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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้ง อยู่เ ลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบล
ประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอ ยุธยา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9
โทรสาร 0–3532-2076 ก่อ ตั ้ง มาตั ้ง แต่ร ัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพ ย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่ อสร้างโรงเรียนฝึก หัดครูเมื องกรุ ง เก่ า เมื่ อวันที่ 1
กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมู ล
ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบลหัวแหลม
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทา
การสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัต รประเภท ข (กินนอน
ประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพัก อู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เ ปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
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พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2498 เริ่ม ผลิตครู ป.กศ. ใช้ร ะบบการฝึก หัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสู ตร 2
ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้ มีวุฒิเดิม ป.ก
ศ.สูง, ป.วส. ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผูม้ ีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพั ฒนาครูที่ มี สมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง วัฒ นธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุม ชน เพื่อช่วยให้คนในท้ องถิ่นรู้เท่าทั นการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุ มชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้ อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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7.ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอนวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจ
และหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มี การผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสัง คม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็น ศูน ย์ก ลางการบริก าร และเผยแพร่ข้อ มูล ด้า นศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อ ส่ง เสริม การ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่ง เสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒ นาศัก ยภาพครู ผู้บ ริห ารและบุคลากรทาง ด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
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5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้ มค่า
เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่ง รัดการพั ฒ นาคุณภาพของงานวิจัยที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการของท้ องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
ง

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบัณฑิตศึก ษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานบัณฑิตศึก ษา

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมัธยม

งานตรวจสอบภายใน

งานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา

งานทรัพยากรบุคคล
งานนิติการ
งานบริการและฝึ กอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึก ษา
นานาชาติ

โรงเรียนประถมสาธิต

งานยุทธศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่ องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันอยุธยาศึกษา
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
งานสื่อสารองค์กร
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

ศูนย์หนังสือ

งานวิจัย

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึ กษา

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

งานบริการวิชาการ

งานบัณฑิตศึก ษา

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพั ฒนา
การเรียนการสอน

งานประกันคุณภาพ

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

งานบัณฑิตศึก ษา

งานบริหารงานทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพั ฒนา
นักศึกษา

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึก ษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
ศูนย์สะเต็มศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานบริหารงานทั่วไป

งานวิทยวิช าการ
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยามีพัฒนาการ ตามลาดับดังนี้
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยูท่ ี่ 96 ถนนโรจนะ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ทอี่ าคาร 2 ชั้น 2 และต่อมา
ได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ. 2511 โรงเรียนสตรีฝกึ หัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้รวม
หนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ. 2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคค่าเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มพี ื้นที่บริการนักศึกษา
ที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ. 2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่นดินในการ
ก่อสร้างรวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท และใช้ชอื่ อาคารว่า อาคารหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตัง้ แต่
เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา
พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัดสานัก
ส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ. 2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐาน พร้อมทั้งให้บริการ
สืบค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์
ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและได้กาหนดให้ฝ่ายหอสมุดเป็นสานักวิทย
บริการ ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏฉบับร่างมาระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ. 2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น
รูปแบบของอาคารได้ปรับ เปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่สานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
ออกแบบให้มีความสูงไม่ เกิ น 12 เมตร ข้อบัง คับ เกี่ยวกั บการสร้างอาคารในพื้ นที่โ ครงการมรดกโลก
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ลัก ษณะอาคารได้เ พิ่ มพื้ นที่ใช้ส อยในแนวราบมากขึ้น ใช้ง บประมาณก่อสร้างจานวน 33.8 ล้านบาท
พ.ศ. 2543 นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม VTLS (Visionary Technology in Library
Solution) เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้พัฒนางานบริการยืม – คืน ที่ควบคุม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของส านัก
วิทยบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และปลายปีเดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสานักวิทยบริการหลัง
ใหม่ โดยต่อ เชื่อ มโยงอาคารใหม่ เ ข้ากั บ อาคารเดิม ท าให้มี พื้นที่ บ ริก ารและพื้นที่ ใช้ส อยได้ เ ต็ ม ตาม
มาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของ
สานักวิทยบริการ รับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
พ.ศ. 2545 ได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยาศึกษาผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรปู การเรียนรู้
สาหรับให้บริการครูอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุม่ และให้บริการ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข้อมูลต่างๆ สืบค้นได้รวมทัง้
มีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดงั กล่าว
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนจากสถาบันฯ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 2547
พ.ศ. 2548 เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 กฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8 มีนาคม 2548 เล่มที่
122 ตอน 20ก หน้าที่ 35
พ.ศ. 2561 ได้ เ ปลี่ ย นระบบจาก VTLS มาเป็ น ระบบ Matrix โดยการท างานผ่านระบบ
Internet ได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือให้สามารถสืบค้นหนังสือของสานักวิทยบริ การผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : แหล่งรวมภูมิปญ
ั ญา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัย ทัศน์ ส านั ก วิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ : มุ่ ง สร้างความเข้ม แข็ง ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริย ะ (Smart University) และ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ(Smart University)
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรูส้ ารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2.พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3.พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4.พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5.พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6.พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุและฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นการวางแผนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ได้
ส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนและ
ดาเนินการ เกี่ยวกับการสร้างเสริม ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดทั้ง ในด้านคุณลักษณะและจานวน
โดยการคาดคะเนถึง ความต้องการ (Want ) และความจาเป็น (Need ) ของผู้ใช้ห้องสมุด ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งยังมีการวิเคราะห์และ ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่าทรัพยากรห้องสมุดที่
มีอยู่นั้นสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีเพียงไร ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. มีการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานบริการสารสนเทศประสบความสาเร็จ
3. ทาให้เกิดความร่วมมือในองค์กร
4. เป็นงานทีส่ าคัญของสถาบันบริการสารสนเทศ
5. มีที่ปรึกษาพิเศษสาหรับการทางานนี้โดยเฉพาะ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนหลัก 6 ประการ คือ
1.การศึกษาผู้ใช้ คือ ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ ว่ามีความ
ต้องการสารสนเทศในลักษณะอย่างไร เพื่อจะได้นาข้อมูลนั้นๆ ไปประกอบการจัดหา ซึ่งวิธีการศึกษาผู้ใช้
ได้แก่
1.1 ศึกษาสถิติการยืม
1.2 ส่งแบบสอบถาม
1.3 การศึกษาการอ้างถึง
2. จัดทานโยบาย คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และพิจารณาจัดทาเป็น
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ ใช้เป็นบรรทัดฐานในงานต่อไป ทั้งนี้นโยบายจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพของห้องสมุดด้วย
3. การคัดเลือก คือ การพิจารณาคัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการใน
ห้องสมุด โดยคานึงถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ซึ่งการคัดเลือกนี้มผี ู้ทเี่ กี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 บรรณารักษ์ผปู้ ฏิบัติงาน
3.2 ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
3.3 อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
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4. การจัดหา คือ วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 วิธี
คือ
4.1 การจัดซื้อ คือ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณประเภทต่างๆ เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด โดย
ห้องสมุดจะจัดซื้อจากผู้จาหน่ายต่างๆ
4.2 การแลกเปลี่ยน คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
หน่วยงาน หรือ เป็นสิ่งพิมพ์ซ้า หรือไม่ตรงกับนโยบายห้องสมุด ก็นาไปทาการแลกเปลี่ยนกันกับหน่วยงาน
อื่นๆ
4.3 การขอรับบริจาค คือ การที่บรรณารักษ์ทาการขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์จากสานักพิมพ์
หรือหน่วยงานที่มีการบริจาคแก่ห้องสมุด หรือขอรับบริจาคหนังสือที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสต่างๆ
5. การคัดออกหรือจาหน่ายออก คือ การคัดเลือกเอาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ออกจากห้องสมุด หรือเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ล้าสมัย
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ คือ กระบวนการที่จะได้ข้อมูลว่าทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยู่ทั้งหมดได้ตอบสนองความต้องการ หรือเป็นไปตามนโยบายหรือไม่
สรุปคือความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ทาให้เกิดการศึกษาผู้ใช้อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความต้องการมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป
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โครงสร้างงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ .

