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สวนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูเลขที่ 96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค ตําบล
ประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 0-3527-6555-9
โทรสาร 0-3523-2076 กอตั้งมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทาน
ทรัพย จํานวน 30,000 บาท ใหกอสรางโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448
ตั้งอยูบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต
เพิ่มวิชาครู
พ.ศ.2458 ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดําเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ.2467 ไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตําหนักเพนียด
พ.ศ.2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกาไปรวมอยูในโรงเรียนฝกหัดครูมูลตําหนัก
เพนียดแหงเดียว
พ.ศ.2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝกหัดครูมูลตําหนักเพนียด จึงเปนโรงเรียนฝกหัด
ครู มู ล ประจํ า จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว า “โรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ.2479 ยายโรงเรียนฝกหัดครูมูลจากตําหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตําบล
หัวแหลม โดยแยกเปนโรงเรียนฝกหัดครูชายและโรงเรียนฝกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่ อใหมเปนโรงเรียน
ประกาศนีย บัตรจัง หวั ดพระนครศรีอ ยุธยา และโรงเรียนฝก หั ดครูส ตรีป ระกาศนีย บั ตรจั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุธ ยา เป ด ทํา การสอน เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2479 เป นโรงเรีย นฝก หัด ครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจํา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ.2484 ยายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝกหัดครูชายยายไปอยู
ที่บริเวณขางวัดวรโพธิ์ตรงที่เปนโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝกหัดครูสตรียายไปอยูที่ ตําบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอูทองในปจจุบัน
พ.ศ.2491 โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2497 กองการฝ ก หัด ครูไ ด รับ การยกฐานะเป น กรมการฝ ก หั ด ครู เมื่อ วั นที่ 29
กันยายน
พ.ศ.2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใชระบบการฝกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝกหัดครูรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาเรียนตอ 2 ป
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พ.ศ.2509 โรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ยายมาอยู ณ ที่ปจจุบันเลขที่ 96 หมู 2
ถนนปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดยก
ฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเขา
กับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทําการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ.2517 เริ่มเปดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ป จากผูมีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปดปแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาฟสิกส)
พ.ศ.2519 เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 เปดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร
2 ป จากผูมีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ป จากผูมีวุฒิ
เดิม ป.กศ.สูง,ป.วส.,ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ.2523 เปดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ.2524 เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ.2524 เปดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร4 ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ.2528 เริ่ม เปดหลัก สูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพรอมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคง
เปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และ 2 ป พรอมๆ กัน
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูวา
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535
พ.ศ.2538 ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏพ.ศ.2538 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538
พ.ศ.2540 เริ่มเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เริ่มมีผล
บังคับใชทําใหเปลี่ยนแปลงสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถิ่น สานศิลปมรดกโลก
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนศูนยกลางการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนําดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่นภายในป 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มี ความรูคูคุณธรรม สํานึก ในความเปนไทย มีความรัก และผูกพันตอ
ทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิต ดัง กลาว จะตองใหมีจํา นวนและคุณภาพสอดคลองกับ แผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ
3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และของชาติ
4) เรียนรูและเสริม สรางความเข ม แข็ง ของผูนําชุม ชน ผูนํา ศาสนา และนัก การเมือง
ทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิน่ เพื่อประโยชนของสวนรวม
5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคก ร
ปกครองทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7) ศึก ษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีส มัยใหม ให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
สง เสริม ให เ กิด การจั ด การ การบํา รุ ง รัก ษาและการใช ป ระโยชน จ ากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8) ศึก ษา วิจัย สง เสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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เปาประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแก
สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริม
วิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (1) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจและหนาที่ (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสู
ความเปนเลิศ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของสัง คม และ
สามารถแขงขันไดในระดับกลุมประชาคมอาเซียน
3) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูล ดานศิลปวัฒ นธรรม เพื่ อสงเสริม การ
ทองเที่ยว ที่เปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน
4) สงเสริมการสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางดาน
การศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
5) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหส ามารถเปนแหลง เรียนรูที่มี
คุณภาพ และการใหบริการทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
6) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นสูภูมิปญญาสากล
7) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ชุมชน อยาง
คุมคา เพื่อใหเกิดการจัดการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
8) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ความเปนสากล
โดยใชหลักธรรมาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการสอนและการวิจัยสูระดับสากล

5
10) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
11) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน

โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและ

คณะครุศาสตร
สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานบริการและ
สวัสดิการ

งานประกัน

งานบัณฑิตศึก ษา

งานพัฒนา

งานบัณฑิตศึก ษา

งานชวยอํานวยการ
ผูบริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

โรงเรียนสาธิต

งานตรวจสอบ

งานวิเทศสัมพันธ

ศูนยสหกิจศึกษา

งานใหคําปรึกษา
แนะแนว
การศึกษา และ
อาชีพ

งานนิติการ
งานบริการและ
ฝกอบรม
งานบริหารทรัพยสิน
และจัดหารายได

งานบัญชี
งานพัสดุ

งานยุทธศาสตร

งานฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา

โรงเรียนประถม

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
การท องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตรและ

สถาบันอยุธยา
สํานักงาน
งานบริหารงานทั่ วไป
งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
งานอยุธยาศึกษา
หอศิลปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สํานักวิทยบริการ
และ
เทคโนโลยี
สํานักงาน
งานบริหารงานทั่ วไป
งานบริการ
ทรัพยากร
งานบริการ
เทคโนโลยี
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนา
ทรัพยากร
งานพัฒนาระบบ
และวิเคราะหขอมูล

ศูนยการศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและ

ศูนยพัฒนาครู
ผูบริหาร และ
บุคลากร

สํานักงาน
งานบริหารงาน
ทั่วไป

ภาควิชา
สังคมศาสตร

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการ
งานบัณฑิตศึก ษา

สํานักงาน

ภาควิชา
มนุษศาสตร

งานสื่อสารองคกร

ศูนยหนังสือ

งานวิจัย

งานบัณฑิตศึก ษา

งานบริการและพัฒนา

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปตย

งานบริการ

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพั ฒนา
การเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิต

โครงการจัดตั้ง
ศูนยภาษาและ
การศึกษา
นานาชาติ

งานบริหารงาน

งานบริการและพัฒนา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

สํานักงาน

กองพัฒนา

กองบริการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานทรัพยากรบุคคล

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

คณะวิทยาการ

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานบริการและ
พัฒนานั กศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร
งานบริหารงาน
ทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต

งานวิทยวิช าการ

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการ
งานบัณฑิตศึก ษา
ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ศูนยศึกษาดาราศาสตร
ศูนยสะเต็มศึกษา
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ประวัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการในอดีตเปนหองสมุดของโรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยามีพัฒนาการ
ตามลําดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรีย นฝก หัด ครูพระนครศรี อยุธยา ยายมาอยูที่ 96 ถนนโรจนะ ตําบล
ประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนสถานที่ตั้งปจจุบัน ตอมาไดยก
ฐานะโรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเปนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา หองสมุดตั้งอยูที่อาคาร
2 ชั้น 2 และตอมาไดตอเติมอาคารชั้นลางเปนที่ตั้งของหองสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝกหัดครู ไดยายเขามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได
รวมหนังสือของหองสมุดเขาดวยกัน
พ.ศ.2512วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไดเปดสอนนักศึกษาภาคค่ําเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากการเปดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงไดขยายตอเติมหองสมุดออกในแนวกวาง เพื่อใหมีพื้นที่บริการ
นักศึกษาที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มกอสรางอาคารหอสมุดเปนอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใชงบประมาณแผนดินใน
การกอสรางรวมคาครุภัณฑเปนเงินจํานวน 2 ลานบาทและใชชื่ออาคารวา “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ยายหองสมุดจากอาคาร 2 มาอยูที่อาคารหอสมุดกลาง และเปดใหบริการตั้งแต
เดือนสิงหาคม เปนตนมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ไดกําหนดใหหองสมุดมีฐานะเปนฝาย
หอสมุด สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ไดเริ่มใชคอมพิวเตอรพัฒนาฐานขอมูลดัชนีวารสาร โดยใชโปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานขอมูล
พ.ศ.2534 ไดเริ่มพัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐานพรอมทั้งใหบริการ
สืบคน OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนัง สือจาก
คอมพิวเตอรควบคูกับการใชบัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับราง) ไดเปลี่ยนฐานะวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหฝายหอสมุ ดเปน “สํานักวิท ย
บริการ” ไดบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับราง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ไดเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารสํานักวิทยบริการหลังใหม เปนอาคารเอกเทศ
4 ชั้น รูปแบบของอาคารไดปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สํานักงานสภาสถาบันโดย
ออกแบบใหมีความสูงไมเกิน 12 เมตร ขอบังคับเกี่ยวกับการสรางอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก
ลักษณะอาคารไดเพิ่มพื้นที่ใชสอยในแนวราบมากขึ้น ใชงบประมาณกอสราง จํานวน 33.8 ลานบาท
และคาวัสดุครุภัณฑประจําอาคารจํานวน 12 ลานบาท
พ.ศ.2543 ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Visionary Technology in Library
Solution) เขามาจัดการฐานขอมูลแทนโปรอแกรม CDS/ISIS และไดพัฒ นางานบริการยืม –คืน
สิ่งพิมพเปนระบบยืม–คืน ที่ควบคุม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไดพัฒนาฐานขอมูล บรรณานุกรม
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หนังสือ ใหสามารถสืบคนหนังสือของสํานักวิทยบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได และปลายป
เดียวกันนี้ไดเปดใชอาคารสํานักวิทยบริการหลังใหม โดยตอเชื่อมโยงอาคารใหมเขากับอาคารเดิม ทํา
ใหมีพื้นที่บริการและพื้นที่ใชสอยไดเต็มตามมาตรฐานหองสมุดระดับอุดมศึกษายัง มีประโยชนและ
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจและบทบาทของสํานักวิทยบริการรับใชสถาบัน ชุมชน และทองถิ่นได
ตามวัตถุประสงค
พ.ศ.2545 ไดจัดทําขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดบริการหองอยุธยาศึกษา
พรอมฐานขอมูลอยุธยาศึกษา ผูใชสามารถสืบคนไดจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
พ.ศ.2546 ไดจัดทําเว็บ ไซตเ ครือขายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู สําหรับใหบริการครูอาจารยทางดานการเรียนการสอนและกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม
และใหบริการฐานขอมูลวิทยานิพนธ Full text ในเว็บไซตนี้ไดเชื่อมโยงเว็บไซตอื่นและฐานขอมูล
ตางๆ สืบคนได รวมทั้งมีบทความการศึกษาที่เกี่ยวของอยูในเว็บไซตดังกลาว
พ.ศ.2547 เปลี่ยนจากสถาบันฯ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เปนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้ ง สว นราชการในมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ.2548
(กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8
มีนาคม 2548 เลมที่ 122 ตอน 20 ก หนาที่ 35)
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จํานวน 2 เครื่อง,
จัด หาระบบเครือ ขา ยไรส าย 1 ระบบ, จัด หาครุ ภัณ ฑก ลอ งวงจรปด 1 ระบบ, จั ดหาครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการไดทําความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยการใชโปรแกรมอักข
ราวิสุทธิ์ เปนระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ทําความรวมมือการใชฐานขอมูล Gale และ
EBSCO กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขาย
หองสมุดสีเขียว ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียวรวมกับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือขาย (ระยะที่ 1) เปนจํานวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
สํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อ ง จัดซื้ออุปกรณเครือ ขาย จํานวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่อ งปรับอากาศ
จํานวน 10 เครื่อง และเพิ่มหลอดประหยัดไปแบบกระตุก
พ.ศ.2563สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาหองมินิเธียรเตอรหองบริการ
สื่อมัลติมีเดีย และไดรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว
ผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป 2508-ปจจุบัน
พ.ศ.2508-2548
นางไพลิน
ศรีสะอาด
พ.ศ.2549-2552
นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท
พ.ศ.2553-2556
นายชัยพฤกษ
ชูดํา
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พ.ศ.2557–2560
พ.ศ.2560–ปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารยธนู
ผูชวยศาสตราจารยสาโรช

บุญญานุวัตร
ปุริสังคหะ

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหลงรวมภูมิปญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
มุง สรางระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศใหทันสมัย เพื่อเปนกลไกผลัก ดันสูก ารเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และหองสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในป พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. เปนศูนยกลางการเรียนรูที่ทันสมัย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. หองสมุดสีเขียว (Green Library)
3. การใหบริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
(Smart University)
กลยุทธ 1 พัฒนาทองถิ่นในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
กลยุทธ 2 ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูจากมหาวิทยาลัยสูท องถิ่น
กลยุทธ 3 สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ 4 สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ 5 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ 6 ยกระดับคุณภาพการใหบริการ
กลยุทธ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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กลยุทธ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู Smart University
กลยุทธ 9 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู Green University
เอกลักษณ คานิยมองคกร นโยบายการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกลักษณ
เปนแหลงเรียนรูสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คานิยมองคกร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย สรางสรรค มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย
3. พัฒนาหองสมุดมนุษย
4. พัฒนาหองสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาหองสมุดสีเขียว (Green Library)
จากการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องจากอดีตสูปจจุบันทําใหมีการบริหารงานที่เปนระบบและเปนรูปธรรม ซึง่ ผูบ ริหาร
ขององคก รจะใหความตระหนัก และยอมรับ วามีความจํา เปนจะตองใช โครงสรางองคก รมาเปน
เครื่องมือในการจัดการ เพื่อรองรับการดําเนินงานและการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอ ยาง
จํากัดใหเปนไปตามวัตถุประสงค แผนเชิงกลยุทธ และนโยบายองคกร จึงจะสามารถบรรลุเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพที่ดีกวา นอกจากนี้การจัดลําดับความสําคัญของอํานาจเพื่อการควบคุมใหการ
ดําเนินงานเกิดความราบรื่น บุคลากรจะตองมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางานสูงเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย ดังโครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะหขอมูล

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานวิทยวิชาการ

งานบริหาร
ระบบสารสนเทศ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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งานวิทยวิชาการ
จากโครงสร า งการบริ ห ารงานของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได ใ หค วามสํ าคั ญ ต อ งานบริ ก าร เพื่ อ ให เ ป น องค ก ร
ที่ใหบ ริก ารอยางมีป ระสิท ธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคขององคก ร โดยมีง านวิท ยวิชาการ
เปนงานหนึ่งในโครงสรางดังกลาว ซึ่งงานวิทยวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานในสวนของการจัดเก็บ
รวบรวมองคความรู ตางๆ ที่กอใหเ กิดประโยชนแกผูศึก ษาคนควา และตองการองคความรูตางๆ
ผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงาน ดานงานวิทยวิชาการตองดําเนินการจัดกิจกรรม โดยนําเสนอเผยแพร
เพื่อใหผูใชบริการเกิดการรักการอาน และรูจักแหลงสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปน
ภารกิจหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อไวใหบริการแกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการไวใหบริการซึ่งมีผลตอการพัฒนาความรู ชวยเหลือสังคมและชุมชนใน
ดานวิชาการ รวมทั้งมีการบันทึกความเขาใจ แสดงความสัมพันธระหวางหนวยงาน โดยมีรูปแบบของ
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและวางแผนในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
2. การจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานและการเรียนรู
3. กระตุน และสงเสริมผูใชบริการใหมีนสิ ัยรักการอานและการเรียนรู
4. รณรงค รวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการสงเสริมการอานและการเรียนรู
5. จัดกิจกรรม โครงการ เพื่อบริการชุมชน
6. จัดนิทรรศการเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรู
7. บริการสงเสริมการอานและชวยคนควา
8. บริการสรางเสริมการเรียนรูแกโรงเรียนในชุมชน
9. ติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
10. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
การใหบริการวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนแหลงรวมองคความรู ใหบริการวิชาการ
แกสั ง คม และมีส วนรวมพัฒ นาชุม ชนใหเ ขม แข็ง ทํ านุบํ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และอนุ รัก ษ
สิ่งแวดลอม โดยการดําเนินการจัดทําโครงการจัดนิทรรศการ เพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรู
ไดรับงบประมาณจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการจัดนิทรรศการใหมีความ
ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานจึงแบงขอบขายของงานวิทยวิชาการ ออกเปน 2 หนวย ดังนี้
1. งานบริ ก ารวิ ช าการ มี ห น า ที่ จั ด กิ จ กรรม หรื อ จั ด อบรมเพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ที่
หลากหลายตอนักศึกษา และบุคลากรในองคก ร ประกอบดวย 1) การอบรมฐานขอมูลออนไลน
2) กิจกรรมสงเสริมการอาน 3) กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด 4) การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล
2. งานนิทรรศการ มีหนาที่ เผยแพรความรูใหเกิดตอผูใชบริการ ในรูปแบบของการจัด
นิท รรศการหมุนเวียน โดยการแสดงเนื้อหา ผลงานตางๆ ดวยการนําวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ และ
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กิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีความสัมพันธกันในแตละเรื่อง ซึ่งจะมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน
การออกแบบที่เราความสนใจใหผูชมมีส วนรวมในการดู การฟง การสัง เกต การจับ ตอง และการ
ทดลองดวยสื่อที่หลากหลาย เชน รูปภาพ ของจริง หุนจําลอง ปายนิเทศ เปนตน ซึ่งในปจจุบันมีการ
จัดนิทรรศการสองลักษณะ คือ 1) นิทรรศการหมุนเวียนที่จัดในหองสมุด และ 2) นิทรรศการออนไลน
ดังโครงสรางงานวิทยวิชาการดังแผนภูมิที่ 3

โครงสรางงานวิทยวิชาการ

งานวิทยวิชาการ

งานบริการวิชาการ
1.
2.
3.
4.

