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คานา
คู่มือปฏิบั ติงานหลั กเล่ มนี้ จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดั บ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการ
ดาเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติง าน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลั กมีความส าคั ญอย่างยิ่ งในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถ
ศึกษางานได้ อย่ างรวดเร็ ว ทาให้ งานของหน่ว ยงานมีร ะบบและมีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้นจากคู่ มื อ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ ว ยดี ต ลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หั ว หน้ า ส านั ก งาน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกาลังใจให้
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
มกราคม 2564

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โครงสร้างงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขั้นตอนที่ 1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
1.1 จัดหาโดยการขอรับบริจาค/ขอความอนุเคราะห์
1.2 จัดหาโดยการจัดซื้อ
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.1 คัดเลือก จาแนกทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 ประทับตราทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.3 ลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.4 กาหนดรหัสหมวดหมู่ของทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจซ้ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
3.1 การเข้าสู่ระบบการทางานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
3.2 เข้าสู่ระบบการทางานโมดูล Cataloging
3.3 การคลิกเลือกที่ Search the catalog
3.4 การต่อทะเบียนทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
3.5 บันทึกข้อมูลในฐานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
3.6 ลงรายละเอียดในการ Add item
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3.7 การเลือก Add item
42
3.8 แสดงผลรายละเอียดหน้าทรัพยากรสารสนเทศ
42
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
43
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 44
4.1 อ่านวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
44
4.2 กาหนดหัวเรื่องหรือคาสาคัญ
44
4.3 การเขียนเลขเรียกหนังสือ
45
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
46
ขั้นตอนที่ 5 การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
47
5.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรม
47
5.2 การลงรายการใน Tag 008
48
5.3 การลงรายละเอียดแต่ละ Tag
50
5.4 บันทึกข้อมูลในฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
51
5.5 การลงรายละเอียดใน Add item
52
5.6 แสดงรายการบรรณานุกรม
53
5.7 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรม
54
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
55
ขั้นตอนที่ 6 การสแกนและอัพโหลดหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 56
6.1 การสแกนหน้าปก
56
6.2 ตรวจสอบรายละเอียดของหน้าปก
58
6.3 กาหนดขนาดของภาพหน้าปก
61
6.4 การบันทึกไฟล์
62
6.5 การอัพโหลดหน้าปกลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
64
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
65
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศเป็นลิ ขสิ ทธิ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
66
7.1 เข้าสู่ระบบ Web Opac สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
66
7.2 เลือกเมนู “มุมสารสนเทศ”
66
7.3 เลือกเมนู “จดหมายเหตุ”
67
7.4 แสดงผลรายการหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
67
7.5 ตรวจสอบผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
68

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
7.6 สืบค้นหมายเลขประจารายการ (Search biblionumber)
69
7.7 ลงรายละเอียดเลข Bib ที่ต้องการตรวจสอบ
69
7.8 แสดงผลการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
70
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
70
ขั้นตอนที่ 8 กระบวนการทางเทคนิค
71
8.1 การพิมพ์สัน-ตารางทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
71
8.2 การติดสัน-ตารางทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
72
8.3 การตรวจสอบความถูกต้องสัน-ตารางสิ่งพิมพ์ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 72
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
72
ขั้นตอนที่ 9 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
73
9.1 บริการห้องเฉลิมพระเกียรติ
73
9.2 บริการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
74
9.3 บริการห้องราชวงศ์
76
9.4 บริการห้องสมุดพระเทพฯ
76
9.5 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
78
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
39
ประวัติผู้เขียน

สารบัญภาพ
ภาพที่
1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2 การประสานงานตามหน่วยงาน
3 สมุดรับเข้าทรัพยากรสารสนเทศ ประภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
4 ใบเสนอราคา
5 แบบฟอร์มคาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ)
6 ตราสัญลักษณ์ “สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
7 ตราประทับ “รายละเอียดของการลงทะเบียน”
8 ตราประทับ “ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด”
9 การประทับทรัพยากรทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
10 การลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
11 รหัสประจาหมวดหมู่ทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
12 การกาหนดหมวดหมู่ทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
13 หน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
14 หน้าจอหลักการทางานในระบบ MATRIX
15 หน้าจอหลักการทางานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
16 การสืบค้นจากชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ
17 การสืบค้นจากคาสาคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
18 การเลือกเมนูเพื่อเพิ่มเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
19 การเพิ่มเลขทะเบียน เล่มที่ ฉบับที่ ใน TAG 950
20 การเพิ่มจานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศ
21 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item
22 การเพิ่มรายการฉบับในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX
23 รายละเอียดทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
24 เลขเรียกหนังสือ
25 การเข้าสู่โมดูลการทางานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
26 หน้าจอหลักการทางานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
27 หน้าจอลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใน Tag 008
28 การกาหนดปีของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
29 รายละเอียดปีที่พิมพ์ปีทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
30 หน้า Farm Work การลงรายการ MARC
31 หน้าจอหลักในการบันทึก (Save) ข้อมูล
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สารบัญภาพ (ต่อ)
32 การบันทึกข้อมูลและเลข Bib รายการทรัพยากรสารสนเทศ
33 หน้าจอการเพิ่มรายการฉบับหรือเล่ม
34 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item
35 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item
36 รายละเอียดทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
37 ภาพหน้าจอ Web OPAC ในการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
38 โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
39 การ Import ข้อมูลหรือหน้าปก
40 การเลือกที่จัดเก็บเครื่องสแกน
41 ขั้นตอนการสแกน
42 หน้าปกที่ทาการสแกน
43 หน้าปกที่สมบูรณ์
44 ขั้นตอนในการกาหนดขนาดรูปภาพ
45 กาหนดขนาดของรูปภาพ
46 การบันทึกเป็นนามสกุล .gif
47 การตั้งชื่อไฟล์
48 เมนูในการ Upload
59 การเลือกเมนูที่ต้องการอัพโหลดไฟล์
50 การเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
51 หน้า Web OPAC ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
52 หน้า Web OPAC เมนูของทรัพยากรสารสนสนเทศ
53 หน้า Web OPAC รายการของทรัพยากรสารสนสนเทศ
54 แสดงผลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ หน้า Web OPAC
55 หน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
56 หน้าจอหลัก Cataloging
57 หน้าจอหลัก Search biblionumber
58 การใส่เลข Bib ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการตรวจสอบ
59 ผลการสืบค้นด้วยเลข Bib
60 สัน-ตารางสิ่งพิมพ์ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
61 การติดสัน-ตาราง ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
62 ห้องเฉลิมพระเกียรติ

หน้า
51
52
52
53
53
54
56
57
58
59
59
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
71
72
73

สารบัญภาพ (ต่อ)
63 แบบฟอร์มการขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ
64 ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
65 ห้องราชวงศ์
66 ห้องสมุดพระเทพฯ
67 สมุดบันทึกผู้เข้าใช้บริการ
68 แบบสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

หน้า
74
75
76
76
77
78

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2 โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 โครงสร้างงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4 ขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

หน้า
5
12
17
23

ส่วนที่ ๑
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรี ดี พ นมยงค์
ต า บ ล ป ร ะ ตู ชั ย อ า เ ภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ๑ ๓ ๐ ๐ ๐
โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครู
เมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ – ๒ – ๓ แต่เพิ่มวิชาครู
แหล่งที่มา :
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา. (2562). คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562.
กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักส์ จากัด.
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครู มู ล ประจ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว่ า “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบล
หัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียน
ประกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด ท าการสอน เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2479 เป็ น โรงเรีย นฝึ ก หั ดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่
ที่บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหั ดครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
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พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยก
ฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึ กหัดครูพระนครศรีอยุธยา
เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่ ม ใช้ ห ลั ก สู ตรสภาการฝึ ก หั ด ครู พ.ศ. 2519 เปิ ด สอนระดั บ ป.กศ.สู ง
หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม 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 นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต พร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคง
เปิดหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติส ถาบัน
ราชภัฏ 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547
เริ่มมีผลบังคับใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

๓

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศทางวิช าการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่ ว มมื อ และช่ว ยเหลื อ เกื้ อ กูล กัน ระหว่ า งมหาวิท ยาลั ย ชุมชน องค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดการจั ดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทย
ฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
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โดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิท ยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก าร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพั ฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการ
ตามลาดับดังนี้
แหล่งที่มา :
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ. (2564). รายงานประจ าปี 2564.
พระนครศรีอยุธยา : สานักฯ.
พ.ศ.2509 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ย้ า ยมาอยู่ ที่ 96 ถนนโรจนะ
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมา
ได้ยกฐานะ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่
ที่อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้
รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ เ ปิ ด สอนนั ก ศึ ก ษาภาคค่ าเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มี
พื้นที่บริการนักศึกษาที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่นดิน
ในการก่อสร้าง รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท และใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลั ยครู (ฉบับที่ 2) ได้กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่าย
หอสมุด สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐาน พร้อมทั้งให้บริการ
สื บ ค้ น OPAC (Online Public Access Catalog) ดั ช นี ว ารสารและบรรณานุ ก รมหนั ง สื อ จาก
คอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับร่าง) ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายหอสมุดเป็น “สานักวิทย
บริการ” ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ
4 ชั้น รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยออกแบบให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการ
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มรดกโลก ลั ก ษณะอาคารได้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยในแนวราบมากขึ้ น ใช้ ง บประมาณก่ อ สร้ า ง
จานวน 33.8 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจาอาคาร จานวน 12 ล้านบาท
พ.ศ.2543 นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS
และได้พัฒนางานบริการ ยืม -คืนสิ่งพิมพ์ เป็นระบบยืม –คืน ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของสานักวิทยบริการผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และปลายปีเดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ โดยต่อ
เชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ากับ อาคารเดิม ทาให้ มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช้ส อยได้เต็มตามมาตรฐาน
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของสานัก
วิทยบริการฯ รับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
พ.ศ.2545 เปิดให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ และได้ทาการย้ายหนังสือจากอาคาร
สานักวิทยบริการ (อาคาร 15) ไปให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) พร้อมให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบ และได้จัดทาข้อมูลเกี่ ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ.2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ สาหรับให้บริการครูอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม
และให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข้อมูล
ต่าง ๆ สืบค้นได้ รวมทั้งมีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
พ.ศ.2547 เปลี่ ย นจากสถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
จั ดตั้งส่ ว นราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548
[กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ประกาศ
วันที่ 8 มีนาคม 2548 เล่มที่ 122 ตอน 20 ก หน้าที่ 35]
พ.ศ.2549 ได้ ย้ า ยศู น ย์ ข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ย จากอาคารห้ อ งสมุ ด หลั ง เก่ า
(อาคาร 15) ไปยังอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ที่ก่อสร้างเสร็จ โดยย้ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิว เตอร์ จากอาคาร 3 ชั้น 2 และห้ องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ของโปรแกรมวิช าวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่อาคาร 7 มาด้วย เพื่อให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการกลางสาหรับวิชาด้านคอมพิวเตอร์
รวมทั้งได้รั บงบประมาณแผ่ นดิน , งบบารุงการศึกษาในการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ใหม่ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ 31109, 31119 และ 31121 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถเข้ามาใช้บริการได้
พ.ศ. 2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้รั บ งบประมาณจากหลายภาคส่ ว น เช่น จังหวั ดพระนครศรีอยุธ ยา กาหนดให้ ศูนย์ข้อมู ล ของ
มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ข้อมูลสารองของจังหวัด จึงได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์ (ผู้ว่าซีอีโอ) มาให้ในการ
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จัดหาระบบไฟฟ้าสารอง ได้แก่ UPS เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และระบบปรับอากาศความเที่ยงตรงสู ง
รวมทั้ ง เครื่ อ งแม่ ข่ ายของระบบฐานข้ อ มู ล จั งหวัด , งบสนั บ สนุ นจากมู ล นิธิพ ระมงคลบพิ ต ร โดย
ท่านปัญญา น้าเพชร ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่เป็น Web-based Application เพื่อทดแทนระบบเดิม
ที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543
พ.ศ.2550 ผลจากงบประมาณ ปี พ.ศ.2549 ระบบสารสนเทศที่ส ามารถใช้งานได้มี
จานวนเพิ่มขึ้น เช่น ระบบ e-book, ระบบคลังข้อสอบ, ระบบบริการการศึกษา, ระบบบริหารอาจารย์
และเจ้ า หน้ า ที่ , ระบบบุ ค ลากร, ระบบทะเบี ย นออนไลน์ , ระบบ e-meeting, ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ ทาหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบเครือข่าย (Core Switch)
โดยมี ค วามเร็ ว แกนกลาง (backbone) 10 Gbps นอกจากนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุด
หลังเก่า
พ.ศ.2551 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center)
ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini TCDC)
เป็นศูนย์กระจายความรู้ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ติดตั้ง mini TCDC
ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการจัดนิทรรศการ
"ภาพเก่าเล่าเรื่อง : กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์หนังสือทุกปี สาหรับระบบเครือข่ายได้มีการเพิ่มความเร็วในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ 1 Gbps. ผ่านเครือข่าย Uninet
พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้ง
ระบบประชาสัมพันธ์ (Digital signage) ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห้องสมุด
หลังเก่า) จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าในห้องปฏิบัติการและเครื่องสาหรับบริการนักศึกษา
นอกเวลาเรียนที่ห้องสมุดจานวน 100 เครื่อง ร่วมมือกับ “โครงการจัดทาเนื้อหา ระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธั น วาคม พ.ศ.2550” ให้ บ ริ ก ารส าเนาระบบ EDLTV ให้ กั บ โรงเรี ย นในพื้ น ที่
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี
พ.ศ.2554 ติดตั้งระบบดับเพลิงสาหรับศูนย์ข้อมูลแบบ FM200, ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ของอาคาร 1, 2, 3, 4 วิทยาการจัดการ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ครุศาสตร์ อาคาร 7
ครุศาสตร์ อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า อาคาร 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 29 บรรณราชนครินทร์
อาคาร 30 บัณฑิตวิทยาลัย ยกเลิกเครือข่ายเก่าที่ถูกติดตั้งแบบขยายตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่ง
ประสบปั ญ หาในเรื่ อ งความเร็ ว และการซ่ อ มบ ารุ ง ที่ ท าได้ ย าก, ติ ด ตั้ ง ระบบส ารองข้ อ มู ล

