
 
คู่มือการใช้งาน 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมลู 
แบบบันทึกข้อมูลจังหวัดล าปาง 

 
หัวข้อข่าว ..... สุ่มเจาะเลือดคนล าปางระบุ 68% อันตรายเหตุบริโภคพืชผักปนเปื้อน .... 
แหล่งที่มาของข้อมูล ........หนังสือพิมพ์ ล ำปำงนิวส์ ....................................... 
ข้อมูลสื่อ ........หนังสือพิมพ์ล ำปำงนิวส์ ..............ปีที ่...12.. ฉบับท่ี ....549 ..............  
วันที ่......... 1-15 มิถุนำยน  2559 .......หน้ำที่ .... 11 .......... 
ค าส าคัญ 1 .....ผักปนเปื้อน  ................ 2 ....คนล ำปำง  ....................  
หมวดหลัก ..ทรัพยากร/เหมืองแร่/พลังงาน......... หมวดย่อย ...........ธรุกิจเอกชนในแง่สิ่งแวดล้อม...... 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่ง  ......นำยชลำพันธ์  อุปกิจ.... หมายเลขโทรศัพท์ ..........083-1563970 ......... 
E-mail ...chalapan@hotmail.com........................................................................................ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างช้ินงาน คลิปป้ิงข่าว 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การส่งชิ้นงาน 
สำมำรถส่งผลงำนได้หลำยช่องทำงดังนี้  
1. ศูนย์วิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง เลขที่ 

119 หมู่ 9 ถนน ล ำปำง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล ำปำง 52100  
2. Facebook Page  : กฤตภำคข่ำวออนไลน์-จังหวัดล ำปำง 
3. http://www.lib.lpru.ac.th/newscliping/index.php 

http://www.lib.lpru.ac.th/newscliping/index.php


4. E-mail : lampangespace@outlook.co.th 
 
วิธีการกรอกแบบบันทึกข้อมูลจังหวัดล าปาง 

1. หัวข้อข่าว - คือ พำดหัวข่ำวที่อยู่ด้ำนบนสุดของข่ำวนั้นๆ 
ตัวอย่าง 

- สื่อล ำปำงขอโทษ ประเด็นฉำว นสพ.พำดหัวข่ำวติดเรท 
- "ลูกเอ็งก็เหมือนลูกข้ำ" ค ำสัญญำจำกเพ่ือน ทีน สรำวุฒิ ถึง ปอ ทฤษฎี 

 
2. แหล่งที่มาของข้อมูล คือ สื่อที่เรำน ำข่ำวนั้นมำจัดเก็บ 

ตัวอย่าง 
- หนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ 

 
3. ข้อมูลสื่อ  คือ ชื่อสื่อที่เรำน ำข่ำวนั้นปรากฏอยู่  

ตัวอย่าง 
- หนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ ฉบับท่ี 109 ปีท่ื 9  ฉบับวันที่ 1 – 7 มกราคม 2557 หน้าที่ 12 

 
4. ค าส าคัญ คือ ชื่อองค์กร ชื่อบุคคล ส ำคัญที่ปรำกฏอยู่ในพำดหัวนั้น 

ตัวอย่าง 
- พำดหัวข่ำว “สื่อล ำปำงขอโทษ ประเด็นฉำว นสพ.พำดหัวข่ำวติดเรท” 

ค าส าคัญ คือ 1.ล ำปำง  2.หนังสือพิมพ์   3.พำดหัวข่ำว 
- "ลูกเอ็งก็เหมือนลูกข้ำ" ค ำสัญญำจำกเพ่ือน ทีน สรำวุฒิ ถึง ปอ ทฤษฎี 
      ค าส าคัญ คือ 1.ทีน สรำวุฒิ   2.ปอ ทฤษฎี  

 
5. หมวด/หมวดย่อย  

1. หมวดอุตสาหกรรมและบริการ 
1. อุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 
2. สินค้ำอุปโภคและบริโภค 
3. เครื่องส ำอำงและเวชส ำอำง 
4. ผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็ก 
5. เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
6. อุตสำหกรรมรถยนต์ 
7. กำรขนส่ง 
8. เครื่องสุขภัณฑ์ 
9. เครื่องใช้ส ำนักงำน 
10. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
11. นมและผลิตภัณฑ์นม 
12. เครื่องดื่มแอลกฮอล์ 
13. ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร/ฟำสต์ฟู้ด 



14. ขนม/เบเกอรี่/ของขบเค้ียว/ไอศกรีม 
15. ธุรกิจร้ำนเสริมสวย 
16. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
17. โรงแรม/รีสอร์ท/บ้ำนพักตำกอำกำศ/อำคำรชุดตำกอำกำศ/เกสต์เฮ้ำส์ 
18. เครื่องประดับ/อัญมณี/ทอง 
19. เครื่องนุ่งห่ม 
20. อำหำร 
21. กำรขำยตรง 
22. กำรขำยปลีก 
23. ห้ำงสรรพสินค้ำ/ศูนย์กำรค้ำ 
24. เครื่องดื่ม 
25. สวนสนุก/สวนสัตว์/สวนพักผ่อน 
26. ธุรกิจแฟรนไซน์ 
27. ธุรกิจโฆษณำ/ประชำสัมพันธ์ 
 

2. หมวดการก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน 
1. ธุรกิจที่ดิน  
2. ธุรกิจกำรก่อสร้ำงและพัฒนำที่ดิน 
3. ที่อยู่อำศัยและบ้ำนจัดสรร  