หน่วยจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

หน่วยวิเคราะห์
และลงรายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

หน่วย
เทคนิค

หน่วย
จดหมายเหตุ

หน่วย
วิทยานิพนธ์และ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล

หน่วยห้องสมุด
มนุษย์
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์
ท าหน้าที่ คัดแยกและวิเ คราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศและลงรายละเอียดทางบรรณานุก รมใน
ฐานข้อมูลห้องสมุด ทั้งหนังสือและสื่อการศึกษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและจัดเตรียมสารสนเทศ
เพื่อให้บริการ โดยมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้ในการจัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix โดยใช้หลักการกาหนดเลขเรียกตามระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal
Classification) เรี ย กย่อ ๆ ว่ า D.C. หรื อ D.D.C D.D.C.22 เป็ น ระบบการจัด หมวดหมู่ ทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด ที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขากาลังเป็น
ผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส Amherst College การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยม
ของดิวอี้ เป็นระบบที่ใช้ตัวเลขอารบิก 0-9 แทนเนื้อหาวิชา แบ่ง หนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จาก
หมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ต่างเป็นการแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ 1 โดยแบ่งตามประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้
000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ 2 โดยแบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็น
ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย ดังนี้
000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
010 บรรณานุกรม
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020 บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
030 สารานุกรมไทยทั่วไป
040 ไม่กาหนด
050 วารสารทั่วไป
060 สมาคมและพิพิธภัณฑ์ทั่วไป
070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์ หนังสือพิมพ์
080 ชุมนุมนิพนธ์
090 ต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก
100 ปรัชญา
110 อภิปรัชญา
120 ความรู้ในด้านปรัชญา
130 จิตวิทยาสาขาต่างๆ
140 ปรัชญาระบบต่างๆ
150 จิตวิทยา
160 ตรรกวิทยา
170 จริยศาสตร์
180 ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาสมัยกลางและสมัยโบราณ
190 ปรัชญาสมัยปัจจุบัน
200 ศาสนา
210 ศาสนาธรรมชาติ
220 คัมภีร์ไบเบิล
230 เทววิทยาเชิงคริสต์ศาสน์
240 เทววิทยาเชิงปฏิบัติ
250 เทววิทยาเกี่ยวกับบรรพชิต
260 เทววิทยาทางการศาสนา
270 ประวัติศาสตร์ศาสนาในประเทศต่าง ๆ
280 คริสต์ศาสนาและนิกายต่าง ๆ
290 ศาสนาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ
300 สังคมศาสตร์
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310 สถิติ
320 รัฐศาสตร์
330 เศรษฐศาสตร์
340 กฎหมาย
350 รัฐประศาสนศาสตร์
360 สวัสดิภาพสังคม
370 การศึกษา
380 การพานิชย์
390 ขนบธรรมเนียมประเพณี นิทานพื้นเมือง
400 ภาษาศาสตร์
410 ภาษาศาสตร์
420 ภาษาอังกฤษ
430 ภาษาเยอรมัน
440 ภาษาฝรั่งเศส
450 ภาษาอิตาเลียน
460 ภาษาสเปนและโปรตุเกส
470 ภาษาละตินและอิตาลิกทีเ่ กี่ยวข้อง
480 ภาษากรีก
490 ภาษาอื่นๆ
500 วิทยาศาสตร์
510 คณิตศาสตร์
520 ดาราศาสตร์
530 ฟิสิกส์
540 เคมี
550 ศาสตร์ว่าด้วยพื้นโลก
560 ชีววิทยา
570 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
580 พฤกษศาสตร์
590 สัตววิทยา
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600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี
610 แพทยศาสตร์
620 วิศวกรรมศาสตร์
630 เกษตรศาสตร์
640 คหกรรมศาสตร์
650 บริหารธุรกิจ
660 อุตสาหากรรมเคมี
670 โรงงานอุตสาหกรรม
680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
690 การก่อสร้าง
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง
710 สถาปัตยกรรมนอกอาคาร
720 สถาปัตยกรรม
730 ประติมากรรม
740 มัณฑนศิลป์ และการวาดเขียน
750 จิตรกรรม
760 การจาลองภาพจิตรกรรม
770 การถ่ายรูปและถ่ายภาพ
780 ดนตรี
790 การบันเทิงและการแสดง
800 วรรณคดี
810 วรรณคดีอเมริกัน
820 วรรณคดีอังกฤษ
830 วรรณคดีเยอรมัน
840 วรรณคดีฝรังเศส
850 วรรณคดีอิตาเลียน
860 วรรณคดีสเปนและโปรตุเกส
870 วรรณคดีละติน
880 วรรณคดีกรีก
890 วรรณคดีภาษาอื่น ๆ
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900 ภูมิศาสตร์
910 ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
920 ชีวประวัติและสกุลวงศ์
930 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ
940 ประวัติศาสตร์ยุโรป
950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเซีย
960 ประวัติศาสตร์ทวีปแอฟริกา
970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
990 ประวัติศาสตร์แถบมหาสมุทรและแถบขั้วโลกทัง้ สอง นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นิวกินี (ปาปัว)
และหมู่เกาะต่าง ๆ ในแถบนั้น
จากการกาหนดเลขเรียกตามระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)
สามารถวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปลักษณ์ของวัสดุสารสนเทศเป็นการวิเคราะห์ตามลักษณะ
ทางกายภาพตามประเภทสื่อสามารถจาแนกได้ 3 ประเภทใหญ่ คือ
1. ทรัพยากรตีพิมพ์ ประกอบไปด้วย
- หนังสือ เช่น หนังสือทั่วไป ตารา หนังสืออ้างอิง นวนิยาย นิทานสาหรับเด็ก ฯลฯ
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสารวิชาการ นิตยสาร รายงานประจาปี ฯลฯ
- สิ่งพิมพ์พิเศษ เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุมทางวิชาการ ฯลฯ
2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผ่นเสียง รูปภาพ ฯลฯ
3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มัลติมีเดีย ฐานข้อมูลออนไลน์ อีบุ๊คส์ ฯลฯ
จากประเภทของทรัพยากรต่างๆข้างต้น จะดาเนินการวิเคราะห์สารสนเทศตามเนื้อหา เป็น
การพิจารณาแยกแยะเนื้อหาเพื่อสรุปสาระสาคัญของเรื่อง โดยจาแนกแนวคิดที่บันทึกในวัสดุสารสนเท
ออกเป็นส่วนหรือเป็นหมวดหมู่ด้วยการจัดหมู่ (Classification) การจัดหมู่มีหลายระบบ แต่ที่นิยมใช้กัน
อย่ า งแพร่ ห ลาย มี 2 ระบบ คื อ การจั ด หมวดหมู่ ห นั ง สือ ในระบบทศนิ ยมดิ ว อี้ (Dewey Decimal
Classification) และการจัดหมวดหมู่ หนั ง สือในระบบหอสมุ ดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress
Classification) โดยการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ ทรัพยากรสารสนเทศมีประโยชน์ ในส่วนของ
การปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ดังนี้
1. หนังสือมีสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ
2. หนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันจะรวมอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
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3. หนังสือที่มีลักษณะคาประพันธ์แบบเดียวกันจะอยู่รวมกันตามภาษาของคาประพันธ์นั้น ๆ
4. หนังสือที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวเนื่องกันหรือสัมพันธ์กันจะอยู่ใกล้ ๆ กันซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน สามารถ
หาหนังสือที่มีเรื่องราวเหมือนกันมาใช้ประกอบเนื้อหาได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ใ ช้ห้องสมุดสามารถค้นหา
หนังสือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
5.ช่วยประหยัดเวลาเพราะที่สันของหนังสือทุกเล่มจะมีเลขเรียกหนังสือปรากฏอยู่
6. ช่วยให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถจัดเก็บหนังสือที่นาออกบริการแล้ว หรือหนังสือใหม่เข้าที่
เดิมได้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว
7. ช่วยให้ทราบจานวนหนังสือแต่ละสาขาวิชาว่ามีจานวนมากน้อยเท่าใดหากสาขาวิชาใดยังมี
จานวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการจะได้จัดหาเพิ่มเติมให้เหมาะสม
นอกจากการนี้ยังมีคู่มือประเภทต่างๆที่จาเป็นในการวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อให้ระเบียน
รายการบรรณานุกรมและวัสดุสารสนเทศมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ได้แก่
- คู่มือการลงรายการ ได้แก่ หลักเกณฑ์การลงรายการแบบ เอเอซีอาร์ทู (AACR2)
- คู่มือกาหนดเลขหมู่ ได้แก่ ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)
- คู่มือกาหนดหัวเรือ่ ง ได้แก่
- หัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย
- บัญชีหัวเรื่องของเซียร์ส (Sears List of Subject Headings)
- คู่มือการลงรายการในรูปแบบที่เครือ่ งคอมพิวเตอร์อ่านได้ สาหรับการลงรายการ
ด้วยระบบโปรแกรมส าเร็จ รูป ก็ คือ มาร์ค 21 รูป แบบส าหรับ ข้อมู ล ทางบรรณานุก รม (MARC 21 :
Format for Bibliographic Data)
การกาหนดหัวเรื่องในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้ให้คาจากัดความไว้ว่า “หัว
เรื่อง” คือ คาหรือวลี (กลุ่มคา ) หรือวิสามานยนามต่างๆ ที่กาหนดขึ้นใช้แทน เนื้อเรื่องของหนังสือ หรือ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ ตลอดจนวัสดุการศึกษาทุกชนิด เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้นาไปยังเนื้อหาสาระที่แท้จริงของสิ่งพิมพ์
และวัสดุการศึกษาดังกล่าวแล้วทุกชนิดที่มีเนื้อเรื่องอย่างเดียวกัน คาหรือกลุ่มคาที่กาหนดใช้เป็นหัวเรื่อง
ได้ควรมีลักษณะ ดังนี้
1. คานามที่เป็นคาเดียว เช่น กฎหมาย การศึกษา ดนตรี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มะม่วง แมว
เสือ องุ่น ฯลฯ
2. คานามสองคาเชื่อมกันด้วยคาสันธาน “กับ” “และ” เช่น ธรรมะกับชีวิตประจาวัน พุทธ
ศาสนากับการศึกษา สตรีกับสิ่งแวดล้อม การเจียระไนและการขัด ฯลฯ โดยมีหัวเรื่องดังนี้