๙

ขนาด 8 TB. (Terabyte) ช่วงปลายปี มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุ ทกภัย
สานักวิทยบริการก็ได้รับผลกระทบ มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ระบบ และได้
ทาการปรับปรุงอาคาร 100 ปี จานวน 1 งาน
พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จานวน 6 จุด ทาความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน TQM ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเริ่ ม จั ด ท าหอจดหมายเหตุ
มหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น โดยการเก็ บ รวบรวมทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 70 เครื่อง ห้อง 31104
และจัดหาห้องเรียนต้นแบบ แบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษา
อาเซียน
พ.ศ.2559 จัดตั้งศูนย์ทดสอบอบรมคอมพิวเตอร์ (MOS) ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล
IG Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6
พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์ จานวน 100 เครื่อง และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จานวน 2 เครื่อง ,
จัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหากล้องวงจรปิด 1 ระบบ, จัดหาคอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ ได้ทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบ
ตรวจสอบการลอกเลี ย นวรรณกรรม ทาความร่ว มมื อ การใช้ ฐ านข้ อ มูล Gale และ EBSCO กลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสี
เขี ย ว ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วร่ ว มกั บ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) เป็นจานวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
สารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย จานวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวน 10 เครื่อง และเพิ่มหลอดประหยัดไฟแบบกระตุก
พ.ศ.2563 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พั ฒ นาห้ อ งมิ นิ เ ธี ย ร์ เ ตอร์
ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย และได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2508 – ปัจจุบัน
พ.ศ.2508 – 2548 นางไพลิน
ศรีสะอาด
พ.ศ.2549 – 2552 นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
พ.ศ.2553 – 2556 นายชัยพฤกษ์
ชูดา
พ.ศ.2557 – 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู
บุญญานุวัตร
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ

๑๐

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสานาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ย.4)
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ (ย.3)
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย (ย.2)
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น (ย.1)
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
กลยุทธ์ 1 พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ 5 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ 6 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University
กลยุทธ์ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University

๑๑

เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร นโยบายการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-Learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
จากการที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันทาให้มีการบริหารงานที่เป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้บริหารขององค์กรจะให้ความตระหนักและยอมรับว่ามีความจาเป็นจะต้องใช้
โครงสร้างองค์กรมาเป็นเครื่องมือในการจัดการ เพื่อรองรับการดาเนิ นงานและการเชื่อมโยงการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนเชิงกลยุทธ์ และนโยบาย องค์กร
จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า นอกจากนี้การจัดลาดับความสาคัญของ
อานาจ เพื่อการควบคุมให้การดาเนินงานเกิดความราบรื่น บุ คลากรจะต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัย
ในการทางานสู งเพื่อการบรรลุ เป้ าหมาย ดังโครงสร้างการบริห ารงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑๒

๑๓

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทหนั ง สื อ วารสาร โสตทั ศ นวั ส ดุ แ ละฐานข้ อ มู ล ที่ มี เ นื้ อ หา
สอดคล้ องกั บ หลั กสู ตรการเรี ย นการสอน การวิจัยและบริ การวิช าการของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นการวางแผนแนวทางในการ
จั ด สรรงบประมาณให้ ไ ด้ ส่ ว นที่ เ หมาะสมเป็ นไปตามเป้ า หมายและนโยบายที่ ก าหนดไว้ รวมถึ ง
กระบวนการในการวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ทั้งในด้านคุณลั ก ษณะและจ านวน โดยการคาดคะเนถึงความต้องการ (want) และความจาเป็ น
(Need) ของผู้ใช้ห้องสมุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังมีการวิเคราะห์และประเมินผลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่าทรัพยากรห้องสมุดที่มีอยู่นั้นสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี
ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. มีการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานบริการสารสนเทศประสบความสาเร็จ
3. ทาให้เกิดความร่วมมือในองค์กร
4. เป็นงานที่สาคัญของสถาบันบริการสารสนเทศ
5. มีที่ปรึกษาพิเศษสาหรับการทางานนี้โดยเฉพาะ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนหลัก 6 ประการ คือ
1. การศึกษาผู้ใช้ คือ ศึกษาพฤติกรรมและความต้ องการของผู้ใช้บริการ ว่ามีความต้องการ
สารสนเทศในลักษณะอย่างไร เพื่อจะได้นาข้อมูลนั้น ๆ ไปประกอบการจัดหา ซึ่งวิธีการศึกษาผู้ ใช้
ได้แก่
1.1 ศึกษาสถิติการยืม
1.2 ส่งแบบสอบถาม
1.3 การศึกษาการอ้างถึง
2. จัดทานโยบาย คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และพิจารณาจัดทาเป็น
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็น บรรทัดฐานในงานต่อไป ทั้งนี้นโยบายจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพของห้องสมุด
3. การคัดเลือก คือ การพิจารณาคัดสรรทรั พยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการในห้องสมุด
โดยคานึงถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ซึ่งการคัดเลือกนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน
3.2 ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
3.3 อาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหาร
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4. การจัดหา คือ วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 วิธี คือ
4.1 การจัดซื้อ คือ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด โดย
ห้องสมุดจะจัดซื้อจากผู้จาหน่ายต่าง ๆ
4.2 การแลกเปลี่ยน คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
หน่วยงาน หรือ เป็นสิ่งพิมพ์ซ้า หรือไม่ตรงกับนโยบายห้องสมุด ก็นาไปทาการแลกเปลี่ยนกันกับ
หน่วยงานอื่น ๆ
4.3 การขอรับบริจาค คือ การที่บรรณารักษ์ ทาการขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์จากสานักพิมพ์
หรือหน่วยงานที่มีการบริจาคแก่ห้องสมุด หรือขอรับบริจาคหนังสือที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
5. การคัดออกหรือจาหน่ายออก คือ การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีสถิติการใช้แล้ว
ออกจากห้องสมุด หรือเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ล้าสมัย
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ คือ กระบวนการที่จะได้ข้อมูลว่าทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ตอบสนองความต้องการ หรือเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ สรุปคื อความต้องการ
สารสนเทศของผู้ใช้ทาให้เกิดการศึกษาผู้ใช้อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป
ดังนั้นจึงได้กาหนดโครงสร้างของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 6 หน่วย ดังนี้
1. หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งวัสดุประเภท
ตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ มีกระบวนการจั ดซื้อ การขออภินันทนาการ หรือการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศมีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เปิด
การเรี ย นการสอน สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของคณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศที่มีความหลากหลายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ บริการทั่วไป โดยมีกระบวนการในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศดังนี้
1.1 การรับทราบนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดนั้นจัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับองค์กร งบประมาณ และ
พื้นที่ในการจัดเก็บ
1.2 การคัดเลือ กทรัพยากรสารสนเทศ ต้องมีการสารวจความต้องการ หรือสอบถาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการในการคัดเลือกเพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการ และ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากทุกวันนี้ทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูง
1.3 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ จัดทาขึ้นเพื่อ ให้ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่
จัดหามามีการใช้หรือไม่ ถ้าไม่มีควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศถูกใช้
งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งยังมีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่มีความล้าสมัย หรือมีหลาย
ฉบับเพื่อดาเนินการจาหน่ายออกเนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บมีพื้นที่จากัด เป็นต้น
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2. หน่ ว ยวิ เ คราะห์ แ ละลงรายการ มี ห น้ า ที่ วิ เ คราะห์ แ ละก าหนดหมวดหมู่ ท รั พ ยากร
สารสนเทศตามแบบทศนิยมของดิวดี้ (D.D.C) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ขนาดกลางใช้กันมากในปัจจุบัน โดยมีกระบวนการในการปฏิบัติงานดังนี้
2.1 ตรวจสอบรายการซ้าของทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
MATRIX
2.2 วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ กาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง
2.3 บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบของรายการ MARC 21
ความสาคัญของการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหมวดหมู่เนื้อหาของ
หนังสือที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน ง่ายต่อการใช้บริการ มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ
ห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งมาก ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและเข้าถึงรายการได้ตรงกับความต้องการ
3. หน่ ว ยเทคนิ ค มี ห น้ า ที่ เ ตรี ย มความพร้ อ มและเพิ่ ม ความแข็ ง แรงต่ อ การใช้ ง านของ
ทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ เริ่มตั้งแต่การประทับตราหนังสือ การเย็บเล่มหนังสือ การฝัง
แถบแม่เหล็ก การติดสัน -ตาราง การห่อปกพลาสติก การติดบัตรซองกาหนดส่ง จนออกให้บริการ
เพื่อยืดอายุการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศให้นานยิ่งขึ้น และยังเป็นการอานวยความสะดวกในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย
4. หน่วยจดหมายเหตุ มีหน้าที่จัดหา คัดเลือก ประทับตรา ลงทะเบียน วิเคราะห์ กาหนด
หมวดหมู่ และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ MATRIX พิมพ์สัน-ตาราง และ
ติ ด สั น -ตาราง ตลอดจนการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถสื บ ค้ น และเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร
สารสนเทศประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้ โดยมีกระบวนการในการปฏิบัติงานดังนี้
4.1. การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีการดาเนินการโดยขอรับบริจาค ขอความอนุเคราะห์ และการจัดซื้อ
4.2. การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา การดาเนินการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการต่อจาก
การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ทาการคัด
แยกทรัพยากรสารสนเทศ แล้วนาทรัพยากรสารสนเทศมาดาเนินการประทับตรา ลงทะเบียน และ
กาหนดหมวดหมู่
4.3 ตรวจสอบรายการซ้าของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในฐานข้ อ มู ล ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมัติ MATRIX เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศว่ามีแล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วจะทา
รายการต่อทะเบียนแต่หากไม่มีข้อมูลต้องทาการวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่
4.4 วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และหั ว เรื่ อ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งสม่ าเสมอ
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เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะปรากฏในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX ทาให้ผู้รับบริการได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.5 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบของรายการ MARC 21 เป็นการลงรายละเอียดของหนังสือ วารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารจดหมายเหตุ ได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้อธิบายจาแนก สืบค้น และ
แลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระของรายการที่ต้องการ
4.6 การสแกนหน้ าปก และอัพโหลดหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นลิขสิ ทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย ลงในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX ซึ่งคานึงถึงความชัดเจนและความถูกต้องของ
ภาพปกทรัพยากรสารสนเทศกับรายการที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX
4.7 ตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย หลังจากที่มีการ Upload หน้าปกลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX แล้วต้องมีการ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลว่าแสดงผลรายการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
4.8 กระบวนการทางเทคนิ ค มี ก ารด าเนิ น การพิ ม พ์ แ ละติ ด สั น -ตาราง ซึ่ ง ในการ
ดาเนินงานคานึงถึงความถูกต้องของสัน-ตารางกับทรัพยากรสารสนเทศ
4.9 การให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยบริการภายในหอจดหมายเหตุเท่านั้น ไม่อนุญาตนาออกไปข้างนอก หากมี
ความจาเป็นที่จะนาออก จะต้องกรอกรายละเอี ยดลงในแบบฟอร์มการขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ
เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนั้น มีการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถปรับปรุงในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น
5. หน่วยวิทยานิพนธ์และสิ่งพิมพ์รัฐบาล มีหน้าที่หลักเหมือนกับงานวิเคราะห์และกาหนด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้
6. หน่วยห้องสมุด มนุษย์ มีห น้าที่ จัดทาและรวบรวมองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ โดยมีการถ่ายทาและบันทึกในรูปแบบของสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ท างช่อ งทางออนไลน์ ข องส านัก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีการบั น ทึกข้อมูล ในรูปแบบของไฟล์ อิเล็ กทรอนิกส์ ล งในระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ MATRIX ด้วย และยังมีการจัดนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิตพร้อมห้องสมุดมนุ ษย์ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลด้วย
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา
เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎกระทรวง จั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2548 มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีพันธกิจใน
การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นห้ อ งสมุ ด และด้ า นเทคโนโลยี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
มีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้อานวยการช่วย
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
การจัดทาคู่มือ เรื่อง งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานี้ เพื่อมุ่งเน้น
การปฏิบั ติงานส าหรับ บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในส่ วนของงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา โดยมีการดาเนินงาน คือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ดาเนินการพิจารณาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ประทับตรา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ กาหนดหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่าย ดาเนินการบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ตลอดจนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการภายในหอจดหมายเหตุเท่านั้น ถ้ามีความจาเป็นในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ให้ผู้ ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้
เอกสารจดหมายเหตุ เพื่อป้องกันการสูญหาย
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุตีพิมพ์ (Printed materials)
วั ส ดุ ตี พิ ม พ์ (Printed materials) หมายถึ ง วั ส ดุ ที่ บั น ทึ ก สารสนเทศในรู ป แบบของ
ตัวอักษร ภาพ และสัญลักษณ์อื่น ๆ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์
เป็นต้น วัสดุตีพิมพ์ของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้
1.1 หนั ง สื อ (Book) เป็ น หนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาในด้านต่าง ๆ เช่น รายงานประจาปี/สารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์ รายงานการ
ประเมิน ตนเอง คู่มือนั กศึก ษา/หลั กสู ตร ทาเนียบรุ่น หรือหนังสื อที่ จัด ทาโดยหน่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลนอกมหาวิทยาลัย แต่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.2 วารสาร (Journal) หมายถึ ง สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น เล่ ม ก าหนดออกเป็ น ประจ าใน
ระยะสัปดาห์ ปักษ์ เดือน หรือรายปี มุ่งให้ความรู้เชิงวิชาการ เช่น วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า วารสาร
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วิทยาการจัดการปริทัศน์ วารสารภูมิอยุธยา บทความจากวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.3 หนังสือพิมพ์ (Newspaper) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ออกรายวัน หรื อรายสัปดาห์ เช่น
ข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials)
วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกไว้ใน
สื่อที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมีดังนี้
2.1 โสตทัศนวัสดุ (Audiovisual Material) หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเป็นภาพและ
เสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจาได้นาน โสตทัศนวัสดุมี
หลากหลายรู ป แบบและเปลี่ ย นแปลงได้ตามพัฒ นาการทางเทคโนโลยี เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ ม เทป
บั น ทึกเสี ย ง วิดีโ อ-วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผั ง หุ่ นจาลอง และอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 ของที่ระลึก (Keepsake) หมายถึง สัญลัก ษณ์แทนบุคคล เหตุการณ์ เรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อให้นึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ ในอดีต เช่น วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หรือเป็นของที่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น หรือเป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
2.3 เอกสาร (Document) หมายถึง เอกสารที่จัดทาขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือ
บุ คคล หรื อเกิดจากการด าเนิ น งานตามภาระหน้า ที่ ความรั บผิ ดชอบ และเก็บเป็น หลั กฐานของ
กิจกรรมนั้น เช่น คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ (เอกสารที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจัดทาขึ้นเอง) เป็นต้น
3. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลจดมายเหตุ
มหาวิทยาลัย สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานภายใต้งานพัฒนา
ทรั พ ยากรสารสนเทศ ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ต้องดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุให้
พร้ อมให้ บ ริ การทั้ง วั ส ดุ ตีพิม พ์ วัส ดุ ไม่ตีพิมพ์และวัส ดุ อิเล็ ก ทรอนิกส์ เช่น ประกาศ คาสั่ งต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย รูปภาพ ซีดี หุ่น ของที่ระลึก แผนที่ หนังสือที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจัดทาขึ้น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จากในสภาวะปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ต
และการสื่อสาร การให้บริการในช่องทางออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น บรรณารักษ์จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งบุคคล
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ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางในการให้บริการ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์
เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ เฟซบุ๊ก เป็นต้น
คาจากัดความเบื้องต้น
สานักวิทยบริการ คือ ส่วนงานห้องสมุดของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา
ค้น คว้า โดยยึ ดผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ พัฒ นาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้ แก่คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป
เอกสารจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย หมายถึง เอกสารข้อมูล ปฐมภู มิซึ่ งจัด ท าขึ้ น โดย
หน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปของเอกสารทางราชการ คาสั่ง กฎ ระเบียบ ประกาศ
จดหมายโต้ตอบ เอกสารประกอบการสอน ตารา คู่มือ หลักสูตร เป็นต้น โดยเอกสารเหล่านี้จะต้องมี
คุณค่าในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จดหมายเหตุ (Archives) หมายถึง รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้บันทึก
อาจเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทั่วไป เพื่อบันทึกไว้สาหรับใช้อ้างอิงในอนาคต สถานที่
เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเรียกว่า “หอจดหมายเหตุ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2554, หน้า 298, 1,320 )
หอจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หมายถึ ง สถานที่ จั ด เก็ บ
ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ชึ่ ง แบ่ ง เป็ น 4 ส่ ว น
ประกอบด้วย 1) ห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่อดีตโรงเรียนฝึกหัดครู จนถึงปัจจุบัน 2) ห้องจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย 3) ห้องราชวงศ์ เป็นห้องที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับราชวงศ์
จักรี 4) ห้องสมุดพระเทพฯ เป็นห้องที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระ
กนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ณ ชั้ น 2
อาคารวิทยบริการ (อาคารเก่า) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
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2. เพื่อพัฒนาให้เป็นหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาเอกสาร
สาคัญอันเกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดาริในพระมหากษัตริ ย์ไทย และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเฉลิมพระเกียรติย์ในวิทยาการ
สาขาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดาริในพระมหากษัตริไทย และ
พระบรมวงศานุวงศ์
4. เป็นศูนย์รวบรวมจดหมายเหตุสารสนเทศท้องถิ่นที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนและวิธีการซึ่งให้ ได้มาของทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อ จัดให้บริการภายในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
การจั ด หา (Procurement) คื อ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ
ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ
การบริการ (Service) คือ งานบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศ เชิญชวนให้บุคคล
ภายในและภายนอกเข้าใช้บริการ มีการจัดอาคารสถานที่เป็นเอกเทศ สวยงาม มีระเบียบ มีการ
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ และมีคอมพิวเตอร์ใช้สาหรับช่วยในการสืบค้นข้อมูล
งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา หมายถึง การดาเนินงาน
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่กระบวนการจัดหา การลงรายการ และการให้บริการ
การจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เรื่ อ ง งานจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยา ลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เน้นกระบวนการดาเนินการของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
เช่ น รายงานประจ าปี ท าเนี ย บรุ่ น นั ก ศึ ก ษา ประวั ติ บุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย หนั ง สื อ อนุ ส รณ์
หนั งสื อที่ร ะลึ ก หนั งสื องานเกษี ย ณอายุร าชการ คู่มือนักศึก ษา และสิ่ งพิมพ์ ที่ ห น่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้ว ดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ดังนี้
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
2. การลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3. การตรวจซ้ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
4. การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
5. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
6. การสแกนและอัพโหลดหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
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7. การตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย
๘. กระบวนการทางเทคนิค
9. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยดาเนินการขอรับบริจาคจากศิษย์เก่า ขอความอนุเคราะห์ จากหน่ว ยงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และการจั ด ซื้ อ เนื่ อ งจากทรั พ ยากรสารสนเทศ
บางอย่ างไม่ได้เก็บ รวบรวมไว้ตั้ งแต่ต้นจึ งต้อ งด าเนิ น การจัดซื้ อ เพื่อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่หลากหลายไว้ให้บริการ ให้ความรู้แก่ผู้ เข้ามาใช้บริการ เช่น หุ่นโชว์ ตู้โชว์ ของที่ระลึก เป็นต้น
มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1.1 จัดหาโดยการขอรับบริจาค/ขอความอนุเคราะห์
1.1.1 จัดทาบันทึกข้อความถึงหน่วยงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ วัส ดุ ตี พิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ที่ห น่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดทาขึ้น เช่น รายงานประจาปี/สารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์
รายงานประเมินตนเอง คู่มือนักศึกษา/หลักสูตร วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ ทาเนียบรุ่น วารสารอยุธยาศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมและจัดเก็บไว้ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและให้บริการ โดยขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่ งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ประกอบด้วย
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. สถาบันอยุธยาศึกษา
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
8. กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
9. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ดังภาพที่ 1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

๒๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โทร. 2539
ที่ อว 062.9.8.1/300
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วัสดุตีพมิ พ์และไม่ตีพมิ พ์ ที่ผลิตหรือจัดทาขึ้นจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง
เนื่ อ งด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การจั ด หา รวบรวมเอกสาร
ภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปจัดเก็บ รวบรวม ดาเนินการเป็นหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
และเป็นหลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์ต่อไป
ข้อกฎหมาย
มาตรา 31 (1) ให้อธิการบดีมีอานาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ/ความเห็น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์เอกสาร วัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์
ที่ผลิตหรือจัดทาขึ้นจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจาปี/สารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์ รายงาน
การประเมินตนเอง คู่มือนักศึกษา/หลักสูตร วิจัยราชภัฏกรุงเก่า วิทยาการจัดการปริทัศน์ ทาเนียบรุ่น วารสารภูมิ
อยุธยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและจัดเก็บไว้ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
ให้บริการ โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้ เกี่ย วข้ อ ง จัดส่งเอกสารดังกล่าวได้ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ติดต่อประสานงาน นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ภายใน
2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
(นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก)
ผูบ้ ันทึกเสนอ
(นางสาวเพลินตา โมสกุล)
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิ ังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ

ภาพที่ 1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
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1.1.2 ประสานงานตามหน่ว ยงานระดั บ คณะ/ส านั ก /สถาบัน ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เช่น กองนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย กองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ Facebook และ กลุ่ม Line
แจ้งความประสงค์ ในการขอทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บ
ภายในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 2 การประสานงานตาม
หน่วยงาน

