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คําส่ังการใช้งานแผงควบคุมการใช้เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ที่สําคัญ 

 

     Power  : ควบคุมการ เปิด/ปิด เครื่อง เมื่อเปิดเคร่ืองจะมี ไฟสีเขียวติดข้ึนตรง Power ด้านหน้า 
     Lights  : เปิดหลอดไฟท่ีแขนเพื่อเพิ่มความสว่างให้วัตถุ 
     Back Lights  : เปิด/ปิดไฟ จากกล่องไฟด้านล่างส่องข้ึนมาที่ แท่นหรือการฉายภาพจากฟิลม์ 
     Input Select  : เพื่อสลับฉายภาพจากอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ต่อพ่วงกับเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
     White balance  : ต้ังค่าความสว่าง ปรับค่าความสว่างอัตโนมัติปรับความสว่างแบบปรับเอง ปรับ  
                           ความ  สว่างแบบเฉพาะเจาะจง 
      Exposure  : ปรับชดเชยค่าแสง 
      Detail setting : ปรับคุณภาพของภาพ 
      Focus Manual  : การปรับโฟกัสแบบหมุนปรับเอง 
      Zoom TELE  : เคล่ือนเลนส์ซูมขยายภาพ 
      Zoom WIDE  : เคล่ือนเลนส์ซูมไปในมุมกว้าง 
      Still Picture  : การฉายภาพค้างเพื่อฉายภาพเคล่ือนไหวให้ค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 
 

 

4.2.1 โสตทัศนูปกรณ์  
ประกอบด้วย 
- จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1ชุด
- เครื่องฉายภาพสามมิติ 1 
- เครื่องผสมผสานเสียง  
- ตู้ควบคุมระบบภาพและเสียง ประกอบด้วย
 

 

เครื�องเลน่วีดทีศัน์ 

เครื�องเลน่ เทป 

เครื�องแตง่เสยีง 

power Amplifier 2 

สวิตซ์ควบคมุไฟ 

ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม (จํานวน 250 ที่นั่ง) 

จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 200 น้ิว 1จอ 
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1เครื่อง      

ชุด 
1 เครื่อง 

ตู้ควบคุมระบบภาพและเสียง ประกอบด้วย 

 

power Amplifier
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เครื่องแยกสัญญาณ 
 input selector 

power Amplifier 1 
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- ลําโพงคู่หน้า 2 ชุด                                                  ลําโพง surround 4 ชุด 

 

- ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศ 8 ชุด 

 
4.2.2 ข้ันตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 
การเปิดระบบ 
    - เปิดสวิตซ์ On ที่ Breaker  ตัวควบคุมระบบไฟ และเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องท้ังหมด 
 

 
 
 
 

ผังควบคุมระบบไฟฟ้า 
1. ไฟฟูออเรสเซนต์แถวที่ 1 1. ไฟฟูออเรสเซนต์แถวท่ี 2 
2. ไฟฟูออเรสเซนต์แถวที่ 3 2. ไฟฟูออเรสเซนต์แถวท่ี 4 
3. ไฟฟูออเรสเซนต์แถวที่ 5 3. ไฟฟูออเรสเซนต์แถวท่ี 6 
4. ไฟฟูออเรสเซนต์แถวที่ 7 4. ไฟสปอร์ตไลน์หน้าเวที 
5.ไฟกลมสีขาวฝ่ังขวา 5.ไฟกลมสีขาวฝ่ังซ้าย 
6.ไฟกลมสีเหลืองฝ่ังซ้าย 6.ไฟกลมสีเหลืองฝ่ังขวา 
7.ปล๊ักไฟหน้าเวที 7.เครื่องปรับอากาศด้านหลัง 
8.ปล๊ักไฟหน้าเวที 8.โปรเจคเตอร์ 
9.ปล๊ักไฟห้องควบคุม 9.ตู้ควบคุม (Rack) 
10.เครื่องปรับอากาศฝ่ังซ้าย 10.เครื่องปรับอากาศฝ่ังขวา 



 

-- เปิดสวิตซ์ Power On ท่ีอุปกรณ์
 

- เล่ือนจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 
 

 
 
 
 

1. power Amplifier 2 
2. power Amplifier 1 
3. สวิตซ์ควบคุมไฟ 
4. เครื่องแต่งเสียง 
5. เครื่องแยกสัญญาณ input selector
6. เครื่องเล่น ดีวีดี 
7. เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 

