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หน่วยงาน                  กลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon Intellectual Repository) มีลักษณะเป็นคลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มี
รูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ พัฒนาโดยส านัก   
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสมาชิก
ของเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ
ไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูล
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด     
ในปี 2553 ทาง สกอ. ได้แจ้งมายังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ด าเนินการจัดท าเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าเข้าระบบจัดการข้อมูล Digital Collection ของ Thailis และได้ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Collection) เก็บไว้ในระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือเป็นคลังจัดเก็บและ
ให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา   
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 มีจ านวนผลงานที่จัดเก็บไว้ในระบบ ดังนี้ 
การค้นคว้าอิสระ จ านวน 22 ชื่อเรื่อง, บทความวารสาร จ านวน 475 บทความ, งานวิจัย จ านวน 813 ชื่อเรื่อง 
และวิทยานิพนธ์ จ านวน 62 ชื่อเรื่อง  
 
ประวัติหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการ    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล     
เป็นประธาน โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส านักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 
ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มี
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กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหา พัฒนา ดูแล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์และศูนย์พระนครเหนือ            
 
การด าเนินงานในอดีต 

ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้ในระบบคลังปัญญาในช่วงแรก ๆ นั้นมีทรัพยากรสารสนเทศ    
ที่เป็นไฟล์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีผลงานอยู่ 6 ประเภท ได้แก่ คู่มือแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice Manuals), ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials), การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study), บทความวิชาการ (Journal Articles), งานวิจัย (Research Report) และ
วิทยานิพนธ์ (Theses)   ในปัจจุบันมีผลงานวิชาการจากภูมิปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีการเพ่ิมประเภทผลงานทางวิชาการที่จะจัดเก็บไว้ในระบบและเพ่ือรองรับผลงาน
ทางวิชาการอันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อ ๆ ไป ซึ่งได้แก่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal),        
การบรรยาย (Lectures), โครงการนักศึกษา (Student Projects) และสารนิพนธ์ (Thematic Paper) 

 

แนวทางการด าเนินงานตามหลัก (PDCA) 
1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
    1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
    1.2 ประชุมคณะท างานและมอบหมายงาน 
    1.3 ศึกษาขั้นตอนการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังปัญญา 
2 ด าเนินงาน (Do)  
การน าไฟล์เข้าสู่ระบบคลังปัญญา 

เมื่อได้จัดเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะต้องน าไฟล์ดิจิทัล Upload เข้าสู่ระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการต่อไป โดยมีวิธีการท า ดังนี้ 

1. เข้าฐานข้อมูลคลังปัญญา ที่เว็บไซต์ https://repository.rmutp.ac.th/ จากหน้าจอ 
ให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบ 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอ Login ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย 
 

https://repository.rmutp.ac.th/
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2.   ที่หน้าจอระบบ Login กรอกอีเมลและรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่ระบบ เช่น 
 - ที่อยู่อีเมล  : saitarn.s@rmutp.ac.th    
 - รหัสผ่าน  : ******** 

 

  
 

2.1 กรณีลืมรหัสผ่าน ให้คลิกเลือก Forgot your password? จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ email เพ่ือ 
 reset password   จากนั้น กดปุ่ม   Send info    ดังนี้ 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูล email และ password 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูล email เพ่ือ reset 
password 
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2.2 ท าการเช็ค email ระบบจะแจ้งส่ง link ให้เรา reset password ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอ link ให้ reset password 

 
2.3 เข้าสู่หน้าจอ reset password ให้ใส่ password ที่ต้องการแก้ไข  
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอ link ให้ reset password 

    ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอ reset password 
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3. จะสามารถเข้าสู่ระบบคลังปัญญาฯ โดยอัตโนมัติ ให้เลือกชุมชนผู้จัดท าผลงานผลงานวิชาการ      
จากเมนู Communities in DSpace เพ่ือท าการ Upload ไฟล์ จากหน้าจอจะสังเกตได้ว่ามีตัวเลข         
แสดงจ านวนผลงานวิชาการท่ีให้บริการอยู่ด้านท้ายของแต่ละชุมชน 
 

 
 

 
4.  จากหัวข้อ Communities in Dspace --> เลือก Choose a community to browse its  

collections  โดยเลือกว่าผลงานนั้นอยู่ใน  collections  ใด  เช่น  งานวิจัยของบุคลากรกองบริหารงาน
บุคคล ให้เลือก Office of the President (ส านักงานอธิการบดี) เป็นต้น แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้เลือก Faculty and Institute (คณะ
และสถาบัน),  

