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ค าน า 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ การวิจัยเพ่ือตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) เป็นแหล่งเรียนรู้กลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบแก่อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชานทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาความรู้ของประชาชน ชุมชน และสังคมใน
ท้องถิ่น มีพันธกิจส าคัญด้านการพัฒนาสนับสนุนสื่อ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ กอปรกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการด้านการส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีอยู่
มากมาย หลากหลายแขนง ซึ่งมีการผลิตและพัฒนาสื่อหรือทรัพยากรสารสนเทศออกมาหลากหลายรูปแบบ
เช่นเดียวกัน จึงต้องมีการรวบรวม จัดเก็บ สรุปและเชื่อมโยงสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ ก่อเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจต่อไป 
 ดังนั้นส านักวิทยบริการฯ ในฐานนะเป็นแหล่งเรียนรู้กลางของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่นขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การศึกษารวบรวมเรื่องราว การ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าสารสนเทศท้องถิ่นในระบบออนไลน์ การ
จัดแสดงสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบนิทรรศการ การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี QR Code การจัดท า
และเผยแพร่สื่อตามช่องางต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือด ารงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยเฉพาะสารสนเทศด้านโครงการพระราชด าริในจังหวัดเพชรบุรีและ
ศาสตร์พระราชา ตลอดจนสารสนเทศทั่วไปของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี โดยจัดแสดงผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ทันสมัย และทรงคุณค่า ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยอีกด้วย 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการปฏิบัติงาน งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงาน
จัดท าและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ 
 
 
                    นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์ 
                ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
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ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจัดท าและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นใน
รูปแบบดิจิทัล ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการสารสนเทศพิเศษ กลุ่มงานเทคนิคและบริการสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1.2 เพ่ือให้ผู้รับบริการห้องสมุดเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นในการบริการที่มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่ 2 ขอบเขต (Scope) 
2.1 เกี่ยวกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้กลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและท้องถิ่น ให้บริการสนับสนุนพ้ืนที่การเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศทางด้านวิชาการ และ
ทรัพยาการสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์พระราชา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกด้วย 
2.2 ขอบเขตด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักฯ 
 วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี 2566 ส านักฯ จะเป็นศูนย์บริการสารสนเทศของท้องถิ่นและสังคม 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลและห้องสมุดสีเขียว” 

 พันธกิจ 
1) พัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2) บริการวิชาการด้านการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร ชุมชน 

สังคม และเครือข่าย 
3) สืบสาน เผยแพร่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของห้องสมุดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการบริการ 
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี

เขียว 
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ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้าน
การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา 
 

4. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและ
บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) ทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2) เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
นักศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคม และ
เครือข่าย 

3) เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา 

4) มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

5) ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
2.3 ขอบเขตด้านโครงสร้างส่วนงานและอัตราก าลังของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 

2. นักบริหารงานทั่วไป (1) 
3. ผู้ปฏิบัติงานบริการทัว่ไป (3) 

1. บรรณารักษ์ (7) 
2. นักเอกสารสนเทศ (1) 
3. นักบริหารงานทั่วไป (3) 
4. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (0) 

งานเทคนิคและบริการสารสนเทศ
สารสนเทศ 

 

1. บรรณารกัษ ์(1) 
2. นกัวิชาการคอมพิวเตอร ์(1) 
3. นกัวิชาการโสตทศันศกึษา (2) 

หัวหน้าส านักงาน (1) 
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2.4 ขอบเขตตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2.5 ขอบเขตงานของหน่วยบริการสารสนเทศพิเศษ 
1) งานจัดระบบและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น, ทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนังสือหายาก หนังสือพระราชวงศ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ  และ
เอกสารโบราณ 

2) งานประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศพิเศษที่น่าสนใจ 
3) งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศพิเศษ 
4) งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศพิเศษไปถ่ายส าเนา 
5) งานจัดท าและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 
6) งานจัดท าดัชนีบทความสารสนเทศท้องถิ่น 
7) งานจัดกิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์

พระราชา 
 2.6 ขอบเขตงานจัดท าและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 

1) การวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (จ านวนเรื่องท่ีจะด าเนินการ) และ
มอบหมายบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

2) การส ารวจ คัดเลือก รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นตามเรื่องที่ก าหนดไว้ 

1. หน่วยแผนและประกันคุณภาพ 
2. หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 
3. หน่วยการเงินและบัญช ี
4. หน่วยพัสด ุ
5. หน่วยทรัพยากรบุคคล 
6. หน่วยอาคารสถานที ่

1. หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. หน่วยบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. หน่วยบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 
4. หน่วยบรกิารวิชาการ/วิชาชพี 
5. หน่วยบรกิารสารสนเทศพิเศษ 
6. หน่วยนิทรรศการและงานพิพธิภัณฑ์ 

1. หน่วยผลิตสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์
2. หน่วยเทคโนโลยีห้องสมุด 
3. หน่วยบรกิารโสตทัศนวัสด ุ
4. หน่วยบรกิารวิชาการทางการศึกษา 
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3) การจัดท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ 

4) การจัดท าทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นท่ีมีในห้องสมุด ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5) การศึกษา และจัดพิมพ์สารสนเทศท้องถิ่นตามเรื่องที่ก าหนดไว้ 
6) การเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นลงในฐานข้อมูลท้องถิ่น 
7) การสรุปข้อมูลสารสนเทศ ประสานการออกแบบนิทรรศการและพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอด

