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 ค ำน ำ 
 
 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนทางการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ           
อย่างเป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ และเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน
ทางด้านวิชาการ อาทิเช่น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฯลฯ จากคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ภายใต้เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาบนฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์       
(Thai Digital Collection) ในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการป้อนข้อมูลและอัพโหลดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
(TDC) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
ในการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกันเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม 
 ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้คู่มือเล่มนี้         
เสร็จสมบูรณ์ที่สุด  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัย
ของไทย (TDC) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบรรณารักษ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ที่ต้องเข้ามารับผิดชอบงานใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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คู่มือการปฏิบตัิงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital Collection) 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  กลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องสมุด และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เพ่ือใช้ประกอบการอ้างอิงการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การจัดท าฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย เป็นการสร้างเครือข่ายห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา ที่เรียกว่า เครือข่าย 
ThaiLIS จากความเป็นมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งโครงการพัฒนา
ระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง และโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  
ปีต่อมา พ.ศ. 2540 ได้มีการพัฒนาโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) และ
จัดตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  และประกาศจัดตั้ง
ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และในปีพ.ศ. 2543 ได้มีการเสนอแผนแม่บทโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นโครงการระยะที่ 2 ของโครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง ( Thai Library Network-Metropolitan : Thailinet) และ โครงการพัฒนา
ระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ( Provincial University Library Network: Pulinet)  
โดยได้ด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพ่ือพัฒนา
ระบบห้องสมุดให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้
กับงานห้องสมุด สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริการ
สารสนเทศมีความครบถ้วน รวดเร็ว และเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

  การจัดท าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย เป็นการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่ได้จากนักศึกษา  และ
งานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึง
เอกสารด้านวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ิมขึ้น 
ห้องสมุดจึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรและพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และพัฒนาให้เป็น
ระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน         
การค้นคว้า วิจัย สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการโครงการ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection หรือ TDC) ปัจจุบันมีหน่วยงาน
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ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 175 แห่ง และน าข้อมูลเผยแพร่เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศที่จัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่
ระบบจ านวนกว่า 340,000 เล่ม และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวมีความต่อเนื่อง คณะท างานจึงจัดให้มี
การอบรมแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประจ าทุกปีให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital 
Collection)        

      
1.2  วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานตามโครงการการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป 
อิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับการลงรายการตาม
มาตรฐานสากล 

1.2.2 เพ่ือใช้เป็นคู่มือส าหรับผู้เข้ามารับผิดชอบงานใหม่ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ 
ความรับผิดชอบไปจากเดิม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

1.2.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) 
ได้ทราบถึงข้ันตอน และเทคนิคการลงรายการ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 
1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานตามโครงการการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป 
อิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ที่สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับการลงรายการตาม
มาตรฐานสากล 

1.3.2 เป็นคู่มือส าหรับผู้เข้ามารับผิดชอบงานใหม่ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ไปจากเดิม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ได้ทราบ 
ถึงข้ันตอน และเทคนิคการลงรายการ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 
1.4  ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการจัดท าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital 
Collection) ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาและรวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
การจัดท าฐานข้อมูลในส่วนของการจัดเตรียมไฟล์ การป้อนข้อมูลและอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ จนถึง
กระบวนการสิ้นสุดในขั้นตอนการแสดงผลข้อมูล คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ ในการ
ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ ในสังกัดกลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการ     
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อมีวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย
ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเข้าสู่ฐานข้อมูล TDC เป็นประจ าทุกป ี
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1.5  ค ำจ ำกัดควำม/นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5.1 กำรจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การจัดเก็บ และแสดงเอกสาร 

ฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

1.5.2 วิทยำนิพนธ์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.5.3 งำนวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนคร 

1.5.4 ผู้ใช้ระบบ หมายถึง บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีสิทธิ์ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ 
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บทท่ี 2 
โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
 ส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโน โลยี ส ารสน เทศ  (Office of Academic Resource and 
Information Technology) แรกเริ่มด าเนินการได้จัดตั้ งเป็นโครงการจัดตั้ งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มี
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิสัยทัศน์ 
 - เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษา อย่างเต็มศักยภาพ  
มีจริยธรรมและมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 
 
 พันธกิจ 

- ใช้ ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้ 
- ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
- ใช้ ICT เป็นกลไก ในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
- ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT 
- จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 เป้าประสงค์ 

- พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT 
เป็นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศ 

- ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ 
- การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Learning) 
- การเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทาง 
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การศึกษา (e-Management) 
- การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพ่ือพัฒนาประเทศ  

(e-Manpower) 
  