 
  

           ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอชุมชนต่างๆ ใน Communities in DSpace 

         ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอชุมชนต่าง ๆ ใน Communities in DSpace 
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5. หัวข้อ Sub-communities within this community --> เลือก หน่วยงานของผู้จัดท าผลงานนั้น
สังกัดอยู่ จากตัวอย่างคือ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้เลือก Faculty 
of Industrial Education คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

 
   ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอหน่วยงานต่างๆ ใน Sub-communities within this community 
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6.  หัวข้อ Collections in this community --> เลือก ประเภทของผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- Best Practice Manuals  ได้แก่ คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี 
- Electronic Journal  ได้แก่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
- Independent Study ได้แก่ การค้นคว้าอิสระ   
- Journal Articles   ได้แก่ บทความวิชาการ 
- Learning Materials  ได้แก่ ชุดการเรียนการสอน 
- Lectures   ได้แก่ การบรรยาย 
- Research Report  ได้แก่ งานวิจัย 
- Student Projects  ได้แก่ โครงการนักศึกษา 
- Thematic Paper  ได้แก่ สารนิพนธ์ 
- Theses   ได้แก่ วิทยานิพนธ์ 

ดังนั้น ให้คลิกเลือกเมนู Theses 
 

 
 
 
 
 

        ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอประเภทของผลงานใน Collections in this community 
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7.  จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ ให้ท าการคลิกเลือก Submit a new item to this  
collection เพ่ือลงรายการบรรณานุกรม ซึ่งจะต้องลงรายการด้วยภาษาอังกฤเสมอ ยกเว้นผลงานวิชาการนั้น
ไม่มีรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ อนุโลมให้ลงรายการภาษาไทยได้ 
 

 
 

 
8.   การลงรายการบรรณานุกรม 

      8.1  ในหน้าจอแรกของการลงรายการบรรณานุกรม จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 
 

 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอ Submit a new item to this collection 
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   ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอการลงรายการบรรณานุกรม  

ก 

ข 

ฉ 

ง 

ช 

จ 

ค 
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ก) Authors ให้ลงชื่อผู้แต่งเจ้าของผลงาน โดยช่องแรกให้ใส่ 
นามสกุลภาษาอังกฤษ ช่องที่ 2 ให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ โดยมีข้อตกลงการลงรายการ ดังนี้ 
1.  ให้ลงชื่อภาษาอังกฤษ แต่ถ้าไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ อนุโลมให้ลงภาษาไทยได้  

2.  งานวิจัยที่มีผู้วิจัยหลายคน ให้ลงชื่อผู้วิจัยทุกคน โดยกดปุ่ม   
3. ไม่ต้องลงค าน าหน้านาม เช่น นางสาว นาง ดร. พ.ต.อ. เพราะจะท าให้ไม่สามารถสืบค้นชื่อได้ 
4. รูปแบบการลงรายการ ให้ใส่นามสกุลก่อน ตามด้วย ชื่อผู้แต่ง 
  ข) Title ให้ใส่ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้แต่งหรือ 
ส านักพิมพ์ก าหนด โดยจะใส่ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ถ้าไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ อนุโลมให้ลง
ภาษาไทยได้ โดยมีข้อตกลงการลงรายการ ดังนี้ 
1. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษควรเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ส าหรับอักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ นอกนั้นใช้อักษรพิมพ์เล็ก      
2. กรณีท่ีเป็นงานวิจัย ที่ข้ึนต้นด้วย “รายงานการวิจัยเรื่อง” ไม่ต้องใส่ค าว่า “รายงานการวิจัยเรื่อง” ให้ใช้ชื่อ
ตามท่ีปรากฏในต้นฉบับโดยตรง 
   

ค) Other Title  หมายถึง ชื่อเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ชื่อเรื่องจาก 
ภาษาอ่ืน 

ง) Date of Issue วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ผลงาน 
จ) Identifiers หมายถึง ข้อความหรือตัวเลขท่ีใช้ในการระบ ุ

ชี้เฉพาะทรัพยากร อาจเป็นตัวชี้เฉพาะของ ทรัพยากรในเครือข่าย 
ข้อตกลงการลงรายการ 

1. Identifier.ISBN ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ( - ) คั่นที่เลข ISBN แต่ ISSN ต้องมีเครื่องหมาย ( - ) คั่นที่
เลข ISSN ถ้าไม่ปรากฏในตัวเล่ม ไม่ต้องลงรายการ 