ความรู้ โดยใช้ระบบออนไลน์ และ QR Code 
8) การจัดนิทรรศการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
9) การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส่วนที่ 3 ค าจ ากัดความ (Definition) 

สารสนเทศพิเศษ หมายถึง 1. ทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

2. ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น จ. เพชรบุรี และ จ. 
ประจวบคีรีขันธ์  

3. หนังสือหายาก หนังสือพระราชวงศ์ และหนังสือ
อนุสรณ์งานศพ 

4. เอกสารโบราณ (สมุดไทย, สมุดข่อย, ใบลาน) 
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่ งพิมพ์ สื่อสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง สื่อโสตทัศนวัสดุ  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อไม่ตีพิมพ์ ที่ให้บริการในห้องสมุด 
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

สื่อออนไลน์ 
สารสนเทศท้องถิ่นใน
รูปแบบดิจิทัล 

หมายถึง ข้อมูล/สารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ น ามาสรุปและจัดท าเป็นสารสนเทศ
ออนไลน์ โดยเชื่อมโยงกับทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
และสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 
ในหลากหลายประเภท เช่น e-book, e-Journal, ไฟล์วีดีโอ 
และ วีดีโอบนยูทูป เป็นต้น โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Open 
Sort Software ในการจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
และใช้เทคโนโลยี QR Code หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
การใช้งานหรือการเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล
ได้หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ Tablet Smartphone 
เป็นต้น เป็นการยกระดับทรัพยากรสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีให้มีความน่าสนใจ และมีการใช้งานเพิ่มขึ้น 
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จนท. งานบริการ
สารสนเทศพิเศษ 

หมายถึง บุคลากรกลุ่มงานเทคนิคและบริการสารสนเทศ ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
เทคนิคและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศพิเศษ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดข้ึนไป 

จนท. งานนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

หมายถึง บุคลากรกลุ่มงานนวัตกรรมทางการศึกษา ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฎิบัติงานด้านการผลิต/
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 หน้าทีค่วามรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดท าและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล มีการด าเนินงาน/
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ความรับผิดชอบ   ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.1 ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน และการพัฒนา
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบการก ากับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบ และถ่ายทอดตัวชี้วัด 
1.3 ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหา
อุปสรรค และรายงานผลการด าเนินงานของส านักฯ ต่อ
มหาวิทยาลัย 

1) คณะกรรมการ
บริหารงานส านักฯ 
2) คณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 
3) คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

2.  คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาและเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่น
ในรูปแบบดิจิทัล 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 วางแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวนเรื่องและเรื่องที่จะ
ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ)  
2.2 มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นใน
รูปแบบดิจิทัลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ  
2.3 ก ากับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 
2.5 ประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 

1) คณะกรรมการ
บริหารงานส านักฯ 
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3. รองผู้อ านวยการ/
ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ร่วมก าหนด
นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริการ
สารสนเทศพิเศษของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
3.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่หัวหน้างาน
และบุคลากรผู้ปฎิบัติงานทุกระดับ 
3.3 ก ากับ ติดตาม ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินกิจกรรมของงานบริการ
สารสนเทศพิเศษ ตลอดจนงานตามยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
3.4 ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรกลุ่มงานเทคนิค
และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

1) หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
2) หัวหน้างานเทคนิค
และบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 
3) จนท. งานบริการ
สารสนเทศพิเศษ 

4. หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ร่วมก าหนด
นโยบาย วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2 ประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ระหว่าง
ฝ่ายอ านวยการและฝ่ายด าเนินงาน 
4.3 ก ากับ ติดตาม ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินกิจกรรมของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานตามยุทธศาสตร์
ของส านักฯ ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
4.4 ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในเรื่องทรัพยากร
ที่ใช้ในการด าเนินงาน และการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ 

1) หัวหน้างานเทคนิค
และบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 
2) จนท. งานบริการ
สารสนเทศพิเศษ 
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5. หัวหน้ากลุ่มงาน
เทคนิคและ
บริการสารสนเทศ 

มีหน้าทีป่ฏิบัติงานตามกรอบภาระงานในมาตรฐานต าแหน่ง
งาน โดย กพอ. และงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
      5.1 ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นใน
รูปแบบดิจิทัล 
      5.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบ และถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่
บุคลากรกลุ่มงานเทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกระดับ 
      5.3 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ
ท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 
      5.4 ประสานงาน ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานของบุคลากรกลุ่มงาน
เทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศงานตามยุทธศาสตร์
ของส านักฯ ตลอดจนงานขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      5.5 รวบรวมข้อมูลสถิติ สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านงานเทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
และงานตามยุทธศาสตร์ของส านักฯ ต่อกรรมการบริหาร
งานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บุคลากรกลุ่มงาน
เทคนิคและบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
2) จนท. งานบริการ
สารสนเทศพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :  1 วันที่เริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2561 หน้า 9 จาก 28 

 