กลยุทธ์ 
- พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
- พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
- พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 
- พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา  

(e-Management Infrastructure) 
- พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
- พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
- พัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน  

(ICT-Based Management) 
- พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 

 
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างของงาน  โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงาน โครงสร้างการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้ 

 2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital Collection) 
 

1) โครงสร้างหน่วยงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-1 โครงสร้างหน่วยงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่ม 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์     
และการสื่อสาร 

งาน 
บริหารทั่วไป 

กลุ่ม 
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

กลุ่ม 
วิทยบริการ 

กลุ่ม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
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2) โครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่ม 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์     
และการสื่อสาร 

หัวหน้างาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่ม 
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

หัวหน้ากลุ่ม 
วิทยบริการ 

หัวหน้ากลุ่ม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้างาน 
วิทยบริการ 

หัวหน้างาน 
ห้องสมุด 

หัวหน้างาน 
วิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา 

หัวหน้างาน 
ผลิตสื่อโสตทัศน์ 

หัวหน้างาน 
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน 
บริการทรัพยากร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหน้างาน 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

หัวหน้างาน 
พัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ 
การสื่อสาร 

หัวหน้างาน 
บริการคอมพิวเตอร ์
และระบบเครือข่าย 

หัวหน้างาน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพที่ 2-2 โครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

ภาพที่ 2-3 โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายธนาวุฒิ  นิลมณี 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 
นางสายธาร  สุเมธอธิคม 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้างานห้องสมุด 
นางบัวระภา  กลยนีย์ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

 

หัวหน้างานวิทยบริการ 
นางสาวโสภา  ไทยลา 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

 

      นางสาวรุ่งทิวา       อึ่งวาระ           บรรณารักษ์ 
      นางสาวนารีนาท      แก้วรุ่งเรือง       บรรณารักษ์ 
      นางสาวอ้อมทิพย์     วงษ์ศรีแก้ว       บรรณารักษ์ 

นางสาวรัตดา       พุทธะศรีเมือง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
นางสาวกมร         สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นางสาวณฤชล       บิลอิสมาแอล  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
นางสุมาลี             พรเจริญ  นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
นางสาวสุรีย์วรรณ      กลันทกสุวัณณ์ นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
นายธีรพัฒน์          จ าลองพิมพ์   นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
นางสาวศิริลักษณ์    แท่นวิมล      นักเอกสารสนเทศ  
นางศิวะพร           อัคคีโรจน์      นักเอกสารสนเทศ 
นางสาววัชรนันท์    ศรีประสงค์    นักเอกสารสนเทศ 
นางพัชรินทร์            จ านงเพียร      นักเอกสารสนเทศ 
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2.1.2 ภาระหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการ
การศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล หมายถึง 
ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป สามารถ
ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่ 
แบ่งตามงาน 1 งาน และกลุ่ม 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ส านักงานผู้อ านวยการ กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มวิทยบริการ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา 

2.1.2.1 ส านักงานผู้อ านวยการ 
งานบริหารทั่วไป 
1) งานธุรการและสารบรรณ 
2) งานบัญชีการเงิน 
3) งานบุคลากร 
4) งานนโยบายและแผน 
5) งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
6) งานฝึกอบรม 
7) งานสถิติและประเมินผล 
8) งานประชาสัมพันธ์ 
9) งานประกันคุณภาพ 

2.1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) งานวานแผนด้านระบบสารสนเทศของส านักงานมหาวิทยาลัย 
2) งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ 
3) งานพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศให้กับส านักงานมหาวิทยาลัย 
4) งานก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) งานพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ 
6) งานดูแลด้านระบบสารสนเทศการบริหาร 
7) งานให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
8) งานดูแลด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในส านักงานมหาวิทยาลัย 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) งานวางแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3) งานบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4) งานระบบการประกันคุณภาพ 



10 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital Collection) 
 

5) งานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
2.1.2.3 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

งานพัฒนาพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
1) งานวางแผนงานด้านเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือข่าย 

ภายในมหาวิทยาลัย 
2) งานวางแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกมหาวิทยาลัย 
3) งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 
4) งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 
5) งานดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคนิค 
6) งานให้บริการต่าง ๆ ด้านอินเตอร์เน็ต 
7) งานให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย            
8) งานให้ค าปรึกษา ตอบค าถามผู้ใช้ทั่วไป 
งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
1) งานดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
2) งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1) งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
2) งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 
3) งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 
4) งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 

2.1.2.4 กลุ่มวิทยบริการ 
งานวิทยบริการ 
1) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2) งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
3) งานวารสารและเอกสาร 
4) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
งานห้องสมุด 
1) งานบริการสารสนเทศและห้องสมุดเทเวศร์ 
2) งานบริการสารสนเทศและห้องสมุดโชติเวช 
3) งานบริการสารสนเทศและห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
4) งานบริการสารสนเทศและห้องสมุดพระนครเหนือ 