เล่ือนข้ึน 

เล่ือนลง 

ท่ีอุปกรณ์จากด้านล่าง- ข้ึนบนตามลําดับด้ังน้ี  

เล่ือนจอรับภาพโปรเจคเตอร์  

input selector 

1 

3 

5 

7 
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2 

4 

6 
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การเปิดระบบภาพ 
- กดปุ่ม power ที่รีโมท เครื่องฉายภาพ Projector เครื่องจะบูตข้ึนมาแสงจะปรากฏ  
ท่ีจอภาพภายใน 10 วินาที   
 

 
 
- เปิดคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม power ที่เครื่องสํารองไฟ, คอมพิวเตอร์ ,จอภาพ  
 

 
 

ปิด-เปิด   

 

 
ปิด-เปิด   

ปิด-เปิด   
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- ในกรณีที่ต้องการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  นําสายสายสัญญาณ Projector เช่ือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา  เปิดเครื่องแล้วที่จอภาพจะมองเห็นภาพการบูต ของของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพราะเมื่อได้มีการต่อสายเรียบร้อยแล้วเครื่องฉายภาพ Projector จะค้นหาสัญญาณภาพโดยอัตโนมัติเอง 
 

 
 

- ในกรณีท่ีได้ทําการต่อสายสัญญาณระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปยัง เครื่องฉายภาพ 
Projectors แล้วแต่ไม่ปรากฏภาพท่ีจอฉายภาพ เป็นเพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาบางย่ีห้อหรือ
บางรุ่นไม่รองรับกับเครื่องฉายภาพ Projectors แก้ไขโดยการใช้ปุ่มค่ําส่ังบนคีย์บอร์ด โดยกดปุ่ม  
Function (Fn) ค้างเอาไว้จึงกดปุ่มF5, F6, F7 หรือปุ่มอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นน้ันๆ โดยการ
กดปุ่มพร้อมกัน (Fn + F Key) ในแต่ละครั้งจะเป็นการเลือก คือ  
    1. ส่งสัญญาณไปฉายภาพที่ Projectors   
    2. ส่งสัญญาณไปออกท่ีจอคอมพิวเตอร์  
    3. ส่งสัญญาณภาพไปออกท้ังจอเครื่องคอมพิวเตอร์และ Projectors พร้อมๆ กัน 
 

  
 

 
 

สายสัญญาณโปรเจคเตอร ์ เปิดคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
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- การเปิดเครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
เสียบปล๊ักไฟเครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเปิดเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ที่สวิตซ์ On 

 

 
 

ใช้มือข้างหน่ึงกดไว้ที่ฐานของเครื่อง และใช้มืออีกข้างยกขากล้องข้ึนอย่างระมัดระวัง 

 
หมุนหัวกล้องเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ให้อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

 

 

ปิด-เปิด   
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คําส่ังการใช้งานแผงควบคุมการใช้เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ที่สําคัญ 

 

     Power  : ควบคุมการ เปิด/ปิด เครื่อง เมื่อเปิดเคร่ืองจะมี ไฟสีเขียวติดข้ึนตรง Power ด้านหน้า 
     Lights  : เปิดหลอดไฟท่ีแขนเพื่อเพิ่มความสว่างให้วัตถุ 
     Back Lights  : เปิด/ปิดไฟ จากกล่องไฟด้านล่างส่องข้ึนมาที่ แท่นหรือการฉายภาพจากฟิลม์ 
     Input Select  : เพื่อสลับฉายภาพจากอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ต่อพ่วงกับเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
     White balance  : ต้ังค่าความสว่าง ปรับค่าความสว่างอัตโนมัติปรับความสว่างแบบปรับเอง ปรับ  
                         ความสว่างแบบเฉพาะเจาะจง 
      Exposure  : ปรับชดเชยค่าแสง 
      Detail setting : ปรับคุณภาพของภาพ 
      Focus Manual  : การปรับโฟกัสแบบหมุนปรับเอง 
      Zoom TELE  : เคล่ือนเลนส์ซูมขยายภาพ 
      Zoom WIDE  : เคล่ือนเลนส์ซูมไปในมุมกว้าง 
      Still Picture  : การฉายภาพค้างเพื่อฉายภาพเคล่ือนไหวให้ค้าง 
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การเปิดระบบเสียง 
- ปรับระดับเสียงช่องที่เลือกนําสัญญาณเข้ามา โดยการเล่ือนสไลด์ข้ึนลง สัญญาณที่เข้ามานอกจาก
ไมโครโฟนยังมีแหล่งสัญญาณอ่ืนๆ และปรับระดับความดังของเสียง Main หลัก  
- ทดสอบสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนแต่ละช่องท่ีนําเข้ามา ปรับแต่งเสียงทุม กลาง แหลม และความดัง
ของเสียงตามต้องการ  
 

 
 

 
 
 
 

 

ปิด-เปิด   

 