Page | 9  
 

จนท. งานบริการสารสนเทศสนเทศพิเศษ 

6. บรรณารักษ์ มีหน้าทีป่ฏิบัติงานตามกรอบภาระงาน ในมาตรฐาน
ต าแหน่งงาน โดย กพอ. และงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
      6.1 ร่วมก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริการสารสนเทศพิเศษ 
ตลอดจนงานขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ
ท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      6.2 ประสานงาน ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานของ จนท. งานบริการ
สารสนเทศพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานบริการ
ทั่วไป และนักศึกษาช่วยงาน/ฝึกประสบการณ์  
      6.3 ด าเนินงาน/ปฏบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ
ท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล และงานตามยุทธศาสตร์ของส านัก
ฯ ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
      6.4 ส ารวจ คัดเลือก ศึกษา สรุปองค์ความรู้ จัดท า
รายการบรรณานุกรม เชื่อมโยงสื่อที่เก่ียวข้อง จ าแนก
ประเภทหมวดหมู่ และจัดท าสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบ
ดิจิทัลในฐานข้อมูลท้องถิ่น 
      6.5 ประชาสัมพันธ์/แนะน าทรัพยากรสารสนเทศพิเศษ
ที่น่าสนใจและการบริการของห้องสมุด ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
      6.6 ให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศ
พิเศษ 
      6.7 ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริม
การเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา 
      6.8 พัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด และ
ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ+พิพิธภัณฑ์ 
      6.9 รายงานผลการด าเนินงานบริการสารสนเทศพิเศษ 
และงานตามยุทศาสตร์ของส านักฯ ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน

1) นักเอกสารสนเทศ 
2) ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 
3) ผู้ปฏิบัติงาน
บริการทั่วไป 
4) นักศึกษาช่วยงาน/
ฝึกประสบการณ์ 
5) ผู้รับบริการ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร :  
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เทคนิคและบริการสารสนเทศหรือคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ 

7. นักเอกสารสนเทศ มีหน้าทีป่ฏิบัติงานตามกรอบภาระงาน ในมาตรฐาน
ต าแหน่งงาน โดย กพอ. และงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
      7.1 ร่วมก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริการสารสนเทศพิเศษ 
ตลอดจนงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      7.2 ประสานงาน ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานของ จนท. งานบริการ
สารสนเทศพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไป และนักศึกษา
ช่วยงาน/ฝึกประสบการณ์ ตลอดจนงานตามยุทธศาสตร์
ของส านักฯ ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      7.3 ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศจากองค์กร/หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ จัดท ารายการ
เสนอหน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
      7.4 ส ารวจ คัดเลือก ศึกษา สรุปองค์ความรู้ จัดท า
รายการบรรณานุกรม เชื่อมโยงสื่อที่เก่ียวข้อง จ าแนก
ประเภทหมวดหมู่ และจัดท าสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบ
ดิจิทัลในฐานข้อมูลท้องถิ่น 
      7.5 คัดเลือกบทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และ
จดหมายข่าวของท้องถิ่นจังหวัดพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
จัดท า Journal Indexing/กฤตภาคออนไลน์ 
      7.6 ประชาสัมพันธ์/แนะน าทรัพยากรสารสนเทศพิเศษ
ที่น่าสนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ 
      7.7 ให้บริการและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ
พิเศษ 
      7.8 จัดกิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา 

1) บรรณารักษ์ 
2) ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 
3) ผู้ปฏิบัติงาน
บริการทั่วไป 
4) นักศึกษาช่วยงาน/
ฝึกประสบการณ์ 
5) ผู้รับบริการ 
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      7.9 ส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สารสนเทศพิเศษ 
      7.10 รายงานผลการด าเนินงานบริการสารสนเทศ
พิเศษ และงานตามยุทศาสตร์ของส านักฯ ต่อบรรณารักษ์
หรือหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคและบริการสารสนเทศหรือคณะ
กรรมการบริหารส านักฯ 
 

8. ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

มีหน้าทีป่ฏิบัติงานตามกรอบภาระงาน ในมาตรฐาน
ต าแหน่งงาน โดย กพอ. และงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
8.1 จัดท าทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล ตามข้อก าหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
8.2 จัดระบบและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
และหนังสือหายาก 
8.3 บันทึกข้อมูลสถิติ สรุปและรายงานสถิติการใช้บริการ
ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก 
8.4 ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อย
ด้านอาคารสถานที่ 

1) หัวหน้างานเทคนิค
และบริการ
สารสนเทศ 
2) บรรณารักษ์ 
3) นักเอกสารสนเทศ 
4) ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

จนท. งานนวัตกรรมทางการศึกษา 

9. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
9.1 ด าเนินการพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี  
9.2 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามแผนที่ก าหนดไว้ อาทิ นิทรรศการ
ออนไลน์, E-Book และ QR Code เป็นต้น 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
และเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่นใน
รูปแบบดิจิทัล 

10. นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
10.1 บันทึก จัดเก็บภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อสื่อ
วีดีโอ 
10.2 จัดท าแผนภาพ และประสานงานการออกแบบสื่อ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
และเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่นใน
รูปแบบดิจิทัล 
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ส่วนที่ 5 มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
 
  ตัวชี้วัด : ระยะเวลาที่ใช้ในการสแกนทรัพยากรสารนิเทศท้องถิ่น 1 วัน ต่อ 350 หน้า 
 เกณฑ์ เวลา 1 วัน/450 หน้า มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
  เวลา 1 วัน/400 หน้า มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