2. Identifier.ISSN ไม่ต้องใส่ในรายการบทความเพราะไม่ใช่ระเบียนของวารสาร เช่น ISBN:  
9784561567983 
 

ฉ) Type ให้เลือกประเภทของผลงานในเมนูให้ถูกต้อง จากตัวอย่างซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ 
 จึงเลือก Theses 

ช) Language หมายถึง ภาษาของเนื้อหา  จากตัวอย่าง  

เนื้อหาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยจึงเลือก Thai หลังจากนั้น กดปุ่ม   
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   8.2  จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ซ 

ฌ 

ญ 

ฎ 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอการลงรายการบรรณานุกรม 
(ต่อ) 
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ซ) Subject Keywords ให้ใส่หัวเรื่อง ค าส าคัญ (Keyword) หรือค าค้น  
ข้อตกลงการลงรายการ 

1. ให้ลงรายการหัวเรื่องภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือหัวเรื่องของคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ส่วนหัวเรื่องภาษาไทยที่ใช้ตามหัวเรื่องของหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ลง

รายการเพ่ิมได้ โดยการกดปุ่ม   
2. ถ้าหากมีหลายหัวเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้ลง 1 หัวเรื่อง ต่อ 1 

Element ไม่ใช่ลงรายการต่อกันโดยใช้เครื่องหมาย ; คั่นระหว่างหัวเรื่อง 
3. การให้ค าค้น บรรณารักษ์ต้องพิจารณาใส่ค าค้นที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นพบผลงานวิชาการได้ถูกต้อง

และครอบคลุมกับเนื้อหา   
ฌ) Abstract ให้ใส่บทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าไม่มีอนุโลมให้ลงข้อมูลเป็น 

ภาษาไทยได้     
ญ) Sponsors ให้ใส่ ผู้สนับสนุนทุนในการวิจัย  

เช่น Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
ฎ) Description ให้ใส่รายละเอียดของเนื้อหา โดยมีรูปแบบการลงรายการ คือ 

 ประเภทของผลงงาน – ชื่อมหาวิทยาลัย, ปี พ.ศ. ที่จัดท า 
เช่น วิทยานิพนธ์ (คอ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556    

หลังจากนั้น กดปุ่ม   
     8.3 จะปรากฏหน้าจอ ให้น าไฟล์เข้าสู่ระบบ (Upload Files) ดังนี้ 
 

 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอเมนูการน าไฟล์เข้าสู่ระบบ  
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ก) กดปุ่ม Choose File --> เลือกไฟล์ดิจิทัลที่ได้จัดท าไว้ 
สมบูรณ์แล้วจากแหล่งจัดเก็บ -->Open  จะปรากฏชื่อไฟล์ที่เราต้องการน าเข้าสู่ระบบฯ จากนั้น กดปุ่ม 

  
ข) จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการลงรายการใน 

ระบบคลังปัญญา ท าการตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งก่อนท าการเผยแพร่  จากนั้น กดปุ่ม  
 

 
ภาพที่ 14 แสดงรายละเอียดการลงรายการที่สมบูรณ์ 

 

รูปที่ 4-29 แสดงหน้าจอรายละเอียดการลงรายการ 
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ค) จะปรากฏหน้าจอ การอนุญาตให้เผยแพร่ผลงาน 

 ให้กดเลือก                  จากนั้น จึงกดปุ่ม     เพ่ือยืนยันการ 

จัดท าและเผยแพร่ผลงานในระบบคลังปัญญาฯ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอการอนุญาตให้เผยแพร่ผลงาน 
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ง) จะปรากฏหน้าจอแสดงผลว่า น าไฟล์เข้าสู่ระบบ 
คลังปัญญาเสร็จสมบูรณ์  
 

 
 
 
 

     9.   การตรวจสอบการแสดงผล  
 9.1 กลับมาที่หน้า Home จะสังเกตได้ว่า ผลงานที่น าเข้าสู่ระบบคลังปัญญาฯ ล่าสุดจะแสดงไว้เป็น

ชื่อแรก ให้คลิกเลือกท่ีชื่อผลงาน 
 

 
 

 
   
 
 
 
 

          ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงผลการน าไฟล์เข้าสู่ระบบคลังปัญญาเสร็จ
สมบูรณ์  

 

คลังปัญญาเสร็จสมบูรณ์  

 

        ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอผลงานวิชาการล่าสุดในระบบคลังปัญญา 



-16- 

 