 
ปิด-เปิด   

ปิด-เปิด   

เล่ือนข้ึน 

เล่ือนลง 



 

- การเลือกสัญญาณภาพ คอมพิวเตอร์ กับเคร่ืองฉายภาพสามมิติ

1. กดปุ่ม  Input  เพื่อเลือกสัญญาณ

3. เพื่อเลือกสัญญาณ A  
- เพื่อเช่ือมต่อ คอมพิวเตอร ์

สัญญาณภาพ คอมพิวเตอร์ กับเครื่องฉายภาพสามมิติ 
 

 
 

เมนูการเลือกสัญญาณภาพ 

 

ปิด

เพื่อเลือกสัญญาณ 

2. เลือกสัญญาณ วีดีโอ เพ่ือเช่ือมต่อ
- เครื่องฉายภาพสาสามมิติ
- เครื่องเล่นต่างๆ
- กล้อง CCTV
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ปิด-เปิด   

เลือกสัญญาณ วีดีโอ เพื่อเช่ือมต่อ 

ครื่องฉายภาพสาสามมิต ิ

เครื่องเล่นต่างๆ 

CCTV 
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4.3 ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (จํานวน 240 ที่น่ัง) 
 

 
 
4.3.1 โสตทัศนูปกรณ์  
ประกอบด้วย 
- จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 200 น้ิว 1จอ 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1เครื่อง      
- คอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1ชุด 
- เครื่องผสมผสานเสียง   
- ลําโพงคู่หน้า 2 ชุด และลําโพงติดพนัง 6 ชุด 
- ไมโครโฟนแบบมีสาย 4 ชุด 
- ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด 
- เคร่ืองปรับอากาศ ห้องควบคุม 1ชุด / ภายในห้องประชุม 4 ชุด 
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- ตู้ควบคุมระบบเสียง ประกอบด้วย 
 

 

 

 

                                           
 

 

 

         

                     

 

Breaker ควบคมุไฟ 

เครื�องขยายเสยีง ลําโพงติดพนงัด้านซ้าย 

เครื�องขยายเสยีงลาํโพง หน้าเวที

เครื�องขยายเสยีง ลาํโพงติดพนงัด้านขวา 

เครื�องขยายเสียงลาํโพง หน้าเวที



 

4.3.2 ข้ันตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 
การเปิดระบบ 
    - เปิดสวิตซ์ On ท่ี Brea
จําเป็น 
 

 
  - กดปุ่ม On เพื่อเปิด เครื่องปรับอากาศ ที่ตู้ควบคุม
 

 

โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียร์ติ 

reaker  ตัวควบคุมระบบไฟ และเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องทั้งหมด

เครื่องปรับอากาศ ที่ตู้ควบคุม 

ปิด-เปิด   ปิด-เปิด   

30 

ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียร์ติ (จํานวน 240 ที่น่ัง) 

ภายในห้องท้ังหมด/เท่าที่

 

 

 



 

การเปิดระบบภาพ 
- เล่ือนจอรับภาพลงมา  
 

 
- กดปุ่ม power ที่รีโมท เครื่องฉายภาพ 
10 วินาที   
 

เครื่องฉายภาพ Projector เครื่องจะบูตข้ึนมาแสงจะปรากฏ

 
 
 
  
 

ปิด-เปิด  

เปิดสวิตซ ์On ท่ี  Breaker ควบคุมไฟ 
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าแสงจะปรากฏ ท่ีจอภาพภายใน 

   

เล่ือนข้ึน 

เล่ือนลง 



 

- เปิดคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม 
 

 
- ในกรณีที่ต้องการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
คอมพิวเตอร์แบบพกพา  เปิดเครื่องแล้วท่ีจอภาพจะมองเห็นภาพการบู
เมื่อได้มีการต่อสายเรียบร้อยแล้วเครื่องฉายภาพ 
 

 
 
 

 
ปิด-เปิด   

กดปุ่ม power ที่เครื่องสํารองไฟ, คอมพิวเตอร์ ,จอภาพ  

ในกรณีที่ต้องการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  นําสายสายสัญญาณ 

คอมพิวเตอร์แบบพกพา  เปิดเครื่องแล้วท่ีจอภาพจะมองเห็นภาพการบูต ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะ
เมื่อได้มีการต่อสายเรียบร้อยแล้วเครื่องฉายภาพ Projector จะค้นหาสัญญาณภาพโดยอัตโนมัติ

 

ปิด-เปิด   

 
 

สายสัญญาณโปรเจคเตอร์ 
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 Projector เช่ือมต่อกับ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะ

จะค้นหาสัญญาณภาพโดยอัตโนมัติเอง 

 

เปิดคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 

ปิด-เปิด   