 เวลา 1 วัน/350 หน้า มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  เวลา 1 วัน/300 หน้า มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  เวลา 1 วัน/250 หน้า มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

 
5.1 ค่ามาตรฐานการจัดท าทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อก าหนดการ

พัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาวะ 
5.1.1 การสแกนเอกสารโดยใช้ความละเอียดที่ 300 DPI และบันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF,

ภาพถ่าย  ใช้ความละเอียดที่ 600 DPI และบันทึกในรูปแบบไฟล์ JPG 
5.1.2 การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (จาก Microsft office word/powerpoint) 

   - สร้างเอกสารแบบ Style 
   - ก าหนด Metadata 

- บันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์ เพื่อให้ฟอนต์ติดไปกับเอกสารที่สร้างข้ึน หากไปเปิดใช้
งานเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ จะสามารถแสดงฟอนต์ที่ตั้งค่าไว้ในเอกสารนั้น
ได้อย่างไม่ผิดเพ้ียน 

- บันทึกเอกสาร/ส่งออกเป็น PDF/A 
5.1.3 การตั้งชื่อโฟล์เดอร์ส าหรับการจัดเก็บไฟล์เอกสาร/ภาพ ควรตั้งชื่อโฟล์เดอร์เป็นตัวเลข

และภาษาอังกฤษ ที่สัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บ หรือหมวดหมู่ฐานข้อมูล 
และเขตข้อมูลย่อยนั้นๆ ให้สั้น กระชับ สื่อความหมาย เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า
และน าไปใช้งาน 

5.1.4 การตั้งชื่อไฟล์เอกสารหรือไฟล์ภาพ ควรตั้งชื่อไฟล์เป็นตัวเลขตามปี เดือน วัน ที่จัดท า
ตามเครื่องหมาย-แล้วตามด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสั้นๆ กระชับ สื่อความหมาย 
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ส่วนที่ 6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 6.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 
ผู้รับผิดชอบ          กิจกรรม     ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (ต่อหน้าถัดไป) 

วางแผนงาน ก าหนด
เร่ืองท่ีจัดท า 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ขับเคลื่อนการพัฒนา
และเผยแพร่สารสนเทศ
ท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 

- หัวหน้าฝ่ายบริการ 

ส ารวจข้อมลู คัดเลือก 
ทรัพยากรสารนิเทศท่ี

จะท าการสแกน 

จัดวางทรัพยากรให้ตรงกรอบเคร่ือง
สแกน 

 

 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

เปิดโปรแกรมเพ่ือจัดท าระบบดิจิทัล - ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ท าการสแกนสารนิเทศ 

ตรวจสอบการวางสารนิเทศเพ่ือให้
พอดีกับหน้าเคร่ืองสแกน 

เพ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู - ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
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ผู้รับผิดชอบ          กิจกรรม     ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      (ต่อจากหน้าที่แล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (จ านวนเรื่องและเรื่องที่
จะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ) ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบหมายบุคลากรที่เก่ียวข้องรับผิดชอบ และรายงานแผนการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2.2 บรรณรักษ์/นักเอกสารสนเทศ ด าเนินการส ารวจ คัดเลือก รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่นตามเรื่องที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีมีภายในห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมการเสวนากลุ่ม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
ช านาญ เชี่ยวชาญ ทั้งในเชิงการปฏิบัติการ และในเชิงบริหารจัดการ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ มาพูดคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกและจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีโอ และถอด
ความรู้ออกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ 

2) จัดทีมลงพ้ืนที่ส ารวจ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย จนท. 
งานบริการสารสนเทศพิเศษ และ จนท. งานนวัตกรรมทางการศึกษา โดย
จัดท าแบบสัมภาษณ์ บันทึกภาพและวีดีโอ และถอดองค์ความรู้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรลงในแบบสัมภาษณ์ 

จัดเก็บไฟล์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

รายงารผลการด าเนินงาน/บันทึกการ
ท างานดิจิทัล  - ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

- หัวหน้าฝ่ายบริการ 
- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

- หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

เผยแพร ่
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6.2.3 บรรณรักษ์/นักเอกสารสนเทศ ด าเนินการจัดท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง ทั้งที่มีอยู่ภายในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Office Word หรือ Google Doc ตามมาตรฐานการเขียนรายการ
บรรณานุกรรมแบบ APA 6th Edition (รายละเอียดข้อ 5.1) 

6.2.4 นักเอกสารสนเทศ/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ด าเนินการคัดเลือกและจัดท าสื่อหรือ
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นที่มีในห้องสมุด ตามรายการบรรณานุกรมในข้อ 6.2.3 ให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) ตามข้อก าหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
(รายละเอียดข้อ 5.3) โดยด าเนินการตามล าดับ  ดังนี้ 

1) การสแกนภาพหนังสือ,วารสาร/บทความจากวารสาร หรือการ Convert ไฟล์
เอกสาร Microsoft Office ให้อยู่ในรูปแบบ PDF/A  
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

2) จัดเก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงาน และ Backup ไฟล์ไว้ใน 
External Hard Disk หรืออุปกรณ์หน่วยความจ าภายนอกอ่ืน ๆ โดยจัดการ
โฟล์เดอร์และไฟล์ตามข้อก าหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ 

6.2.5 บรรณรักษ์/นักเอกสารสนเทศ ท าการศึกษา คัดเลือก แยกแยะ สรุปเนื้อหาจาก
ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ และจัดพิมพ์สารสนเทศท้องถิ่นตามเรื่องและ
องค์ประกอบข้อมูลที่ก าหนดไว้ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word หรือ Google 
Doc โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลสารสนเทศและการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
1) ข้อมูลเชิงเทคนิคการวิเคราะห์และผู้รับผิดชอบจัดท า ให้ตั้งค่าและจัดพิมพ์ไว้ในส่วน

หัวกระดาษของทุก ๆ หน้า โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 p. 
ประกอบด้วยชุดข้อมูลดังต่อไปนี้ 

พ้ืนที่ (Coverage) : เพชรบุร,ี อ าเภอเมือง, 
ละติจดู=...                 ลองจิจูด= ... 