 
3. หมวดการคมนาคม/การขนส่ง/การสื่อสารโทรคมนาคม 

1. คมนำคมทำงบก/กำรขนส่งทำงบก 
2. ถนน/ทำงด่วน/ทำงยกระดับ 
3. รถไฟ/รถไฟฟ้ำ 
4. คมนำคมทำงน้ ำ/กำรขนส่งทำงน้ ำ 
5. คมนำคมทำงอำกำศ/กำรขนส่งทำงอำกำศ 
6. ธุรกิจกำรบิน/สนำมบิน 
7. กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม/โทรศัพท์/วิทยุคมนำคม 
8. ดำวเทียม 
9. ทำงด่วนข้อมูล 
10. วิทยุติดตำมตัว 
11. เคเบิลทีวี/เคเบิลใยแก้ว 

 
 

4.หมวดเกษตรกรรม 
1. ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ  
2. มันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์  
3. ข้ำวและแป้งที่ท ำจำกข้ำว 



4. ข้ำวโพดและแป้งข้ำวโพด  
5. น้ ำตำล/อ้อยและผลิตภัณฑ์จำกน้ ำตำล  
6. ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ 
7. ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ 
8. ปศุสัตว์และกำรท ำฟำร์ม/อำหำรสัตว์ 
9. ปุ๋ยและยำปรำบศัตรูพืช 
10. กำรประมง 
11. พืชประเภทถั่ว 
12. กำรปลูกผัก/พันธุ์พืช 
13. เกษตรกร 

 
5.หมวดทรัพยากร/เหมืองแร่/พลังงาน 

1. น้ ำ/แหล่งน้ ำ 
2. เขื่อน/ชลประทำน 
3. พลังงำน 
4. น้ ำมันและปิโตรเลียม 
5. ก๊ำซ 
6. สิ่งแวดล้อม/มลพิษ 
7. ธุรกิจเอกชนในแง่สิ่งแวดล้อม 
8. เหมืองแร่ 

 
6.หมวดเศรษฐกิจและการเงิน 

1. เศรษฐกิจทั่วไป 
2. กำรค้ำและกำรลงทุน 
3. กำรเงินและกำรธนำคำร 
4. กำรคลังและนโยบำยกำรคลัง 
5. ตลำดหลักทรัพย์ 
6. บริษัทเงินทุน/บงล./บล./บลจ./บค. 
7. ธุรกิจกำรประกัน 

 
7.หมวดสังคมและการเมือง 

1. กำรเมือง/กำรปกครองไทย/กลุ่มพลังต่ำงๆ 
2. พรรคกำรเมือง/นักกำรเมือง 
3. รัฐสภำ/วุฒิสภำ/สภำผู้แทนรำษฎร 
4. รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฎหมำยไทย 
5. กำรเลือกตั้ง/โพลเลือกตั้ง 
6. กำรฑูต/ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ/ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 
7. กำรปกครองส่วนภูมิภำค 



8. หน่วยงำนรำชกำร / กระทรวง / ทบวง /กรม  
9. หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
10. ชุมชน/พื้นบ้ำน 
11. กำรศึกษำ 
12. ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชำวบ้ำน 
13. อำชญำกรรม 
14. อุบัติเหตุ 
15. ยำเสพติด 

 
8.หมวดการสื่อสารมวลชน 

1. วิทยุ 
2. โทรทัศน์ 
3. เฟซบุ๊ค 
4. ไลน์ 
5. อินสตำแกรม 
6. หนังสือพิมพ์ 
7. วำรสำร 

 
9.หมวดการแพทย์ 

1. กำรแพทย์และสำธำรณสุข 
2. โรงพยำบำล/คลินิก 
3. เภสัชกรรม/ยำรักษำโรค 
4. ทัตนกรรม 

 
10.หมวดวิทยาศาสตร์ 

1. ดำรำศำสตร์ 
2. โลกวิทยำ / ฟอสซิล 
3. ชีววิทยำ 
4. พืช / พฤกษศำสตร์ 
5. สัตว์ /สัตววิทยำ 

 
 
        11.ปรัชญา/จิตวิททยา/โหราศาสตร์/ศาสนา 

1. ปรัชญำ 
2. จิตวิทยำ 
3. ควำมเชื่อ 
4. โหรำสำสตร ์
5. ศำสนำ 



12. ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์/ชีวประวัติ 
1. ภูมิศำสตร์ 
2. ประวัติศำสตร์ 
3. ชีวประวัต ิ
 

13. ภาษาและวรรณคดี 
1. ภำษำล้ำนนำ 
2. ภำษำไทลื้อ 
3. วรรณกรรมและวรรณคดีล้ำนนำ 
4. วรรณกรรมและวรรณคดีไทลื้อ 
5. ภำษำและวรรณคดีอ่ืน ๆ 

 
14. ศิลปะและนันทนาการ 

1. บันเทิง 
2. ดนตรี 
3. กำรถ่ำยภำพ 
4. ศิลปะกำรพิมพ์ภำพ 
5. ศิลปะตกแต่ง 
6. ประติมำกรรม/เซรำมิกส์ 
7. สถำปัตยกรรม 
8. ภูมิทัศน์ 

 

6. ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail คือ ชื่อและนำมสกุลหมำยเลขโทรศัพท์ และ E-
mail ของผู้ส่งข้อมูล 
ตัวอย่าง 

- นำงสำวประทัดดำ วงไม่ดี หมายเลขโทรศัพท์ 086-6666-999 E-mail – 
panuda@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่องทางการส่งข้อมูล 
lampangespace@outlook.co.th 

 

 
 

 
http://www.lib.lpru.ac.th/newscliping/index.php 

 

 
 
 

Facebook Page  : กฤตภาคข่าวออนไลน-์จังหวัดล าปาง 
 

mailto:lampangespace@outlook.co.th
http://www.lib.lpru.ac.th/newscliping/index.php
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