21
- หัวเรื่องใหญ่ (Main heading) ได้แก่ หัวเรื่องที่กาหนดขึ้น ใช้แทนเนื้อเรื่องของสิ่งพิมพ์
หรือวัสดุการศึกษาอื่นๆ อย่างกว้างๆ หรือ เฉพาะเรื่อง เช่น กฎหมายการศึกษา ธนาคารและการธนาคาร
บ้านกับโรงเรียน วิทยาศาสตร์ ฯลฯ หัวเรื่องประเภทนี้ใช้ตามลาพังได้ทุกหัวเรื่อง หรืออาจใช้ประกอบกับ
หัวเรื่องย่อย โดยใช้หัวเรื่องย่อยตามหลังมีเครื่องหมาย – (ขีด) คั่นกลาง เช่น การศึกษา -- พจนานุกรม
- หัวเรื่องย่อย (Subdivision or subheading) เป็นหัวเรื่องที่กาหนดขึ้นใช้ตามหลังหัวเรือ่ ง
ใหญ่ เพื่อกาหนดขอบเขตหรือความหมายของหัวเรื่องใหญ่ให้เฉพาะเจาะจงลงไปตามวิธีเขียนหรือรูปแบบ
อื่นๆ ของเนื้อเรื่อง หรือ แสดงแง่มุมที่ เฉพาะเจาะจงของเนื้อเรื่องนั้น ๆ เช่น คาถามและคาตอบ ประวัติ
พจนานุกรม ฯลฯ หัวเรื่องย่อยจะใช้ตามลาพังไม่ได้ ต้องประกอบกับหัวเรื่องใหญ่ดังกล่าว ยกเว้น หัวเรื่อง
ย่อยบางหัวเรื่อง ใช้เป็นหัวเรื่องใหญ่ได้ด้วย
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แผนภูมิขั้นตอนการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Flow Chart)
เริ่ม
รับหนังสือจากงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
ติดบาร์โค๊ดหนังสือ
มี
ตรวจสอบข้อมูลในฐาน
Matrix

ไม่มี

วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดหัวเรื่อง
บันทึกข้อมูลในฐาน Matrix
สร้างระเบียนใหม่

การทาซ้าบรรณานุกรม

สร้างจาก Z 39.50
Add Item
Upload หน้าปกหนังสือ

มี

ตรวจสอบการเชื่อมโยง
ข้อมูลหน้าปกหนังสือ

ไม่มี

สรุปผลการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ส่งต่อให้งานเทคนิค
จบ
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ขั้นตอนที่ 1 การตรวจซ้้ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
การตรวจซ้ารายการทรัพยากรสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศว่ามีแล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วจะทารายการต่อทะเบียนแต่ถ้าไม่มีข้อมูลต้องทา
การวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 การเข้าสู่ระบบการทางานห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
1.1.1 เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยการ login เข้าสูร่ ะบบการทางาน
1.1.2 เข้าสู่ระบบการทางาน Matrix จาก URL : staff.aru.ac.th
1.1.3 Login Username และ Password การเข้าสู่ระบบการทางานดังภาพ

ภาพที่ 1 หน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
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เมื่อ Login เข้าสู่ระบบการทางานแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักการทางาน

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักการทางานในระบบ Matrix
1.2 เข้าสู่ระบบการทางานด้วยโมดูล Cataloging

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักการทางานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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1.3 การคลิกเลือกที่ search the cataloging โดยสามารถเลือกช่องทางในการสืบค้นได้จาก
- เลข ISBN 13 หลักจากทรัพยากรสารสนเทศ
- ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ
- ผู้แต่งของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ
- คาสาคัญของทรัพยากรสารสนเทศทีป่ รากฏในทรัพยากรสารสนเทศนั้น

ภาพที่ 4 การสืบค้นจากเลข ISBN 13 ของทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 5 การสืบค้นจากชื่อเรือ่ งของทรัพยากรสารสนเทศ
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ภาพที่ 6 การสืบค้นจากชื่อผู้แต่งของทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 7 การสืบค้นจากคาสาคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
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1.4 การต่อทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
การต่อทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ คือ การเพิม่ รายการฉบับในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติในกรณีทมี่ ีข้อมูลอยู่แล้ว โดยมีขั้นตอนในการต่อทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศดังนี้
- เขียนเลขเรียกหรือ Call number ที่หน้าปกในของทรัพยากรสารสนเทศ
- เพิ่มเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และ ฉบับ ลงในฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
โดยคลิกเลือกที่เมนู Edit ตามด้วย Edit Record จากนั้นเพิม่ เลขทะเบียน เล่มที่ ฉบับที่ ใน TAG 950

ภาพที่ 8 การเลือกเมนูเพื่อเพิม่ เลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
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ภาพที่ 9 เพิ่มเลขทะเบียน เล่มที่ ฉบับที่ ในTAG 950
1.5 บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการคลิกเลือกที่ New

New Item ดังภาพ

ภาพที่ 10 การเพิ่มจานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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1.6 กรอกรายละเอียดในการ Add item ดังรายละเอียดดังนี้
4 - Damaged status
7- Not For Loan
8 – Collection Code
C – Shaving location
G- Cost, normal purchase price
K- Accession Number
P – Barcode
t - Copy number

1

3

2

4

5

6
7
8

ภาพที่ 11 แสดงรายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม Item
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1.7 คลิกเลือกที่ Add เพือ่ ทาการเพิม่ รายการฉบับในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ Matrix

ภาพที่ 12 แสดงการเพิ่มรายการฉบับในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ Matrix
1.8 เมื่อคลิกเลือกที่ Add Item แล้วหน้าจอจะแสดงผลรายละเอียดหน้าทรัพยากรสาร
สารสนเทศในรูปแบบรายการบรรณานุกรม