ผู้จัดท า (Creator) 
นายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบตัิการ  
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์ ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Organization) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 

กลุ่มข้อมลู (Categories) : สิ่งประดิษฐ ์

หัวเร่ือง (Subject) : ศิลปะวัตถ ุ

ค าส าคัญ (Keyword) : แทงหยวก, สลักหยวก, 
ช่างสิบหมู,่ สกุลช่างเมืองเพชรบุร,ี ช่างเมืองเพชร 

2) ข้อมูลสารสนเทศของเรื่องที่จัดท า ให้จัดพิมพ์โดยประยุกต์ตามข้อก าหนดการ
พัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ แบบ Microsoft Office Styles ประกอบด้วยหัวข้อ
และชุดข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเรื่อง (Title) ให้ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 1 ใช้ฟอนต์ TH 

SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold  
ขึ้นบรรทัดใหม่ตามด้วยข้อความชื่อเรื่องที่ด าเนินการจัดท า โดยให้

ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Normal  ในโปรแกรม Microsoft Office 
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Word หรือ Paragraph หรือ ข้อความปกติ ใน Google Doc และใช้ฟอนต์ 
TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวปกต ิ

2. สาระสังเขป (Abstract) โดยให้ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 1 ใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold  

ขึ้นบรรทัดใหม่ตามด้วยข้อความสาระสังเขป คือ การสรุปเนื้อหาของ
บทความเรื่องนั้น ๆ ตามแบบฟอร์มของแต่ละหมวดหมู่ และเขตข้อมูล ในคู่มือ
การจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้
ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Normal  ในโปรแกรม Microsoft Office Word 
หรือ Paragraph หรือ ข้อความปกติ ใน Google Doc และใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวปกต ิ

3. รายละเอียด (Description) โดยให้ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 1 
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold  

ขึ้นบรรทัดใหม่ตามด้วยรายละเอียดของเนื้อหาจ าแนกตามหัวข้อต่าง 
ๆ ของบทความเรื่องนั้น ๆ โดยให้ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 2 
หัวข้อหลักของเนื้อหา, Heading 3 เป็นหัวข้อย่อยของเนื้อหา, และ Heading 
4 เป็นหัวข้อย่อยลงมา ตามล าดับ และใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 
p. ตัวหนา Bold  

ส่วนการพิมพ์รายละเอียดเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ ให้คลิกที่ปุม่ 
Increase Indent ในโปรแกรม Microsoft Office Word หรือ คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
การเยื้อง ใน Google Doc เพ่ือย่อหน้า แล้วพิมพ์ข้อความโดยใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวปกติ  

 หากรายละเอียดเนื้อหามีลักษณะเป็นข้อ ๆ ให้คลิกท่ีปุ่ม 
Numbering ในโปรแกรม Microsoft Office Word หรือ คลิกที่
ปุ่ม รายการที่เรียงล าดับเลข ใน Google Doc แล้วพิมพ์ข้อความ
โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวปกต ิ

 หากรายละเอียดเนื้อหามีลักษณะเป็นรายการย่อย ๆ โดยไม่ต้อง
เรียงล าดับ ให้คลิกที่ปุ่ม Bullets ในโปรแกรม Microsoft Office 
Word หรือ คลิกที่ปุ่ม รายการแสดงหัวข้อย่อย ใน Google Doc 
แล้วพิมพ์ข้อความโดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. 
ตัวปกติ 

 หากมีภาพประกอบเนื้อหา …. 
 หากมีวีดีโอประกอบเนื้อหา ….. 

4. อ้างอิง (Reference) โดยให้ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 1 ใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold 

ขึ้นบรรทัดใหม่ตามด้วยหัวข้อประเภทสื่อ/ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี้ 
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 หนังสือภายในห้องสมุด โดยก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 2 ใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold 

ขึ้นบรรทัดใหม่ และคลิกท่ีปุ่ม Increase Indent ในโปรแกรม 
Microsoft Office Word หรือ คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง ใน Google Doc เพ่ือ
ย่อหน้า ตามด้วยรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือในห้องสมุด ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพิมพ์อ้างอิง
รายการบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition และพิมพ์โดยใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวปกต ิ
 สื่อออนไลน์ โดยก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 2 ใช้ฟอนต์ TH 

SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold 
ขึ้นบรรทัดใหม่ ตามด้วยรายการทางบรรณานุกรมของเว็บไซต์ต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง โดยพิมพ์อ้างอิงรายการบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition และ
พิมพ์โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวปกต ิ
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 2 ใช้ฟอนต์ 

TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold 
ขึ้นบรรทัดใหม่ ตามด้วยรายการทางบรรณานุกรมของสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF จาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ, CD/DVD เป็นต้น โดยพิมพ์อ้างอิงรายการบรรณานุกรมแบบ 
APA 6th Edition และพิมพ์โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัว
ปกติ 

5. วีดีโอที่เกี่ยวข้อง (Relation) โดยให้ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 1 
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold 

 ขึ้นบรรทัดใหม่ ตามด้วยรายการสื่อวีดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
บทความนั้น ๆ อาทิ วีดีโอบนเว็บไซต์ยูทูป เฟสบุ๊ค เป็นต้น โดยพิมพ์รายการ
อ้างอิงสื่อวีดีโอบนเว็บไซต์ยูทูบตามแบบ APA 6th Edition 

6. ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ก าหนดรูปแบบ Styles เป็น Heading 1 ใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 p. ตัวหนา Bold  

ขึ้นบรรทัดใหม่ คลิกท่ีปุ่ม Bullets ในโปรแกรม Microsoft Office 
Word หรือ คลิกที่ปุ่ม รายการแสดงหัวข้อย่อย ใน Google Doc ตามด้วย
รายการกิจกรรมและวันเดือนปีที่ด าเนินกิจกรรม พร้อมเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ
หรือเว็บไซต์ที่จัดการภาพถ่ายของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จัดท าบนระบบ
ออนไลน์ โดย จนท. งานนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์และค าผิดให้

เรียบร้อย  จึงบันทึกหรือส่งออกไฟล์เอกสารและจัดเก็บตามข้อก าหนดการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลที่มีคุณภาพ (รายละเอียดตามข้อ 5.3) 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร :  
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6.2.6 บรรณรักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นลงในระบบ
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 12.1) 

6.2.7 บรรณรักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ด าเนินการสรุปข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ และประสานการออกแบบนิทรรศการกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและผู้
ประกอบกิจการป้ายโฆษณา เพ่ือจัดท านิทรรศการและสื่อวีดีทัศน์ ตลอดจนประสานงาน
กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้แบบออนไลน์ อาทิ 
นิทรรศการออนไลน์,  E-Book, QR Code และแบบประเมินออนไลน์ เป็นต้น 

6.2.8 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 
ด าเนินการจัดนิทรรศการให้บริการความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ การ
เสวนา, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การตอบค าถามชิงรางวัล เป็นต้น 

6.2.9 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล 
ประชุมติดตาม ตรวจสอบ สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน และมอบหมายให้
เลขานุการคณะท างานจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสตาม
แบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตลอดจนจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมทั้งหมด จัดส่งให้กอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6.2.10 รองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลหรือหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคและบริการสารสนเทศหรือ
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบ
ดิจิทัล รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามล าดับ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร :  
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วิธีการสแกนเอกสารจากเครื่องสแกนเนอร์ ATIZ 

Book Scaner รุ่น Book Drive DIY เป็นเครื่องสแกนหนังสือประสิทธิภาพสูง ที่สามารถสแกนหนังสือได้
ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดหนังสือพิมพ์ รวมถึงรองรับกล้องดิจิตอล Canon EOS และเลนส์หลายรุ่น นอกจากนี้
ระบบกล้องยังท างานอัตโนมัติ ถ่ายหน้าหนังสือเองโดยไม่ต้องคอยกดปุ่ม(Auto Capture Switch) 

การใช้เครือ่ง Book Scanner 

วิธีการสแกนจากเครื่องสแกนเนอร์ATIZ 

1. เปิดสวิทซ์ไฟฟ้าที่เครื่องสแกน หรือเปิดโปรแกรม Book Drive Capture 
2. น าโฟมที่ใช้ส าหรับปิดเครื่องสแกนออกเพ่ือให้พร้อมการท างาน 
3. เปิดกล้อง CANON ที่ติดที่เครื่องสแกนทั้งซ้ายและขวา เพ่ือจะท าการถ่ายเอกสารโดยจะต้องปรับระดับตัว

กล้องให้พอดีกับหน้าเอกสารที่จะท าการสแกน 
 เปิดกล้องที่เครื่องสแกนโดยเปิดตัวทางขวาก่อนจากนั้นรอให้กล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

ก่อนแล้วค่อยคลิก cancel แล้วจึงเปิดกล้องด้านซ้ายต่อไป(กล้องซ้ายถ่ายหนังสือหน้าขวา และกล้อง
ขวาถ่ายหนังสือหน้าซ้าย) ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสแกน คือตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายสอง เพราะจะใช้
แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพ เนื่องจากแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนจะตกกระทบเฉพาะตรงกลางท า
ให้ภาพออกมาไม่สวย 
***หมายเหตุ: กรณีหนังสือที่พิมพ์เพียงหน้าเดียวต่อหนึ่งแผ่นให้เปิดกล้องซ้ายเพ่ือถ่ายหน้าทางขวา
เพียงด้านเดียว 

4. เปิดระบบสแกนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 น าหนังสือที่จะสแกนมาวางลงบนแท่นสแกนที่เป็น V-Shape ทับหนังสืออีกครั้ง แล้วกดปุ่มรูปกล้อง