งานอบรมฐานขอมูลออนไลน
กิจกรรมสงเสริมการอาน
กิจกรรมงานสัปดาหหอ งสมุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

งานนิทรรศการ
1. งานนิทรรศการหมุนเวียน
- นิทรรศการหมุนเวียนทีจ่ ดั ใน
หองสมุด
- นิทรรศการออนไลน

แผนภูมทิ ี่ 3 โครงสรางงานวิทยวิชาการ
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สวนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เรือ่ ง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
สํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา
เป น หน ว ยงานที่ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎกระทรวง จั ด ตั้ ง ส ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2548 มีฐานะเทียบเทาคณะ เปนหนวยงานที่สนับสนุนวิชาการ มีพันธกิจใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานหองสมุดและดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
มีผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโนยีสารสนเทศ เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ มีรอง
ผูอํานวยการชวยปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีอาคารสองสวนดวยกัน คืออาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) ที่ใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารบรรณ
ราชนครินทร หรือ “หองสมุด” ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่ มีความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
รองรับการใหบ ริก ารแก นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิท ยาลัยและทองถิ่นตลอดจนพื้นที่
ใกลเคียง
ในการบริหารงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการแบงสวน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การกําหนดโครงสรางการบริหารงานภายใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2548 แบงออกเปน 3 ฝาย คือ
1. ฝายบริหาร ประกอบดวย งานบริหารงานทั่วไป
2. ฝายวิทยบริการ ประกอบดวย งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และงานวิทยวิชาการ
3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารระบบ
สารสนเทศ และงานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล
ในการปฏิบัติงานของฝายวิทยวิชาการ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ แบงออกเปน 2 งาน คือ
1. งานบริการวิชาการ ประกอบดวย 1) งานอบรมฐานขอมูลออนไลน 2) กิจกรรม
สงเสริมการอาน 3) กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด และ 4) กิจกรรมพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล
2. งานนิทรรศการ ประกอบดวยงานนิทรรศการหมุนเวียน จะมีการดําเนินงานใน 2
ลักษณะคือ นิทรรศการหมุนเวียนที่จัดในหองสมุด และนิทรรศการออนไลน
ซึ่ง ขาพเจามีหนาที่รับผิดชอบและดําเนินการในเรื่องของงานนิทรรศการหมุนเวียน
เพื่อนําไปสูความสําเร็จ ในการใหบริการในงานนิทรรศการหมุนเวียนที่นําเสนอในวันสําคัญๆ ตาม
โอกาส เกี่ยวกับ เทศกาล ประเพณี เชน วันขึ้นปใหม เทศกาลวันสงกรานต วันแมแหงชาติ วันพอ
แหงชาติ เปนตน นิทรรศการจัดเปนสารสนเทศประเภทหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยจัดเปนการถาวร หรือจัดบอรด จัดมุม ตางๆ ภายในอาคารเพื่อนําเสนอ เรื่องราว
สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น การจัดนิทรรศการเปนเครื่องมือสื่อสารในดานความรูและ ประสบการณ
ใหการศึกษาที่สามารถจับตองได โดยโฆษณาประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูล จากสํานักวิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศไปยังผูใชบริการ เพื่อกระตุนความสนใจของผูใชบริการใหเขามาใชบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาคนควาและอานหนังสือมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในการจัดนิทรรศการแตครั้งตองศึกษาขอมูล คนควาประวัติความเปนมาในเรื่องของงาน
นิทรรศการที่จัดขึ้นใหชัดเจนถูกตอง โดยศึกษาจากหนังสือ เว็บไซตตางๆ เพื่อนําขอมูลตางๆ ที่ถูกตอง
ที่สุดมาประกอบการดําเนินการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงการบริการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาจาก
ฝายพัสดุของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินงานการจัดนิทรรศการหมุนเวียนแตละครั้งตองมุงใหเกิดความรู สรางความ
สนใจใหแกผูชมไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถดึง ความสนใจเฉพาะเรื่องไดเ ปนอยางดี ชวยให
มองเห็นภาพและเกิดความเขาใจไดงาย และเกิดความคิดสรางสรรคในเรื่องที่ไดดูจากนิท รรศการ
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน เพิ่มพูนความรูในเรื่องของงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้น
การดําเนินงานการจัดนิทรรศการดังกลาวขางตนบางครั้งมีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึ้นเชน
เกิดเหตุการณสําคัญๆ ในขณะนั้นแตมิไดวางแผนงานไว ผูจัดตองแกไขสถานการณใหทันถวงที โดยหา
ขอมูลจากเหตุการณที่เกิดใหถูกตอง จัดหาสถานที่หรือบอรดตามจุดตางๆ ภายในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศแลวดําเนินการจัดตกแตง ใหทันเหตุก ารณ เชน การเสียชีวิต ของบุคคล
สําคัญ คน หาผลงานตางๆ ของบุค คลท านนั้น ๆ ภายในหองสมุด แลวจั ดตกแตง ใหส วยงามเพื่ อ
ใหบริการแกผูชมไดรับ รูถึงเหตุก ารณ ที่เกิดขึ้ น รวมทั้ง มีการจัดนิท รรศการในงานเฉพาะกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ เชน การรับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
จากในสภาวะปจ จุบันการสื่อสารไดมี ก ารเปลี่ยนแปลงไปอยา งรวดเร็ว ทําใหก ารจั ด
นิทรรศการหมุนเวียนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดใหทันสมัย และทันตอเหตุการณปจจุบัน
ดังนั้นการจัดนิทรรศการหมุนเวียน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน
ควบคูกันไปดวย คือการจัดนิทรรศการออนไลนเผยแพรผานชองทางเว็บไซด และเฟสบุค ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากที่สุด
นิยามศัพท
สํานักวิท ยบริก าร คือ สวนงานหองสมุดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เปนแหลง เรียนรูท รัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีหนาที่สนับสนุนงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา
คนควา โดยยึดผูเ รียนเปนสําคัญ พัฒ นาความรูท างดานเทคโนโลยีส ารสนเทศใหแก คณาจารย
บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป
นิทรรศการ หมายถึง การใหการศึกษาอยางหนึ่งดวยการแสดงงานใหชม เปนการจัดแสดง
และนําโสตทัศนวัสดุ รวมทั้งวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ เชน รูปภาพ ของจริง หุนจําลอง ปายนิเทศ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย เชน การประกวด การแขงขัน การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการ
ตอบปญหา เปนตน โดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ใหผูชมสามารถสัมผัส เรียนรู ทดลองใช นิทรรศการ
เปนสื่อในการใหการศึกษาความรู ความเขาใจ เพื่อกระตุนความสนใจ ตอบสนองและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ของผูชมใหบรรลุเปาหมายในเรื่องนั้นๆ
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นิท รรศการหมุน เวีย น หมายถึง นิท รรศการที่ห มุนเวี ย นสลั บ กัน ไปในหัวขอ ตา งๆ
ที่เหมาะสมตามโอกาสหรือชวงเวลา เชน วันขึ้นปใหม เทศกาลสงกรานต วันแมแหงชาติ วันพอ
แหงชาติ เปนตน ทําการจัดบอรดนิทรรศการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
การจัดนิทรรศการในแตละครั้งมีความเหมาะสม สอดคลองในแตละชวงเวลา
นิท รรศการออนไลน หมายถึง นิทรรศการที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่หลากหลาย มีการจัด
เนื้อหาเปนกลุม หมวดหมู อยางเหมาะสม ใชสื่อที่หลากหลาย และอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
ในการจัดการ จัดเก็บ และเผยแพร นิทรรศการผานเครือขายอินเทอรเน็ต ปรากฏบนเว็บไซด เฟสบุค
หรือสื่อออนไลนอื่นๆ
วัตถุประสงคการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
1. เพื่อกระตุนผูเขามาใชบริการและดึงดูดความสนใจใหอยากอานหนังสือและสื่อการอาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องที่จัดนิทรรศการ
2. เพื่อสามารถนําความรูที่ไดเขาชมงานนิทรรศการนําไปใชใหเกิดประโยชน จากการจัด
นิทรรศการ
3. เพื่อใหเขาผูชมนิทรรศการมีความสนใจในการศึกษาคนควาสิ่งพิมพตางๆ ที่มีใหบริการ
ภายในหองสมุดและกอใหเกิดประโยชนแกผูใชบริการมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อจัดตกแตงทัศนียภาพใหมีความสวยงามและมีความบันเทิง เกิดความสนใจในการ
อานหนังสือและศึกษาคนความากยิ่งขึ้น
ดังนั้นการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
การเผยแพรองคความรูแ กผูเขามาใชบริการทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดรับความรู และพบเห็นความสวยงามในงานนิทรรศการหมุนเวียนตางๆ ที่จัดขึ้น
รวมทั้งไดรับงานศิลปะในการจัดตกแตง โดยใชวัสดุอุปกรณที่หางาย หรือดัดแปลงวัสดุ อุปกรณที่จัด
นิท รรศการไปแลวนํามาจัด ใหผสมกลมกลืนกันและเปนการปรับเปลี่ยนบรรยากาศให สํานักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเคลื่อนไหวและผูใชบริการไดรับประโยชน
ลักษณะของการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียนมีหลายลักษณะ
1. นิทรรศการที่มีขนาดใหญ จัดโดยสถาบัน หรือหนวยงานหลายๆ หนวยงานรวมกัน
จัดขึ้น เชน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการทางวิชาการ เปนตน ใชเวลาในการเตรียมงาน
ระยะยาวและลงทุนมาก ตองเตรียมรวบรวมเอกสาร เตรียมจัดพิมพเอกสารที่จําเปนตองใชหรือ
แจกจายประกอบนิทรรศการ เตรียมวัสดุสําหรับนิทรรศการ ซึ่งบางครั้งอาจตองขอยืมจากสถาบันและ
หนวยงานอื่นๆ ในชุมชนหรือในทองถิ่น มักจัดขึ้นในโอกาสสําคัญ เพียงปละครั้งหรือสองครั้ง
2. นิทรรศการขนาดยอม เปนการจัดเพื่อใชเปนสื่อสัมพันธระหวางหองสมุดกับผูอาน
โดยตรงเปนการสรางความเขาใจและจูงใจผูอานใหรูสึกวาผูอานเปนสวนหนึ่งของหองสมุด โดยการ
จัดบอรดหรือจัดมุมตางๆ ที่สามารถจัดไดอยางรวดเร็วเพื่อนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด
ใหรับทราบ
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3. นิท รรศการหนัง สือ เพื่อแนะนําหนัง สือใหม หนัง สือที่กําลัง เปนที่ส นใจ เพื่อให
ผูใชบริการสามารถไดมีโอกาสอานศึกษาคนควา หนังสือที่นํามาจัด อาจเปนหนังสือที่ทันกับเหตุการณ
ปจจุบันและออกวางจําหนายเปนที่ตองการของการอาน เชน หนังสือไดรับรางวัล หนังสือของบุคคลที่
กําลังเปนที่สนใจ เปนตน
4. นิทรรศการเนื่องในเทศกาลและวันสําคัญ เปนนิทรรศการที่จัดตามเทศกาลหรือวัน
สําคัญในรอบป การจัดนิทรรศการวันสําคัญๆ นั้น ผูชมอาจไมคอยสนใจเพราะพบเห็นอยูบอยๆ และ
ผานสายตาจากสถานที่อื่นๆ ผูจัดตองวางแผนออกแบบงานใหโ ดดเดน สะดุดตา สะดุดใจ เพื่ อ
เชิญชวนใหอยากรูและจัดหนังสือและเอกสารที่ใหความรูในวันสําคัญๆ นั้น แสดงไวดวยเพื่อใหผูชมได
ศึกษาคนควาจากหนังสือและวารสารฉบับตางๆ ที่นํามาประกอบในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
แนวความคิดในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในแตละครั้งผูจัดตองใชแหลงความคิดที่จะนํามาใชในการจัด
นิท รรศการ ไดแก วัส ดุอุป กรณและบริก ารตางๆ ที่มีใ หบ ริก ารภายในหองสมุด นํ ามาใชในการ
สรางสรรค งานนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นโดยคนควาขอมูล หรือรูปแบบตางๆ มาใชประโยชนในการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย
1. หนังสือ วารสารตางๆ ที่มีขอมูลที่สามารถศึกษาคนควาและนํามารวมจัดนิทรรศการ
มีปกโดดเดนเนื้อหาดานในมีสาระสําคัญในการศึกษาคนควาที่จะนําเสนอประกอบในการใหความรู
ควบคูกับงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้น
2. วัสดุอุปกรณตางๆ ที่มีใหบริการในหองสมุด เชน คอมพิวเตอรฯ จอทีวี เปนตน นํามา
ประกอบเพื่อใหงานนิทรรศการมีความนาสนใจ
นอกจากแหลงความคิดและการสรางสรรคในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนดังกลาวขางตน
อาจจะมีแ หล ง อื่น ๆ อี ก ได แ ก การจัด เก็ บ สะสมวั ส ดุ เ หลื อใช ต า งๆ กระดาษ กล อ งกระดาษ
หนังสือพิม พฉบับเกาเปนตน หรือสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งที่คิดวามีประโยชนตอการจัดนิทรรศการ เชน ของ
พื้นเมืองตางๆ เครื่องจักรสาน เครื่องปนดินเผา ของที่ระลึก เปนตน สิ่งเหลานี้อาจนํามาใชประโยชน
ไดทั้งสิ้นในการจัดนิทรรศการ
อีกแหลงความคิดที่จะสรางสรรคนํามาดัดแปลงใชกับการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในสํานัก
วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ คือ รูป แบบการจัด นิท รรศการของสํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากที่อื่นๆ นิทรรศการตามหางสรรพสินคา โดยการจดจําการจัดนิทรรศการ
ถายรูป แลวเก็บ นําความคิดมาดัดแปลงในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง นอกจากนี้อาจศึกษาแนวความคิดในการจัดนิทรรศการจากวารสาร
ที่มีคอลัมนแนะนํานิทรรศการตางๆ ศึกษาจากการวางรูปแบบภาพโฆษณาตามวารสาร หนังสือพิมพ
หรือเอกสารตางๆ ที่สามารถหาไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการศึกษา
จากสื่อออนไลน ที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่เกี่ยวของและหนาสนใจ
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วิธกี ารรวบรวมตัวอยางและแนวคิด
1. จัดเก็บจากหนังสือพิมพ วารสาร หรือสิ่งพิม พอื่นๆ โดยทําสําเนาไวที่เปนสวนงาน
นิทรรศการตางๆ เพื่อเปนแหลงขอมูล
2. จากการศึก ษาดูง านหรือ แหลง เรียนรูตามธรรมชาติต างๆ ที่คิดวาสามารถนํามา
ประยุกตในการจัดนิทรรศการได จัดเก็บโดยการถายภาพ
3. ปายโปสเตอร โดยสังเกตจากการจัดเนื้อหา รูปแบบ วามีอะไรนาสนใจที่อาจจะนํามา
สรางสรรคในงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จะจัดขึ้น
4. จากสื่อออนไลนตางๆ เชน เว็บไซด YouTube Facebook ที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่
เกี่ยวของและหนาสนใจ
ขอแนะนําในการวางแผนการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
ผูจัดหรือผูรับผิดชอบงานนิทรรศการหมุนเวียนตองวางแผนการดําเนินงานไวตลอดปวาจะจัด
อะไรบาง กําหนดแผนงานจัดทําเปนตารางในการจัด แลวจัดใหตรงตามแผนงานที่วางไว กอนที่จะมี
การเปลี่ยนงานนิทรรศการหมุนเวียนใหม จะตองมีการเตรียมนิทรรศการหมุนเวียนใหมใหเรียบรอย
กอนเสมอ แลวจึง เก็บ งานนิทรรศการหมุนเวียนเกา ออก วัส ดุ อุปกรณที่จัดนิท รรศการหมุนเวียน
เมื่อเสร็จสิ้นแลวควรเก็บรักษาหรือนํามาดัดแปลงในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในครั้งตอไป
ขอแนะนําในการการดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
1. การขึ้นหัวเรื่องใหมองเห็นเปนจุดเดนเปนที่นาสนใจโดยคิดหัวเรื่องใหเหมาะสมเปน
เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เตรียมไวจัดแสดง เชน หุนจําลอง ภาพใสกรอบตางๆ
เปนตน กําหนดจุดวางโดยเนนใหเปนที่สนใจแกผูชม
3. นําเสนอเรื่องที่ทันเหตุการณหรือประเพณีสําคัญๆ และนําวัสดุอุปกรณที่ใชจัดแลว
นํามาประดิษฐหรือตกแตงใหมเพื่อประหยัดงบประมาณ
4. อุปกรณที่ใชจัดนิทรรศการหมุนเวียนแตละครั้งเมื่อจัดแสดงเสร็จเรียบรอยควรเก็บ
รักษาใหดีไวสําหรับดัดแปลงเพื่อจัดตกแตงในครั้งตอไป
5. เขียนแบบการจัดนิทรรศการหรือถายภาพเก็บไวเ ปนแหลง แนวความคิดหรือเปน
แนวทางในการจัดนิทรรศการในครั้งตอไป
คุณสมบัติของผูจัดนิทรรศการหมุนเวียน
ผูที่จะดําเนินการออกแบบงานนิทรรศการไดดีควรจะมีความรูพื้นฐานทางศิลปะ แตถาไมมี
ความรูทางศิลปะก็สามารถอาศัยหลักการตอไปนี้
1. เปนคนชางสังเกต เมื่อพบเห็นสิ่งที่นาสนใจในสิ่งใหมๆ ทําการคนควาศึกษาหาความรู
ในวิทยาการใหมๆ อยูเ สมอ
2. ศึกษาความตองการของผูรับบริการวาตองการอะไร จะไดรับประโยชนอะไรสิ่งเหลานี้
จะทําใหผูจัดประสบความสําเร็จ