ภาพที่ 13 แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

31
ปัญหา
ในบางครัง้ การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศไม่พบในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการพิมพ์คาผิด การเว้นช่องว่างของคาไม่ถูกต้อง
แนวทางแก้ปัญหา
เพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบรายการซ้า โดยเพิ่มช่องทางในการตรวจให้มากขึ้นอย่างน้อย
2 ช่องทาง เช่น นอกจากจะมีการสืบค้นจากเลข ISBN 13 หลัก ควรมีการสืบค้นจากชื่อผู้แต่งและชื่อเรือ่ ง
ด้วย
ข้อเสนอแนะ
ในการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศควรเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบ โดยการ
จัดล าดับความสาคัญในการสื บค้น เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและได้ข้อมูลที่ถูก ต้องแม่นยา
และน่าเชื่อถือได้
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
การวิ เ คราะห์ แ ละลงรายการทรัพ ยากรสารสนเทศ ท าหน้ า ที่ วิ เ คราะห์เ นื้ อหาทรัพยากร
สารสนเทศและลงรายละเอี ยดทางบรรณานุก รมลงฐานข้อมู ลห้องสมุ ด ทั้ ง หนัง สือและสื่อการศึกษา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อให้บริการ โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
2.1 อ่านวิเคราะห์เนือ้ หาของทรัพยากรสารสนเทศ
โดยวิเคราะห์ที่เนื้อหาว่าควรอยู่หมวดหมู่ใด โดยอ้างอิงจากหนังสือการแบ่งหมู่ ดีดีซี 23
เพื่อใช้เ ป็นก าหนดในการก าหนดเลขตามหมวดหมู่ หนัง สือ 10 หมวดใหญ่ในระบบทศนิยมของดิวอี้
(D.D.C.) การวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศนั้นสามารถดูได้จากรายละเอียดประกอบได้ ดังนี้
- เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศนั้นว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องในศาสตร์ใด
- สารบัญของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ มีเนือ้ หาเกี่ยวกับเรื่องใด
- ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องใด

ภาพที่ 14 หนังสือ ดีดีซี 23 เพื่อใช้ในการกาหนดเลขเรียก (Call number)
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2.2 เปิด Web site ห้องสมุดที่ช่วยในการตัดสินใจในการกาหนดเลขเรียก
เครือข่ายสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) โดยเข้าได้จาก URL :
http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx

ภาพที่ 15 แสดงภาพหน้าจอหลัก Union Catalog
สานักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าจาก URL :
https://library.car.chula.ac.th/

ภาพที่ 16 แสดงภาพหน้าจอหลักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.3 กาหนดหัวเรื่องโดยใช้ภาษาไทย หรือหัวเรื่องออนไลน์
เพื่อใช้ในการกาหนดหัวเรื่องหรือคาสาคัญ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ได้ง่ายขึ้น โดยเข้าได้จาก
- URL : https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php
- กรอกข้อมูลรายละเอียด การใช้งานดังภาพ

ภาพที่ 17 แสดงภาพหน้าจอหลักหัวเรื่องออนไลน์ภาษาไทย
2.4 เขียนเลขเรียกไว้ที่ หน้าปกในของทรัพยากรสารสนเทศ
รายละเอียดของเลขเรียกหนังสือหรือ Call number ประกอบด้วย
- อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนหมวดหมูเ่ ฉพาะ เช่น อ ใช้แทนหนังสืออ้างอิง
- เลขหมู่ตามหมวดหมูท่ ศนิยมของดิวอี้
- อักษรตัวเลขของชื่อผู้แต่ง เลขผู้แต่ง และอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
- ปี พ.ศ. ที่ทาการตีพิมพ์
- เล่มที่ (ในกรณีที่ระบุ)
- ฉบับที่
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สั ญลักษณ์ พิเศษแทน
ประภทหนังสื อ

อักษรตัวแรกของชื่ อผู้
แต่ ง

เลขปี พ.ศ.ที่พิมพ์

อ
781.26
พ245ด
2535
ล.1 ฉ.1

เลขหมู่
เลขประจำตัวผู้แต่ ง

อักษรตัวแรกของชื่ อเรื่ อง

เล่ มที่ ฉบับที่

ภาพที่ 18 แสดงภาพการเขียนรายละเอียดเลขเรียก (Call number)
ปัญหา
บางครัง้ พบว่าทรัพยากรสารสนเทศมีเนื้อหาที่ยากต่อการตัดสินใจ มีเนือ้ หาที่ไม่ชัดเจนไม่รู้จะ
กาหนดเลขเรียก (Call Number) ใด
แนวทางแก้ปัญหา
ใช้เว็บไซต์ข้อมูลทางบรรณานุกรมที่น่าเชื่อถือได้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดเลข
เรียกของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ เช่น Union Catalog หรือของสานักงานวิทยทรัพยากร
(หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ แ ละการลงรายการทรัพ ยากรสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานสากลในการลงรายการตามการวิเคราะห์และกาหนดหัวเรื่อง
ทรัพ ยากรสารสนเทศที่เชื่ อถือได้ และควรศึกษาในเรื่องนี้ อย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการ
ปฏิบัติงาน และเข้าร่วมอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนที่ 3 การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ / การสร้างระเบียนบรรณานุกรม
การลงรายการทางบรรณานุกรมของรายการหนึ่งซึ่งอาจเป็น รายละเอียดของหนังสือ วารสาร
สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล ฯลฯ ได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้อธิบาย
จาแนก สืบค้น และแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระของรายการที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรม
ในการสร้างรายการระเบียนโดยคลิกเลือกที่ โมดูล Cataloging ส าหรับ จัดเก็ บระเบียน
บรรณานุ ก รมในฐานข้ อ มู ล ระบบห้อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Matrix โดยเข้ า สู่ ร ะบบการท างานจาก URL :
staff.aru.ac.th และ Login เข้าสู่ระบบการทางานจากขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น