ภาพที่ 2 การประสานงานตามหน่วยงาน
จากภาพที่ 2 การประสานงานตามหน่วยงาน
หมายเลข 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข 2 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๗

1.1.3 นัดหมายวัน และเวลาในการรับ ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย เช่น คู่มือนักศึกษา สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายงานผลการ
ประเมิน ตนเอง หนั งสื ออนุ ส รณ์ หนังสื อเกษียณอายุราชการ เป็นต้น โดยกาหนดเวลาในการรับ
เอกสาร เป็น 1-2 สัปดาห์
1.1.4 ติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และทาการบันทึกในสมุดรับเข้าทรัพยากรสารสนเทศ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา โดยใช้ โ ปรแกรม Excel เพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูล ของทรัพ ยากร
สารสนเทศ สมุ ด รั บ เข้ า ทรั พ ยากรสารสนเทศ ประกอบด้ ว ย 1) ล าดั บ ที่ 2) วั น เดื อ น ปี
3) รายละเอียดหรือชื่อทรั พยากรสารสนเทศ 4) หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่มอบทรัพยากร
สารสนเทศ 5) ลายมื อ ชื่ อ หมายถึ ง ลายมื อ ชื่ อ ผู้ ที่ ท าการส่ ง มอบทรั พ ยากรสารสนเทศ และ
6) หมายเหตุ ดังภาพที่ 3 สมุดรับเข้าทรัพยากรสารสนเทศ ประภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
สมุดรับเข้าทรัพยากรสารสนเทศ ประภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ที่

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

หน่วยงาน

ลายมือชื่อ

ส ถ า บั น อ ยุ ธ ย า
ศึกษา
เกียรติภูมิแห่งคนของพระราชา
ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา
รางวั ล บุ ษ ราคั ม มณี ศ รี ร าชภั ฏ ผู้ มี ส ถ า บั น อ ยุ ธ ย า
ผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรม ศึกษา
และภูมิปัญญาไทย พุทธศักราช 25๕6
เอกสารประกอบการสัมนาทางวิชาการ ส ถ า บั น อ ยุ ธ ย า
เรื่องสังคมนานาชาติ : กรุงศรีอยุธยา ศึกษา
กับฝรั่งเศส
สารสนเทศ 1/2554 มหาวิ ท ยาลั ย กองนโยบายและ
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผน
พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อยุธยามรดกโลก 2537
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงาน สถาบันอุธยาศึกษา
ดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย รางวัลบุษราคัมมณี
ศรีราชภัฏ ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัย กองนโยบายและ
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผน

หมาย
เหตุ

1.

28/10/2562 วัดร้างในเมืองอยุธยา

1 เล่ม

2.

28/10/2562

2 เล่ม

3.

28/10/2562

4.

28/10/2562

5.

28/10/2562

6.
7.
8.

5/11/2562
5/11/2562
7/2/256๒

9.

12/2/2562

ภาพที่ 3 สมุดรับเข้าทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

3 เล่ม
3 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
3 เล่ม

2 เล่ม
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1.1.5 จั ด เก็ บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย เช่ น
เอกสาร รูปภาพ สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก ฯลฯ โดยจัดเก็บไว้ในชั้นหนังสือที่รอดาเนินการ เพื่อลงทะเบียน
และวิเคราะห์หมวดหมู่ เป็นลาดับต่อไป
1.2 จัดหาโดยการจัดซื้อ
นอกจากเอกสารสิ่งพิมพ์ รูปภาพ ทรัพยากรสารสนเทศบางอย่างต้องมีการจัดซื้อ
เพราะไม่มีการเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น ของที่ระลึก หุ่นโชว์ ตู้โชว์ ชุดครุย จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ ต้ อ งท าการจั ด ซื้ อ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากผู้ บ ริ ห ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.2.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับผู้บริหารของสานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
โดยเสนอรูปแบบในการจัดการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ที่สามารถให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใจ เช่ น
การจัดซื้อหุ่นโชว์ เพื่อสื่อในการแต่งกายของนักศึกษาแต่ละยุคสมัย การจัดซื้อตู้โชว์ไว้สาหรับเก็บของ
ที่ระลึก เป็นต้น
1.2.2 จั ด หาใบเสนอราคา โดยด าเนิ น การส ารวจราคาในแต่ ล ะร้ า นค้ า ที่ มี
ความเหมาะสม แล้วทาการขอใบเสนอราคากับร้านค้านั้น ๆ เพื่อที่จะดาเนินการขออนุมัติการจัดซื้อ
ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 1) ชื่อร้านค้า 2) เลขที่ผู้เสียภาษี 3) วัน/เดือน/ปี 4) ชื่อผู้จัดซื้อ
5) ที่อยู่ผู้จัดซื้อ 6) รายละเอียดของสินค้า และ 7) ลงนามผู้เสนอราคา ดังภาพที่ 4 ใบเสนอราคา
ร้านสุวรรณอักษร
เลขที่ 99/136 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 081-7807161
เลขที่ผู้เสียภาษี 3101900349331
วันที่ .............................
นามผู้ซื้อ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่
รายการ
1. ป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด
- จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขนาด 0.86 × 1.57 เมตร
- ทาเนียบอธิการบดี
ขนาด 1.12 × 1.28 เมตร

จานวน

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

8 ป้าย

750 บาท

6,000 บาท

1 ป้าย

730 บาท

730 บาท

ราคาทั้งสิ้น

6,730 บาท

รวม ................ รายการ เป็นเงิน ................................. (.........................................................................................)
ยืนราคาภายในกาหนด ...................................... วัน กาหนดส่งของแล้วเสร็จภายใน ...................................... วัน
ลงชื่อ ..................................... ผู้เสนอราคา

ภาพที่ 4 ใบเสนอราคา
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1.2.3 ทาการขอจัดซื้อ โดยระบุ รายการหรือรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุญาต แล้วดาเนินการจัดซื้อเป็นลาดับขั้นตอนต่อไป โดยแบบฟอร์ม
คาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ) ประกอบด้วย 1) วัน/เดือน/ปี 2) เรียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ชื่อ-นามสกุล/ฝ่าย 4) ความประสงค์
5) งบประมาณ 6) รายการหรือรายละเอียดที่ต้องการจัดซื้อ และ 7) ลงลายมือชื่อผู้ ขออนุญาต
ดังภาพที่ 5 แบบฟอร์มคาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ)

แบบฟอร์มคาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ...................
เรื่อง ขออนุมัติ  จัดซื้อ  จัดจ้าง
เรียน .................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)........................................................... ฝ่าย .......................................................
มีความประสงค์  จัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์
งบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบ บกศ.  งบ กศ.บป.  งบบัณฑิต  อื่นๆ
 โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน
รายการ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(แนบใบเสนอราคา/โครงการ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต
เลขที่รับเรื่อง .......................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ..............................................

ภาพที่ 5 แบบฟอร์มคาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ)

๓๐

1.2.4 ตรวจรับของที่ร้านค้านามาส่ง โดยตรวจสอบรายการหรือรายละเอียดที่ได้
ดาเนินการจัดซื้อให้ถูกต้อง เช่น จานวนสิ่งของที่จัดซื้อ จานวนเงิน เป็นต้น แล้วลงลายมือชื่อเพื่อรับ
สิ่งของ
ปัญหา
บางหน่ ว ยงานไม่ ค่ อ ยให้ ค วามร่ว มมื อ เท่ าที่ ค วร ท าให้ ไ ม่ ส ามารถรวบรวมข้ อ มู ล ได้ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้

แนวทางการแก้ปัญหา
ติดต่อประสานงานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เข้าถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น
เช่น Line, Facebook เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ทาความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง โดยบอกถึงความสาคัญในการจัด หาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ เพื่อเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์

๓๑

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
การด าเนิ น การลงทะเบี ย นทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย
เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการต่อจากการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการพิจารณาทรัพยากร
สารสนเทศเรี ย บร้ อยแล้ ว ทาการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ แล้ ว นาทรัพยากรสารสนเทศมา
ดาเนินการประทับตรา ลงทะเบียน และกาหนดเลขหมวดหมู่ ซึ่งมีกระบวนการดาเนินงานต่อไปนี้
2.1 คัดเลือก จาแนกทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยการวิเคราะห์จากแหล่งที่มา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ลักษณะเนื้อหา และอายุของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนินงาน
2.2 ประทับตราทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยใช้ตรายางสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรายางใช้เฉพาะภายในห้องสมุด ดาเนินการประทับตราบริเวณ
สันด้านข้างของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อแสดงว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ประกอบด้ว ย 1) ตราสั ญลั กษณ์
“สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 2) ตราประทับ “รายละเอียดของการลงทะเบียน”
และ 3) ตราประทับ “ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด” ดังตัวอย่างภาพที่ 6-8
1. ตราสัญลักษณ์ “สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่มพี ระราชลัญจกร

ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณ์ “สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
2. ตราประทับ “รายละเอียดของการลงทะเบียน” และ ชื่อหน่วยงาน

ภาพที่ 7 ตราประทับ “รายละเอียดของการลงทะเบียน”

๓๒

3. ตราประทับ “ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด”

ภาพที่ 8 ตราประทับ “ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด”
การประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) ประทับตรา “สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” มุมขวาด้านบน และ สั นด้ านข้างทั้ง 3 ด้าน ของทรัพยากรสารสนเทศ
2) ประทับตรา “ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด ” ด้านหน้าปกส่วนใน 3) ประทับตรา “รายละเอียดของ
การลงทะเบียน” มุมขวาด้านล่างของทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพที่ 9 การประทับตราทรัพยากร
สารสนเทศ

ภาพที่ 9 การประทับทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

๓๓

2.3 ลงทะเบี ย นทรั พ ยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง โดยด าเนิ น การลง
รายละเอี ย ดของทรั พ ยากรสารสนเทศ ลงในโปรแกรม Excel เพื่ อ จั ด ระบบในการด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย 1) วัน/เดือน/ปี ที่ลงทะเบียน 2) เลขทะเบียน 3) ชื่อผู้แต่ง/ผู้รวบรวม 4) ชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ 5) สถานที่พิมพ์ และ 6) ปีที่พิมพ์ ดังภาพที่ 10 การลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
สมุดลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ที่

ว/ด/ป

เลข
ทะเบียน

ชื่อผู้แต่ง/ผู้
รวบรวม

1.

3/2/2563 Arc0572 สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2.

3/2/2563 Arc0573 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3.

5/2/2563 Arc0574 สถาบันอยุธยาศึกษา

4.

5/2/2563 Arc0575 สถาบันอยุธยาศึกษา

5.

5/2/2563 Arc0576 สถาบันอยุธยาศึกษา

6.

5/2/2563 Arc0577 สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

7.

5/2/2563 Arc0578 สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

8.