19
3. มีความคิดสรางสรรคเปนของตัวเอง โดยอาศัยประสบการณ รูจักนํามาดัดแปลงให
เหมาะสมกับสภาพที่มีอยู แตทั้งนี้ไมควรที่จะลอกแบบสิ่งที่ไดพบเห็นทั้งหมด จะตองรูจักใชและนํามา
ดัดแปลงใหเหมาะสมและทําสิ่งที่ดีอยูแลวใหดีขึ้น
จากสารสําคัญ ดัง กลาวขางตนการจัดทําคูมือการปฏิบัติง าน เรื่อง การจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองมีพื้นฐานความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในสํานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน
ปฏิบัติงานจนสิ้นสุดกระบวนการ ดังนี้
1. การวางแผนจัดนิทรรศการหมุนเวียน
2. การออกแบบและจัดทํานิทรรศการหมุนเวียน
2.1 การจัดเตรียมเครือ่ งมือและวัสดุตางๆ ในการจัดตกแตงงานนิทรรศการหมุนเวียน
2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณโดยการจัดซือ้ จัดจาง
2.3 การจัดสงรูปแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียนใหกับรานคาหรือตัวแทนทีผ่ ลิตปาย
นิทรรศการหมุนเวียน
3. การดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
3.1 การตกแตงบอรดสําหรับติดปายตางๆ ของงานนิทรรศการหมุนเวียน
3.2 การตกแตงบริเวณรอบๆ งานนิทรรศการหมุนเวียน
4. การจัดมุม/จัดบอรดตางๆ ที่เปนงานเฉพาะกิจ
4.1 การตกแตงหองประชุม
4.2 การจัดตกแตงสถานทีง่ านกิจกรรมในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การประชาสัมพันธนิทรรศการหมุนเวียน
6. การดําเนินงานนิทรรศการออนไลน
7. การประเมินผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
8. การจัดเก็บผลการดําเนินงานนิทรรศการหมุนเวียน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

เริม่
ขัน้ ตอนที่ 1

การวางแผนจัดนิทรรศการหมุนเวียน

ขัน้ ตอนที่ 2

การออกแบบและจัดทํานิทรรศการหมุนเวียน
2.1 การจัดเตรียมเครือ่ งมือและวัสดุตา งๆ
ในการจัดตกแตงงานนิทรรศการหมุนเวียน
2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ โดยการ
จัดซือ้ จัดจาง
2.3 การจัดสงรูปแบบการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนใหกบั รานคาหรือตัวแทนทีผ่ ลิตปาย
นิทรรศการหมุนเวียน

ขัน้ ตอนที่ 3

การดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
3.1 การตกแตงบอรดสําหรับติดปายตางๆ
ของงานนิทรรศการหมุนเวียน
3.2 การตกแตงบริเวณรอบๆ
งานนิทรรศการหมุนเวียน
A
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A

ขัน้ ตอนที่ 4

การจัดมุม/จัดบอรดตางๆ
ทีเ่ ปนงานเฉพาะกิจ
4.1 การจัดตกแตงหองประชุม
4.2 การจัดตกแตงสถานทีง่ านกิจกรรมในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขัน้ ตอนที่ 5

การประชาสัมพันธนทิ รรศการหมุนเวียน

ขัน้ ตอนที่ 6

การดําเนินงานนิทรรศการออนไลน

ขัน้ ตอนที่ 7

การประเมินผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

ขัน้ ตอนที่ 8

การจัดเก็บผลการดําเนินงานนิทรรศการ
หมุนเวียน
จบ
แผนภูมทิ ี่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
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ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผนจัดนิทรรศการหมุนเวียน
การจัดทํานิทรรศการหมุนเวียนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกป โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการวางแผนการจัดนั้น จะคํานึงถึง
ผูใชบริการเปนหลัก คือการจัดนิทรรศการหมุนเวียนไมวาจะเปนรูปแบบใด จะไดผลดีหรือไม ตอง
อาศัยการวิเคราะหผูใชบริการ ที่เปนเปาหมายอยางรอบคอบ เพราะจะตองจัดใหสอดคลองกับหลัก
จิตวิท ยาของการรับ รู หลัก จิตรวิท ยาทางสัง คม ของกลุม ผูใชบ ริก าร คือผูที่ชมหรือการรับ สาร
ที่แตกตางกัน ดัง นั้ นการวางแผนสําหรับ นิท รรศการหมุนเวียน จะต องออกแบบให ผูชมที่เ ป น
เปาหมายรับรูไดถูกตอง ตรงประเด็นและเขาใจงาย สิ่งที่จะจัดตองสอดคลองกับอารมณ ความรูสึก
และความตองการของผูชม จึงจะไดผลดีตองคํานึงถึงสวนประกอบของผูชมและทัศนคติ จะเปนเครื่อง
พิจ ารณาคุ ณ สมบั ติ คุ ณ ภาพ ขนาด ระยะเวลา ว า ควรจะจั ด แสดงหรื อ นํ า เสนอเป น อย า งไร
ความสําเร็จของการจัดมิไดอยูที่จํานวนผูชมมากที่สุด แตอยูที่ การจัดที่สามารถถายทอดความรูสึก
เรงเรา ความรู ความบันเทิงใจแกผูชมไดมากที่สุด
ดังนั้น เพื่อใหการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตนในแตละปงบประมาณจะมีการจัดทําปฏิทินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานใหเ ปนไปตามกําหนดระยะเวลา เมื่อมีก ารกําหนดปฏิทิน การปฏิบัติง านการจั ด
นิทรรศการหมุนเวียน แลวจะพิจารณาเรื่องงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสําหรับการดําเนินงานดวย เพื่อ
เปนการวางแผนเรื่องการใชจายงบประมาณใหเพียงพอ สําหรับการจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่กําหนด
ไวตลอดปงบประมาณ ซึ่งในการกําหนดปฏิทินการจัดนิทรรศการหมุนเวียนของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนดหัวเรื่องตามเทศกาล หรือวัน
สําคัญในแตละเดือน ดังตัวอยางภาพที่ 1
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ปฏิทนิ การจัดนิทรรศการหมุนเวียน ฝายวิทยวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

เรื่อง
วันครูแหงชาติ
วันมาฆบูชา
วันศิลปนแหงชาติ
วันสงกรานต
วันอานันทมหิดล
(วันระลึกคลายวัน
สวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรเมน
ทรมหาอานัน
ทมหดิล)
วันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
วันแมแหงชาติ
(วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาศิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปหลวง)
วันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยู
หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
16
26
29
13

วันที่
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

9

3

12

28

13

ภาพที่ 1 ปฏิทินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ฝายวิทยวิชาการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ลําดับ
เรื่อง
ที่
10. วันคลายวันพระ
ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
- วันชาติ
- วันพอแหงชาติ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

วันที่
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5

ภาพที่ 1 ปฏิทินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ฝายวิทยวิชาการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ตอ)
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การวางแผนการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
การวางแผนการจัดนิท รรศการหมุ นเวีย นนั้น นอกจากจะตองวางแผนไว วาในแตล ะ
ปงบประมาณจะจัดนิทรรศการเรื่องใดบาง จัดในเดือนไหน วันที่เทาไร แลวในการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนในแตละครั้งก็มีการวางแผนในเรื่องตางๆ ดวยดังนี้
1. การวางแผนเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
นิทรรศการหมุนเวียนสามารถจัดไดหลากหลายเรื่องราวแทบจะทุกเรื่อง โดยจะตอง
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้
1. จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ผูรับผิดชอบการ
จัดนิทรรศการหมุนเวียนควรตองทราบวาจะจัดอะไร จัดใหใครดู ตองการใหความรูอะไรบางแกผูชม
นิทรรศการหมุนเวียนแตละครั้ง ตองมีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่แนนอน และควรมุงสาระสําคัญ
หลักเพียงเรื่องเดียว เพราะถาหลายเรื่องอาจทําใหผูชมใหความสนใจเพียงเล็กนอยเทานั้น
2. การนําเสนอเนื้อหาในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ควรเปนเนื้อหาเรื่องราวตางๆ
ที่ จัดแสดงไดอ ยางเหมาะสม และสามารถถ ายทอดความรูให แกผู ชมและผู พบเห็น นิ ท รรศการ
หมุนเวียนไดเปนอยางดี ฉะนั้น การที่จะใหเกิดผลดีหรือไม ขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดที่จะทําให
ผูชมสามารถเขาใจในเนื้อหาและไดรับความรูในงานนิทรรศการหมุนเวียนนั้น
3. หัวเรื่องหรือชื่อของนิทรรศการหมุนเวียน นับวาเปนสิ่งสําคัญที่ผูจัดตองคํานึงถึง
เพราะจะเปนตัวแจงหรือจุดเดนสําคัญกับผูชมหรือผูสนใจวานิทรรศการหมุนเวียนนี้จะจัดเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร ใหความรูอะไรบาง รวมทั้งครอบคลุมเนื้อหาที่จะแสดงไวดวย
4. ขอความและคําบรรยาย ควรเลือกเอาแตสิ่งที่ดีและสําคัญที่สุดมาเสนอ การอาน
ขอความมากๆ นั้น อาจทําใหผูชมสวนใหญไมสนใจ เพราะในปจจุบันคนไมมีเวลามากพอที่จะดูอะไร
นานๆ ดังนั้น ขอความที่มากมาย ยืดยาวอาจจะเปนการทําลายบรรยากาศของนิทรรศการหมุนเวียน
ลงอีกดวย
2. การวางแผนความเหมาะสมของสือ่ ตางๆ ทีน่ าํ มาประกอบการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน
สิ่ง ของตางๆ ที่จ ะนํามาแสดง ควรศึก ษาพิจ ารณาในดานคุณสมบัติบ างประการ
เสียกอน เชน หุนจําลอง ตุกตา เครื่องปนดินเผา หรือของตกแตงบางสิ่งบางอยาง เปนตน ที่นํามา
จัดการแสดงประกอบนิทรรศการหมุนเวียน ผูจัดควรเลือกวัสดุ อุปกรณที่จะนํามาจัดใหเหมาะสม
หากไดภาพถายตองชัดเจนและสื่อความหมายไดมาก ทั้งนี้แลวแตความสะดวกของผูจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน ควรใชดุ ล ยพินิจ ของตัวเองและตัดสินใจที่จ ะใชใหเ หมาะสม ของที่นํามาจัดแสดงไม
จําเปนตองมีมาก แตตองมีความสําคัญพอ และไมสิ้นเปลืองงบประมาณ
3. การวางแผนบอรดจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
บอรดจัดนิทรรศการหมุนเวียนมักนิยมใชแผงสีเหลี่ยม ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะ
นอกจากใช ป ระโยชน สํ าหรั บ ติ ด ชิ้ นงานแล ว บอรด จั ดแสดงยั ง ชว ยเสริ ม หรื อ เพิ่ ม คุณ ค าให แ ก
นิทรรศการหมุนเวียนอีกดวย บอรดจัดแสดงควรคํานึงถึงความสวยงามและประโยชนใชสอย ความ
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มั่นคงแข็ง แรง การทรงตัว มีความสู ง พอเหมาะหรืออยูในระดับ สายตา ซึ่ง งายแกก ารมอง การ
ประกอบและติดตั้งควรทําไดงายและสะดวก
4. การจัดสถานที่บอรดนิทรรศการหมุนเวียนมีรูปแบบการวางในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. การจัดแสดงตามระเบียงทางเดิน
2. การจัดแสดงแบบตอเนือ่ งกันไป
3. บอรดทีจ่ ัดตั้งใหเห็นสิง่ ที่แสดงทัง้ สองดาน
4. จัดแสดงแบบตอเนื่องโดยใชบอรดที่ดูไดทั้งสองดาน
5. การวางบอรดที่แยกจากกัน
6. จัดบอรดแบบสลับฟนปลา
สถานที่จัดบอรดนิทรรศการหมุนเวียน ควรมี การถายเทอากาศที่ดี สําหรับ อาคารที่จัด
นิทรรศการหมุนเวียนที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ ควรจะตองมีประตูหนาตางชองระบายลมใหเพียงพอ
สําหรับใหอากาศถายเทไดสะดวก สําหรับอาคารที่อับทึบในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ควรจัดหา
พัดลมสําหรับเปาและดูดอากาศใหเพียงพอ ตองจัดแสงสวางใหเหมาะสมเพราะแสงสวางเปนสิง่ สําคัญ
ในการจัด ผูชมจะเพลิดเพลินและใหความสนใจมากนอยก็อยูกับสิ่งนี้ ถาแสงสวางไมเพียงพอ ผูชมก็
อาจเบื่อไดงาย หรือถาแสงสวางมากเกินไปก็อาจทําใหปวดสายตา หรือหากสิ่งที่จะแสดงนั้นตองการ
ใหผูชมพิจารณานานก็ควรมีแสงสวางพอเหมาะ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในเรื่องตางๆ นั้นจะมีการจัดเปนประจําทุกปในเรื่องเดียวกัน
เชน วันครูแหงชาติ จะจัดทุกวันที่ 16 มกราคม ของทุกป การจัดนิทรรศการหมุนเวียนนั้นจะมีเนื้อหา
ซ้ํากันทุกป ดังนั้นจึงยากตอการวางแผนการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพราะตองคํานึงถึงความจําเจ ที่
อาจทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนายได
แนวทางการแกไขปญหา
ผูรับผิดชอบงานนิทรรศการตองดําเนินการวางแผนในการจัดนิทรรศการใหมีความแปลก
ใหม และดําเนินการจัดใหมีความแตกตางกันในแตละปภายใตเนื้อหาเดียวกัน เพื่อดึงดูดความสนใจ
และเพิ่มคุณคาของนิทรรศการนั้นๆ
ขอเสนอแนะ
1. วางแผนการกําหนดรูปแบบของนิทรรศการใหสอดคลองกับยุคสมัย
2. ศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการที่หลากหลายเพื่อนํามาประยุกตและดัดแปลงไมให
เกิดความจําเจภายใตเนื้อหาเดียวกัน
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่องนั้นๆ หรือ
จัดหาใหสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลา เชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษความ
เปนไทย เปนตน
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ขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบและจัดทํานิทรรศการหมุนเวียน
เมื่อไดมีการวางแผนงานการจัดนิทรรศการหมุนเวียนแลวหลังจากนั้นจะดําเนินการจัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนิทรรศการหมุนเวียน ฝายวิทยวิชาการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู จัด ต องคอยตรวจสอบปฏิทิ น การปฏิบั ติ ง านว าใกลถึ ง วัน ที่ จ ะดํ า เนิ น การจั ด
นิทรรศการหมุนเวียนในเรื่องใด เพื่อเตรียมความพรอมและดําเนินงานการออกแบบอยางนอยกอนวัน
จัดทํานิทรรศการหมุนเวียนเปนเวลา 15 วัน เพื่อศึกษาขอมูลเรื่องราวตางๆ ที่สําคัญในงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จะเกิดขึ้น
การออกแบบนิทรรศการหมุนเวียนเปนการจัดองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
กัน และการจัดหาวัสดุ อุปกรณมาจัดเพิ่มเติม ใหตรงกับเรื่องของนิทรรศการหมุนเวียน โดยคํานึงถึง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามนโยบายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
เรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอม (หองสมุดสีเขียว) การออกแบบนิทรรศการหมุนเวียนเปนสิ่งสําคัญ
ชวยใหงานดูโดดเดน กระตุนความสนใจใหผูชมเขาไปชมดวยความเพลิดเพลิน ดังนั้นผูรับผิดชอบหรือ
ผูดําเนินงานการจัด นิท รรศการหมุนเวียนควรมีก ารออกแบบ โดยศึก ษารูป แบบจากที่ตางๆ หรือ
ตัวอยางจากที่อื่นๆ และการทบทวนจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา จากการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชบริก าร จากการไปศึกษาดูง าน จากเว็บ ไซต จากหนังสือ ตํารา วารสาร เปนตน เพื่อใหมี
ขอมูล รูปแบบการจัด นิทรรศการหมุนเวียนที่ห ลากหลาย และทําใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
สําหรับการจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น
เมื่อคิดรูปแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรียบรอยแลว ตอจากนั้นดําเนินการออกแบบ
ปา ยนิ ท รรศการหมุน เวีย น รวบรวมวัต ถุ สิ่ง ของหรื อเอกสารต างๆ ที่ จ ะนํ า มาประกอบการจั ด
นิทรรศการหมุนเวียน จัดแบงประเภท หมวดหมู และความสําคัญตามลําดับ คําบรรยายของสิ่งตางๆ
สํารวจดูใหแนใจวา มีครบและพอเพียงตามจุดที่กําหนดไวหรือไม เมื่อรวบรวมวัตถุสิ่งของตางๆ ที่จัด
แสดงไดครบแลว ทดลองสเก็ตซภาพรวมของงานนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อจะทําใหทราบขนาดของ
นิทรรศการหมุนเวียนที่จะจัดแสดง วามีขนาดใหญเพียงไร โดยคํานึงถึงความสําคัญวา สิ่งใดทีต่ องการ
เนนเปนจุดเดน สิ่งใดเปนจุดรอง และควรคํานึงถึงเสนทางเดินของผูชมนิทรรศการหมุนเวียนดวย โดย
การประมาณให มีเ นื้อ ที่ก ว างพอที่ผู ชมจะดูสิ่ ง ของไดทั่ วถึ ง ดัง นั้น การสเก็ต ซ ภ าพรวมของงาน
นิทรรศการหมุนเวียนหรือรางแบบไวจะทําใหผูจัดมองเห็นภาพของงานนิทรรศการหมุนเวียนไดดี
ยิ่งขึ้น เชน การสเก็ตซภาพที่เปนฉากหลังของนิทรรศการ ซึ่งจะมีการกําหนดความกวาง ความยาว จะ
ทําใหเห็นขนาดที่ชัดเจนของปายนิทรรศการหมุนเวียนและรูปภาพ หลังจากนั้นจะดําเนินการสเก็ตซ
สวนประกอบของนิท รรศการ เพื่อหาขนาดและความสมดุล ของวัส ดุ อุป กรณที่จ ะนํามาตกแตง
นิทรรศการหมุนเวียน ดังตัวอยางภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพสเก็ตซแบบงานนิทรรศการหมุนเวียน
วัตถุประสงคของการออกแบบนิทรรศการหมุนเวียน
1. เปนการประหยัดเวลาจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่องงบประมาณและการลองผิดลอง
ถูกกับสถานที่จริงซึ่งเปนการเสี่ยงตอความลมเหลวถาไมออกแบบงานไว
2. การออกแบบที่ดีเปนการสรางประสบการณใหมๆ ใหดูแปลกตาและนาทึ่งอยางไมมีที่
สิ้นสุดอันเนื่องมาจากความคิดสรางสรรคในงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้น
3. เพื่อเปนการสรางสรรครูปแบบในงานนิทรรศการหมุนเวียน โดยออกแบบจากการ
สเก็ตซภาพรวมของงานนิทรรศการ ซึ่งจะสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดนิทรรศการ ในสวนของ
การใชสื่อตางๆ และเนื้อหาที่มีลักษณะกระชับ ตรงประเด็น เขาใจงายแกผูเขาชม
เมื่อดําเนินการออกแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามวาระและวันสําคัญตางๆ เปนที่
เรียบรอยแลว ผูจัดนิทรรศการจะดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
2.1 การจัดเตรียมเครือ่ งมือและวัสดุตา งๆ ในการจัดตกแตงงานนิทรรศการหมุนเวียน
สิ่งที่ผูจัดไมควรมองขามในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน คือเครื่องมือชวยในการจัด
หรือตองตัด ปะ ติด ตกแตง อยูบางพอสมควร หากผูจัดไมไดใสใจตอการใชอุปกรณตางๆ ในการจัด
นิทรรศการหมุนเวียนเทาที่ควร อาจทําใหผลงานที่จัดเสียหาย ขาดความประณีตไปได เชน การตัด
กระดาษไมขาด ตัดซ้ําหลายครั้งทําใหขอบกระดาษเปนรอยยับได หรือการใชเข็มหมุดที่ ไมมีความ
แหลมคมแลว การใชแม็กยิงบอรดที่เสื่อมคุณภาพจะสงผลใหการติดปายลาชา เปนตน ความจริงแลว
การใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ในการชวยจัดนิทรรศการหมุนเวียนอาจจะไมตองพูดถึงก็ได แตจากการ
สังเกตจากการปฏิบัติงานมาจะพบขอบกพรองบางประการที่ควรจะไดแนะนําไวดังนี้
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2.1.1 เครื่องมือที่ใชสําหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่ไมควรมองขาม คือ คัตเตอร
กรรกไกร กาว เข็มหมุด ลวด คอน ตะปู ที่ยิงแม็ก เปนตน สิ่งเหลานี้นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะจะชวยใหผูจัดนิท รรศการหมุนเวียนสามารถปฏิบัติง านไดร าบรื่น ดัง นั้ นผูจัดตองคํานึง ถึง
คุณภาพในการใชงานของเครื่องมืออุปกรณในการจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน ดังตัวอยางภาพที่ 3