เพ่ือสั่งกล้องให้ถ่ายภาพหนังสือซึ่งจะบันทึกเป็นไฟล์ JPEG หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือสั่งให้กล้อง
ถ่ายภาพหนังสืออัตโนมัติก็ได้ เลือก Destination เพ่ือเลือกแหล่งเก็บไฟล์รูป โดยตั้งชื่อโฟล์เดอร์ ดังนี้ 
[ปีเดือนวัน(ติดกันหมด)]-[ชื่อหนังสือ]ตัวอย่างเช่น 20110411-Proceedings-Volume-l เป็นต้น(ชื่อ
หนังสือหากมีช่องว่างระหว่างชื่อหนังสือให้ใส่เครื่องหมาย-(hyphen) 

 จากนั้นเลือก Rotate only in preview เพ่ือให้โปรแกรมกลับด้านรูปให้ดูตอน Preview แต่ใน
ตอนท้ายเราต้องไปกลับรูปเองอีกครั้ง 

5. กรณีที่ถ่ายผิด หรือต้องการถ่ายใหม่ ให้คลิกที่หน้าที่ผิด เลือกค าสั่ง New แล้วโปรแกรมจะถ่ายหน้าเดิม
โดยตั้งชื่อเดิมให้ 

6. เมื่อท าการถ่ายภาพหนังสือจนครบทุกหน้าแล้วให้น าไฟล์ที่ได้ไปแก้ไขภาพในโปรแกรม Book Drive Edit 
Pro 
การใช้โปรแกรม Book Drive Edit Pro  
** เลือกโปรแกรม Book Drive Edit Pro 
- เลือก “L&R” ส าหรับหนังสือที่มีสองหน้า 
- เลือก “L”       ส าหรับหนังสือที่มีเฉพาะหน้าซ้าย 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :  1 วันที่เริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2561 หน้า 20 จาก 28 
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- เลือก “R”       ส าหรับหนังสือที่มีเฉพาะหน้าขวา 
จากนั้นท าการ Insert ไฟล์ภาพทั้งหมดมาท าการแก้ไขด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ โดยคลิกที่ปุ่ม Setting หรือปุ่ม
รูปประแจ ซึ่งจะสามารถปรับฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ 

การ Rotate และ Deskew ภาพ 
 คลิกที่ปุ่ม Rotate ปรับเป็น L=270,R=90 เพ่ือปรับภาพให้เป็นแนวตรงที่ถูกต้องเนื่องจากตอน

ถ่ายภาพมามันจะเป็นรูปแนวนอน 
 คลิกที่ปุ่ม Dekew เพ่ือปรับความเอียงอัตโนมัติไปพร้อมกันเลย ซึ่งโปรแกรมสามารถปรับค่าความ

เอียงให้อัตโนมัติ หรือเราสามารถปรับตั้งค่าเองได้ 
 เลือกที่ Destination  เพ่ือเลือกที่เก็บไฟล์รูปจากนั้นสร้าง Folder ที่ส าหรับเก็บภาพที่ปรับ Rotate 

และ Deskew แล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ ”Rotate” ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อหนังสือ 
 จากนั้นคลิกดู Preview ตรวจดูความเรียบร้อยแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Play เพ่ือสั่งโปรแกรมปรับภาพ

ทั้งหมดให้อัตโนมัติ 
 
การ CROP ภาพ 
 สร้างโฟลเดอร์ที่ส าหรับเก็บภาพที่ Crop แล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ “Crop” ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อหนังสือ 
 กดปุ่ม Setting จากนั้นกดท่ีปุ่ม Crop แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Use Dyanmic ออก 
 น าภาพที่ Rotate เสร็จเรียบร้อยแล้วมาท าการ Crop 
 กดปุ่ม New Page Left หรือ New Page Right เพ่ือเลือกหน้าที่จะน ามา Crop เป็นต้นแบบแล้วคลิก

ที่แว่นปุ่มขยาย 
 โดยในส่วนนี้หน้าปกและปกหลังจะใช้พื้นที่ Crop เหมือนกัน และต้องขนาดเท่ากันด้วย 
 ในส่วนเนื้อหานั้นจะใช้พ้ืนที่ในการ Crop อีกขนาดหนึ่ง ที่ส าคัญต้องเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมด โดย

เลือกติ๊กที่ Manual Seetting  แล้วยืด-ขยายปรับขนาดพ้ืนที่ที่ต้องการให้เหมาะสม จากนั้นจ าค่า 
Width และ Height ไว้เพ่ือใช้กับหน้าถัดไป (เนื่องจากตอนปรับตั้งค่าใช้หน้าตัวอย่างแค่คู่เดียว) 

 ในการปรับขนาดหรือพ้ืนที่ที่จะ Crop สิ่งส าคัญคือห้ามใช้ข้อความหรือเนื้อหาในหน้านั้นๆ หาย
เด็ดขาด (ในกรณีท่ีต้องการให้ค่าหนังสือหน้าซ้ายและขวาเท่ากันสามารถโยนค่า Manual Setting ไป
อีกหน้าได้โดยกดปุ่ม “>>” หรือ ”<<” เพือให้ขนาดที่จะ Crop เท่ากันอีกหน้าหนึ่ง) 

 จากนั้น คลิกดู Preview ตรวจดูความเรียบร้อย แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Play เพ่ือสั่งโปรแกรมตัดขอบภาพ
ทั้งหมดให้อัตโนมัติ 

7.การรวมภาพให้เป็นไฟล์ PDF 
    * คลิกท่ีปุ่ม Export >Add File หรือ Add Folder เพ่ือเลือกไฟล์ที่จะท าการเปลี่ยนแปลงเป็น PDF 
    * ตั้งชื่อไฟล์เป็น [วันเดือนปี(ติดกันหมด)]-[ชื่อหนังสือ] แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่แปลงแล้ว 
    * คลิก Create เพ่ือท าการแปลงไฟล์  
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ส่วนที่ 7 เอกสารอ้างอิง (Reference Document)       
  

ภาพปกหนังสือ รายการบรรณานุกรม 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. (2555). คู่มือการจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูล
กลางทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. 

