป 
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รายการวัสดุสําหรับผลิตส่ืออุปกรณกลองแสงเลเซอร 

ลําดับท่ี รายการ 

จํานวน

หนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 

1 หัวเลเซอร 10 หัว 45 450 

2 แผนปริ้นเอนกประสงค 1 แผน 20 20 

3 ไอซี NE555 5 ตัว 15 75 

4 ตัวตานทาน 1 K 10 ตัว 1 10 

5 ตัวตานทาน 10 K 10 ตัว 1 10 

6 ตัวตานทาน 33 K 10 ตัว 1 10 

7 ตัวตานทานปรับคาได 50K 5 ตัว 30 150 

8 กลองพลาสติก 5 ใบ 50 250 

9 สายไฟออน 2 มวน 180 360 

10 ตัวเก็บประจุ 0.1 uF/50V 10 ตัว 2 20 

11 ตัวเก็บประจุ 10 uF/50V 10 ตัว 3 30 

12 ตัวเก็บประจุ 100 uF/50V 10 ตัว 5 50 

13 อะแดปเตอร 9V 1 ตัว 150 150 

14 ตะก่ัวบัดกรี 1 มวน 50 50 

15 ข้ัวถาน 5 อัน 5 25 

16 ถาน 9 โวลต 5 กอน 30 150 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน   1,810 

  

 ในการสั่งซ้ือวัสดุสําหรับผลิตสื่ออุปกรณนั้น ผูปฏิบัติงานจําเปนตองคํานึงถึงวัสดุอุปกรณบางรายการ 

ท่ีสามารถเสียหายไดอันเนื่องมาจากการทดลองท่ีผิดพลาด จึงอาจตองสั่งวัสดุรายการท่ีคาดวาอาจเกิด 

ความเสียหายไดมากกวาจํานวนท่ีใชในการผลิตจริงตามความเหมาะสม เพราะหากสั่งวัสดุอุปกรณพอดีเกินไป 

เม่ือเกิดความเสียหายของวัสดุอุปกรณนั้นข้ึนมา การซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ิมเปนเรื่องในมีความยุงยาก และใชเวลา 

ในการดําเนินการหลายข้ันตอน อาจทําใหการผลิตสื่ออุปกรณนั้นลาชาออกไปได 

9. การผลิตแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สามารถกระทําได 2 แบบ 

แบบท่ี 1 ผลิตแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสข้ึนเอง โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. นําแผนปริ้นทองแดงมาตัดขนาดตามท่ีตองการและทําความสะอาดของผิวทองแดงเพ่ือให

งายตอการกัดเอาเนื้อทองแดงสวนท่ีไมจําเปนออกไป 
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2. ติดเทปกาวยนทับแผนทองแดงจนหมดและรีดใหเรียบ ซ่ิงวิธีการติดเทปนั้นจําเปนตองใหมี

สวนหนึ่งซอนทับกัน 

3. พิมพแบบลายทองแดงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีออกแบบเสร็จแลวลงบนกระดาษขนาดเทา

ขนาดใชงานจริง 

4. ติดกระดาษแบบลายทองแดงวงจรอิเล็กทรอนิกสลงบนแผนทองแดงท่ีมีเทปกาวยนปดทับ

เรียบรอยแลว โดยกาวลาเท็กหรือกาวน้ําไมควรติดดวยเทปกาวสองหนาเพราะจะทําใหลอก

ออกยากในข้ันตอนตอไป 

5. เม่ือกระดาษแบบลายทองแดงท่ีติดลงบนแผนทองแดงแหงแลว ใหใชมีดคัตเตอรกรีดตาม

แนวเสนลายทองแดงสีดําซ่ึงเปนสวนท่ีตองการใหเกิดลายทองแดงบริเวณนั้น ๆ สวนท่ีเปนสี

ขาวใหลอกออก จะไดกระดาษแบบลายทองแดงสีดําท่ีติดอยูบนแผนทองแดงเทานั้น 

6. นําแผนทองแดงไปแชในน้ํากรดกัดลายทองแดง (กรดกัดปริ้น) ท่ีเตรียมไว ใชเวลาประมาณ 

15 – 30 นาที เนื้อทองแดงท่ีไมถูกปดทับจัดถูกกรดกัดออกจนหมดเห็นเปนเนื้อพลาสติกขาว

ขุน ระยะเวลาจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีของลายทองแดงท่ีตองการกัดออกไป การเขยา