 9.2  จะปรากฏผลงานวิชาการ ให้คลิกที่ View/Open เพ่ือเปิดไฟล์ตรวจสอบ 
 

 
 
 
 9.3  จะปรากฏไฟล์ผลงานวิชาการ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น Bookmark, Link, Secured  
เป็นต้น 
 

 
 

       ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอรายละเอียดต่างๆ ของไฟล์ผลงาน
วิชาการ 

        ภาพที่ 19 แสดงไฟล์ดิจิทัลผลงานวิชาการ 
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 3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)  
การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ใช้บริการสามารถ

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการและสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัล เพ่ือใช้ประกอบการ
อ้างอิง ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 

 
4 ปรับปรุงแก้ไข (Act) 

4.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย รองรับผลงานทางวิชาการท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ ๆ ในอนาคตได้ 
4.2 ปรับปรุงรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยเป็นไปตามมาตรฐาน 

 Dublin Core Metadata เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศบนระบบคลัง
ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 พัฒนาระบบโดยเพิ่มช่องทางในการอัพโหลดผลงานทางวิชาการตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล 
โดยให้เจ้าของผลงานสามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้ด้วยตนเอง 

 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านปริมาณ เพ่ิมปริมาณจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ที่ได้จากผลงานทางวิชาการ    
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบคลังปัญญาฯ สามารถเข้าถึง 
ไฟล์เอกสารที่เป็นดิจิทัลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 

3. ด้านประสิทธิภาพ มีคลังจัดเก็บผลงานทางวิชาการในรูปของไฟล์ดิจิทัลและให้บริการสารสนเทศ  
ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในระดับนานาชาติ  
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือการสร้างคุณค่า 
       1. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
       2. เพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า      
ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ส่งผลต่อชื่อเสียงและมีการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
       3. เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการศึกษา และการวิจัย          
ของมหาวิทยาลัย 
  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ ทราบหลักเกณฑ์ประกอบการปฏิบัติงาน ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

2. การปฏิบัติงานระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่เกิดข้อผิดพลาด 
3. ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการ 

ทรพัยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีผลงานทางวิชาการครอบคลุมทุกคณะ สาขาวิชา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการในยุคสังคมดิจิทัล 
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
       1. ปัญหาและอุปสรรค 
           1.1 ผลงานวิชาการที่ส่งมายังห้องสมุดเพ่ือท าการอัพโหลดเข้าสู่ระบบคลังปัญญาฯ พบว่ารูปเล่ม  
และเนื้อหาไม่เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ห้องสมุดจึงไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการ          
ที่ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ได ้
            1.2 ขาดงบประมาณในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ต้องมีหน่วยความจุข้อมูลที่ค่อนข้างสูงในการรองรับข้อมูลที่มีจ านวนมากและเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี   

1.3 เนื่องจากจ านวนผลงานทางวิชาการมีจ านวนมาก จึงต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
ที่มิ ใช่บรรณารักษ์ เข้ามาช่วยในการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ ระบบคลังปัญญาฯ ท าให้การลงรายกา ร               
ยังมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปในรูปแบบการลงรายการที่เป็นมาตรฐานสากล 
     1.4 ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการรับทราบถึงขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบคลังปัญญาฯ 
อย่างทั่วถึง เนื่องจากมีเพียงบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่ได้เข้าใช้ห้องสมุดเท่านั้นที่จะทราบถึงขั้นตอนการเข้าใช้งาน
โดยการติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า    
 
          2. แนวทางแก้ไข 
              2.1 ควรมีการตั้งคณะท างานในการตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่ม และเนื้อหาให้ถูกต้อง    
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และติดตาม ทวงถามเจ้าของผลงานให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์   
ก่อนส่งมอบมายังห้องสมุดเพื่อท าการอัพโหลดไฟล์เอกสารต่อไป 
               2.2 ควรจัดสรรงบประมาณ และมีการวางแผนบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพ และมีหน่วยความจุมากพอ เพ่ือรองรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคตด้วย 
               2.3 จัดบรรณารักษ์เพ่ือฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่รับผิดชอบการอัพโหลดข้อมูล        
เข้าสู่ระบบคลังปัญญาฯ เพ่ือให้มีความเป็นมาตรฐานในการลงรายการที่เป็นมาตรฐานสากล ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.4 ห้องสมุดควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบคลังปัญญา โดยการจัดให้มีการ
อบรมและฝึกปฏิบัติถึงขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิ ทยาลัยฯ ทุกคน    
ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย 