ภาพที่ 22เครื่องมืออุปกรณการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

ภาพที่ 3 เครื่องมืออุปกรณการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
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2.1.2 วัสดุที่ใชในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
วัสดุที่ใชสําหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่ใชเปนประจําอยางตอเนื่อง และ
สามารถนํากลับมาใชในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนไดในโอกาสตอไป เชน ดอกไมประดิษฐ ผาตวน
ผาลายไทย ผาขาวมา ผาลายดอกดิน้ เงิน ดิน้ ทอง และริบบิน้ สิ่งเหลานี้นบั วามีความสําคัญอยางยิ่ง
เชนเดียวกัน เพราะจะชวยใหผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนสามารถโชวความโดดเดนของงานและเพิม่
ความสวยงามแกงานนิทรรศการหมุนเวียน ดังตัวอยางภาพที่ 4

ภาพที่ 4 วัสดุในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
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2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณโดยการจัดซื้อจัดจาง
เมื่อผูป ฏิบัติง านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ไดศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน และไดจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปน เบื้องตนเพื่อดําเนินการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนเปนที่เรียบรอยแลว กรณีที่ตองมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เพิ่มเติมที่ตองมีการจัดซื้อจัดจาง
ผูจัดตองดําเนินการจัดหารานคาตางๆ ที่สามารถดําเนินการจัดหา จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ เพื่อเอื้อ
และอํานวยความสะดวกแกการจัดนิทรรศการหมุนเวียน แลวนํามาเปรียบเทียบราคา คุณภาพของ
วัส ดุ อุป กรณ และการใหบ ริก าร ของตัวแทนจําหนาย เปรียบเทียบจนสามารถไดรานคาที่ทําให
หนวยงานไดประโยชนสูงสุด เมื่อไดรานคาหรือตัวแทนจําหนายที่ตรงกับความตองการเปนที่เรียบรอย
แลว ผูจัดทํานิทรรศการหมุนเวียนจะดําเนินการดังตอไปนี้
1. กรอกแบบฟอรม ที่ทางฝายพัสดุสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด
ขึ้น คือแบบฟอรมคํารองเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง ฯลฯ) ประกอบไปดวย วัน/
เดือน/พ.ศ. ประเภทที่จะจัดซื้อหรือจัดจาง ผูบริหารที่เราจะเสนอเรื่อง ชื่อผูขออนุญาตการจัดซื้อจัด
จาง ตําแหนงงานของผูจัดซื้อจัดจาง ความประสงควาจะจัดซื้อหรือจัดจางเปนวัสดุ หรือครุภัณฑ การ
ใชงบประมาณวาเปนงบประมาณประเภทใด รายการ ราคา ซึ่งตองแนบใบเสนอราคา/โครงการที่ใช
งบมาดวย ลายเซ็นผูขออนุญาต และลายเซ็นผูอนุญาต ใหครบถวน ดังตัวอยางภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ใบขออนุญาตจัดซือ้ จัดจาง
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2. ใบเสนอราคา ซึ่งใบเสนอราคาเปนเอกสารที่ผูขาย (ผูประกอบการ) ออกให (ลูกคา)
เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาและบริการกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งขอมูลที่ควรมีประกอบใบ
เสนอราคามีดังตอไปนี้ สวนบนของกระดาษเปนชื่อรานคาและที่อยูของรานคา เบอรโทรศัพทของ
รานคา เลขที่ผูเสียภาษีของรานคา และวันที่ สวนตอมาเปนชื่อลูกคาและที่อยูของลูกคา ตามดวย
รายการสินคาที่ระบุรายละเอียด ทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวของจํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม ราคารวม
ทั้งสิ้น และสวนลางสุดเปนจํานวนรวมของรายการทั้งหมดและรวมเงินทั้งหมด เงือนไขการสั่งของ
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา ตามลําดับ ตัวอยางภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ใบเสนอราคาจากรานคา
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3. ใบส ง ของ เป น เอกสารที่ ผู ส ง “ผู ข าย” ใช เ ป น หลั ก ฐานในการส ง มอบสิ น ค า
รายละเอียดภายในใบสงของก็จะเปนชนิดของสินคา จํานวนของสินคา ลักษณะของสินคาที่ถูกสงมอบ
เปนตน ผูจัดจะไดรับเมื่อทางรานนําของที่สั่งทํามาสงซึ่งตองทําการตรวจสอบรายการตางๆ ใหถูกตอง
ดังตัวอยางภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ใบสงของ
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4. ใบเสร็จ รับ เงิน เปนเอกสารหรือหลักฐานที่ชวยใหเราในฐานะ “ผูรับเงิน” “ผูขาย”
“ผูใหเชาซื้อ” หรือ “ผูชําระราคา” สามารถยืนยันกับผูจายเงิน ผูซื้อ ผูเชาซื้อ หรือผูชําระราคา ไดวา
เราไดรับ เงินเรียบรอยแลว ซึ่ง เปนขั้ นตอนที่ท างฝายพัส ดุของสํานั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ จนถึงขั้นตอนที่ไดรับการอนุมัติเบิกจายเงิน
แลวแจงใหทางรานคามารับเงินหรือเช็คที่จายเปนคาสินคาทางรานคาก็จะออกใบเสร็จรับเงินหรือบิล
เงินสดใหดังตัวอยางภาพที่ 8

ภาพที่ 8 บิลเงินสด
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ในการปฏิบัติงานการจัดทําใบเสนอราคาในแตละครั้งควรดําเนินการกอนงานนิทรรศการ
หมุนเวียน 1 เดือนเพื่อใหมีเวลาในการประสานงานกับรานคาไดมากที่สุด หากมีขอขัดของอะไรจะได
ติดตอแกไขได ทันทวงทีดีกวาใกลเ วลางานนิท รรศการหมุนเวียน ในการติดตอเรื่องใบเสนอราคา
นอกจากไปติดตอที่รานคาดวยตนเอง และเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานโดยผานทาง โทรศัพท
Facebook Line Email ทุกครั้งที่ดําเนินการติดตอกับรานคาตองละเอียดรอบคอบเพื่อนําเอกสาร
หลักฐานตางๆ นําสงฝายพัสดุของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการตอไป
2.3 การจัดสงรูปแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียนใหกับรานคาหรือตัวแทนที่ผลิตปาย
นิทรรศการ
เมื่อผูจัด นิท รรศการหมุนเวี ยนไดดําเนินการจัดทําใบเสนอราคาผานขั้นตอนและ
กระบวนการของการจัดซื้อจัดจาง และไดรับ การอนุมัติจ ากผูบ ริห ารของสํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนที่เรียบรอยแลว ขั้นตอไปผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนจะดําเนินการรวบรวม
เนื้อหา ประวัติวันสําคัญแบบยอๆ ของงานนิทรรศการหมุนเวียน คนควารูปภาพที่มีขนาดใหญตาม
เว็บไซตตางๆ หรือจากหนังสือ วารสารตางๆ ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถาได
รูปภาพจากหนังสือ หรือวารสารก็นํามาสแกนรูปภาพ รูปภาพตองเปนภาพที่ชัดเจน เวลาสั่งพิมพภาพ
จะไดไมแตกเปนลาย กําหนดขนาดของปายไวนิลกับทางรานใหถูกตองรวมทั้งเนื้อหาเรื่องราวในงาน
นิทรรศการหมุนเวียน
เมื่อทางรานไดรับรูปแบบของงาน โทรศัพทอธิบายใหทางรานเขาใจวาแตละปายทาง
ผูจัดตองการแบบไหนโดยใหทางรานจัดตกแตงรูปแบบปายใหสวยงาม หากมีการสั่งทําวัสดุอุปกรณใน
การตกแตง ตองอธิบายรูปแบบ ขนาด ใหถูกตอง เชน กลองสี่เหลี่ยม ขนาดเทาไร ทาสีอะไร เปนตน
ในการจัดสงรูปแบบหรือวัสดุตางๆ ของงานนิทรรศการหมุนเวียนแตครั้งควรจัดสงกอนวันถึงงานแต
เนินๆ เพื่อปองกันการผิดพลาดหรือมีการแกไขรูปแบบ เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงาน การจัดสง
รูปแบบงานนิทรรศการหมุนเวียน ผูจัดควรสงผานทาง Facebook Line Email และประสานงานกับ
ทางรานอยูตลอดเวลาถึงความคืบหนาในการจัดทํา การจัดสงรูปแบบแตละครั้งของงานนิทรรศการ
หมุนเวียนตองถูกตองและชัดเจน ดังตัวอยางภาพที่ 9
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13 ตุลาคม
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอความทีต่ อ งการใหพมิ พ
รูปภาพทีใ่ ชในปาย

รายละเอียดทีแ่ จงใหทางราน
ดําเนินการ

1. ปายไวนิลขนาด กวาง 130 ซม.X ยาว 210 ซม.
2. ออกแบบลวดลาย
3. หากทางรานมีภาพสวยๆ ใสใหดวย
ภาพที่ 9 การจัดสงรูปแบบกับทางรานคา
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
1. งานนิ ท รรศการหมุ น เวี ย นมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด ทุ ก ป และการออกแบบการจั ด
นิทรรศการหมุนเวียนก็ตองดําเนินการจัดทําทุกปภายใตเนื้อหาและกรอบความรูเดียวกัน จึงยากที่จะ
ออกแบบนิทรรศการหมุนเวียนที่หลากหลาย
2. พื้นที่ ที่จั ด นิ ท รรศการหมุ นเวีย นที่ ป ฏิ บัติ ง านอยู เปน มุม ที่จั ดถาวรทํา ให ก ารจั ด
นิทรรศการหมุนเวียนมีความจําเจ ซ้ําอยูตลอดเวลาในการออกแบบแตละนิทรรศการหมุนเวียน
3. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในแตละครั้งอาจไมเปนไปตามที่มีการออกแบบไว
4. การใชเครื่องมือตางๆ บางครั้งไมไดตรวจสอบกอนการใชงานทําใหเกิดความลาชา
เชน ใบมีดคัดเตอรไมไดเ ปลี่ยนใบมีด เข็ม หมุดไมแหลมคมปก ผาไมลง ความคมของกรรไกรที่ตัด
กระดาษตัดผาไมขาดแลว เปนตน
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5. ในการปฏิบัติง านการจัดสง รูป แบบงานนิทรรศการหมุนเวียนกับ รานคามีก ารพิม พ
ตัวหนังสือในปายนิทรรศการหมุนเวียนผิด ตัวอักษรไมชัดเจน ตัวเลขบางบรรทัดตัวไทย บางบรรทัด
ตัวอารบิก
6. รูปภาพตางๆ ของงานนิทรรศการหมุนเวียน ที่สงไปใหทางรานเปนภาพขนาดเล็กพอ
ทางรานขยายเปนขนาดใหญภาพจะไมชัดเจนแตกลาย
7. ทางรานจัดสงรูปแบบงานนิทรรศการหมุนเวียนลาชา
แนวทางการแกไขปญหา
1. ศึกษา คนควา รูปแบบการจัดนิทรรศการ จากสื่อออนไลน หรือประสบการณตรง
จากการศึกษาดูงาน เพื่อใหไดแนวคิดที่กวางไกลในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายใตเนื้อหา และ
กรอบความรูเดียวกัน
2. ปรั บ เปลี่ ยนมุ ม การจัด นิ ท รรศการให มี ความแตกต า งจากงานที่ จั ด นิท รรศการ
หมุนเวียนที่จัดเสร็จไปเรียบรอยแลว
3. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนอาจจะไมตรงตามแบบการจัดนิทรรศการที่ออกแบบไว
เนื่องจากปญหาใดๆ ก็ตาม ผูจัดควรตองพยายามดําเนินการใหตรงตามแบบมากที่สุด
4. ทุกครั้งที่มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตองตรวจสอบเครื่องมือทุกอยางใหครบถวน
และพรอมกอนลงมือปฏิบัติงานเพื่อไมใหเกิดความลาชา
5. ผูจัดควรตรวจสอบเนื้อหาใหถูกตองอยางละเอียดรอบคอบทุกบรรทัด ทุกตัวอักษร
กอนจะมีการผลิตจากทางรานคา
6. ทุกครั้งที่นํารูปภาพจากสื่อตางๆ มาใชในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนควรเลือกรูปภาพ
ซึ่งตองใชไฟลที่มีความละเอียดสูงทําใหภาพไมแตก ออกมาคมชัด
7. กําหนดระยะเวลาการสงรูป แบบปายงานนิท รรศการหมุนเวียนหรือการจัดทําวัส ดุ
อุปกรณงานนิทรรศการหมุนเวียนหรือติดตามสอบถามผาน Facebook Line Email ใหเปนระยะๆ
ขอเสนอแนะ
1. ผูจัดตองศึกษารูปแบบหรือจดจําจากงานนิทรรศการหมุนเวียนสถานที่ตางๆ เชน จาก
หนัง สือพิม พ จากวารสาร เว็บ ไซต จดจํา บันทึก ภาพหรือ ทําสํา เนาไว เพื่ อเปนแนวทางในการ
ออกแบบงานนิทรรศการหมุนเวียน
2. การลงมือปฏิ บัติง านจัด นิท รรศการหมุนเวียนในแตครั้ง อาจมีสวนใดบกพรองไม
เหมาะสมจากแบบที่ออก ผูจัดตองใชความคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
ออกแบบ เพื่อใหงานนิทรรศการหมุนเวียนมีความสมบูรณยิ่งขึ้นไป
3. อุปกรณเ ครื่องมือตางๆ ที่ใชในการจัดนิท รรศการควรมีก ารจัดเก็บเปนที่ซึ่งจะเปน
หนทางที่จะชวยใหทราบวาเครื่องมืออยูครบพรอมใชงาน
4. ตรวจสอบเครื่องมือการใชงานถามีอะไรใชไมไดรีบจัดหามาใหมกอนการจัดนิทรรศการ
5. ทําสัญ ลักษณไวที่อุป กรณ เชน เสนลวดตัดถึงไหนก็ใชกระดาษติด เปนสัญลัก ษณไว
เวลาใชตอ จะไดหาจุดที่จะตัดไดงาย
6. การจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือควรดูคุณสมบัติของการใชงานที่มีคุณภาพในการใชงานที่
ยืนยาวและคงทน