อางน้ํากรดไปมาเปนเทคนิคหนึ่งท่ีชวยใหน้ํากรดสามารถกัดลายทองแดงไดเร็วข้ึนดวย 

7. เม่ือกรดกัดปริ้นกัดลายทองแดงสวนท่ีไมตองการออกจนหมดแลว จึงนําผลิตแผนปริ้น

ดังกลาวไปลางดวยน้ําสะอาดแลวเช็ดใหแหง 

8. นําแผนปริ้นมาเคลือบผิวลายทองแดงเพ่ือไมใหเกิดออกไซดท่ีลายทองแดง โดยทําไดสอง

แบบคือ การใชน้ํายาวานิชเคลือบผิวหรือการพนดวยสเปรยแลคเกอรก็ได 

 

              

แบบท่ี 2 จางผลิตแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยการนําแบบลายทองแดงแผงวงจรไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสใหผูรับจางดําเนินการผลิต ซ่ึงโดยปกติจะใชระยะเวลาในการผลิต 7 วัน หากตองการเร็วพิเศษ

สามารถสั่งผลิตดวนไดจะใชระยะเวลา 3 วัน วิธีการสงงานจางผลิตมีดวยกัน 2 แบบคือ 

1. พิมพแบบลายทองแดงวงจรอิเล็กทรอนิกสลงบนกระดาษ A4 ธรรมดา แลวสงใหกับผูรับจาง

ดําเนินการผลิต โดยตองระบุเง่ือนไขลงไปในแบบ ไดแก 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4LHFxsTUAhUKLI8KHd2kDf8QjRwIBw&url=http://www.ayarafun.com/2008/09/making-pcb-diy/&psig=AFQjCNFsnOvnzwjiQXrKBwpu3fu8efSvGQ&ust=1497777592664619
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- แบบลายวงจรอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนหนาใด (หนาอุปกรณหรือหนาทองแดง) 

- แบบลายวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนแบบ Positive หรือ Negative 

- ระบุขนาดของแบบท่ีสงใหผูรับจางดําเนินการ เชน ขนาดเทาของจริง หรือใหญกวาเปนสองเทา 

- ขนาดของรูเสียบอุปกรณเปนเทาไร เชน 1 , 2  , 3 มิลลิเมตร แลวแตขนาดของตัวอุปกรณนั้น 

- ชนิดของแผนปริ้นทองแดงท่ีใชเปนแบบใด เชน แผนปริ้นอีพ็อกซี(มีความเหนียวราคาแพง) หรือแผน 

ปริ้นฟโนลิค (เปราะแตกหักงายราคาถูก) 

- ลายทองแดงเคลือบน้ํายาชนิดใด เชน เคลือบเลคเกอร เคลือบวานิช เคลือบเงิน หรือ เคลือบเงินพิมพ

เขียว ซ่ึงแตละชนิดมีคุณสมบัติและราคาท่ีแตกตางกัน ผูชวยงานควรเลือกตามความเหมาะสม ซ่ึงหาก

เปนงานทดลองเบื้องตนอาจเปนแคเคลือบแลคเกอรเพราะมีราคาถูกกวามาก ๆ 

2. สงไฟลลายทองแดงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับผูรับจาง โดยท่ัวไปไฟลท่ีสงใหนั้นมักจะเปนไฟลนามสกุล 

.PCB ซ่ึงควรระบุเวอรชั่นท่ีใชงานดวย เง่ือนไขการผลิตก็เชนเดี่ยวกันกับขอท่ี 1 

     
 

10. การประกอบและทดสอบ ดําเนินการประกอบแผนแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังทําการ

ทดสอบการทํางานของวงจร จากนั้นจึงนําแผงวงจรมาประกอบเขากับสื่ออุปกรณท่ีไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีต้ังไว