6/2/2563 Arc0579 สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ชื่อเรื่อง
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราช
ภัฏ ผู้มีผลงานดีเด่นทาง
การศึกษา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย พุทธศักราช
2546
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราช
ภัฏ ผู้มีผลงานดีเด่นทาง
การศึกษา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 7
ประจาปีพุทธศักราช 2553
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราช
ภัฏและรางวัลศิลปินและผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พุทธศักราช 2549
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการบูรณา
การและสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล
เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่องสังคม
นานาชาติ : กรุงศรีอยุธยา
กับฝรั่งเศส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
100 ปี วันพระราชสมภพ
100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษ
อาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ปูชนีย
บุคคลของโลก
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

สถานที่พิมพ์

ปีที่
พิมพ์

สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2546

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2549

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2555

โรงพิมพ์เทียนวัฒนา

2543

โรงพิมพ์เทียนวัฒนา

2543

เอดิสัน เพรส โพร
ดักส์ จากัด

2551

ภาพที่ 10 การลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

๓๔

2.4 กาหนดรหัสหมวดหมูข่ องทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
การก าหนดรหั ส หมวดหมู่ ข องทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยานั้น ได้กาหนดเป็นเลขหมวดหมู่พิเศษ โดยให้ ห น่ว ยงาน
จดหมายเหตุกาหนดขึ้นเอง เพื่อให้เป็นระบบและสะดวกในการจัดเก็บ ประกอบด้วย 1) รหัสหมวด
01 หมายถึ ง ประเภทของทรั พ ยาการสารสนเทศ เช่ น สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง สื่ อ โสตวั ส ดุ เป็ น ต้ น
2) รหั ส ชื่อทรั พยากรสารสนเทศ 011 – 016 หมายถึง ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจาปี ทาเนียบรุ่นนักศึกษา และ 3) รหัส 016.1 หมายถึง
หน่วยงานที่จัดทา เช่น สถาบันอยุธยาศึกษา กองนโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัย
และพัฒ นา เป็ น ต้น ซึ่งมี ห ลั กการในการกาหนดรหั ส ของทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหา ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 12
รหัสประจาหมวดเอกสาร
รหัสหมวด
01 ทรัพยากรจดหมายเหตุ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

รหัส / ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
รายงานประจาปี
ทาเนียบรุ่นนักศึกษา
ประวัติบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หนังสืออนุสรณ์ / ที่ระลึก / งานเกษียณอายุ
คู่มือนักศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทา

011
012
013
014
015
016
ขึ้นเอง
016.1 สถาบันอยุธยาศึกษา
016.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
016.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
016.4 กองนโยบายและแผน
016.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา
016.6 โรงเรียนประถมสาธิต
016.7 คณะวิทยาการจัดการ
016.8 คณะครุศาสตร์
016.9 กองพัฒนานักศึกษา
016.10 ประชาสัมพันธ์
016.11 สานักงานสภา
016.12 สวนหลวง
017 อื่นๆ

ภาพที่ 11 รหัสประจาหมวดหมู่ทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
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อักษรย่อของหน่วยงาน – ประเภททรัพยากรจดหมายเหตุ – ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ – ปีพ.ศ.

Aru – 01

อักษรย่อของหน่วยงาน – ประเภททรัพยากรจดหมายเหตุ

016.1

ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ

2559

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 12 การกาหนดหมวดหมู่ทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
จากภาพที่ 12 การกาหนดหมวดหมู่ทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1. Aru
=
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. 01
=
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ในที่นี้ หมายถึง ประเภท
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3. 016.1 =
ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ในที่นี้ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดทาขึ้น
โดยสถาบันอยุธยาศึกษา
4. 2559 =
ปีที่จัดพิมพ์
ปัญหา
ทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมีหลายฉบับ ทาให้ไม่สามารถลงทะเบียน
ได้ทั้งหมด เพราะเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ
แนวทางแก้ปัญหา
ลงทะเบียนทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จานวน 2 ฉบับ โดยใช้แนว
ปฏิบัติการจัดหาทรัพยากรจดหมายเหตุของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
คัดเลือกทรัพยากรจดหมายเหตุ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีหลายฉบับ นามาจัดเก็บเพื่อ
สารองไว้ เมื่อเกิดความสูญหาย

๓๖

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจซ้ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
การตรวจซ้ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งสาคัญ
ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศว่ามีแล้วหรือไม่ หากมีแล้ว
จะทารายการต่อทะเบี ยน หากไม่มีข้อมูล ต้องทาการวิเคราะห์ รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การเข้าสู่ระบบการทางานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
3.1.1 เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยการ login เข้าสู่ระบบการทางาน
3.1.2 เข้าสู่ระบบการทางาน MATRIX จาก URL : staff.aru.ac.th
3.1.3 Login Username และ Password การเข้าสู่ระบบการทางาน ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 หน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
จากภาพที่ 13 หน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
หมายเลข 1 ใส่ Username =
ชื่อผู้เข้าใช้
หมายเลข 2 ใส่ Password
=
รหัสผู้เข้าใช้
หมายเลข 3 กด “Login”
=
เข้าสู่ระบบ

๓๗

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX เพื่อดาเนินการวิเคราะห์และลงรายการ
ทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ จะปรากฏหน้ า จอหลั ก ในการท างานของระบบ
ดังภาพที่ 14 หน้าจอหลักการทางานในระบบ MATRIX

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

ภาพที่ 14 หน้าจอหลักการทางานในระบบ MATRIX
จากภาพที่ 14 หน้ า จอหลั ก การท างานในระบบ MATRIX เมื่ อ ด าเนิ น การเข้ า สู่ ร ะบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างของการเข้าใช้งาน ดังนี้
หมายเลข 1 Circulation
= การจัดการระบบงานยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลข 2 Patrons
= ข้อมูลสมาชิก
หมายเลข 3 Advanced search = ระบบการสืบค้นแบบขั้นสูง
หมายเลข 4. Lists
= คาที่ผู้ใช้กาหนดขึ้น
หมายเลข 5 Authorities
= การจัดการรายการหลัก เช่น ผู้รับผิดชอบ หัวเรื่อง เป็นต้น
หมายเลข 6 Cataloging
= การจัดการการลงรายการบรรณานุกรม
หมายเลข 7 Serials
= สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หมายเลข 8 Acquisition
= การจัดหา
หมายเลข 9 Report
= การจัดทารายงานต่าง ๆ
หมายเลข 10 Tools
= เครื่องมือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
หมายเลข 11 Administration = การกาหนดค่าต่าง ๆ ในระบบ
หมายเลข 12 About Platform = การกล่าวถึงเวอร์ชั่นของระบบ
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3.2 เข้าสู่ระบบการทางานโมดูล Cataloging
เมื่อเข้าสู่ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ในการตรวจซ้ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนั้น ให้คลิกเลือกที่ Cataloging ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 หน้าจอหลักการทางานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3.3 คลิกเลือกที่ Search the catalog โดยสามารถเลือกช่องทางหรือเขตข้อมูลในการ
สืบค้นได้ ดังภาพที่ 16 และภาพที่ 17

ภาพที่ 16 การสืบค้นจากชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 17 การสืบค้นจากคาสาคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
จากภาพที่ 16 และภาพที่ 17 แสดงการสืบค้นจากคาสาคัญ ดังต่อไปนี้
หมายเลข 1 ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลข 2 คาสาคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
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หมายเหตุ เมื่อพบรายการทรัพยากรสารสนเทศซ้า หรือรายการที่มีอยู่แล้วให้ดาเนินการ
ต่อทะเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศ โดยไม่ต้องทาการสร้างรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่
เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นของรายการและจ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มี ใ นส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 การต่อทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
การต่อทะเบี ย นทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ มหาวิ ทยาลั ย คือ การเพิ่ ม
รายการฉบับในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ในกรณีที่มีข้อมูลอยู่แล้ว โดยมีขั้นตอนใน
การต่อทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 1) เขียนเลขเรียกหรือ Call number ที่หน้าปกในของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 2) เพิ่มเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และฉบับลงในฐานระบบห้องสมุ ด
อัตโนมัติ โดยคลิกเลือกที่เมนู Edit ตามด้วย Edit record จากนั้นเพิ่มเลขทะเบียน เล่มที่ ฉบับที่
ใน Tag 950 ดังภาพที่ 18 และภาพที่ 19

ภาพที่ 18 การเลือกเมนูเพื่อเพิ่มเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
จากภาพที่ 18 การเลือกเมนูเพื่อเพิ่มเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 Edit
= แก้ไข
หมายเลข 2 Edit record
= แก้ไขบันทึก
จากนั้นเพิ่มเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และฉบับ
ลงในฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX โดยคลิกเลือกที่เมนู Edit ตามด้วย Edit record จากนั้น
เพิ่มเลขทะเบียน เล่มที่ ฉบับที่ ใน Tag 950
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ภาพที่ 19 การเพิ่มเลขทะเบียน เล่มที่ ฉบับที่ ในTag 950
จากภาพที่ 19 เป็นภาพแสดงการเพิ่มทะเบียนของทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 = Tag 950 เป็นเมนูแรกก่อนที่เข้าไปเพิ่มเลขทะเบียนของทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หมายเลข 2 = การเพิ่มเลขทะเบียน เล่มที่ ฉบับที่
3.5 บันทึกข้อมูลในฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
เมื่อดาเนินการเพิ่มทะเบียนของทรัพยากรสารสนเทศ ใน Tag 950 แล้ว ทาการ New item
เพื่อใส่รายละเอียดในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 การเพิ่มจานวนรายการของทรัพยากรสารสนเทศ

๔๑

จากภาพที่ 20 บันทึกข้อมูลในฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
หมายเลข 1 = คลิกเลือกที่ New
หมายเลข 2 = ดาเนินการคลิกเลือก New item เพื่อดาเนินการใส่รายละเอียดของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
3.6 ลงรายละเอี ย ดในการ Add item โดยกรอกรายละเอี ย ดสถานที่ ที่ จั ด เก็ บ ของ
ทรั พยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลั ย รหั ส บาร์โ ค้ด ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อสะดวกในการค้นหา ดังภาพที่ 21 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item

1
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4
ภาพที่ 21 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item
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จาก ภาพที่ 21 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item ประกอบด้วย
หมายเลข 1 = c - Shelving location เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บของทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลข 2 = p – Barcode เพื่อใส่รหัสบาร์โค้ด
หมายเลข 3 = t - Copy number เพื่อใส่เลขจานวนของทรัพยากร
หมายเลข 4 = y - Koha item type เพื่อเลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ
3.7 การเลือก Add Item
เมื่อกรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการคลิกเลือก
Add item เพื่อเพิ่ม รายการฉบั บ ของทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล อัตโนมัติ MATRIX
ดังภาพที่ 22 การเพิ่มรายการฉบับในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX

ภาพที่ 22 การเพิ่มรายการฉบับในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX
3.8 แสดงผลรายละเอียดหน้าทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อคลิกเลือกที่ Add Item แล้ว หน้าจอจะแสดงผลรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ในรูปแบบรายการบรรณานุกรม ดังภาพที่ 23 รายละเอียดทาง
บรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
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ภาพที่ 23 รายละเอียดทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
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จากภาพที่ 23 รายละเอี ย ดทางบรรณานุ ก รมในฐานข้ อ มู ล ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
MATRIX ประกอบด้วย
หมายเลข 1 = ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
หมายเลข 2 = หน่วยงานที่จัดทา/ผลิตทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย
หมายเลข 3 = เลขเรียกหนังสือ
หมายเลข 4 = ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
หมายเลข 5 = สถานที่พิมพ์ หน่วยงานที่พิมพ์/สานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์
หมายเลข 6 = จานวนหน้า ขนาด
หมายเลข 7 = ชื่อเรื่องรอง
หมายเลข 8 = หัวเรื่อง
หมายเลข 9 = บอกแหล่ ง จั ด เก็ บ ของทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย

ปัญหา
ในบางครั้งการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศไม่พบในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
ซึ่งอาจจะเกิดจากการพิมพ์คาผิด การเว้นช่องว่างของคาไม่ถูกต้อง
แนวทางแก้ปัญหา
เพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบรายการซ้า โดยเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบให้มากขึ้น
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น นอกจากการสืบค้นจากผู้แต่ง ควรมีคาสืบค้นจากคาสาคัญ และชื่อเรื่อง
ด้วย
ข้อเสนอแนะ
ในการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศควรเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบ
โดยการจัดลาดับความสาคัญในการสืบค้น เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นยาและน่าเชื่อถือ
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
การวิ เ คราะห์ ห มวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย
บรรณารักษ์ต้องคานึงถึงการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ความถูกต้องของข้อมูลที่จะปรากฏ
ในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูล ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภ าพ
ซึ่งกระบวนการในการวิเคราะห์และกาหนดหัวเรื่อง ต้องผ่านการตรวจสอบรายการซ้าของทรัพยากร
สารสนเทศ หากมีรายการซ้าให้ดาเนินการต่อทะเบียนในรายการที่มีข้อมูลอยู่แล้ว หากไม่มีรายการซ้า
จึงดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และกาหนดหัวเรื่องใหม่ เพื่อเพิ่มรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มี
ขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 อ่านวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยาการสารสนเทศ
อ่านและวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยาการสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
โดยวิเคราะห์เนื้อหา แหล่งที่มา ปีที่จัดทาของทรัพยากรสารสนเทศ
4.2 กาหนดหัวเรื่องหรือคาสาคัญ
กาหนดหัวเรื่องและคาสาคัญ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล เช่น ราชภัฏกรุงเก่า คู่มือ ประวัติ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยได้ง่าย
ประเภทของหัวเรื่อง หัวเรื่องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. หั ว เรื่ องใหญ่ (Main heading) ได้แก่ หั ว เรื่องที่กาหนดขึ้น ใช้แทนเนื้อเรื่องของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย อย่างกว้าง ๆ หรือ เฉพาะเรื่อง เช่น คู่มือ
ทาเนียบรุ่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ หัวเรื่องประเภทนี้ใช้ตามลาพังได้ทุกหัวเรื่อง หรืออาจ
ใช้ ป ระกอบกั บ หั ว เรื่ อ งย่ อ ย โดยใช้ หั ว เรื่ อ งย่ อ ยตามหลั ง มี เ ครื่ อ งหมาย -- (ขี ด ) คั่ น กลาง
เช่น วารสารวิชาการ -- ราชภัฏกรุงเก่า
2. หัวเรื่องย่อย (Subdivision or subheading) เป็นหัวเรื่องที่กาหนดขึ้นใช้ตามหลัง
หัวเรื่องใหญ่ เพื่อกาหนดขอบเขตหรือความหมายของหัวเรื่องใหญ่ให้เฉพาะเจาะจงลงไปตามวิธีเขียน
หรือรูปแบบอื่น ๆ ของเนื้อเรื่อง หรือ แสดงแง่มุมที่เฉพาะเจาะจงของเนื้อเรื่องนั้น ๆ เช่น คาถามและ
คาตอบ ประวัติ พจนานุกรม ฯลฯ หั วเรื่องย่อยจะใช้ตามลาพังไม่ได้ ต้องประกอบกับหัวเรื่องใหญ่
ดังกล่าว ยกเว้น หัวเรื่องย่อยบางหัวเรื่อง ใช้เป็นหัวเรื่องใหญ่ได้
หลักเกณฑ์ในการกาหนดหัวเรื่อง
1. พิจารณาถึงผู้ใช้ (The Reader as the Focus) ว่าผู้ใช้ห้องสมุดเป็นใคร เพื่อที่จะได้
เลือกหัวเรื่องให้เหมาะสมกับระดับความรู้ ความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่
2. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหัวเรื่อง (Unity) หนังสือหรือวัสดุที่มีเนื้อเรื่องอย่าง
เดียวกัน ควรอยู่ภายใต้หัวเรื่องเดียวกัน และใช้คาๆ นั้นเป็นหัวเรื่องเสมอ เมื่อมีหนั งสือที่มีเนื้อหา
ทานองเดียวกัน คาที่เลือกใช้นั้นไม่ควรเป็นคาที่กากวม หรือคาที่มีความหมายคลุมเครือ
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3. ภาษาที่กาหนดเป็นหัวเรื่อง (Usage) คาที่จะใช้เป็นหัวเรื่องควรจะเป็นคาที่นิยมใช้กัน
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงผู้ใช้ห้องสมุดด้วย การที่จะเลือกคาที่นิยมใช้ทั่วๆ ไป หรือ คาศัพท์
เฉพาะ ต้องพิจารณาว่าจะให้บริการแก่ใคร ถ้าบริการแก่คนทั่ว ๆ ไปก็เลือกใช้คาที่นิยมกันมากกว่า
จะเลือกคาศัพท์เฉพาะ
4. ความเฉพาะเจาะจงของหั ว เรื่อง (Specificity) หั ว เรื่องที่ใช้ควรจะมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือ ไม่ควรเลือกใช้หัวเรื่องกว้าง ๆ เพื่อจะให้ ครอบคลุม
เนื้อหาของหนังสือ แต่ควรจะให้หัวเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าหนึ่งหัวเรื่อง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
ของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
4.3 การเขียนเลขเรียกหนังสือ
ดาเนิ น การเขีย นเลขเรี ย กหนังสื อ ไว้ที่ ด้านหน้าปกในของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการค้นหาได้ง่าย ดังภาพที่ 24 เลขเรียกหนังสือ
Aru – 01

อักษรย่อของหน่วยงาน ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

016.1

หน่วยงานย่อย

2559

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 24 เลขเรียกหนังสือ
จากภาพที่ 24 เลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วย
1. Aru
=
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. 01
=
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ในที่นี้ หมายถึง ประเภท
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3. 016.1 =
ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ในที่นี้ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดทาขึ้น
โดยสถาบันอยุธยาศึกษา
4. 2559 =
ปีที่จัดพิมพ์

๔๖

ปัญหา
ผู้ใช้บริการบางราย/ส่วน ไม่พบทรัพยากรสารสนเทศ
แนวทางแก้ปัญหา
กาหนดหัวเรื่องหรือคาสาคัญที่คาดว่าผู้ใช้บริการจะสืบค้นเป็นส่วนใหญ่ เช่น เหตุการณ์
ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้แต่งหรือเจ้าของ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดหัวเรื่องหรือคาสาคัญมากกว่า 2 คาขึ้นไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้
ง่าย

๔๗

ขั้นตอนที่ 5 การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
การลงรายการทางบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นรายละเอียด
ของหนั ง สื อ วารสาร สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เอกสารจดหมายเหตุ งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ สิ่ ง พิ ม พ์
รัฐบาล ฯลฯ ได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้อธิบาย จาแนก สืบค้น และแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระ
ของรายการที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรม
ในการสร้างรายการระเบียนโดยคลิกเลือกที่โมดูล Cataloging สาหรับจัดเก็บระเบียน
บรรณานุ ก รมในฐานข้ อ มู ล ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX โดยเข้ า สู่ ร ะบบการท างานจาก
URL : staff.aru.ac.th และ Login เข้าสู่ระบบการทางานจากขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น ดังภาพที่ 25 และ
ภาพที่ 26

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11
12

6
ภาพที่ 25 การเข้าสู่โมดูลการทางานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

จากภาพที่ 25 การเข้าสู่โมดูลการทางานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อดาเนินการ
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างของการเข้าใช้งาน ดังนี้
หมายเลข 1 Circulation
= การจัดการระบบงานยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลข 2 Patrons
= ข้อมูลสมาชิก
หมายเลข 3 Advanced search = ระบบการสืบค้นแบบขั้นสูง
หมายเลข 4. Lists
= คาที่ผู้ใช้กาหนดขึ้น
หมายเลข 5 Authorities
= การจัดการรายการหลัก เช่น ผู้รับผิดชอบ หัวเรื่อง เป็นต้น
หมายเลข 6 Cataloging
= การจัดการการลงรายการบรรณานุกรม
หมายเลข 7 Serials
= สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หมายเลข 8 Acquisition
= การจัดหา
หมายเลข 9 Report
= การจัดทารายงานต่าง ๆ

๔๘

หมายเลข 10 Tools
= เครื่องมือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
หมายเลข 11 Administration = การกาหนดค่าต่าง ๆ ในระบบ
หมายเลข 12 About Platform = การกล่าวถึงเวอร์ชั่นของระบบ
เมื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ในการทางานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนั้น ให้คลิกเลือกที่ Cataloging ดังภาพที่ 26 หน้าจอ
หลักการทางานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 26 หน้าจอหลักการทางานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
5.2 การลงรายการใน Tag 008
เมื่ อ เลื อ กเมนู Cataloging เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะปรากฏหน้ า จอ ให้ เ ลื อ กเมนู ที่ เ ข้ า สู่
กระบวนการลงรายการใน Tag 008 ดังภาพที่ 27- 29
1

2

ภาพที่ 27 หน้าจอลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใน Tag 008

๔๙

จากภาพที่ 29 หน้ า จอลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศใน Tag 008 มี ร ายละเอี ย ด
ดาเนินการคลิกเลือกเมนูดังนี้
หมายเลข 1 คลิกที่ปุ่ม New record
หมายเลข 2 เลือกที่เมนู Book 1
จากนั้น Framwork ในระบบ Tag 008 จะปรากฏ Pop up หน้าจอ Fixed Field Editor
ใส่รายละเอียด ปรากฏดังภาพที่ 28 การกาหนดปีของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย

2

1

ภาพที่ 28 การกาหนดปีของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
จากภาพที่ 28 การกาหนดปีของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
เลือกเมนูดังนี้ เพื่อที่จะเข้าสู่การกรอกปีของทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลข 1 คลิกเลือก
หมายเลข 2 คลิกเลือกไอคอน
เมื่ อ ปรากฏหน้ า จอการใส่ ร ายละเอี ย ดปี ที่ พิ ม พ์ ข องปี ท รั พ ยากรสารสนเทศ ประเภท
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย แล้วกรอกรายละเอียด ดังภาพที่ 29 หน้าจอแสดงรายละเอียดปีที่พิมพ์
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

2
1

ภาพที่ 29 รายละเอียดปีที่พิมพ์ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

๕๐

จากภาพที่ 29 รายละเอียดปีที่พิมพ์ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย
หมายเลข 1 07-10 - Date 1 กรอกวัน เดือน ปีที่พิมพ์ของทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลข 2 คลิกเลือกที่ Save
5.3 การลงรายละเอียดแต่ละ Tag
ลงรายละเอียดแต่ละ Tag ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบ MARC 21 มีรายละเอียดใน
การลงรายการ ดังภาพที่ 30 หน้า Farmwork การลงรายการ MARC

ภาพที่ 30 หน้า Farm Work การลงรายการ MARC
จากภาพที่ 30 หน้ า Farmwork การลงรายการ MARC มี ร ายละเอี ย ดในการกรอก
รายละเอียดดังนี้
Tag 040
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (เช่น ARU)
Tag 082 04 เลขเรียกหนังสือ
Tag 100 0 ผู้แต่งชาวไทย
Tag 110 2 ชื่อผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน/สถาบัน

๕๑

Tag 245 10 ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
Tag 250
พิมพ์ครั้งที่
Tag 260
สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์
Tag 300
จานวนหน้า : ภาพประกอบ ; ขนาด ซม.
Tag 518
ปี เดือน วันที่
Tag 522
มุมที่ต้องการให้ปรากฏที่หน้า Web OPAC เช่น จดหมายเหตุ
Tag 650 4
หัวเรื่องทั่วไป
Tag 942
เลือกประเภททรัพยากรสารสนเทศ
Tag 950
เลขทะเบียน
5.4 บันทึกข้อมูลในฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
เมื่อกรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยตาม Tag
ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save
ดังภาพที่ 31 หน้าจอหลักในการบันทึ ก
(Save) ข้อมูล

ภาพที่ 31 หน้าจอหลักในการบันทึก (Save) ข้อมูล
เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย จะปรากฏเลข Bib รายการของทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เช่น 145684 แล้วนาเลขดังกล่าวไปเขียนไว้ด้านหน้าปกในของ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง ดังภาพที่ 32 การบันทึกข้อมูลและ
เลข Bib รายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 32 การบันทึกข้อมูลและเลข Bib รายการทรัพยากรสารสนเทศ

๕๒

เมื่อใส่รายละเอียดและจดเลข Bib เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เมนู New
เพื่อเพิ่มรายการฉบับ ดังภาพที่ 33 เพิ่มรายการฉบับหรือเล่ม

New item

ภาพที่ 33 หน้าจอการเพิ่มรายการฉบับหรือเล่ม
จากภาพที่ 33 การเพิ่มรายการฉบับหรือเล่ม
หมายเลข 1 = คลิกเลือกที่ New
หมายเลข 2 = ดาเนินการคลิกเลือก New item เพื่อดาเนินการใส่รายละเอียดของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
5.5 การลงรายละเอียดใน Add item
ลงรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด
ดังภาพที่ 34

1
2

3
4
ภาพที่ 34 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item

๕๓

จากภาพที่ 34 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item มีรายละเอีดดังนี้
หมายเลข 1 b - Current location เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บปัจจุบัน
หมายเลข 2 c - Shelving location เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บ / บริการทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น
หมายเลข 3 p – Barcode เพื่อใส่รหัสบารโค้ด
หมายเลข 4 t - Copy number เพื่อใส่หมายเลขฉบับ
ดาเนินการเพิ่มรายการฉบับ ของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
ในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX โดยคลิกปุ่ม
ดังภาพที่ 35