39
7. ตรวจสอบอยางละเอียดรอบคอบทุกครั้งเมื่อทางรานจัดสงรูปแบบ โดยพริ้นออกมาใน
กระดาษ A4 กอนแลวตรวจสอบความถูก ตองโดยอานทุก บรรทัด ทุก ตัวอัก ษรในเนื้อหาของงาน
นิทรรศการหมุนเวียน
8. หากเปนวัสดุอุปกรณตางๆ ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนก็ควรตรวจสอบใหละเอียด
เชน การจัดทําโลโกดวงตราตางๆ มีการติดผิดดานหรือไม เปนตน
9. กําหนดระยะเวลากับทางรานใหชัดเจนหากมีขอผิดพลาดผูจัดจะไดปรับเปลี่ยนแกไข
ไดทันทวงที ถาผูจัดดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเสร็จเรียบรอย อาจพบวามีตัวอักษรผิดพลาด
ก็แจงทางรานขอพริ้นสวนที่ผิดกะระยะใหดีที่เพื่อจะนํามาติดทับในสวนที่ผิด
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ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
การดํา เนิน งานขั้ น การจัด นิ ท รรศการหมุ น เวีย น ผู จั ดจะดํ าเนิ นการเก็ บ นิท รรศการ
หมุนเวียนของเกากอนใหเสร็จสิ้น ในการจัดเก็บงานนิทรรศการหมุนเวียนของเกาผูจัดตองแนใจกอน
วางานนิทรรศการหมุนเวียนใหมที่จะจัดขึ้นมีความพรอมที่จะลงมือปฏิบัติงาน เพื่อไมใหพื้นที่บริเวณ
ที่จัดโชวนิทรรศการหมุนเวียนเกิดความวางเปลา ซึ่งผูจัดจะดําเนินการแบงงานออกเปน 3 สวน คือ
1. ในสวนของผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนสามารถปฏิบัติงานได ดวยตนเอง คือ ผูจัดจะ
ดําเนินการจัดเตรียมบอรดสําหรับ ติดปายนิท รรศการ เชน การนําผาตวนมาขึง เปนมานระบาย
การนําผาตวนมาจับ จีบ ทําเปนดอกไม หลัง จากนั้นดําเนินการจัดในสวนของที่เ ปนสวนประกอบ
นิท รรศการหมุนเวียน โดยนํากลองไมสี่เ หลี่ยมมาวางตามที่ส เก็ตซภาพไว แลวนําผาลายไทยมา
ตกแตง หรือจับจีบในรูปแบบตางๆ
2. ในสวนของตัวปายนิทรรศการที่ดําเนินการสั่งทําจากรานคา คือเมื่อผูจัดนิทรรศการ
ดําเนินการ ศึกษา คนควาขอมูลของเนื้อหาในนิทรรศการหมุนเวียนแตละเรื่องเปนที่เรียบรอยแลว
และดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจางไปยังรานคา หรือเปนตัวจําหนายเปนที่เรียบรอย
ก็ดําเนินการสั่งทําปายนิทรรศการหมุนเวียนดังกลาว เพื่อนํามาติดที่บอรดนิทรรศการหมุนเวียนที่ได
ดําเนินการตกแตงเปนที่เรียบรอยแลว
3. ในสวนของการขอความรวมมือจากผูมีประสบการณหรือผูที่มีความสามารถเฉพาะ
ดานมาชวยเพื่อใหงานนิทรรศการหมุนเวียนเกิดความประณีต สวยงามมากขึ้น เชน การจับจีบผาตวน
สําหรับโชวผลงานที่เกี่ยวของกับนิทรรศการเรื่องนั้นๆ หรือการติดปายนิทรรศการหมุนเวียนลงบน
บอร ด ที่ ดํ า เนิ น การตกแต ง เรี ย บร อ ยแล ว จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งขอความช ว ยเ หลื อ จากผู ที่ มี
ประสบการณ มาชวยในการติดบอรดเพราะบางครั้งขนาดของปายนิทรรศการมีขนาดใหญ ผูจัดจึงไม
สามารถที่จะดําเนินการไดดวยตนเองหรือดําเนินการเพียงคนเดียวได
ดังนั้น การดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่ผูจัดดําเนินการนั้น จะจัดที่โถงใหญภายใน
หองสมุดเปนหลักซึ่งจะเปนนิทรรศการขนาดใหญพอสมควร ใชพื้นที่ในการจัดคอนขางมาก และมี
รายละเอียดปลีกยอยตางๆ มาก จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหง านนิท รรศการหมุนเวียนนั้นเปนไปตามแผนงานที่
กําหนด และมีคุณภาพสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ดังตัวอยางภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ดําเนินงานการจัดนิทรรศการหมุนเวียนโดยไดรับความชวยเหลือจากบุคลากร
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดนิ ท รรศการหมุนเวียน ผูจัดไดดํ าเนินการกํ าหนดกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสวนของการจัดนิทรรศการหมุนเวียนออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
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3.1 การตกแตงบอรดสําหรับติดปายตางๆ ของงานนิทรรศการหมุนเวียน
บอรดนิท รรศการหมุนเวียนมีทั้ง โครงไม โครงเหล็กสําหรับ ติดปายตางๆ ของงาน
นิท รรศการหมุนเวียน มีหลากหลายขึ้นอยูกับ งบประมาณในการสั่งทํา ซึ่ง ในปจจุบันมีใหเ ลือก
มากมาย การจัดบอรด ปายนิทรรศการหมุนเวียนจะตองจัดแสดงงานไปตามลําดับ ตั้งแตตนจนจบ
ใหผูชมจํานวนมากไดเขาชมงานนิทรรศการไดสะดวกทั่วถึง โดยไมเบียดเสียด ยัดเยียดหรือแออัด
ปายและบอรดควรวางไวตามระเบียงทางเดินของอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือหองโถงบริเวณกวางๆ ของอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการดําเนิน
งานจัดบอรดนั้นผูจัดควรศึกษารูปแบบตางๆ จากหนังสือ เว็บไซตหรือดูจากนิทรรศการหมุนเวียนที่
อื่นๆ หรือรูปแบบที่มีก ารจัดตกแตง ในงานสําคัญ ตางๆ โดยจดจํารูป แบบของการจัดบอรด ปาย
นิท รรศการหมุนเวียน นํามาดัดแปลงใชความคิดสรางสรรค ป ระยุก ต ตกแตงบอรดหรือปายงาน
นิทรรศการหมุนเวียนของผูจัดใหมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. บอรดกอนการจัดนิท รรศการซึ่ง เปนโครงสรางไมอัดธรรมดาที่ไมมีการตกแตง ใดๆ
ผูจัดจึง ดําเนินการสั่ง ทําปายไวนิลที่เ ปน ลวดลายหรือเปนสิ่ง ที่สื่อใหเห็นถึง ความหมายของแตล ะ
นิทรรศการหมุนเวียนในเรื่องนั้นๆ เชน ปายไลนิลที่ เปนภาพลายฝาบานโบราณติดทับ โครงไมอัดไว
เพื่อเพิ่มความสวยงามและสื่อความหมายของนิทรรศการนั้นๆ ดังตัวอยางภาพที่ 11

ภาพที่ 11 บอรดกอนการจัดนิทรรศการซึ่งเปนโครงสรางไมอัดมีไวนิลเปนภาพลายฝาบานโบราณ
ติดทับไมอัดไวเพื่อความสวยงาม
2. การจัดบอรดนิทรรศการหมุนเวียนโดยใชปายไวนิล เมื่อเราไดปายไวนิลเนื้อหาของ
นิทรรศการที่เราออกแบบไวมาแลวจะมีการตําแตงเพิ่มเติม เชน ปายไวนิลในการนําเสนอผลงานวัน
ปยมหาราช ซึ่งเปนการออกแบบโดยใชปายไวนิลจํานวน 2 ชิ้น ขนาด กวาง 130 เซนติเมตร ยาว 210
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เซนติเมตร และ ขนาดกวาง 130 เซนติเมตร ยาว 390 เซนติเมตร แลวหลังจากนั้นจะดําเนินการจัด
ตกแตงตามมุมของปายไวนิลทั้งสี่ดาน โดยการนําผาดิ้นทองมาจับจีบเปนดอกไมประดับ เพื่อใหมุมทั้ง
4 ดานของปายเกิดความโดดเดนและสวยงามขึ้น ดังตัวอยางภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การจัดบอรดนิทรรศการหมุนเวียนโดยใชปายไวนิลวันปยมหาราช
3. การจัดบอรดนิทรรศการหมุนเวียนโดยใชผาตวนแขวนเปนผามาน เชน วันจักรี
ผูจัดจะดําเนินการออกแบบ โดยการนําเอาผาตวนสีทองมาแขวนและจับจีบระบายเปนผามาน คลุม
โครงสรางบอรดทั้งหมด แลวหลังจากนั้นนําสติกเกอรติดกับฟวเจอรบอรด พระบรมฉายาลักษณของ
พระมหากษัตริยรัชกาลตางๆ ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ติดบนผาตวนดังกลาว
ซึ่งจะทําใหบอรดของงานนิทรรศการหมุนเวียนเกิดความโดดเดน และเปนที่นาสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง
ดังตัวอยางภาพที่ 13

ภาพที่ 13 การจัดบอรดนิทรรศการหมุนเวียนโดยใชผาตวนวันจักรี
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4. การจั ด บอร ด นิ ท รรศการหมุ น เวี ย นโดยใช ผ า ต ว นจั บ จี บ เป น ดอกไม เช น
วันอานันทมหิดล ผูจัดจะดําเนินการออกแบบโดยการนําผาตวนสีชมพู มาผูกที่ขอบของโครงสราง
บอรดแลวทําการผูกผาเปนดอกไม ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ผูกลวดใหติดกับราว หรือ สิ่งที่จะยึดตอนผูก
2) จีบชายผาใหเทาๆ กันอยางเปนระเบียบ 3) จากนั้นนําทบผาไปผูกติดกับราวโดยใชลวดมัดใหแนน
4) จับทบจีบผาเพื่อจับเปนพู 5) ทบพับผาขึ้นตามระยะที่ตองการแลวผูกดวยลวด 6) จะกลายเปนพู
ยาว 7) จากนั้นเราจะมาทําตัวดอกไมกันดวยการจับทบผาสั้นๆ ความยาวเทาๆ กันเพื่อทํากลีบดอกไม
แลวใชลวดมัด 8) เมื่อไดจํานวนกลีบตามที่ตองการ ก็คลี่กางกลีบออกโดยหมุนผาใหเปนวงตามภาพ
9) จากนั้นจัดคลี่กลีบดอกแตละกลีบใหฟูจนครบรอบบอรด แลวนําปายไวนิลนิทรรศการหมุนเวียนมา
ติดและตกแตงใหสวยงาม ดังตัวอยางภาพที่ 14

ภาพที่ 14 การจัดบอรดนิทรรศการหมุนเวียนโดยใชผาตวนจับจีบเปนดอกวันอานันทมหิดล
3.2 การตกแตงบริเวณรอบๆ งานนิทรรศการหมุนเวียน
ทุกครั้ง ที่จัดนิทรรศการเสร็จ เรียบรอยผูจัดก็จะเห็นผลงานของผูจัดทั้งหมดในงาน
นิท รรศการหมุนเวียนที่เ กิดขึ้น ซึ่ง การจัดแต ล ะครั้ง ผูจั ดไมควรมองขามความสําคัญ ของบริเ วณ
โดยรอบของงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้น เชน บนโตะหรือบนชั้น กลองไม บนตูกระจกที่แสดง
สิ่งของประกอบนิทรรศการหมุนเวียนที่เปนหนังสือ หุนจําลอง เครื่องคอมพิวเตอรหรืออื่นๆ หรือบน
เพดานของอาคาร เปนตน เพื่อเพิ่มความสวยงามของสิ่งตางๆ ที่จัดโชว ควรมีการประดับตกแตงดวย
ผา ดอกไม ตนไม ตุก ตาเซรามิค รวมถึง ของตกแตง อื่นๆ ที่เ ขากั นกับ เนื้อหาในงานนิ ท รรศการ
หมุนเวียน เพื่อใหมีความสวยงามหลากหลายดีกวาที่จะมีแตบอรดไมกับปายนิทรรศการหมุนเวียนทีไ่ ม
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มีชีวิตชีวา บริเวณที่มืดหรือเปนมุมที่แสงสวางตามธรรมชาติเขาไมถึงเต็มที่ ก็อาจใชไฟสปอรตไลทสี
ตางๆ เขาชวยเพิ่มแสงสวาง ตกแตงดวยตนไมบางชนิดที่อยูในรมไดนานๆ และมีขนาดพอเหมาะกับ
บริเวณจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อความสดชื่นสบายตามากขึ้น ซึ่งผูจัดนิทรรศการจะคํานึงถึงความ
สอดคลองกับงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้น ดังนี้
1. การจัดนิท รรศการหมุนเวียนในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชชนนีพันปหลวง จะนําผลงานของโครงการศิลปาชีพ มาประกอบในการตกแตงในงาน
นิทรรศการหมุนเวียน เพื่อสื่อความหมายไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองคทาน และเพิ่มความ
สวยงาม โดยการนําดอกไมส ดมาจัดตกแตง เพิ่ม ความโดดเดนของงานฝมือใหส วยงามมากยิ่ง ขึ้น
ดังตัวอยางภาพที่ 15

ภาพที่ 15 การตกแตงสถานทีร่ อบๆ จัดนิทรรศการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
2. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนวันภาษาไทยแหงชาติ ผูจัดนิท รรศการนําอุปกรณที่
เกี่ยวของหรือสอดคลองกับวันภาษาไทย เชน การนําศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงจําลอง มาจัดตกแตง
วางบนกลองไม แลวนําผาตวนยิงดวยแม็กใหเปนลวดลาย และประดับตกแตงดวยดอกไมสดรอบๆ
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งานนิทรรศการ ตัดโฟมสีขาวเปนตัวอักษรภาษาไทย แลวตกแตง ดวยผาดิ้นทองเพิ่มความสวยงาม
ดังภาพตัวอยางที่ 16