ภาพที่ 19 แสดงภาพการเข้าสู่โมดูลการทางานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสารสนเทศ
3.2 การลงรายการใน Tag 008
- ให้คลิกที่ปมุ่ Tag Editor
-Tag 008 จะปรากฏ Pop up หน้าจอ Fixed Field Editor ให้ทาการเพิ่ม แก้ไข ข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรนั้น ๆ จากนั้นคลิก OK
รายละเอียดใน Tag 008 ที่ต้องใส่รายละเอียดมีดังนี้
06 - Type of date/Publication status
07-10 - Date 1
35-37 - Language MARC Code List for Languages
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่ 20ยดแต่
แสดงภาพแสดงภาพหน้
า Fram Work การท
างาน21
3.3 การลงรายข้อมูลภาพที
รายละเอี
ละ Tag ตามหลักการลงรายการแบบ
Marc
3.3 การลงรายการข้อมูลรายละเอียดแต่ละ Tag ตามหลักการลงรายการแบบ Marc 21
รายละเอียดการลงรายการ ดังนี้
Tag 020
ISBN (ตัวอย่างเช่น 9786162052118)
Tag 040
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ (เช่น ARU)
Tag 082 04 เลขเรียก
Tag 100 0
ผู้แต่งชาวไทย
Tag 100 1
ผู้แต่งชาวต่างชาติ
Tag 110 2
ชื่อผู้แต่งทีเ่ ป็นหน่วยงาน / สถาบัน
Tag 111
ชื่อการประชุม สัมมนา
Tag 245 10 ชื่อเรื่อง / ผู้แต่ง
Tag 246 14 ชื่อเรื่องอื่นทีป่ รากฏทีห่ น้าปกหน้า
Tag 246 16 ชื่อเรื่องอื่นทีป่ รากฏบนชื่อเรื่องปกติ
Tag 246 18 ชื่อเรื่องอื่นทีป่ รากฏทีส่ ันข้าง
Tag 246 30 ชื่อเรื่องรอง
Tag 246 31 ชื่อเรื่องเทียบเคียงภาษาอังกฤษ
Tag 250
พิมพ์ครั้งที่
Tag 260
สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์, ปีทพี่ ิมพ์
Tag 300
จานวนหน้า : ภาพประกอบ ; ขนาด ซม.
Tag 490
ชื่อชุด
Tag 500
หมายเหตุ
Tag 518
ปี เดือน วันที่
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Tag 522
Tag 526
Tag 600 0
Tag 650 4
Tag 651 4
Tag 700 0
Tag 700 1
Tag 710 2
Tag 942
Tag 950

มุมที่ต้องการให้ปรากฏที่หน้า Web Opac
คณะ สาขาวิชา
หัวเรื่องทีเ่ ป็นบุคคล
หัวเรื่องทั่วไป
หัวเรื่องทางภูมิศาสตร์ / ประวัติศาสตร์
ผู้แต่งร่วมชาวไทย
ผู้แต่งร่วมชาวต่างชาติ (ชื่อสกุล, ชื่อต้น)
ผู้แต่งร่วมที่เป็นนิติบุคคล
เลือกประเภททรัพยากร
เลขทะเบียน

ภาพที่ 21 แสดงภาพหน้า Farm Work การลงรายการ Marc
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3.4 บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
เมื่อกรอกรายละเอียดตาม Tag ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม Save

ภาพที่ 22 แสดงภาพหน้าจอหลักการ Save ข้อมูล
3.5 บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะปรากฎเลข Bib รายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 23 แสดงภาพการบันทึกข้อมูลและเลข Bib รายการทรัพยากรสารสนเทศ
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จากนั้นเลือกที่เมนู New

New Item เพื่อเพิ่มรายการฉบับ

ภาพที่ 24 แสดงภาพหน้าจอการเพิม่ รายการฉบับหรือเล่ม
3.6 กรอกรายละเอียดในการ Add item ดังรายละเอียดดังนี้
4 - Damaged status

7- Not For Loan

8 – Collection Code

C – Shaving location

G- Cost, normal purchase price

K- Access Number

P – Barcode

t - Copy number

41

1
2

3

4

5

6
7
8

ภาพที่ 25 แสดงรายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม Item
3.7 Add item รายการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อทาการเพิ่มรายการฉบับในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ Matrix

ภาพที่ 26 แสดงรายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม Item
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3.8 แสดงผลรายการทางบรรณานุกรม
เมื่อคลิกเลือกที่ Add Item แล้วหน้าจอจะแสดงผลรายละเอียดหน้าทรัพยากรสาร
สารสนเทศในรูปแบบรายการบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ

ภาพที่ 27 แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
3.9 ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อแล้วเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบผ่านหน้า Web Opac จาก URL :
http://library.aru.ac.th/ โดยการสอบจากเขตข้อมูลทีก่ าหนด

ภาพที่ 28 แสดงภาพหน้าจอ Web Opac ในการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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ปัญหา
แนวทางแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาและทบทวนการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักการลงรายการ Marc 21 และ
AACR2 ให้มีความชานาญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมั ติใหม่ และควรมีการ
ทบทวนการทางานกับระบบและฟังก์ชั่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน เพื่อให้เกิดความชานาญในงานที่ปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมจาก Z39.50/SRU (Bibliographic Record)
การสร้ า งระเบีย นส าหรับ จัด เก็ บ ระเบี ย นบรรณานุ ก รมระบบห้อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Matrix มี
มาตรฐานโปรโตคอล Z39.50/SRU (มาตรฐานโปรโตคอลทางบรรณานุกรมของห้องสมุด) ผู้ใช้สามารถเข้า
สู่ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดอื่น เพื่อทาการสืบค้นและสามารถ Copy Catalog ได้ทั้งนี้ห้องสมุดนั้น ๆ
ต้องมีการเปิดให้เข้าใช้งานด้วย สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้โดย
4.1 การเลือกจากเมนู Cataloging คลิกทีเ่ มนู New from Z39.50/SRU

ภาพที่ 29 แสดงภาพหน้าจอการเลือก Framework
4.2 การสืบค้นข้อมูล ไปยังฐานข้อมูลห้องสมุดอื่น ๆ
โดยการค้นหาผ่านโปรโตคอล Z39.50 หรือ SRU เพื่อทาการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรม
มาจัดเก็บลงฐานข้อมูลของห้องสมุด ดังนี้
1. โดยการค้นจากเลข ISBN
2. แหล่งที่ตอ้ งการสืบค้น
3. คลิก Search
1
2

3

ภาพที่ 30 แสดงภาพการสืบค้นหาผ่านโปรโตคอล Z39.50
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4.3 การ Import ข้อมูลบรรณานุกรม
เมื่อพบรายการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการให้คลิกเลือ กที่ เมนู Import เพื่อทา
การถ่ายโอนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

ภาพที่ 31 แสดงภาพการ Import ข้อมูลเพื่อทาการถ่ายโอนข้อมูล
4.4 การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมตัวเล่ม

ภาพที่ 32 แสดงภาพการลงรายการบรรณานุกรมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ
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4.5 ตัวเลือกในการ Save ข้อมูล
- Add item (Save 1 เล่ม)
- Add & duplicate (Save 1 เล่ม และทาการสาเนาไว้อีก 1 เล่ม)
- Add multiple copies of this item (สามารถใส่จานวนตัวเล่มที่ตอ้ งการ Save
ได้