ภาพที่ 35 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการเพิ่ม item
5.6 แสดงรายการบรรณานุก รม เมื่อคลิ กเลื อ กที่ Add item แล้ ว หน้าจอจะแสดงผล
รายละเอีย ดของทรั พยากรสารสนเทศในรูปแบบรายการบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ ว 1 รายการ
ดังภาพที่ 36
1
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ภาพที่ 36 รายละเอียดทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

๕๔

จากภาพที่ 36 รายละเอี ย ดทางบรรณานุ ก รมในฐานข้ อ มู ล ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
MATRIX ประกอบด้วย
หมายเลข 1 = ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
หมายเลข 2 = หน่ ว ยงานที่ จั ด ท า/ผลิ ต ทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย
หมายเลข 3 = เลขเรียกหนังสือ
หมายเลข 4 = ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
หมายเลข 5 = สถานทีพ่ ิมพ์ หน่วยงานที่จัดพิมพ์ และปีที่พิมพ์
หมายเลข 6 = จานวนหน้า ขนาด
หมายเลข 7 = ชื่อเรื่องรอง
หมายเลข 8 = หัวเรื่อง
หมายเลข 9 = บอกแหล่ ง จั ด เก็ บ ของทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย
5.7 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรม
เมื่อลงรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแต่ละ Tag
เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผ่านหน้า Web OPAC จาก URL : http://library.aru.ac.th/ ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรวจสอบจากเขตข้อมูลที่กาหนด ดังภาพที่ 37

ภาพที่ 37 ภาพหน้าจอ Web OPAC ในการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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ปัญหา
ค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ไม่พบ
ทั้งที่มีทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลแล้ว อาจเกิดจากการป้อนข้อมูล การเว้นวรรคตอน และการ
สะกดคาไม่ถูกต้อง
แนวทางแก้ปัญหา
แก้คาผิดในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ให้มีความถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาและทบทวนการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลั ก เกณฑ์ การลงรายการ
MARC 21 และ AACR2 ให้มีความชานาญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ใหม่ และควรมีการทบทวนการทางานกับระบบและฟังก์ชั่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน เพื่อให้เกิดความ
ชานาญในงานที่ปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 6 การสแกนและอัพโหลดหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ ป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
การสแกนและอัพโหลดหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ควรคานึงถึงความชัดเจนและความถูกต้องของภาพปกทรัพยากรสารสนเทศ และความถูกต้องของ
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ
MATRIX เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับ
ความต้องการ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการต่อไปนี้
6.1 การสแกนหน้าปก
เข้า สู่ โ ปรแกรม Adobe Photoshop CS5
จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม
ดังภาพที่ 38

ภาพที่ 38 โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
คลิกที่เมนู File เพื่อทาการ Import ข้อมูลหรือหน้าปกของทรัพยากรสารสนเทศ
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1

2
3

ภาพที่ 39 การ Import ข้อมูลหรือหน้าปก
จากภาพที่ 39 การ Import ข้อมูลหรือหน้าปก มีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 File เพื่อเข้าสู่เมนูต่างๆ
หมายเลข 2 Import เพื่อนาเข้าข้อมูลหรือหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลข 3 WIA Support เพื่อไปสู่หน้าสแกน
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จากนั้นเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ หากดาเนินการเสร็จ
แล้ว คลิก OK เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป ดังภาพที่ 40

1
2
ภาพที่ 40 การเลือกที่จัดเก็บเครื่องสแกน
จากภาพที่ 40 การเลือกที่จัดเก็บเครื่องสแกน มีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 คลิกเลือก USB Drive เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สแกน หากกรณีที่ต้องการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ใน Data (D:) ให้คลิกเลือก Data (D:)
หมายเลข 2 คลิกเลือก OK เพื่อตกลง
6.2 ตรวจสอบรายละเอียดของหน้าปก
สแกนหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โดยการคลิกเลือก
เมนู
เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องของหน้าปกของทรัพยากรสารสนเทศ
หากภาพทีส่ แกนเบี้ยว ตัวหนังสือไม่ชัด ภาพประกอบเบลอ ต้องสแกนใหม่อีกครั้ง จนกว่าภาพที่สแกน
มีความชัดเจนและสวยงาม ดังภาพที่ 41
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ภาพที่ 41 ขั้นตอนการสแกน
จ า ก นั้ น เ ลื อ ก เ ม นู
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของหน้าปก
ทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อย แล้วคลิกเลือกเมนู
ดังภาพที่ 42 และภาพที่ 43

ภาพที่ 42 หน้าปกที่ทาการสแกน
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ภาพที่ 43 หน้าปกที่สมบูรณ์
จากภาพที่ 42 และภาพที่ 43
ภาพที่ 42 เป็ น ภาพหน้ า ปกทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ส แกนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยหลั ง จากการ
Preview
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและความสวยงาม
ภาพที่ 43 เป็นภาพหน้าปกที่ดาเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการสแกนที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
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6.3 กาหนดขนาดของภาพหน้าปก
เลือกเมนู Image Size เพื่อเลือกขนาด (Size) ของภาพปกทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 44

1

2

ภาพที่ 44 ขั้นตอนในการกาหนดขนาดรูปภาพ
จากภาพที่ 44 ขั้นตอนในการกาหนดขนาดรูปภาพ มีรายละอียดดังนี้
หมายเลข 1 คลิกเลือก Image
หมายเลข 2 คลิกเลือก Image Size
กาหนดขนาดของภาพในลาดับต่อไป

เพื่อทาการ

กาหนดขนาดของรูปภาพของทรัพยากรสารสนเทศ โดยกาหนดอยู่ที่ 200 Pixels เพื่อให้การ
ดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX มีประสิทธิภาพ เพราะเป็น
ขนาดมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน หากภาพมีขนาดใหญ่เกินไปจะทาให้เฟรมหน้า Web iPad
ตกขอบ แต่ถ้าเล็กเกินไปภาพก็จะไม่ชัด จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดังภาพที่ 45
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ภาพที่ 45 กาหนดขนาดของรูปภาพ
6.4 การบันทึกไฟล์
บั น ทึ ก ไฟล์ เพื่ อ จั ด เก็ บ ไฟล์ ที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ โดยคลิ ก เลื อ ก Save as type : ให้ เ ป็ น
นามสกุ ล .gif
เพราะให้ความคมชัดและความละเอียดของภาพสูง
มีระบบแสดงผลงานของภาพแบบหยาบและปรับขยายความละเอียดของภาพได้ ดังภาพที่ 46

ภาพที่ 46 การบันทึกเป็นนามสกุล .gif
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จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย นิยมบันทึก
ไฟล์ ชื่ อ เป็ น เลข Bib เพื่ อ สะดวกในการอั พ โหลดลงฐานข้ อ มู ล ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX
ดังภาพที่ 47

ภาพที่ 47 การตั้งชื่อไฟล์
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6.5 การอัพโหลดหน้าปกลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
อัพโหลดภาพปกทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ลงในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX โดยเลือกเมนู Images แล้วทาการ Upload ดังภาพที่ 48–50

ภาพที่ 48 เมนูในการ Upload
จากภาพที่ 48 เมนูในการ Upload
เลือกเมนู Images
เพื่ออัพโหลดไฟล์ ภ าพลงในระบบห้ อ งสมุด อัต โนมั ติ
MATRIX
จากนั้นเลือกไฟล์ปกทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่ออัพโหลด
ไฟล์ โดยคลิก “Choose Fiie หรือ เรียกดู”

ภาพที่ 49 การเลือกเมนูที่ต้องการอัพโหลดไฟล์
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คลิกเลือก Open เพื่ออัพโหลดไฟล์หน้าปกสิ่งพิมพ์ ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
แล้วทาการ Upload file ในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 50 การเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
ปัญหา
ไฟล์ ภ าพไม่ตรงกับ รายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล อัตโนมัติ MATRIX
ผู้ใช้บริการไม่สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทีต่ รงความต้องการ ซึ่งส่งผลให้ล่าช้า
แนวทางแก้ปัญหา
ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ภาพและรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล
อัตโนมัติ MATRIX
ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่จ ะอัพโหลดไพล์ ภ าพทุกครั้ง ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการแก้ไข
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ ป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศนั้น ดาเนินการหลังจากที่มีการ
Upload หน้ าปกทรั พยากรสารสนเทศลงในระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ MATRIX แล้ ว เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลว่าแสดงผลรายการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยตรวจสอบหน้าปก
ทรั พ ยากรสารสนเทศกั บ ชื่ อ เรื่ อ งว่ า ตรงกั น หรื อ ไม่ หากไม่ ต รงกั น ให้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อง
มีขั้นตอนดังนี้
7.1 เข้าสู่ระบบ Web OPAC สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนิ น การเข้าสู่ ร ะบบ Web OPAC โดยพิมพ์ URL : library.aru.ac.th
เพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่ต้องการตรวจสอบความเชื่อมโยง
ของข้อมูล ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 51 หน้า Web OPAC ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 เลือกเมนู “มุมสารสนเทศ”
เลื อ กเมนู “มุ ม สารสนเทศ” เพื่ อ ค้ น หาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 52 หน้า Web OPAC เมนูของทรัพยากรสารสนสนเทศ
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7.3 เลือกเมนู “จดหมายเหตุ”
เลื อ กเมนู “จดหมายเหตุ ” เพื่ อ ค้ น หาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 53

ภาพที่ 53 หน้า Web OPAC รายการของทรัพยากรสารสนเทศ
7.4 แสดงผลรายการหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
นั้น ๆ ประกอบด้วย 1) ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 2) เลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลั ย 3) รายการพิมพลั ก ษณ์ 4) หั ว เรื่อง 5) สถานะ 6) สถานที่จัดเก็บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศ และ7) หน้าปกของทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพที่ 54

ภาพที่ 54 แสดงผลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศบนหน้าจอ Web OPAC
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7.5 ตรวจสอบผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
ตรวจสอบผ่านระบห้องสมุดอัตมัติ MATRIX เพื่อความแม่นยาในการทางานของบรรณารักษ์
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรทดสอบโดยการตรวจผ่ า นระบบการท างานของตนเองอี ก ครั้ ง โดยเข้ า
ไปที่ URL : staff.aru.ac.th แล้ว login เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 55

ภาพที่ 55 หน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
ตามภาพที่ 55 หน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX มีขั้นตอนดังนี้
หมายเลข 1 ใส่ Username =
ชื่อผู้เข้าใช้
หมายเลข 2 ใส่ Password =
รหัสผู้เข้าใช้
หมายเลข 3 กด “Login” =
เข้าสู่ระบบ
คลิ ก เลื อ กที่ เ มนู Cataloging เพื่ อ ท างานในฟั ง ก์ ชั่ น การตรวจสอบรายการทรั พ ยากร
สารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ดังภาพที่ 56

ภาพที่ 56 หน้าจอหลัก Cataloging
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7.6 สืบค้นหมายเลขประจารายการ (Search biblionumber)
เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โดย
การน าเลข Bib ของรายการทรั พ ยากรสารสนเทศที่ บั น ทึ ก ลงระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX
มาสืบค้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการเชื่อมโยงของข้อมู ลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ ในช่อง
Search biblionumber ดังภาพที่ 57

ภาพที่ 57 หน้าจอหลัก Search biblionumber
7.7 ลงรายละเอียดเลข Bib ที่ต้องการตรวจสอบ
ใส่รายละเอียดเลข Bib ของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่
ได้จากการบันทึกข้อมูลลงในระบบห้ องสมุดอัต โนมัติ MATRIX ที่จดไว้ที่หน้าปกในของทรัพยากร
สารสนเทศ มีขั้นตอนคือ 1) คลิกเลือกที่ Search biblionumber 2) ใส่เลข Bib ที่ต้องการสืบค้น
ลงในช่องสืบค้น 3) คลิกปุ่ม Submit หน้าจอจะแสดงผลรายการในหน้าถัดไป ดังภาพที่ 58 และ
ภาพที่ 59