ภาพที่ 16 การตกแตงสถานที่รอบๆ จัดนิทรรศการหมุนเวียนวันภาษาไทยแหงชาติ
3. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนวันครูแหงชาติ ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนจะดําเนินการ
ตกแตงดวยหนังสือที่เกี่ยวกับพระคุณครูมาจัด เพื่อเผยแพรประวัติวันครู และใชวสั ดุอุปกรณที่สื่อ
ความหมายของครูคือ เรือจาง ซึ่งจะแสดงใหเ ห็นถึง เจตนารมณของครูที่มีตอศิษย จะเปรียบ
เหมือนเรือจางที่นําพาศิษยใหถึงจุดมงหมายหรื อประสบความสําเร็จในชีวิต และนําพวงมาลัย
ดอกไมสดมาวางเพื่อแสดงความรักความเคารพ ดังตัวอยางภาพที่ 17
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ภาพที่ 17 การตกแตงสถานทีร่ อบๆ จัดนิทรรศการหมุนเวียนวันครูแหงชาติ
4. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพอ
แหงชาติ ผูจัดนิทรรศการจะดําเนินการโดยนําเสนอถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชหฤทัยใสใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผูจัดนิทรรศการจะนําเสนอในเรื่องขาวที่เปนพืชเศรษฐกิจของไทย จะทํา
การตกแตง ดวยตนขาวที่ป ลูก เปนตนออน และเมล็ดขาวมาจัดเรียงสรางความสนใจแกผูเ ขาชม
นิทรรศการ ดังตัวอยางภาพที่ 18
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ภาพที่ 18 การตกแตงสถานทีร่ อบๆ จัดนิทรรศการหมุนเวียน 5 ธันวาคมของทุกป วันคลายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพอแหงชาติ
5. การจัดนิทรรศการหมนุนเวียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ผูจัดนิทรรศการจะดําเนินการ โดยการนําเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค พรอมทั้งตกแตงบริเวณรอบๆ ใหสวยงาม
ดวยดอกไมประดิษฐสีเหลือง สิ่งที่ไมควรมองขามผูจัดอาจใชความคิดสรางสรรค จัดตกแตงฝาเพดาน
ของอาคารใหดูส วยงาม โดยนําดอกไมม าหอยประดับ หรือดัดแปลงวัส ดุที่เหลือใชม าประดับ ให
เหมาะสมกับงานนิทรรศการหมุนเวียน ดังตัวอยางภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 การตกแตงสถานที่รอบๆ จัดนิทรรศการหมุนเวียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 10
6. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนประเพณีทางพระพุทธศาสนา ผูจัดจะคํานึงถึงวัสดุอุปกรณ
ที่สอดคลองกับพุทธศาสนามาจัดตกแตง เชน การนําดอกบัว มาจัดตกแตงดวยความคิดสรางสรรค
ดวยการนําดอกบัวมาใสในแกวสี และถวยชามเบญจรงค แลวจึงนําหนังสือในหมวด 200 เกี่ยวกับ
พุทธศาสนามาประกอบในการจัดตกแตง ดังตัวอยางภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 การตกแตงสถานทีร่ อบๆ จัดนิทรรศการหมุนเวียนประเพณีทางพระพุทธศาสนา
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
1. ในการลงมือจัดนิทรรศการหมุนเวียนแตละครั้งตองพบปญหาที่แตกตางกันไปแตละ
นิท รรศการหมุนเวียนที่จัดเพราะมีอุป กรณก ารจัด นิท รรศการหมุนเวียนที่ห ลากหลาย เชน ปาย
นิทรรศการหมุนเวียนทางรานเผื่อมาเยอะกวาบอรด อุปกรณจัดโชว ไมไดสัดสวน ภาพรวมอาจไม
สมบูรณเมื่อการจัดเสร็จสิ้นลง เปนตน
2. ทุกครั้งที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนเสร็จภาพรวมของงานนิทรรศการหมุนเวียนอาจจะ
ไมเปนตามแบบที่วางแผนไวอาจพบบางจุดยังไมสมบูรณผูจัดก็ใชความคิดสรางสรรคจัดตกแตงในจุด
นั้นๆ ใหสมบูรณเพื่อเนนใหงานนิทรรศการหมุนเวียนมีสีสันสวยงามมีบรรยากาศนาตื่นตาตื่นใจเกิด
ความประทับใจมากยิ่งขึ้น
3. ปญ หาในการจัดพื้นที่โ ดยรอบเมื่องานนิท รรศการหมุนเวียนจัดเสร็จบางครั้งวัส ดุ
อุปกรณตางๆ ที่จัดดูโลงๆ หรือไมสวยงามมองดูแลว ไมสดชื่นเนื่องจากไมเ ตรียมจัดตกแตงเนนแต
จุดสําคัญๆ เทานั้น
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แนวทางการแกไขปญหา
1. ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนแตละครั้งผูจัดจะตองเตรียมความพรอมในการจัดทุก
ครั้งและพรอมที่จะแกสถานการณเฉเพาะหนาไดถูกตอง
2. ทุกครั้งที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนแตละเรื่องตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรคเขามา
ชวยเพื่อใหนิทรรศการหมุนเวียนและบริเวณโดยรอบเกิดสมบูรณ
3. กอนจัดควรศึก ษารูป แบบของวัส ดุอุป กรณตางๆ ที่นํามาประกอบการจัดควรจะ
ตกแตงเพิ่มเติมดวยอะไรไดบาง เชน ผา ดอกไม ขาวสาร ขาวเปลือก ไมประดับ เปนตน ที่สามารถ
ชวยจัดตกแตงใหสวยงามมากยิ่งขึ้นในงานนิทรรศการหมุนเวียน
ขอเสนอแนะ
1. การดําเนินงานการจัดนิทรรศการหมุนเวียนจะตองมีปญหา ขึ้นอยูกับงานนิทรรศการ
หมุนเวียนที่จัด ดังนั้นผูจัดตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและคํานวณวัสดุ อุปกรณที่ใชจัดอยาง
ละเอียด
2. ทุกครั้งที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนเสร็จภาพรวมของงานนิทรรศการอาจจะไมเปนตาม
แบบที่วางแผนไวอาจพบบางจุดยัง ไมส มบูร ณผูจัดก็ใชความคิดสรางสรรคจัดตกแตง ในจุดนั้น ๆ
ใหสมบูรณ เพื่อเนนใหงานนิทรรศการหมุนเวียนมีสีสันสวยงามมีบรรยากาศนาตื่นตาตื่นใจเกิดความ
ประทับใจมากยิ่งขึ้น
3. ใชความคิดริเริ่มสรางสรรคจัดตกแตงนิทรรศการหมุนเวียนจากวัสดุอุปกรณตางๆ เชน
หุนจําลอง ภาพถายใสก รอบ แจกันรูปทรงตางๆ โดยนําดอกไมส ด ดอกไมประดิษฐ จั ดตกแตง
เพิ่มเติมใหเกิดความสวยงาม
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ขัน้ ตอนที่ 4 การจัดมุม/จัดบอรดตางๆ ทีเ่ ปนงานเฉพาะกิจ
การจั ดมุม /จัด บอร ดตางๆ ที่ เ ปน งานเฉพาะกิจ ภายในอาคารสํา นัก วิ ท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไมไดอยูในแผนการปฏิบัติงานที่เสนอตอ สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตรงโถงใหญภายในหองสมุดแลว ยังมีการจัด
มุม/จัดบอรดไวตามจุดตางๆ ดวยเพื่อสําหรับจัดนิทรรศการเปนงานเฉพาะกิจ เพื่อใหผูรับบริการไดชม
และได รับ ทราบขอมู ล ที่เ ป นประโยชนอ ยางทั่ว ถึง ซึ่ง วันสําคั ญ ๆ นั้ นอาจเกิดขึ้น กะทันหั นหรือ มี
ความสําคัญๆ ในเรื่องนั้นที่จะตองดําเนินการจัดมุม/จัดบอรด เพื่อใหความรูแกผูใชบริการ ผูจัดอาจ
จะดําเนินการหามุม หรือบอรดตามจุดตางๆ ภายในสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
จัดตกแตง เปนมุม/บอรด เพื่อ นําเสนอใหผูม าใชบ ริการไดรับ ทราบถึง เหตุก ารณที่เ กิดขึ้น ในกรณี
เรงดวน ซึ่งผูจัด จะตองมีการเตรียมความพรอมหรือติดตามขาวสารอยูตลอดเวลาหากมีเหตุการณ
สําคัญ เกิดขึ้น ผูจัดจะรีบศึก ษา คนควาหาขอมูล เกี่ยวกับ เรื่องดังกลาวอยางรวดเร็วหรือขอความ
ชวยเหลือจากบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยคนควาขอมูลหรือพริ้นภาพ
เหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหทันตอเหตุการณ ณ ขณะนั้น เชน
1. การจั ดมุ ม วั นพระราชทานนามสถาบั น ราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ยา เมื่ อ วัน ที่ 14
กุมภาพันธ พ.ศ.2535 นับเปนสิริมงคลและเปนเกียรติสูงสุดแกสถาบันราชภัฏ และตอมาในวันที่ 6
มีนาคม 2538 ไดมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหอัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค เปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได เปนสิ่งที่นําความภาคภูมิใจสูงสุดมาสูชาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเ บศร รามาธิบ ดี
จัก รีน ฤบดิน ทรสยามมิ นทราธิ ร าช บรมนาถบพิต ร ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา โปรดกระหม อ ม
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจํามหาวิทยาลัย นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศ
สูงสุดแกชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความวา เปนคนของ
พระราชา” ดังนั้นผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนไดดําเนินการศึกษา คนควา ขอมูลตางๆ ที่สําคัญนํามาจัด
มุม เพื่อเผยแพร องคความรูดัง กลาว ผูจั ดนิท รรศการหมุนเวียนจะจัดโดยใชแนวคิด นํา สีป ระจํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเปนจุดเนนของมุม โดยนําผาตวนสีเหลือง–แดง มาจับเปน
ผามานแลวตกแตง ดวยโบวสีเ หลือง–แดง บนพื้นหลัง ที่ใชผาตวนสีขาวเพื่อสรางจุดเดน แลวนํา
ภาพถายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมประวัติความเปนมา ประดับดวยดอกไมประดิษฐ ดังตัวอยาง
ภาพที่ 21
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ภาพที่ 21 การจัดมุมวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. การจัด มุม วั นพระบิดาแห ง ฝนหลวง ซึ่ ง วัน พระบิ ดาแหง ฝนหลวง ตรงกับ วัน ที่ 14
พฤศจิกายนของทุกป เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริ
โครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาคนควาและวิจัยทางเอกสาร
ทั้งดานวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งผูจัดไดศึกษา คนควา ขอมูลตางๆ แลว
จึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดเปนมุมวันพระบิดาแหงฝนหลวงขึ้น โดยใชผาขาวมาโทนสีน้ําเงินฟา เพื่อสื่อ
ถึงทองฟาและกอนเมฆ แลวใชสัญลักษณเลข ๙ ดวยการตัดโฟมทาดวยสีทอง สื่อถึงในหลวงรัชกาล
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ที่ 9 พรอมประวัติของโครงการฝนหลวง แลวนําภาพสภาพภูมิอากาศที่แหงแลง กับภาพเครื่องบินที่
กําลังโปรยสารเคมีทําฝนหลวง จะมีไหสีน้ําตาลวางดานหนา เพื่อสื่อถึงการอุดมสมบูรณและการเก็บ
น้ําของประชาชน แลวตกแตงดวยดอกไมประดิษฐโทนสีเหลืองคือสีประจําพระองค และนําโมบายสี
เหลืองทําเปนโบวติดไวตรงกลางมุมนิทรรศการหมุนเวียนเพิ่มความโดดเดน ดังตัวอยางภาพที่ 22

ฃ

ภาพที่ 22 การจัดมุมวันพระบิดาแหงฝนหลวง
3. การจัดมุมจัดบอรดงานประเพณีวันลอยกระทง คือเปนประเพณีที่มีมาแตโบราณ แตไม
ปรากฏหลักฐานแนชัดวาปฏิบัติกันมาแตเมื่อไร เพียงแตทองถิ่นแตละแหง ก็จะมีจุดประสงคและความ
เชื่อในการลอยกระทงแตกตางกันไป เชน ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเปนการบูชา พระเกศ
แกวจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส,เปนการบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝงแมน้ํานัมมทา
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ซึ่งปจจุบันคือแมน้ําเนรพุททาในอินเดีย หรือตอนรับพระพุทธเจา ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมือ่ ครัง้
ไปโปรดพระพุทธมารดา ดังนั้นผูจัดจึงศึกษา คนควา เพิ่มเติมแลวนํามาจัดเปนมุมใหความรูแกผูใช
บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือใชสีเหลือง–แดง เปนสีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แสดงใหเห็นถึง การสนับสนุนประเพณีของไทยแตโ บราณ ใชผาขาวมา
ประดับเพื่อบงบอกถึงความเปนคนไทยและความเรียบงาย นําประวัติของวันลอยกระทงใสกรอบมา
วางใหความรู หลังจากนั้นจะนําภาพกระทงที่ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติมาแสดง ซึ่งจะบงบอกถึงการ
อนุรักษธรรมชาติและความเปนไทย ดังตัวอยางภาพที่ 23

ภาพที่ 23 การจัดมุมจัดบอรดงานประเพณีวันลอยกระทง
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4. การจัดบอรดการปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ ที่เปนโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิด
หนึ่งซึ่งพบการระบาดในชวงป 2019 ที่เมืองอูฮั่น ประเทศจีน โดยในตอนนั้นเราจะรูจักกั บโรคนี้ใน
ชื่อวา ไวรัสอูฮั่น กอนที่ภายหลังจะระบุเชื้อก อโรคไดวาเปนเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัส แตเปนสาย
พันธุใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ดังนั้นทางองคการอนามัยโลก จึงไดตั้งชื่อโรคติดตอชนิดนี้ใหมอยาง
เปนทางการ โดยมีชื่อ วา COVID-19 ผูจัด จึง ไดศึก ษาค นคว า และตระหนัก ถึ ง โทษภัย ของโรคนี้
จึงดําเนินการจัดบอรดเพื่อเผยแพรความความรู และวิธีการปองกันเชื้อไวรัสดังกลาว โดยใชบอรดเปน
สื่อกลางในการนําเสนอ คือนําผาตวนสีเทามาเปนพื้นหลังและขอบของบอรดเพื่อแสดงถึงความหดหู
เศราหมอง แลวนําภาพโปสเตอรการตูนที่อธิบายถึง พาหะนําโรค การติดชื่อ อาการ การปองกัน และ
การรักษาโรค COVID-19 แลวไดนําแมสจําลองมาติดไวที่บอรดเพื่อเตือนสติวาตองใสแมสตลอดเวลา
หรือวาแมสนั้นเปนสิ่งจําเปนในสถานการณปจจุบัน แลวนําเขงปลาทู กับดอกไมประดิษฐ มาติดบนผา
สีเขียวเพื่อใหเกิดความโดดเดน หรือนําภาพการตูนหมอทวีศิลป วิษณุโยธิน ซึ่งเปนที่รูจักในฐานะทํา
หนาที่สื่อสารตอประชาชนมาติดบอรด ประดับดวยพัดสานจากไมไผและดอกไมประดิษฐ ซึ่งจะเห็นวา
บอรดดังกลาวทั้งสองบอรดผูจัดจะเนนภาพการตูนเปนหลัก เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เห็นแลวสะดุดตาหรือสอดคลองกับวัยของนักศึกษา ดังตัวอยางภาพที่ 24
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ภาพที่ 24 การจัดมุมจัดบอรดการปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19
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4.1 การจัดตกแตงหองประชุม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะประกอบดวย 2 สวน คือ อาคารบรรณราชนครินทร และอาคารหลังเกา ซึ่งอาคารหลังเกามีหองที่
จัดไวสําหรับการประชุมบุคลากร ใชตอนรับผูมาเยี่ยมเยียน อบรมสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและบุคคลภายนอก ซึ่งหองประชุมตนโมกเปนหองประชุมที่
สามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดจํานวน 80 คน มีโตะประชุม เกาอี้ อุปกรณโสตทัศนวัสดุสําหรับใช
ในการประชุม และโทรศัพทเชื่อมตอ WIFI ฟรี นอกจากนี้ยังมีหองขนาดเล็กไวสําหรับการใหบริการใน
การจัดเลี้ยงอาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในชวงที่มีการประชุม หรืออบรม บางครั้งอาจมี
การทําหนัง สือขอความอนุเคราะหให สํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดําเนินการจัด
ตกแตงหองประชุม หรือเปนการประชุมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิด
ความพรอมและสอดคลองกับเรื่องที่ประชุมตางๆ ดังนี้
1. การจัดตกแตงหองประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน/สํานัก ประจําป ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูจัดจึงดําเนินการจัดหอง
ประชุมดังกลาว โดยการนําโตะประชุมมาจัดเรียงเปนรูปตัว U จับจีบผาที่โตะใหสวยงามเรียบรอย
ในสวนของตรงกลางรูปตัว U จะจัดตกแตงใหสื่อความหมายในบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือการนําขาวเปลือกมาโรยตกแตงเปนลายที่ออนชอยสวยงาม นั่นหมายถึงวาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เปนพื้นที่ที่ทําการเกษตรในการปลูกขาวเปนหลัก และบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของพื้นที่
โดยมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น จะตั้งอยูในเกาะเมือง
ที่ลอมรอบดวยแมน้ํา สวนบนโตะวิทยากรบรรยายจะนําตัวชางเรซิ่นมาตั้งประดับ ซึ่งจะบงบอกถึง
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา คื อปางชาง และเพนียดคลองชาง นั่ นเอง
ดังตัวอยางภาพที่ 25

59

ภาพที่ 25 การจัดตกแตงหองประชุมเพือ่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน/สํานัก ประจําป ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การจั ด ตกแต ง ห อ งประชุ ม เพื่ อ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผูจัดจึงดําเนินการจัดหองประชุมดัง กลาว โดยการนําโตะ
ประชุมมาจัดเรียงเปนรูปตัว U จับจีบผาที่โตะใหสวยงามเรียบรอย ในสวนของตรงกลางรูปตัว U จะ
จัดตกแตงใหสื่อความหมายของเหตุการณปจจุบัน ณ ตอนที่มีการประชุมนัน้ คือชวงของประเพณีลอย
กระทง ผูจัดจึงตกแตงดวยกระทงที่ทําจากตนกลวย ใบตอง และดอกไมสด ที่ลอยอยูในน้ําจริง แลวนํา
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แหที่มีป ลาจําลองติดอยู มาจัดตกแตงประกอบ เพื่อ สื่อถึง ความอุดมสมบูร ณของแมน้ํา ลําคลอง
ดังตัวอยางภาพที่ 26