ภาพที่ 33 แสดงภาพตัวเลือกในการ Save จานวนเล่ม
ปัญหา
การเพิม่ รายการหรือฉบับขอรายการทรัพยากรสารสนเทศไม่ครบ เช่น บางรายการมี 3 ฉบับแต่
ระบบโชว์แค่ 2 ฉบับ
แนวทางแก้ปัญหา
ตรวจสอบจานวนรายการหรือจานวนฉบับอีกครัง้ ก่อนส่งให้ฝ่ายเทคนิคต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ในการเพิ่มรายการหรือจานวน Copy จานวนฉบับบางครั้งเพิ่มรายการไม่ครบควรเพิ่มความ
ละเอียดในการเพิ่มจานวนเพราะในระบบมีช่องทางในการเพิ่มจานวนว่าจะเพิ่มครัง้ ละ 1 หรือเลือกจานวน
ได้หลายฉบับ (Copy) บรรณารักษ์ผปู้ ฏิบัติงานควรมีการเช็คซ้าแต่ละรายการ
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ขั้นตอนที่ 5 การท้าซ้้าระเบียนบรรณานุกรม (Duplicating Records)
ในกรณีที่สั่งซื้อหนังสือเข้ามาใหม่ แล้วหนังสือชื่อเรื่องนั้นมีระเบียน Record ในฐานข้อมูลอยู่
แล้วแตกต่างกันแค่ ปีพิมพ์ หรืออาจจะมีข้อ มูลต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น สามารถใช้วิธีการ Duplicating
Record คือการ Copy Tag ทุก Tag ไปยังระเบียนบรรณานุกรมใหม่ ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้าง
ระเบียนใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนข้อมูลบาง Tag เท่านั้น
5.1 การทาซ้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
- เลือกหน้าระเบียนบรรณานุกรมให้คลิกที่ Edit > Edit as new (duplicate)

ภาพที่ 34 แสดงภาพการทาซ้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
5.2 การแก้ไขตัวเล่มรายการทรัพยากรสารสนเทศ
แก้ไขข้อมูลแต่ละส่วนที่ต้องการแก้ไข เรียบร้อยแล้วให้คลิกทีป่ ุ่ม Save

ภาพที่ 35 แสดงภาพการแก้ไขข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
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5.3 Save ข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ดาเนินการ Add Item รายการตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ ตามจานวนดังกล่าวข้างต้น

ภาพที่ 36 แสดงภาพการ Save ข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ
5.4 แสดงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

ภาพที่ 37 แสดงภาพรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
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ปัญหา
แนวทางแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ในการทางานของบรรณารักษ์เอง ควรมี ความละเอียดรอบคอบในการทาซ้ารายการข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ ควรตรวจสอบรายการแต่ละ Tag และแก้ไขรายการ Tag ให้ตรงกับตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อให้ได้รายการใหม่ที่สมบูรณ์ และลดความซ้าซ้อนของรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ระบบอีกด้วย
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ขั้นตอนที่ 6 การ Upload หน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
งาน Upload หน้าปกทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานที่อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ โดยมีขั้นตอนใน
การดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 การตั้งชื่อไฟล์ Bib
เมื่อทาการ Scan ไฟล์แล้ว ให้ทาการตั้งชื่อ ไฟล์ เป็น Bib Id และชื่อภาพเป็นนามสกุล.gif
แบ่งเป็น 2 ช่อง ทาในโปรแกรม Microsoft Excel ดังภาพ

ภาพที่ 38 แสดงภาพไฟล์ปกหนังสือในรูปแบบ Bib id และ ชื่อภาพในโปรแกรม Excel
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6.2 การสร้างไฟล์ text
โดยการ copy ไฟล์จาก Excel มาวางในโปรแกรม Notepad แล้วแทนค่าช่องว่างด้วย,
เพื่อให้ชื่อและนามสกุลของไฟล์ชิดกัน สามารถ Save ได้อย่างถูกแต่และไม่เกิดปัญหา

ภาพที่ 39 แสดงภาพประกอบไฟล์ Text จากโปรแกรม Notepad
6.3 การ Save ไฟล์ ด้วยชื่อ idlink.txt
เมื่อ Save ไฟล์ด้วยชื่อ idlink.txt แล้วนาไปวางใน Folder ชื่อ idlink ที่มีไฟล์ภาพ

ภาพที่ 40 แสดงภาพประกอบไฟล์ Text จากโปรแกรม Notepad

52
6.4 การแตก Zip Folder
ทาการแตก Zip ที่ชื่อ idlink ให้มีชื่อว่า idlink.zip

ภาพที่ 41 แสดงหน้าจอหลักการแตก Zip จาก File หน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
6.5 เข้าสู่การ Upload โดยเข้าสู่ Menu ดังนี้ Home และเลือกที่ Tools

ภาพที่ 42 แสดงหน้าจอหลักภาพเมนู Tools
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6.6 เลือกที่เมนู Upload local cover image
เพื่อเข้าสู่การ Upload หน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 43 แสดงหน้าจอเมนู Upload local cover image เพื่อ Upload หน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
6.7 เลือก File Zip จากแหล่งข้อมูลทีจ่ ัดเก็บไว้

ภาพที่ 44 แสดงหน้าจอหลักการเลือกไฟล์ ZIP ที่ต้องการ Upload
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6.8 แสดงข้อมูลที่ Upload
ระบบจะแจ้งเตือนจานวนที่ถูก Upload หน้าปกรายการทรัพยากรสารสนเทศว่ามีจานวนกี่
รายการที่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ได้สาเร็จ

ภาพที่ 45 แสดงหน้าจานวนปกทรัพยากรสารสนเทศที่ถูก Upload ขึ้นระบบ Matrix
ปัญหา
บางครัง้ พบว่ารายการทรัพยากรสารสนเทศนั้นไม่ปรากฏรูปหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
แนวทางแก้ปัญหา
เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการพิมพ์รายการเลข Bib แต่ละรายการ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนทาการ Upload เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน เพื่อให้การแสดงผลรายการทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกต้องและครบถ้วน
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
หลังจากที่มกี าร Upload หน้าปกทรัพยากรสารสนเทศขึ้นฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
แล้วต้องมีการตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลว่าแสดงผลรายการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
7.1 เข้าสู่ระบบ Web Opac สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาก URL : library.aru.ac.th