แลว ซ่ึงบางครั้งอาจประกอบลงกลองแยกตางหาก หรือประกอบอยูในชุดสื่ออุปกรณนั้น ๆ แลวทําการ

ทดสอบในข้ันตอนสุดทาย โดยจําเปนตองใหผูเก่ียของท้ังหมดไดดําเนินการทดสอบรวมกันเพ่ือใหได

ขอสรุปวาสื่ออุปกรณดังกลาวเสร็จสมบูรณเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6dXQ0sTUAhVHpY8KHcgIC4sQjRwIBw&url=http://aimagin.com/blog/kmutnb_proj11_rfcontrol/?lang%3Dth&psig=AFQjCNGpfo5-44wFSeohNTVFMiqRprVX6g&ust=1497780834745076
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11. บันทึกภาพส่ืออุปกรณ กอนสงมอบงานตอไป เม่ือผานข้ันตอนดังกลาวขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลวจึง

ดําเนินการบันทึกภาพสื่ออุปกรณและสงมอบใหกับผูขอรับบริการผลิตสื่ออุปกรณตอไป 
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บทท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไขในดานการพัฒนา ปรับปรุง และการผลิตสื่ออุปกรณ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณนั้น มีมากมาย

หลายดาน ซ่ึงผูเขียนคูมือปฏิบัติงานขอสรุปปญหาตามประสบการณท่ีผูเขียนไดปฏิบัติงานดานการผลิตสื่ออุปกรณ

และสื่ออุปกรณท่ีมีวัสดุชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเขามาเก่ียวของ รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหาดังตอไปนี้ 

1. ปญหาของบุคลากรผูขอรับบริการผลิตส่ืออุปกรณ 

1.1 ปญหาผูขอรับบริการผลิตส่ืออุปกรณกรอกขอมูลในใบขอรับบริการไมชัดเจน การบันทึก

ขอมูลในแบบฟอรมการขอรับบริการผลิตสื่ออุปกรณ ผูขอรับบริการมักบันทึกขอมูลประเภท

ของงานผิด หรืออาจไมเขาใจวาสิ่งท่ีตนเองตองการใหฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ

ดําเนินการใหนั้นเปนประเภทใด 

1.2 ปญหาผูขอรับบริการไมสามารถติดตามงานท่ีขอรับบริการได  การขอรับบริการผลิตสื่อ

อุปกรณของฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ ผูขอรับบริการจําเปนตองใหชื่อผูขอรับบริการ

หรือผูประสานงานพรอมท้ังเบอรโทรศัพทติดตอ เพ่ือใหผูใหบริการสามารถติดตอสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือ เพ่ือใหผูขอรับบริการมาตรวจสอบชิ้นงานท่ีสําเร็จ 

1.3 ปญหาผูขอรับบริการตองการ สราง หรือ ผลิตส่ืออุปกรณตนแบบ หรือส่ืออุปกรณใหมๆ 

การสรางสื่ออุปกรณตนแบบ หรือ สื่ออุปกรณท่ีฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณยังไมเคยผลิต

ข้ึนมากอน ซ่ึงผูขอรับบริการก็อาจใหขอมูลการไดไมละเอียดชัดเจน ท้ังในเรื่องของรูปแบบ 

ขนาด กลไกการทํางาน หรือ วัสดุท่ีนํามาใชในการผลิต ซ่ึงขอมูลท่ีจําเปนตอการดําเนินการ 

ของผูใหบริการ 

2. ปญหาการปฏิบัติงานดานการผลิตส่ืออุปกรณของฝายออกแบบและพัฒนาอุกรณ 

2.1 ปญหาขอจํากัดของผูใหบริการในการออกแบบและผลิตส่ืออุปกรณตามวัสดุท่ีมีอยูใน

ทองตลาด  ในการผลิตสื่ออุปกรณประเภทท่ีเปนเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดลองทางดาน

อิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการจําเปนตองออกแบบสื่ออุปกรณและเลือกใชวัสดุท่ีมีอยูในทองตลาด 