 

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2552). ข้อก าหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ. 
กรุงเทพ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีแห่งชาติ, 
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
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ส่วนที่ 8 แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)  
8.1 แบบฟอร์มส าหรับการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นเพิ่มเติม  

1) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบุคคล ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/พิมพ์ 
สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท้องถิ่น  

2) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลองค์กร ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/พิมพ์ 
สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่น  

3) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการ 
เขียน/พิมพ์สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศของสิ่งประดิษฐ์ในท้องถิ่น  

4) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสิ่งวิถีชีวิต ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/ 
พิมพ์สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศของวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

5) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลวิถีชีวิต ในเขตข้อมูลย่อยศาสนาและความเชื่อ/ประเพณีและพิธีกรรม  
ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/พิมพ์สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศของศาสนาและความ
เชื่อ/ประเพณีและพิธีกรรมของคนในท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 9 การควบคุมเอกสาร (Record of Document) 
 9.1 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละเรื่อง เมื่อกลับจากการลงพ้ืนที่ และสรุปข้อมูลเสร็จสิ้น ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ให้ด าเนินการสแกนเอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ PDF แล้วเก็บรวมรวมเอกสาร
แบบฟอร์มไว้เพ่ือจ าหน่าย/ท าลายเอกสารทันที 
 
ส่วนที่ 10 ข้อมูลสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ (Information System) 
 10.1 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ URL Address = http://book.pbru.ac.th 

10.2 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการสืบค้นบนเว็บกูเกิล ที่ 
URL Address = http://www.google.co.th 

10.3 ลงรายรายการสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลในฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีที่ URL 
Address = http://arit.pbru.ac.th/localPhet/administrator/ 

10.4 การเผยแพร่ การสืบค้น และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลในฐานข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีที่ URL Address = http://arit.pbru.ac.th/localPhet   
 
ส่วนที่ 11 ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/อุปสรรคปัญหา แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 11.1 การสร้างและการจัดเก็บเอกสารข้อมุลสารสนเทศท้องถิ่น ควรใช้ Google Doc ในการสร้างเอกสาร 
และจัดเก็บไว้ใน Google drive เพ่ือให้สามารถแก้ไขเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบออนไลน์ และส่งออกเป็น
ไฟล์ Microsoft Office Word จัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ท างาน และ Backup ไปไว้ที่
หน่วยความจ าภายนอกด้วย เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 
 11.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ควรมีการพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึง
สารสนเทศท้องถิ่นในฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และความพึงพอใจกับผู้รับบริการ อาทิ มี
ช่องสืบค้นข้อมูลตามขอบเขตข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผู้จัดท าข้อมูล, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง, ค าส าคัญ เป็นต้น, การใช้รายการ



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลขเอกสาร :  
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หัวเรื่อง (Subject) หรือรายการค าส าคัญ (Keyword) มาท าเป็นรายการ Tag, การท ารายการสืบค้นจากข้อมูล
พ้ืนที่ของสารสนเทศเรื่องนั้น ๆ เป็นรายอ าเภอหรือรายต าบล เป็นต้น  
 11.3 ปัญหาด้านการบริหารงานบุคลากรของส านักฯ จากการด าเนินงานที่ผ่านมา จนท.งานนวัตกรรมทาง
การศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นใน
รูปแบบดิจิทัล มีภาระงานตามพันธกิจของส านักฯมากอยู่แล้ว และเกิดการ Over Load ควรมีการจัดสรรต าแหน่ง
และจัดหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว ประจ าหน่วยบริการสารสนเทศ
พิเศษ หรือประจ ากลุ่มงานเทคนิคและบริการสารสนเทศ เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินงาน และการขยายงาน
ต่อไปในอนาคต เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และจะส่งผลให้
เกิดผลการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึนด้วย 
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ส่วนที่ 12 ภาคผนวก 
 

1. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบุคคล ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/พิมพ์ 
สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท้องถิ่น  
ตัวอย่าง 
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2. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลองค์กร ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/พิมพ์ 
สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่น 
ตัวอย่าง  
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3. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการ 
เขียน/พิมพ์สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศของสิ่งประดิษฐ์ในท้องถิ่น 
ตัวอย่าง  
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4. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสิ่งวิถีชีวิต ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/ 
พิมพ์สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศของวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
ตัวอย่าง 
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5. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลวิถีชีวิต ในเขตข้อมูลย่อยศาสนาและความเชื่อ/ประเพณีและพิธีกรรม  
ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และการเขียน/พิมพ์สาระสังเขปของข้อมูลสารสนเทศของศาสนาและความ
เชื่อ/ประเพณีและพิธีกรรมของคนในท้องถิ่น 
ตัวอย่าง 

 
 
 
 