ภาพที่ 46 แสดงหน้า Web Opac ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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7.2 คลิกเลือกทีเ่ มนูรายการหนังสือใหม่

ภาพที่ 47 แสดงหน้า Web Opac รายการหนังสือใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2562
7.3 แสดงผลรายการหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 48 แสดงผลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ หน้า Web Opac
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7.4 ตรวจสอบผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
เพื่อความแม่นยาในการทางานควร บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานควรมีการทดสอบโดยการตรวจ
ผ่านระบบการทางานของตนเองอีกครั้ง โดยเข้าไปที่ URL : staff.aru.ac.th แล้วทาการ login เข้าระสู่
ระบบ

ภาพที่ 49 แสดงภาพหน้าจอหลักระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
7.5 เลือกที่ Cataloging
คลิกเลือกที่เมนู Cataloging เพื่อทางานในฟังก์ชั่นการตรวจสอบรายการทรัพยากร
สารสนเทศอีกครัง้

ภาพที่ 50 แสดงภาพหน้าจอหลัก Cataloging
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7.6 เลือกที่ Search biblionumber
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบโดยการนาเลข Bib ของรายการทรัพยากรสารสนเทศทีบ่ ันทึกลง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix มาสืบค้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปก
ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว

ภาพที่ 51 แสดงภาพหน้าจอหลัก Search biblionumber
7.7 กรอกรายละเอียดเลข Bib
ใส่รายละเอียดเลข Bib ของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จดไว้ที่หน้าปกในของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- คลิกเลือกที่ Search biblionumber
- ใส่เลข Bib ที่ต้องการสืบค้นลงในช่องว่างที่กาหนด
- คลิก Submit
- แสดงผลรายการในหน้าถัดไป

ภาพที่ 52 แสดงภาพการใส่เลข Bib ทรัพยากรสารสนเทศทีต่ ้องการตรวจสอบ
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7.8 แสดงผลการเชื่อมโยงรายการหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 53 แสดงภาพผลการสืบค้นด้วยเลข Bib
ปัญหา
ไม่ปรากฏรูปหน้าปกหนังสือในฐานข้อมูลระบบอัตโนมัติ Matrix และหน้า Web Opac ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางแก้ปัญหา
ตรวจสอบไฟล์ก่อนการ Upload โดยการนับจานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศว่าทั้งหมดที่
ต้องการ Upload มีกรี่ ายการตรงกับข้อมูลที่ Upload สาเร็จแล้วหรือไม่
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจดเลข Bib ด้วยระบบมือและทบทวนเลข Bib ก่อนทาการวางในโปรแกรม Excel
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน และจานวนรายการที่ตรงกัน และตรวจสอบนามสกุล.gif เสมอ เพราะถ้าไม่ใส่
นามสกุลไฟล์ ระบบจะไม่แสดงรูปหน้าผ่านระบบ
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ขั้นตอนที่ 8 การสรุปผลการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อทาการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลพร้อ มให้บริก าร
แล้ว อี ก ขั้นตอนหนึ่ง ที่สาคัญ และเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือ การสรุป ผลการท างานทั้ง หมดเพื่อรวบรวม
ประกอบในรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนในการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
8.1 เข้าไปที่เว็บ http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
เลือกที่เมนู Cataloging

ภาพที่ 54 แสดงภาพหน้าจอการทางานรายงานสถิติการปฏิบัติงาน
8.2 เลือกทีเ่ มนู Cataloging statistic Summary

ภาพที่ 55 แสดงภาพหน้าจอ Cataloging Cataloging Statistic Summary
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8.3 ระบุเดือนที่ต้องสรุปรายงาน
ในรายงานการสรุปผลการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดทารายงาน
ในระบบทุกเดือน สามารถดูย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปี

ภาพที่ 56 แสดงภาพการเลือกเดือนที่ต้องการดูสรุปรายงาน
8.4 เลือกทีป่ ุ่ม Generate
การเลือ กที่ ปุ่ม Generate เพื่อให้ร ะบบแสดงผลรายการข้อมูลหรือสถิติในการทางานใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานต่างๆ แต่ตัวอย่างดังต่อไปนี้จะรายงานการทางาน
ในงานวิเ คราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ว่าในรอบ 1 เดือน วิเ คราะห์และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศได้กี่รายการ เป็นต้น

ภาพที่ 57 แสดงภาพการเลือก Generate เพื่อดูสรุปรายงาน
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8.5 แสดงการสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
ในรายงานการปฏิบัติงานจะระบุขอบเขตดังนี้
- เดือน ปี ที่ต้องการดูสรุปรายงาน
- ชื่อผู้ปฏิบัติงาน
- จานวนรายการที่เพิ่มรายการ (Add Bib)
- จานวนรายการที่แก้ไขรายการ ( Modify Bib)
- จานวนเล่มทีเ่ พิ่ม (Add Item)
- จานวนเล่มที่ทาการแก้ไข ( Modify Item)
- จานวนเล่มที่ทาการลบ (Delete Item)
Cataloging Statistics Summary (June 2019)
Name

ADD
Bib

MODIFY
Bib

DELETE
Bib

ADD
Item

MODIFY
Item

DELETE
Item

Austasit Kittepung

0

304

0

0

1569

0

Hin Hin

0

159

0

0

777

0

Ianchareeporn Ianchareeporn

5

25

0

0

0

0

Metta Sungthong

84

595

0

176

263

0

Satiya Satiya

4

23

0

24

33

0

ภาพที่ 58 แสดงภาพหน้าจอหลัก Cataloging static detail เลือกเดือนที่ต้องการดูสรุปผลการทางาน
ปัญหา
-

แนวทางแก้ปัญหา
-

ข้อเสนอแนะ
บรรณารักษ์หรือผูป้ ฏิบัติงานควรมีการจดสถิติการปฏิบัติงานด้วยระบบมือด้วย เพื่อมา
เปรียบเทียบกับรายงานที่ออกด้วยระบบว่ามีตรงกันหรือไม่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวเมตตา สังข์ทอง
19 ตุลาคม 2525
ปราจีนบุรี
เลขที่ 96/89 หมู่ที่ 2 ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์
089 – 8009127

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และ สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ต้าแหน่งหน้าที่ท้างานปัจจุบัน
ที่ท้างานปัจจุบัน

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000