ซ่ึงเปนขอจํากัดอยางหนึ่งของการสรางและผลิตสื่ออุปกรณ 

2.2 ปญหาผูใหบริการในการผลิตส่ืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีตองออกแบบและสรางแผงวงจร

รวม (PCB) การออกแบบและสรางแผงรวม (PCB) มีข้ันตอนการทํางานยุงยากซับซอน  

ใชระยะเวลาในการทํางานมาก 
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2.3 ปญหาผูใหบริการในการผลิตส่ืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การจัดหาวัสดุอุปกรณใชใน

การผลิต การผลิตสื่ออุปกรณมีสวนเก่ียวของกับวงจรอิเล็กทรอนิกส กระบวนการสั่งซ้ือวัสดุ

อุปกรณของสถาบันฯ มีข้ันตอนกระบวนการมาก การสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือให

เพียงพอตอการใชงานและคํานึงถึงการเสียหายจากการประกอบและการทดลอง 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไขปญหา 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแกไขปญหา 

1. ปญหาผูขอรับบริการผลิตส่ืออุปกรณกรอก

ขอมูลในใบขอรับบริการของฝายออกแบบ

และพัฒนาอุปกรณไมชัดเจน 

        การบนัทึกขอมูลในแบบฟอรมการขอรับ

บริการผลิตสื่ออุปกรณ ผูขอรับบริการมักบันทึก

ขอมูลประเภทของงานผิด หรืออาจไมเขาใจวาสิ่งท่ี

ตนเองตองการใหฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ

ดําเนินการใหนั้นเปนประเภทใด  

- สรางสื่ออุปกรณตนแบบ 

- ผลิตสื่ออุปกรณ 

- ซอม / ปรับปรุงอุปกรณ 

- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

- จัดเตรียมวัสดุ 

         วัตถุประสงคการนําไปใชงาน ระยะเวลาท่ี

ตองการใชงาน หรือ การระบุขนาดชิ้นงาน วัสดุท่ีใช

ในการผลิตสื่ออุปกรณ หรือ การใหชื่อผูประสานงาน 

รวมถึงการใหผูกํากับลงนามในใบขอรับบริการ 

 ผูใหบริการควรมีการประชุมหารือกับผูขอรับบริการ

ทุกครั้งเม่ือผูขอรับบริการสงใบขอรับบริการมายัง

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ โดยสิ่งท่ี

จําเปนตองกรอกขอมูลใหชัดเจนคือ 

1. หนวยงานใดเปนผูขอรับบริการ 

2. ประเภทของสิ่งท่ีขอรับบริการ ซ่ึงผูใหบริการ

ควรใหคําแนะนําการเลือกประเภทจาก

รายละเอียดของงานท่ีใหดําเนินการ 

3. วัตถุประสงคของการนําไปใชงานสื่ออุปกรณ

นั้น ๆ ผูใหบริการควรซักถามวัตถุประสงค

การนําไปใชงานใหชัดเจน 

4. วันท่ีตองการสื่ออุปกรณหรือชิ้นงาน  

ในบางครั้งวันท่ีผูขอรับบริการตองการให

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณดําเนินการ

ใหแลวเสร็จอาจยังไมใชวันท่ีผูขอรับบริการ

นําไปใชงานจริง ผูใหบริการจึงจําเปนตอง

ซักถามทําความเขาใจใหชัดเจน เพ่ือให

สามารถวางแผนการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. รูปแบบและระบรุายละเอียดของงานท่ี

ตองการ  บางครั้งผูขอรับบริการไมสามารถ

วาดภาพหรือใหขนาดท่ีชัดเจนหรือวัสดุท่ี

ใชได ผูใหบริการจําเปนตองใหคําแนะนํา

หรือขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนในการผลิตสื่ออุปกรณท่ีตรงความ

ตองการ 
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ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแกไขปญหา 