ภาพที่ 58 การใส่เลข Bib ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการตรวจสอบ
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7.8 แสดงผลการเชื่อมโยงของข้อมูลหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ
ผลการค้ น จะปรากฏรายละเอี ย ดของทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยที่ค้นได้ ประกอบด้วย 1) ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 2) เลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ
3) รายการพิมพลักษณ์ 4) หัวเรื่อง และ5) หน้าปกของทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 59 ผลการสืบค้นด้วยเลข Bib
ปัญหา
ไม่ปรากฏรูปหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศในระบบอัตโนมัติ MATRIX และหน้า Web OPAC
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางแก้ปัญหา
ตรวจสอบไฟล์ ข้ อ มูล ก่ อนการ Upload โดยนับจานวนรายการทรั พยากรสารสนเทศว่ า
ทั้งหมดที่ต้องการ Upload มีกี่รายการและตรงกับข้อมูลที่ Upload สาเร็จแล้วหรือไม่
ข้อเสนอแนะ
ควรจดเลข Bib ด้วยมือและทบทวนเลข Bib ก่อนวางในโปรแกรม Excel เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ตรงกันและจานวนรายการที่ตรงกัน และตรวจสอบนามสกุล .gif เสมอ เพราะในกรณีที่ไม่ใส่นามสกุล
ของไฟล์ข้อมูล ระบบจะไม่แสดงรูปภาพหน้าปก
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ขั้นตอนที่ 8 กระบวนการทางเทคนิค
การดาเนินงานกระบวนการทางเทคนิค โดยพิมพ์ลงในโปรแกรม Word และที่สาคัญต้อง
คานึงถึงความถูกต้องของสัน -ตารางกับทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุได้ง่ายขึน้ มีกระบวนการดาเนินงานต่อไปนี้
8.1 การพิมพ์สัน-ตารางทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
พิมพ์สัน-ตารางของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม
Word หรือ โปรแกรม Excel โดยมีขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกในการค้นหาตัว
เล่ม ดังภาพที่ 60
Aru-01-016.1-2551-0590
Aru-01-016-2542-0589 *2
Aru-01-016.8-2551-0587
Aru-01-016.1-2562-0586 *4
Aru-01-016.1-2562-0584 *2
Aru-01-016.1-2562-0583 *1
Aru-01-016.2-2550-0580
Aru-01-015-2544-0579
Aru-01-016-2543-0577
Aru-01-016.1-2555-0576
Aru-01-016.1-2549-0574
Aru-01-016.1-2553-0573
Aru-01-016.1-2556-0571 *2
Aru-01-017-2529-0570
Aru-01-017-2550-0592 *2

Aru-01-016.1-2551-0590
Aru-01-016.2-2535-0588
Aru-01-016.8-2551-0587
Aru-01-016.1-2562-0585 *3
Aru-01-016.1-2562-0584 *2
Aru-01-016.1-2562-0581
Aru-01-016.2-2550-0580
Aru-01-016-2543-0578
Aru-01-016-2543-0577
Aru-01-016.1-2550-0575
Aru-01-016.1-2549-0574
Aru-01-016.1-2546-0572
Aru-01-016.1-2556-0571 *2
Aru-01-017-2550-0591
Aru-01-017-2550-0592 *2

Aru-01-016-2542-0589 *2
Aru-01-016.2-2535-0588
Aru-01-016.1-2562-0586 *4
Aru-01-016.1-2562-0585 *3
Aru-01-016.1-2562-0583 *1
Aru-01-016.1-2562-0581
Aru-01-015-2544-0579
Aru-01-016-2543-0578
Aru-01-016.1-2555-0576
Aru-01-016.1-2550-0575
Aru-01-016.1-2553-0573
Aru-01-016.1-2546-0572
Aru-01-017-2529-0570
Aru-01-017-2550-0591
Aru-01-017-2550-0582 *1

ภาพที่ 60 สัน-ตารางสิ่งพิมพ์ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
จากภาพที่ 60 สัน-ตารางสิ่งพิมพ์ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
Aru-01
ตัวย่อของหน่วยงาน-ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
016.1
ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ
2550
ปีที่จัดพิมพ์
0591
เลขทะเบียน
* 1 หรือ *2
ฉบับที่
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8.2 การติดสัน-ตารางทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ติ ด สั น -ตารางบริ เ วณมุ ม บนขวา และสั น ด้ า นข้ า งของสิ่ ง พิ ม พ์ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 61

ภาพที่ 61 การติดสัน-ตารางสิ่งพิมพ์ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
8.3 การตรวจสอบความถูกต้องของสัน-ตารางสิ่งพิมพ์ ประเภทจดหมายเหตุกับตัวเล่ม
เช่น สัน-ตารางสิ่งพิมพ์กับชื่อทรัพยากรสารสนเทศต้องให้ตรงกัน กรณีที่ไม่ตรงกัน ให้ติดใหม่ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย
ปัญหา
สัน-ตารางไม่ตรงกับทรัพยากรสารสนเทศ ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสน
แนวทางแก้ปัญหา
จัดพิมพ์สัน-ตารางใหม่ และติดให้ตรงกับทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบความถูกต้องของสัน -ตารางและทรัพยากรสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุทุกครั้ง
ก่อนนาออกบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
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ขั้นตอนที่ 9 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ในการให้บริการในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย นั้น
บรรณารักษ์ได้ดาเนินการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ภายในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนั้น มีบริการที่ห ลากหลาย ได้แก่ 1) บริการ
ห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อดีตโรงเรียนฝึกหัดครูจนถึงปัจจุบัน 2) บริการห้องจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย 3) บริการห้องราชวงศ์ เป็นห้องที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับ
ราชวงศ์จักรี 4) บริการห้องสมุดพระเทพฯ เป็นห้องที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
เกี่ ย วกั บ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
นอกจากนี้ยังให้บริการหนังสือเก่าและสารสนเทศท้องถิ่นอีกด้วย ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
(อาคารเก่ า ) หอจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยเปิ ด ให้ บ ริ ก าร
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
9.1 บริการห้องเฉลิมพระเกียรติ
เป็นสถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อดีตโรงเรียนฝึกหัดครูจนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 62

ภาพที่ 62 ห้องเฉลิมพระเกียรติ
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9.2 บริการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
เป็ น สถานที่ ที่ เ ก็ บ รวบรวมและให้ บริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น สิ่ ง พิ ม พ์ หุ่ น โชว์ ของที่ ร ะลึ ก ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ บ ริ ก ารเฉพาะภายใน
ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่อนุญาตนาออกไปข้างนอก หากมีความจาเป็นที่จะนาออก
จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ เพื่อป้องกันการสูญหายของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลั ย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ชื่อ -นามสกุล
2) ประเภทผู้ที่มาขอใช้ 3) ประเภทเอกสาร 4) วัตถุประสงค์ในการขอใช้ ดังภาพที่ 63-64
หนังสือขออนุญาตใช้เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ขอใช้บริการ.................................................
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอใช้....................................................................................................................................................
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รหัส................................. คณะ.....................................................
บุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงาน/คณะ...........................................................................
ศิษย์เก่า รหัส.................................. คณะ...................................................................................................................
ที่อยู่/โทร. ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
บุคคลทั่วไป หน่วยงาน .................................................................................................. .............................................
ที่อยู่/โทร. ...................................................................................... .............................................................................
....................................................................................................................................................................................
ประเภททรัพยากร  เอกสารสิ่งพิมพ์/หนังสือ
 ภาพถ่าย/ฟิล์ม  ของที่ระลึก/วัตถุ
 แบบแปลน/แผนที่/แผนผัง  วัสดุคอมพิวเตอร์  อื่นๆ ...................................
วัตถุประสงค์ในการขอใช้ ............................................................................................................................................
................ ....................................................................................................................................................................
 ใช้บริการภายในหอจดหมายเหตุ
 ขอทาสาเนา
 ขอยืมออก (กรณีพิเศษ)
เงื่อนไขในการใช้บริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีดังต่อไปนี้
1. ใช้ทรัพยากรจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น
2. ไม่ทาสาเนารูปภาพ/เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เองโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
3. ไม่นาสาเนารูปภาพ/เอกสารจดหมายเหตุนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หากข้าพเจ้าจะนาไปใช้ในการอื่น ข้าพเจ้าจะขออนุญาตหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก่อนเท่านั้น
ลงชื่อ..........................................................................ผู้ขอใช้
(........................................................................................)

1

2

3

4

(สาหรับเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ)
หมวดหมู่ของทรัพยากรจดหมายเหตุทใี่ ห้บริการ ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
นาทรัพยากรจดหมายเหตุเก็บเข้าแฟ้ม/กล่อง/ตู้แล้ว เมื่อวันที่ .................................................................................
หมายเหตุ ..................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี............................................................
ผู้ให้บริการ..............................................................

ภาพที่ 63 แบบฟอร์มการขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ
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ภาพที่ 64 ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
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9.3 บริการห้องราชวงศ์
เป็นสถานที่ที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีของประเทศ
ไทย ดังภาพที่ 65

ภาพที่ 65 ห้องราชวงศ์
9.4 บริการห้องสมุดพระเทพฯ
เป็นสถานที่ที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังภาพที่ 66

ภาพที่ 66 ห้องสมุดพระเทพฯ
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ในการเข้าใช้บริการแต่ละวัน ผู้ใช้บริการต้องลงชื่อ-นาสกุล ในสมุด “บันทึกผู้เข้าใช้บริการ”
ทุกครั้ง ดังภาพที่ 67

ภาพที่ 67 สมุดบันทึกผู้ใช้บริการ
จากภาพที่ 67 สมุดบั น ทึกผู้ ใช้บริการ ประกอบด้ว ย 1) วัน เดือน ปี 2) ชื่อ -นามสกุล
3) คณะ/หน่วยงาน 4) ห้องที่ใช้บริการ เช่น ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ห้องราชวงศ์ ห้องสมุด
พระเทพฯ ห้องเฉลิมพระเกียรติ และ 5) รายละเอียดการเข้าใช้บริการ
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9.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลั ย โดยสอบถาม
ผู้ ใช้บ ริ การทั้งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา โดยใช้แบบประเมิ น
อออนไลน์ ตอบสนองตามนโยบายห้องสมุดสีเขียวของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนาผลและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น มีการดาเนินงานดังนี้
9.5.1 วางแผนการให้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในที่ประชุม เช่น การให้บริการ ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้บริการหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อปฏิบัตที่กาหนด
9.5.2 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ภายในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จากนั้น
ดาเนินการออกแบบสอบถาม โดยใช้ Google Form เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย
จัดทาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการประหยัดกระดาษ ตอบสนองนโยบายห้องสมุดสีเขียวของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 68

ภาพที่ 68 แบบสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
จากภาพที่ 68 แบบสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
สามารถคลิ ก ลิ ง ก์ https://qrgo.page.link/gNDmr ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ 1) สถานะผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 2) ท่านพอใจในการเข้ารับบริการของเจ้าหน้าที่ในระดับใด 3) สถานที่และบรรยากาศ
ภายในห้องบริการ ท่านพึงพอใจในระดับใด และ 4) ข้อเสนอแนะ

๗๙

9.5.3 เมื่อสอบถามความพึงพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โดยประมวลผลจาก Google Form แล้วสรุป
เป็นรายงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในที่ประชุม
9.5.4 น าผลความพึ ง พอใจและข้ อ เสนอแนะไปใช้ ป รั บ ปรุ ง ในการให้ บ ริ ก ารหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ในปีถัดไป โดยขอความดิคเห็นจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในที่
ประชุม เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหา
ผู้เข้าใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเท่าที่ควร โดยนาทรัพยากรสารสนเทศออกจากหอจดหมายเหตุและไม่นากลับมาคืน
แนวทางแก้ปัญหา
จัดทาระเบียบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ผู้เข้าใช้บริการมีความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
จัดทาระเบียบการให้บริการที่มีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับรู้

๘๐

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก

วัน เดือน ปีเกิด

11 กันยายน 2523

ที่อยู่ปัจจุบัน

74/2 หมู่ 5 ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250

ประวัติการศึกษา

บรรณารักษศาสตร์ (ค.บ.) สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

ที่ทางานปัจจุบัน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