ภาพที่ 26 การจัดตกแตงหองประชุมเพือ่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.2 การจัดตกแตงสถานที่ งานกิจกรรมในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการตางๆ และกิจกรรมที่เผยแพร
แกผใู ชบริการ ซึ่งทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะตองมีการจัดตกแตงสถานที่ภายในงาน เชน
งานสัปดาหหองสมุด กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด Library แกนักศึกษาเขาใหม กิจกรรมสงเสริม
การอานเพื่อการใฝรู เปนตน ซึ่งตองมีพิธีเปดงานและการจัดสถานที่เพื่อใหการจัดโครงการตางๆ ที่
เกิดขึ้นมีความสวยงาม ซึ่งผูจัดตองคิดรูปแบบพิธีเปดงาน การจัดตกแตงปายงานโครงการตางๆ โดยใช
ทรัพยากรหองสมุด ที่สามารถนํามาจัดตกแตงได เชน กิจกรรมแนะนําการใชหองสมุด Library แก
นักศึกษาเขาใหม จะใชตุกตานั่งอานหนังเพื่อนําเสนอใหทราบวาหองสมุดเปนแหลงศึกษาหาความรู
หากเปนงานสัปดาหหองสมุดซึ่งจะตองจัดกิจกรรมเปนประจําทุกปผูจัดตองคิดรูปแบบในการจัดแตละ
ครั้งไมใหซ้ํา โดยศึกษารูปแบบงานตางๆ จากสื่อจากเว็บไซตเพื่อเปนแนวทางในการคิดสรางสรรค
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ตกแตงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทําใหผูเขารวมงานมีความประทับใจ เชน
1. การจัดตกแตงสถานทีก่ ิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด ของสํานักวิทยบริการและเทคโน
โลยี ส ารสนเทศ ซึ่ง กิจ กรรมของงานนั้น อยู ในช วงของเทศกาลประเพณีล อยกระทง ผู จัดจึ ง นํ า
เหตุก ารณ ที่ปรากฏขึ้นจริงในชวงของการจัดกิจกรรม มาเปนแนวคิดในการจัดตกแตงสถานที่ คือ
นําผาขาวมามาจับเปนดอกไมประดับปายงาน และที่โพเดียมของประธาน ใหสื่อความหมายของ
ความเปนไทย และในสวนของพิธีเปดกิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด ผูจัดจะนําเอากระทงที่ประดิษฐ
จากตนกลวย ใบตอง ดอกไมสด มาวางบนกลองไมสี่เหลี่ยมแลวจับจีบผาสีฟาอยางสวยงาม ซึ่งแสดง
ถึงกระทงอยูในแมน้ํา เมื่อไดมีการกลาวเปดกิจกรรมเรียบรอยแลว ผูเปนประธานในพิธีจะนําดอกไม
ธูปเทียน มาปกตรงกลางของกระทง เพื่อสรางสีสันของพิธีเปด ดังตัวอยางภาพที่ 27

ภาพที่ 27 การจัดตกแตงสถานทีก่ จิ กรรมงานสัปดาหหองสมุด
2. การจัดตกแตงสถานที่ตอนรับนักศึกษาเขาใหม ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อเริ่มปการศึกษาใหมของแตละปนั้น จะมี
นักศึกษาใหมเ ขามาศึกษา และยังไมรูจักสํานักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอวา
ใหบ ริก ารในสวนใดบาง มีก ฎ ระเบียบของการใชหองหรือสวนตางๆ ของสํานักวิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยาไร หรือจะมาศึกษาคนควาในดานใดไดบาง ดังนั้นสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดมีการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม สูใตรมเงา แหลง รวมความรูขึ้น
ผูจัดตกแตงสถานที่จะดําเนินการจัดโดยใชความคิดทีว่ าผูใชบริการเปนผูที่อยูในวัยที่สดใส จึงตกแตง
ดวยแบบของวัยรุน โทนสีชมพูสดใส แลวนําตุก ตาที่หลากหลายมานั่งหาความรูจ ากหนังสือที่อยูในแต
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ละหมวดที่ใหบริการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนนักศึกษาใหม
นั่นเอง ดังตัวอยางภาพที่ 28

ภาพที่ 28 การจัดตกแตงสถานที่ตอนรับนักศึกษาเขาใหม
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในวันสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นแบบกะทันหันนั้น ผูจัดไมสามารถ
ลวงรูมากอน ทําใหการดําเนินงานอาจลาชา หรือการนําเสนออาจไมทันถวงที การจัดตกแตงมุมตางๆ
หรือบอรดอาจมีการเตรียมการไมดีเทาที่ควร
2. การทํ า หนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ใ นการจั ด สถานที่ จ ากหน ว ยงานตา งๆ ของ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แจง มาแบบกะทันหัน ทําใหผูจัดไมส ามารถที่จ ะหาวัส ดุ
อุปกรณในการตกแตงที่หลากหลายหรือที่ตองใชเวลาในการผลิตได จึงตองประยุกตวัสดุ อุปกรณที่มี
อยูดําเนินการจัดทําไป ทําใหบางครั้งอาจไมสวยงามเทาที่ควร
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แนวทางการแกไขปญหา
1. การดําเนินงานจัดนิทรรศการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบกะทันหันหากไมสามารถดําเนินการ
ไดทันเพียงคนเดียวได อาจตองขอความอนุเคราะหจากเพื่อนรวมงานมาชวยเปนกรณีๆ ไป
2. ขอความรวมมือใหผูใชสถานที่หรือผูที่ใหจัดตกแตงสถานที่ดําเนินการแจงหรือทําหนังเสือใหเร็วกวาเดิมมาลวงหนา
ขอเสนอแนะ
1. ผูจัดตองติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวขอเหตุการณตางๆ อยูตลอดเวลา
2. ผูจัดตองจัดเก็บ วัสดุอุปกรณตางๆ หรือสิ่งของที่สามารถนํามาใชใหมได และนํามา
ชวยจัดตกแตงในการจัดมุมจัดบอรดวันสําคัญทีเ่ กิดขึ้นอาจจะใชอุปกรณจากการจัดนิทรรศการนํามา
ดัดแปลงชวยในการจัดใหมุมวันสําคัญๆ บอรดวันสําคัญๆ ใหผูชมเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู
ที่นาสนใจมากขึ้น
3. การออกแบบจัดตกแตงอาจใชความคิดสรางสรรคเทาที่จะสามารถออกแบบไดแตตอง
คํานึงถึงเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นที่เปนความจริงถูกตองและจัดตกแตงใหสวยงามตามสถานการณเทาที่ผูจัด
จะสามารถทําได
4. ทุกครั้งที่มีเอกสารขอความอนุเคราะหหรือคําสั่งในการใหจัดสถานที่ภายในหองประชุม
ของหองประชุมตนโมกผูจัดตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามวันเวลาที่กําหนด เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
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ขัน้ ตอนที่ 5 การประชาสัมพันธนทิ รรศการหมุนเวียน
การประชาสัมพันธเ ปนกิจ กรรมเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสารและบริก ารของสํานัก วิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูใชบริการรับทราบและเห็นประโยชนในการใชบริการสํานัก
วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง เปนการสรางความเขาใจและเพิ่มความนิยมการเขาใช
หองสมุด เปนการโฆษณาเพื่อเชิญชวนหรือชักจูงหรือแจงขาวสารตางๆ ใหแก นักศึกษา คณาจารย
และเจาหนาที่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานนิทรรศการ
หมุนเวียน เชน งานนิทรรศการจัดระหวางวันที่ เดือน ปอะไร ภายในงานมีการจัดแสดงอะไรไวบาง
รายการใดที่มีความสําคัญ หรือมีคุณคามาก เปนตน สื่อแตละชนิดที่ใชในการประชาสัมพันธ ควรเนน
เนื้อหาสาระสําคัญที่เปนประโยชนและสิ่งนาสนใจสําหรับกลุมเปาหมาย ขอมูลควรกระชับเขาใจงาย
สื่อความหมายไดดี งายตอการจดจํา มีเอกภาพ โดดเดน สะดุดตา นาติดตาม ในการประชาสัมพันธ
นั้นควรมีการประชาสัมพันธลวงหนากอนวันงานประมาณอยางนอย 1 เดือน สําหรับสื่อที่จะใชในการ
ประชาสัมพันธนั้นควรมีการเพิ่มชองทางใหหลากหลาย เชน เว็บไซด Facebook Line Email ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายขาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หรือเชิญชวนตามคณะวิชา สํานักตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารและสงเสริมใหผูชมมีความสนใจในงาน
นิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้น
ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนจะดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ในเว็บไซดของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการเขาสู
เว็บไซด ดังนี้ https://www.aru.ac.th/arit/# ดังตัวอยางภาพที่ 29

ระหว่างวันที 12- 20 ส.ค. 63 ขอเชิญชมนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา)
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 29 การประชาสัมพันธในเว็บไซดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
การประชาสัมพันธงานนิทรรศการหมุนเวียนในบางครั้งประชาสัมพันธเพียงชองทางเดียว
คือทางเว็บไซด ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
แนวทางการแกไขปญหา
ผูจัดตองเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เชน ทาง Facebook หรือ Line กลุม
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
ออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธนิทรรศการตางๆ ใหเปนแบบมาตรฐานเพื่องายตอการ
ประชาสัม พันธในแตล ะครั้ง โดยมีก ารกําหนดหั วขอตางๆ ไวเ ปนฟอรม มาตรฐาน เมื่อมีก ารจั ด
นิ ท รรศการใดๆ ก็ เ พี ย งแต ก รอกข อ มู ล ตามแบบฟอร ม ได เ ลย ทํ า ให ง า ยและรวดเร็ ว สามารถ
ประชาสัมพันธไดอยางถั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
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ขัน้ ตอนที่ 6 การดําเนินงานนิทรรศการออนไลน
การเรียนรูและการแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ ในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเนื่อง มีวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต ผูจัดงานนิทรรศการควรพิจารณาถึงรูปแบบของการจัดนิทรรศการที่ทันสมัย
สรางความสนใจตอผูชมจึงตองมีการพัฒนารูปแบบของนิทรรศการจากเดิมเปนนิทรรศการหมุนเวียน
แบบตั้งโชวอยูในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูที่จะรับชมนิทรรศการนี้จะตองเขา
มาชมในสํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดัง นั้ นผูจัดจึง มีก ารพัฒ นารูป แบบการจั ด
นิทรรศการดังกลาว ใหออกสูสาธารณ เพื่อใหผูที่สนใจไดเขาชมนิทรรศการวันสําคัญตางๆ ไดทุกที่
ทุ ก สถานการณ และตลอดเวลา โดยการจั ด ทํ า เป น นิ ท รรศการออนไลน เพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันและพัฒนาในการจัดนิทรรศการใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
นิทรรศการออนไลนเปนสื่อการเรียนรูประเภทหนึ่ง ที่ มีลักษณะเปนสื่อผสมเปนวิธีการ
นําเสนอองคความรูโดยการกระตุนใหผูชมเกิดความสนใจใครรูในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด ทั้ง
ยังเปนเปนวิธีที่สามารถสรางโอกาสของการเห็นการรับชมไดงาย เปนอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลด
ตนทุน เสนหของนิทรรศการออนไลนอยูที่ความพิเศษ ถายทอดความเปนไปตางๆ ของสิ่งที่ตองการ
แสดง ใหผูชมไดเห็น ไดเขาใจอยางแจมชัด รวดเร็ว และเพลิดเพลินทั้งยังเปนที่รวมของความกาวหนา
ซึ่งในปจจุบันนิทรรศการออนไลนเปนเครื่องมือการสื่อสารที่ไดรับความสนใจ และมีบทบาทมากขึน้ ทุก
ขณะ ทั้งในดานการศึกษา วิทยาศาสตร ธุรกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม การแพทย สาธารณสุข
และอื่นๆ
ดังนั้น งานนิทรรศการออนไลนจึงถือเปนสิ่งจําเปนในการเผยแพรองคความรูใหทันสมัยที่
ควรนําเสนออีกวิธีหนึ่งโดยการใชโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชทํางานนําเสนอบน
เครื่องคอมพิวเตอร โดยเราสามารถพิมพขอความ แทรกรูป แทรกเสียง ตลอดจนแทรกวิดีโอลงในงาน
นําเสนอ พรอมทั้งยังสามารถจัดทําลูกเลนตางๆ ในระหวางนําเสนอไดอีกดวย ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการจัดทํานิท รรศการออนไลนจ นถึง การเผยแพรห นาเว็บไซด ของสํานักวิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ https://www.facebook.com/สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
5.1 การเตรียมเนื้อหาของวันสําคัญที่จะจัดทําเปนนิทรรศการออนไลน เชน นิทรรศการ
ออนไลนวันครู ผูจัดทําจะรวบรวมเนื้อหาที่กระชับ ตัวหนังสือที่ใชจะตองมีความชัดเจน มีระยะเวลา
ที่เหมาะสมโดยประมาณ 1-2 นาที และไดมีการลูกเลนสําเร็จรูปและการใสลูกเลนขอความลงไป
เพื่อเพิ่มความสนใจและกระตุนใหเกิดการรับรูมากขึ้น
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5.2 การใชโปรแกรมสําเร็จ PowerPoint 2010 คือโปรแกรมประยุกตแบบภาพและ
กราฟก ที่มีจุดประสงคหลักในการใช เพื่อสรางงานนําเสนอ PowerPoint ทําใหสามารถสราง ดู และ
แสดงการนําเสนอภาพนิ่งที่รวมขอความ รูปราง รูปภาพ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ วิดีโอ และ
อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีวิธีการสรางและใชงานนําเสนอแบบไดนามิก รวมกันกับผูชมไดมากกวา และยัง
มีความสามารถดานเสียงและภาพแบบใหมที่นาตื่นเตน ชวยบอกเลาเรื่องราวดุจภาพยนตรที่มีชีวิตชีวา
ที่สรางไดงายเทากับที่ชมไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ PowerPoint 2010 ยังชวยใหสามารถ
ทํางานไปพรอมกับผูอื่นหรือติดประกาศงานนําเสนอแบบออนไลน และเขาถึงจากที่ใดก็ไดโดยใชเว็บ
หรือสมารทโฟน ดังนั้นผูจัดนิทรรศการออนไลนจึงไดนําโปรแกรม PowerPoint 2010 มาชวยในการ
ดําเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเขาสูโปรแกรม PowerPoint เพื่อเริ่มตนในการทํานิทรรศการออนไลน คือ
คลิกเลือกที่

ดังตัวอยางภาพที่ 30

ภาพที่ 30 การเขาสูโปรแกรม PowerPoint
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2. แสดงหนาแรกของโปรแกรม PowerPoint
เมื่อคลิกการเขาสูโปรแกรม PowerPoint เปนที่เรียบรอยแลว เกิดหนาตางของ
งานนําเสนอขึ้น ดังตัวอยางภาพที่ 31

ภาพที่ 31 หนาตางงานนําเสนอ
3. การสรางภาพนิง่
เมื่อเขาสูหนาตางงานนําเสนอเปนทีเ่ รียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือการสราง
ภาพนิ่ง คือ
1. คลิกเลือก

ดังตัวอยางภาพที่ 32

ภาพที่ 32 การสรางภาพนิ่ง
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4. การเพิม่ ภาพนิง่
หลังดําเนินการสรางภาพนิ่งเปนที่เรียบรอยแลว จะไดภาพนิง่ จํานวน 1 ภาพ
แลวหลังจากนั้นหากตองการเพิ่มภาพนิง่ ตองดําเนินการดังนี้
1. คลิกเลือก
2. เลือกเคาโครงภาพนิ่งที่ตองการใชตามจํานวนที่ตองการ
ดังตัวอยางภาพที่ 33

1
2

ภาพที่ 33 การเพิ่มภาพนิง่
5. เขาสูก ารจัดรูปแบบพืน้ หลัง
เมื่อสรางภาพนิง่ ไดตามจํานวนที่ตองการที่จะนําเสนอเปนที่เรียบรอยแลว
หลังจากนั้นจะดําเนินการทําพื้นหลังของภาพนิ่ง คือคลิกเมาดานขวาในภาพนิ่ง แลวคลิกเลือก
ดังตัวอยางภาพที่ 34
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ภาพที่ 34 เขาสูก ารจัดรูปแบบพื้นหลัง
6. การจัดรูปแบบพืน้ หลัง
เมื่อดําเนินการในขั้นตอนของการเขาสูการจัดรูปแบบพื้นหลังเปนที่เรียบรอยแลว
จะขึ้นหนาตางจัดรูปแบบพื้นหลัง แลวคลิกเลือกเติมรูปภาพหรือพื้นผิว
ดังตัวอยางภาพที่ 35

ภาพที่ 35 การจัดรูปแบบพื้นหลัง
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7. การคนหารูปพืน้ หลัง
เมื่อดําเนินการในขั้นตอนของการเขาสูหนาตางการจัดรูปแบบพื้นหลังเปนที่
เรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะเปนการคนหารูปภาพจากแฟมนํามาทําเปนพื้นหลังของภาพนิ่งคือ
คลิกเลือก
ดังตัวอยางภาพที่ 36

ภาพที่ 36 การคนหารูปพื้นหลัง
8. การเลือกภาพพืน้ หลัง
เมื่อดําเนินการในสวนของการคนหารูปพื้นหลังจากแฟมเปนที่เรียบรอยแลว
หลังจากนั้นจะเกิดหนาตางของการแทรกรูปภาพเพื่อนําเปนการเลือกรูปนํามาเปนพื้นหลังคือ
1. คลิกเลือกไดรฟทีเ่ ก็บรูปภาพไว เชน ไดรฟ D
2. คลิกเลือกโฟเดอรทเี่ ก็บรูปภาพที่ตองการ ดังตัวอยางภาพที่ 37
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1

ภาพที่ 37 การเลือกภาพพื้นหลัง
9. ใสรปู ภาพพืน้ หลัง
เมื่อดําเนินการเลือกรูปทีจ่ ะนํามาเปนพื้นหลังเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะนําไป
แทรกในทุกภาพนิ่ง ดังตัวอยางภาพที่ 38

ภาพที่ 38 ใสรูปภาพพื้นหลัง
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10. การใสเนือ้ หาในภาพนิง่
เมื่อดําเนินการในใสภาพพื้นหลังเปนทีเ่ รียบรอยแลว หลังจากนั้นจะดําเนินการใส
หัวเรื่องของนิทรรศการออนไลน โดยการคลิกเมาแลวพิมพขอ ความที่ตองการในกรอบสี่เหลี่ยม
ดังตัวอยางภาพที่ 39