6. ชื่อผูขอรับบริการ หรือ ผูประสานงาน มี

ความจําเปนอยางมากในการใหบริการผลิต

สื่ออุปกรณ เพราะหากมีปญหาระหวางการ

ดําเนินการผลิตผูใหบริการจะไดติดตอ

สอบถาม ปรับปรุงแกไขไดอยางรวดเร็ว 

7. ลายมือชื่อผูกํากับของผูขอรับบริการ 

ผูอํานวยการสํานัก/สาขา/ฝาย/โครงการ 

เพ่ือใหแนใจวาผูกํากับรับรูรับทราบวาผู

ขอรับบริการไดใหฝายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณดําเนินการสิ่งใด เพ่ือวัตถุประสงคใด 

2. ปญหาผูขอรับบริการไมสามารถติดตามงาน

ท่ีขอรับบริการได 

      การขอรับบริการผลิตสื่ออุปกรณของฝาย

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ ผูขอรับบริการ

จําเปนตองใหชื่อผูขอรับบริการหรือผูประสานงาน

พรอมท้ังเบอรโทรศัพทติดตอ เพ่ือใหผูใหบริการ

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือ 

เพ่ือใหผูขอรับบริการมาตรวจสอบชิ้นงานท่ีสําเร็จ

แลวนั้น 

       แตเนื่องจากผูขอรับบริการมีภารกิจมาก 

บางครั้งอาจติดประชุม อบรม หรือปฏิบัติงาน

ภายนอกสถาบัน จึงไมสามารถติดตามความ

คืบหนาของชิ้นงานหรือสื่ออุปกรณ ณ ท่ีฝาย

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณได ซ่ึงจะทําใหการ

ผลิตสื่ออุปกรณลาชาเกินกวาท่ีกําหนดได 

 

ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณผูใหบริการผลิตสื่อ

อุปกรณเขาใจปญหาของผูขอรับบริการเปนอยางดี

วามีภารกิจจํานวนมากและอาจตองปฏิบัติงาน

ภายนอกสถาบันบอยครั้ง จึงมีแนวทางในการแกไข

ปญหาดังกลาวโดย 

       การติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม หรือ การ

รายงานความคืบหนาของการผลิตสื่ออุปกรณใหกับ

ผูขอรับบริการทาง 

1. การสงขอมูลความคืบหนา หรือ การขอ

ขอมูลเพ่ิมเติมผานทาง e-mail ของผูขอรับ

บริการหรือผูประสานงาน 

2. การสงขอมูลความคืบหนา หรือ การขอ

ขอมูลเพ่ิมเติมผานทาง Application Line 

ซ่ึงในปจจุบันถือวามีความสะดวกรวดเร็ว

อยางมาก ซ่ึงผูขอบริการสามารถเขาถึง

ขอมูลท่ีผูใหบริการตองการสื่อสารได  

            “ท่ัวถึง ทุกท่ี ทุกเวลา” 

3. ปญหาผูขอรับบริการตองการ สราง หรือ 

ผลิตส่ืออุปกรณตนแบบ หรือส่ืออุปกรณ

ใหมๆ ท่ีฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณยัง

ไมเคยผลิตข้ึนมากอน 

       การสรางสื่ออุปกรณตนแบบ หรือ สื่ออุปกรณ

ท่ีฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณยังไมเคยผลิต

เนื่องจากผูขอรับบริการสราง หรือ ผลิตสื่ออุปกรณ

ตนแบบ เปนนักวิชาการดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงอาจขาดองคความรู

ดานกลไก วัสดุศาสตร หรือ ขาดประสบการณดาน

การใชเครื่องมือ สื่ออุปกรณตาง ๆ ทําใหไมสามารถ

ใหขอมูลท่ีละเอียดได ดังนั้นฝายออกแบบและ
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ข้ึนมากอน ซ่ึงผูขอรับบริการก็อาจใหขอมูลการไดไม