ภาพที่ 39 การใสเนือ้ หาในภาพนิ่ง
11. การใสสขี อ ความและพืน้ หลังขอความ
เมื่อดําเนินการในสวนของการใสเนือ้ หาในภาพนิ่งเปนทีเ่ รียบรอยแลว หลังจากนั้นจะ
ดําเนินการในสวนของการตกแตงขอความ โดยการเติมสีขอความและพื้นหลังขอความคือ
1. เลือกขอความที่ตองการใสสี
2. คลิกเลือก
3. คลิกเลือก
เมื่อตองการเติมสีพื้นของขอความ ดังตัวอยาง
ภาพที่ 40
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ภาพที่ 40 การใสสีขอความและพื้นหลังขอความ
12. การทําขอความเคลือ่ นไหว
เมื่อดําเนินการในสวนของการใสสีขอความและสีพื้นหลังของขอความเสร็จเรียบรอย
แลวหลังจากนั้นจะดําเนินการในสวนของการทําขอความเคลื่อนไหว คือ
1. คลิกเลือกที่กรอบขอความที่ตองการใหเคลื่อนไหว
2. คลิกเลือกแท็บภาพเคลื่อนไหว
3. เลือกแบบที่ตองการใหขอความเคลื่อนไหว เพื่อใหขอความมีการเคลื่อนไหวโดย
เลือกตามความตองการที่ดานบนของแบบตางๆ ที่เ ปนรูป ดาว เชน ลอยเขา เลือนเขา แยก คลี่
รูปราง เปนตน
4. คลิกเลือกระยะเวลาเปนการตั้งเวลาของการเคลื่อนไหวของขอความที่ตองการ
ใหเคลื่อนไหว ดังตัวอยางภาพที่ 41
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ภาพที่ 41 การทําขอความเคลื่อนไหว
13. การเปลีย่ นภาพนิง่
เมื่อดําเนินการในสวนของการทําขอความเคลือ่ นไหวเสร็จเรียบรอยแลวหลังจาก
นั้นจะดําเนินการในสวนของการเปลี่ยนภาพนิ่ง คือ
1. คลิกเลือกที่แท็บการเปลี่ยน
2. คลิกเลือกรูปแบบการเปลี่ยน เชน ตัด เลื่อน ผัก คลี่ แยก เปดเผย
3. คลิกเลือกระยะเวลาในการเปลี่ยน
ดังตัวอยางภาพที่ 42

76
1

3
2

ภาพที่ 42 การเปลี่ยนภาพนิ่ง
14. การใสเพลงประกอบภาพนิง่
เมื่อดําเนินการในสวนของการเปลี่ยนภาพนิ่งเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะ
ดําเนินการใสเพลงประกอบภาพนิง่ คือ
1. คลิกเลือกแท็บแทรก
2. คลิกเลือก
1

ดังตัวอยางภาพที่ 43
2

ภาพที่ 43 การใสเสียงเพลงประกอบภาพนิ่ง

77
15. การเลนเพลง
เมื่อดําเนินการในสวนของการใสเสียงเพลงประกอบภาพนิง่ เสร็จเรียบรอยแลว
หลังจากนั้นจะดําเนินการในขั้นตอนของการเลนเพลงประกอบ โดยคลิกเลือก
เพื่อเลือกเพลงที่
ตองการ ดังตัวอยางภาพที่ 44

ภาพที่ 44 การเลนเพลง
16. การใชแท็บการเลน
เมื่อดําเนินการในสวนของการเลนเพลงเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะดําเนินการ
ซอนไอคอนลําโพงโดยการคลิกเลือกที่แท็บการเลน ดังตัวอยางภาพที่ 45

ภาพที่ 45 การใชแท็บการเลน
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17. แสดงหนาตางของแท็บการเลน
เมื่อดําเนินการคลิกที่แท็บการเลนเปนที่เรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางการเลน
แลวคลิกเลือก
เพื่อดําเนินการซอนลําโพงเวลานําเสนอ ดังตัวอยางภาพที่ 46

ภาพที่ 46 แสดงหนาตางแท็บการเลน
18. การซอนลําโพง
เมื่อดําเนินการเขาหนาตางของแท็บการเลนเปนทีเ่ รียบรอยแลวคลิกเลือก ซอน
ระหวางการนําเสนอ ดังตัวอยางภาพที่ 47

ภาพที่ 47 การซอนลําโพง
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19. การสรางวีดโี อ
เมื่อดําเนินการในสวนของการซอนลําโพงในการนําเสนอเปนที่เรียบรอยแลว
หลังจากนั้นจะดําเนินการสรางวีดีโอ คือ
1. คลิกเลือกที่แท็บ แฟม
2. เลือกบันทึกและสง
3. คลิกเลือกสรางวีไดีโอ ดังตัวอยางภาพที่ 48
1

2
3

ภาพที่ 48 การสรางวีดีโอ
20. การเริม่ บันทึกวีดโี อ
เมื่อดําเนินการในสวนของการสรางวีดีโอเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะ
ดําเนินการในสวนของการเริม่ บันทึกวีดีโอ โดยคลิกเลือกที่
ดังตัวอยางภาพที่ 49

ภาพที่ 49 การเริม่ บันทึกวีดีโอ
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21. การบันทึกวีดโี อสําเร็จ
เมื่อดําเนินการในสวนของการเริม่ บันทึกวีดีโอสําเร็จเรียบรอยแลว หลังจาก
นั้นจะเกิดหนาตางของการบันทึกเปนแลวดําเนินการ คือ
1. คลิกเลือกไดรฟที่ตองการเก็บขอมูลไว เชน ไดรฟ D
2. พิมพชื่อไฟล
ดังตัวอยางภาพที่ 50

1
2

ภาพที่ 50 การบันทึกวีดีโอสําเร็จ
22. การเผยแพรวดี โี อในเว็บไซดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อดําเนินบันทึกวีดีโอสําเร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะดําเนินการเผยแพรใน
เว็บไซดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเขาสูหนาเพจของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวหลังจากนั้นไปเลือกที่สรางโพสต แลวทําการอัพโหลดไฟลวีดีโอของ
กิจ กรรมที่เราจะเผยแพรนิท รรศการออนไลน แลวใสหัวขอขอของการนําเสนอ หลังจากนั้นดูวา
อัพโหลด 100 เปอรเซ็น แลวโพสขอมูล พอขั้นอัพโหลดสมบูรณ เขาไปตรวจสอบไดเลย ดังตัวอยาง
ภาพที่ 51
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ภาพที่ 51 การเผยแพรวีดีโอในเว็บไซดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
การปฏิบัติงานการจัดทํานิทรรศการออนไลนผูจัดทําอาจไมชํานาญทางคอมพิวเตอรการ
ปฏิบัติงานอาจมีความลาชา
แนวทางการแกไขปญหา
ศึกษาการเขาใชโปรแกรมใหชํานาญหรือศึกษาเรียนรูจากผูชาํ นาญเพื่อใหการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1. การนําเสนอนิทรรศการออนไลนตองนําเสนอเนื้อหาที่กระชับ ชัดเจน และใชเวลาไม
มากเพราะในปจจุบันคนไมมีเวลามากพอที่จะดูอะไรนานๆ
2. ตัวหนังสือ ตองอานไดอยางชัดเจน และ มีเวลาอานไดทันถามีขอความมาก ก็อาจตัด
ขอความเปนชวงๆ แสดงเปนภาพๆ ตอเนื่องกันไป
3. ศึกษาคนควาเรื่องการใชโปรแกรมตางๆ ที่ทันสมัยเพื่อนํามาใชปรับปรุงการนําเสนอ
งานนิทรรศการออนไลนใหมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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ขัน้ ตอนที่ 7 การประเมินผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเผยแพรความรูแกผูใชบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หากไมมีการประเมินผลของกิจกรรมตางๆ แลว ผูจัดไมอาจจะทราบไดเลยวา
กิจกรรมหรือนิทรรศการหมุนเวียน ที่ไดดําเนินการใหบริการกับผูใชบริการนั้น เปนที่พึงพอใจ หรือวา
ตรงตามความตองการของผูใชบริการหรือไม และไมอาจที่จะปรับปรุงงานนิทรรศการหมุนเวียนไดเลย
หากไมทราบถึงขอบกพรองที่เกิดจากผูใชบริการ ดังนั้น ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนจึงตองดําเนินการ
ประเมินผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในแตละกิจกรรมขึ้น ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สรางแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน เชน แบบประเมินผลประเมินผลเรื่อง
“13 ตุลาคม วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐกาลที่ 9” ซึ่งแบบ สอบถาม
จะแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 คําชี้แจงตางๆ ของผูถาม ชื่องานนิทรรศการและคําชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถาม
บอกประวัติของตัวเองวาเพศอะไร เปนนักศึกษาคณะไหน เปนตน
สวนที่ 2 เปนคําถามในงานนิท รรศการที่ผูจัดตั้ง คําถามขึ้น โดยใหขีดเครื่องหมายถูก
วางานนิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นผูตอบจะใหระดับไหน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ผูชมอาจจะแนะนําหรือมีอะไรนําเสนอใหแกไขหรือปรับปรุง
ในงานนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตัวอยางภาพที่ 52

ภาพที่ 52 แบบสอบถามการประเมินผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “13 ตุลาคม วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐกาลที่ 9”

83
2. แจกแบบสอบถามการประเมินผล “13 ตุลาคม วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐกาลที่ 9” ใหกับผูชมนิทรรศการหมุนเวียน หรือผูใชบริการ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการแจกแบบสุมตัวอยาง
3. นําแบบสอบถามที่ไดจากการแจกนั้นมาทําการ วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดขอมูลที่
สามารถนํามาสรุปผลการดําเนินงานนิทรรศการหมุนเวียนในแตละกิจกรรมได ซึ่งจะไดขอมูลในสวน
ของผูใชชมนิทรรศการในเรื่องขอมูลทั่วไป และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหมุนเวียน และ
ขอเสนอแนะอื่นๆ
4. จัดทําสรุป รายงานผลเสนอตอผูบ ริห าร และนําเสนอในที่ป ระชุม เพื่อสรุ ป ผลการ
ดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
5. สง ขอมูลการรายงานผลการจัดนิท รรศการหมุนเวียนใหกับ ฝายบริห ารงานทั่วไป
ดําเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณในแตละป
ซึ่งในสรุปผลการดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียนนั้น ผูชมนิทรรศการหมุนเวียนหรือ
ผูใชบริการอาจจะมีขอเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นใหผูจัดไดทราบถึงขอดี ขอเสีย คําชม และขอ
ที่ตองปรับปรุง ดังนั้น ในสวนนี้ผูที่จัดสามารถที่จะนําขอติชม ดังกลาวมาปรับปรุง แกไข เพื่อใหงาน
นิทรรศการหมุนเวียนในครั้งตอไปนั้น มีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมที่จดั ขึน้
และในสวนนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน ผูจัดสามารถประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการจัด
นิทรรศการออนไลน จากจํานวนผูชมและประเมินผลจากการที่ผูชมกดไลค พรอมแสดงความคิดเห็น
ระหวางชมนิทรรศการออนไลน
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
การดําเนินงานในการขอความรวมมือแกผูชมงานนิทรรศการชวยกรอกแบบสอบถามแสดง
ความคิดไมใหความรวมมือหรือกรอกแบบสอบถามไมอานคําถามหรือบางคนก็วางแบบสอบถามทิ้งไว
โดยไมตอบหรือกรอกแสดงความคิดเห็น
แนวทางการแกไขปญหา
จากการประเมินผลแบบสอบถามทีผ่ านมาผลจากการสํารวจความคิดเห็นมีความพึงพอใจ
แตตองเพิ่มการขอความรวมมือในการชวยตอบอาจพูดคุยหรือพูดกับผูชมตรงๆ ใหชวยตอบ
ขอเสนอแนะ
1. ในการขอความรวมมือในการตอบแบบสอบอาจปรับ เปลี่ยนขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามอาจจะมีของแจก เชน ปากกา ลูกอม เปนตน
2. การกรอกแบบสอบถามนอกจากพริ้นกระดาษคําถามแลว ผูจัดอาจจะสอบถามดวย
ตนเองหรือพูดคุยขอคําแนะนําจากผูชมงานนิทรรศการที่จัดขึ้น
3. เพิ่มชองทางการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการออนไลน
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ขัน้ ตอนที่ 8 การจัดเก็บผลการดําเนินงานนิทรรศการหมุนเวียน
การจัดเก็บการผลการดําเนินงานนิทรรศการหมุนเวียนนั้น ผูจัดไดดําเนินการเพื่อเพิ่มความ
สะดวก ความรวดเร็วในการคนหาและสืบคนขอมูลยอนหลังเพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนครั้งตอไป ซึ่งผูจัดจะแบงการดําเนินการจัดเก็บออกเปน 2 สวน คือ
1. การจัดเก็บผลการดําเนินงานนิทรรศการหมุนเวียนในรูปแบบของเอกสาร โดยการนํา
ขอมูลตางๆ เชน ประวัติความเปนมา เนื้อหาสาระ รูปภาพนิทรรศการหมุนเวียน และรายงานผลการ
การดําเนินงานของงานนิทรรศการหมุนเวียน ในแตละเรื่องหรือในแตละกิจกรรมใสแฟมผลงานเรียง
ตามลําดับการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเปนแนวทางทางในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป หากมีการ
คนควารูปแบบตางๆ ของงานนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดเสร็จเรียบแลว สามารถที่จะคนควาไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว ดังตัวอยางภาพที่ 53

ภาพที่ 53 การจัดเก็บผลการดําเนินงานนิทรรศการหมุนเวียนในรูปแบบของเอกสาร
2. การจัดเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนนอกจากจะเก็บ
ผลงานในรูปแบบของเอกสารแลว ยังมีการเก็บขอมูลในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกสอีกทางหนึ่ง
เพื่อเพิ่ม ชองทางในการจัดเก็บ และงายตอการนําไฟลขอมูล นั้นไปประยุก ตใชในงานนิท รรศการ
หมุนเวียนอื่นๆ หรือในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนครั้งตอไป และสามารถนําไฟลขอมูลดังกลาวไป
ดําเนินการในสวนของการจัดทํานิท รรศการออนไลน โดยไมตองพิม พเ นื้อหาหรือหาเนื้อหาใหม
สามารถนําเอาขอมูลนั้นไปใชเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ซึ่งผูจัดจะดําเนินการดังนี้
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1. การเขาไดรฟ D คลิกเลือกที่ไอคอน
เมื่อผูจัดจะดําเนินการเก็บขอมูลในรูปของไฟลอิเล็กทรอกนิกส จะตองดําเนินการเขาสู
ระบบการจัดเก็บซึ่งจะทําการจัดเก็บไวในไดรฟ D ดังตัวอยางภาพที่ 54

ภาพที่ 54 การเขาไดรฟ D
2. หนาตางไดรฟ D
เมื่ อดํ า เนิ นการคลิก เลือ กไอคอ นที่ จ ะเข าไปสู ไ ดร ฟ D เป นที่ เ รีย บร อ ยแล ว
หลังจากนั้นจะดําเนินการสรางโฟเดอร “2. เก็บงานนิทรรศการแตละป” ดังตัวอยางภาพที่ 55

ภาพที่ 55 หนาตางไดรฟ D

86
3. แสดงโฟเดอรที่จัดเก็บงานนิทรรศการหมุนเวียนในแตละป พ.ศ.
หลังจากไดทําการสรางโฟเดอรเปนที่เรียบรอยแลว จะปรากฏโฟเดอรที่ดําเนินการจัด
เก็บนิทรรศการหมุนเวียนเปนป พ.ศ. ดังตัวอยางภาพที่ 56

ภาพที่ 56 แสดงโฟเดอรที่จัดเก็บงานนิทรรศการหมุนเวียนในแตละป พ.ศ.
3. การจัดเก็บนิทรรศการออนไลน ผูจัดจะดําเนินการจัดเก็บ โดยการนําไฟลวีดีโอในแตละ
กิจกรรมนํามาจัดเก็บไวในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกับ
การจัดเก็บนิทรรศการหมุนเวียนในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
1. ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนไมไดถายภาพการจัดที่เสร็จเรียบรอยแลวหรือภาพที่มีผูมา
ชมทําใหเกิดปญหาในการรายงานผลมีภาพที่ไมครบทุกขั้นตอน
2. ในการเก็บขอมูลในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส บางครั้งอาจมีการจัดเก็บผิดที่ทําให
ผูจัดไมสามารถหาไฟลขอมูลนั้นมาใชงานอีกได
แนวทางการแกไขปญหา
1. ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนจําเปนตองบันทึกภาพทุกขั้นตอนเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
การรายงานผลการดําเนินการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
2. ผูจัดควรแยกงานหรือบริหารจัดการไฟลอิเล็กทรอนิกสใหเปนสัดสวนมากกวานี้หรือมี
การจัดเก็บใน Google drive
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ขอเสนอแนะ
1. ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนควรดําเนินการขอความอนุเคราะหจากเพื่อนรวมงานหรือผูที่
เกี่ยวของหากมีการถายภาพไว
2. ผูจัดนิทรรศการหมุนเวียนดําเนินการจัดไฟลขอมูลหรือภาพกิจกรรมตางๆ ลงใน
Google drive หากคอมพิวเตอรที่ใชมีปญ
 หาหรือไฟลสูญหายสามารถทีจ่ ะไปใชขอมูลทีเ่ ก็บไวใน
Google drive ไดตลอดเวลา
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