ละเอียดชัดเจน ท้ังในเรื่องของรูปแบบ ขนาด กลไก

การทํางาน หรือ วัสดุท่ีนํามาใชในการผลิต ซ่ึงขอมูล

ท่ีจําเปนตอการดําเนินการของผูใหบริการ 

       ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวผูขอรับบริการมักจะใหขอมูล

ไดเพียงวัตถุประสงคของการนําไปใชเทานั้น 

พัฒนาอุปกรณซ่ึงมีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา

ทางดานชางเทคนิค ท้ัง ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ นักวิ

ชการ ชางเทคนิคผูมีประสบการณสูง ท่ีจะสามารถ

ใหคําแนะนําหรือศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมไดเอง และ

นําขอมูลมาประชุมหารือกับนักวิชาการผูขอรับ

บริการ เพ่ือใหไดขอสรุปแนวทางในการพัฒนา สราง 

และผลิตสือ่อุปกรณตนแบบ 

1. การศึกษาคนควาหาขอมูลจาก Text book 

ของในประเทศและตางประเทศ 

2. การศึกษาคนควาหาขอมูลจากเว็บไซต เชน 

YouTube,  google 

3. การสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เชน นักวิจัย นักทดลอง นักวิทยาศาสตร 

หรือ อาจารยมหาวิทยาลัย  

4. ปญหาขอจํากัดของผูใหบริการในการ

ออกแบบและผลิตส่ืออุปกรณตามวัสดุท่ีมีอยู

ในทองตลาด 

     ในการผลิตสื่ออุปกรณประเภทท่ีเปนเครื่องมือ

วัดหรือเครื่องมือทดลองทางดานอิเล็กทรอนิกส ผู

ใหบริการจําเปนตองออกแบบสื่ออุปกรณและ

เลือกใชวัสดุท่ีมีอยูในทองตลาด ซ่ึงเปนขอจํากัด

อยางหนึ่งของการสรางและผลิตสื่ออุปกรณ อาทิ

เชน 

- กลองพลาสติกอเนกประสงคสําหรับใส

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีขนาดและ

รูปแบบไมสอดคลองกับเครื่องมือวัด

หรือทดลอง และขาดความสวยงามใน

แงของการออกแบบเพ่ือผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย 

- สื่ออุปกรณประเภทท่ีจําเปนตองใช

มอเตอรพิเศษ เชน มอเตอรเฟองทด

รอบ ซอรโวมอเตอร สเตปปงมอเตอร 

 

ขอจํากัดของผูใหบริการผลิตสื่ออุปกรณตนแบบนั้น 

จําเปนตองเลือกอุปกรณท่ีหางายตามทองตลาด ซ่ึง

จะทําใหการออกแบบ สราง และผลิตสื่ออุปกรณนั้น

อาจทํางานไดตามวัตถุประสงค แตขาดซ่ึงความ

สวยงามรูปลักษณท่ีนาใชงาน ปญหาเหลานั้นมา

สามารถแกไขไดดังนี้ 

1. กลองเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดลองหรือ

สื่ออุปกรณตาง ๆ ในปจจุบันเทคโนโลยี 

เครื่องพิมพ 3 มิติ (3D Printing) มี

ความสามารถมากข้ึนและราคาถูกลงอยาง

มาก ซ่ึงฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ

เล็งเห็นปญหาการออกแบบกลองดังกลาว 

จึงนําเทคโนโลยีเครื่องพิมพ 3 มิติ มาชวย

ในการสรางกลองเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือ

ทดลอง รวมถึงชิ้นสวนตาง ๆ ท่ีไมมีใน

ทองตลาด ซ่ึงชวยทําลายขอจํากัดในการ

ออกแบบฯ ไดเปนอยางดี 

2. สื่ออุปกรณประเภทท่ีจําเปนตองใชมอเตอร

พิเศษ เชน มอเตอรเฟองทดรอบ ซอรโว
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มอเตอร สเตปปงมอเตอร นั้น การสั่งซ้ือ

ของใหมมีราคาสูง และ ใชระยะเวลานาน 

แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว คือ  

- การเลือกใชมอเตอรของมือสองสภาพดี

ทดแทน เพ่ือลดงบประมาณในการ

สั่งซ้ือของใหมท่ีมีราคาแพง ในข้ันตอน

ของการทดลองการสรางสื่ออุปกรณ

ตนแบบ 

- การผลิตจํานวนมาก ๆ ติดตอสั่งซ้ือจาก

โรงงานผูผลิตโดยตรง ซ่ึงเทคโนโลยี

ปจจุบันเอ้ือประโยชนใหผูใชและผูผลิต

ติดตอกันไดโดยงาย 

5. ปญหาผูใหบริการในการผลิตสื่ออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีตองออกแบบและสราง

แผงวงจรรวม (PCB) 

     การออกแบบและสรางแผงรวม (PCB) หากผู

ใหบริการดําเนินการเองทุกข้ันตอนตั้งแต ออกแบบ 

ลอกแบบ ใชน้ํายากัดลายทองแดง ลางทําความ

สะอาดและเคลือบน้ํายา การเจาะรูตําแหนงขาตั้ง

อุปกรณ ซ่ึงจะเห็นไดวามีข้ันตอนการทํางานท่ี

ยุงยากซับซอนใชระยะเวลาในการทํางานมาก 

 

ขอจํากัดในการออกแบบ สรางแผงวงจรรวม (PCB) 

ประกอบสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเครื่องมือวัดหรือ

เครื่องมือทดลองนั้น มีแนวทางการแกไขปญหาดังนี้ 

1. การออกแบบแผงวงจร (PCB) ดวย

โปรแกรมออกแบบลายทองแดงวงจรไฟฟา 

ซ่ึงมีมากมายหลากหลายโปรแกรม แลวสั่ง

ใหผูรับจางผลิตมืออาชีพดําเนินการ โดย

ปจจุบันสามารถผลิตไดรวดเร็ว รับผลิต

จํานวนนอยหรือมากก็ได เพียงการสงไฟล

งานท่ีไดออกแบบใหกับผูรับจาง 

2. ปจจุบันแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสมีผู

ออกแบบสรางเปนชุดคิท หรือ วงจรโมดูล 

ตาง ๆ จํานวนมาก ซ่ึงมีขนาดเล็ก ราคาไม

ถูก ผูใหบริการผลิตสื่ออุปกรณสามารถ

เลือกหามาใชงานแทนการออกแบบเปน

วงจรรวม ซ่ึงจะอาจประหยัดเวลากวาการ

ออกแบบแผงรวมเอง 

6. ปญหาผูใหบริการในการผลิตส่ืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง การจัดหาวัสดุอุปกรณ

ใชในการผลิต 

ปญหาขอกําจัดในจัดหาวัสดุอุปกรณการผลิตสื่อ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีแนวทางแกไขดังนี้ 

1. ข้ันตอนในการขออนุมัติและจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณตองใชระยะ ผูใหบริการผลิตสื่อ
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     การผลิตสื่ออุปกรณมีสวนเก่ียวของกับวงจร

อิเล็กทรอนิกส กระบวนการสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณของ

สถาบันฯ มีข้ันตอนกระบวนการมาก การสั่งซ้ือ

วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหเพียงพอตอการ

ใชงานและคํานึงถึงการเสียหายจากการประกอบ

และการทดลอง 

อุปกรณจําเปนตองคํานึงปริมาณการสั่งซ้ือ

แตละครั้งใหเพียงพอและเหมาะสมตอการใช

งานและควรเผื่อจํานวนไวสําหรับการสูญเสีย

จากข้ันตอนการผลิตและทดสอบ เพราะการ

สั่งซ้ือแตละครั้งจะใชเวลา 1 สัปดาห

โดยประมาณ 

2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก ๆ 

ประมาณการสั่งซ้ือมีผลกับราคาตอหนวย

ของสินคา เชน ตัวตานทานขนาด 0.25 วัตต 

ราคาขายปลีกตัวละ 1 บาท หากซ้ือจํานวน 

100 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 40 สตางค 

หรือหลอดไฟชนิด LED ขนาด 5 มม. ราคา

ขายปลีกไมเกิน 20 ตัว ราคาตัวละ 2 บาท 

มากกวา 20 แตไมเกิน 50 ตัว ราคาตัวละ  

1.5 บาท และถา จํานวน 100 ตัว เหลือ

ราคาตัวละ 1 บาท 

 