2.1.2.5 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 
งานผลิตสื่อโสตทัศน์ 
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ก.พ.อ. ก าหนดให้มี
ต าแหน่งบรรณารักษ์  ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่  21 กันยายน 2553) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , กองบริหารงานบุคคล, 2553) ระบุบทบาทหน้าที่     
ความรับผิดชอบของต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
หนา้ที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ           
ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
2.2.1.1 ด้านการปฏิบัติการ 
 1) จัดหา คัดเลือก จ าแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์     

สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าบัตรรายการ ท าบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป กฤตภาค  
และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

 2) ให้ค าแนะน า ปรึกษา และบริการสืบค้นหนังสือแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และผู้รับบริการภายนอก เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน 
งานวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้ารับ
บริการ 

 4) เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิค  
ใหม่ ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษ์และสารนิ เทศศาสตร์ เพ่ือเสนอแนะ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ 

 5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน      
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

2.2.1.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 2.2.1.3 ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน     

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.2.1.3 ด้านการบริการ 
 1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์ 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมู ล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านบรรณารักษ์ 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล 
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

2.2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของโสภา ไทยลา ต าแหน่งบรรณารักษ์  ระดับ
ปฏิบัติการ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งหัวหน้างานวิทยบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.2.2.1 ด้านปฏิบัติการ 
1) ดูแล ตรวจสอบ คัดเลือก จัดหาและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 

ทั้ง 4 สาขา 
2) ดูแล ตรวจสอบ การวิเคราะห์และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

เทเวศร์ 
3) ดูแล ตรวจสอบ การให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุด 

เทเวศร์ 
4) ดูแล ตรวจสอบ จัดท าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (e-Library) 
5) ดูแล ตรวจสอบ จัดท าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย (Union 

Catalog) 
6) ดูแล ตรวจสอบ จัดท าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย 

(TDC : Thai Digital Collection)  
7) ดูแล ตรวจสอบ จัดท าฐานข้อมูลคลังปัญญา (Repository) 
8) ดูแล ตรวจสอบ การจัดท าฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดเทเวศร์ 
8) จัดท าฐานข้อมูลหนังสือใหม่ห้องสมุดเทเวศร์ (New Book) 
9) จัดท า เผยแพร่ เอกสารวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด 
10) ปรับปรุงฐานข้อมูลหนังสือให้ทันสมัย ถูกต้อง 
11) ด าเนินการรวบรวมสถิติห้องสมุดเทเวศร์ทุกประเภทเพื่อประกอบการวางแผน 

งานห้องสมุด 
12) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.2.2.2 ด้านวางแผน 
  1) ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  
  2) ร่วมจัดท าแผนการปฏิบัติงานห้องสมุดประจ าปี 
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2.2.2.3 ด้านการประสานงาน 
1) ให้ความเห็นและค าแนะน าแก่บุคลากรห้องสมุดและหน่วยงานอื่น ๆ 
2) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
3) ประสานการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

  2.2.2.4 ด้านบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรห้องสมุด 

และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
2) จัดท า เผยแพร่ เอกสารวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนมีความสนใจในกระบวนการ     
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital Collection)             
จึงน ามาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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เริ่มต้น 

ส ารวจจ านวนวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย 

ติดต่อเจา้ของผลงาน       
เพื่อด าเนินการแกไ้ข 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
และคัดกรองผลงาน 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จัดกลุ่มผลงานและรับผลงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ป้อนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล (TDC) 

 ตรวจสอบความถูกต้อง 

สิ้นสุด 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 
เพื่อจัดสรสรรงบประมาณด าเนินการ 

รวบรวมผลงาน 

จัดเตรียมไฟล ์
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai 
Digital Collection) ครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาร์ก และดับลิน คอร์ เมทาดาทาที่ใช้
ในการลงรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  
3.1 หลักเกณฑ์วิธีการการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai 
Digital Collection) เป็นการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยยึดหลักเกณฑ์การลงเมทาดาทาของดับลินคอร์ 
ทั้ง 15 หน่วยข้อมูลย่อยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และคณะกรรมการโครงการได้จัดให้มีการประชุม
ทบทวนการลงรายการในทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง  
ซึ่งในการประชุมทบทวนแต่ละครั้งได้มีข้อตกลงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงรายการเมทาดาทา เพ่ือเป็น
ข้อก าหนดในการจัดท าเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เมทาดาทาส าหรับการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ในยุคอินเทอร์เน็ต เมทาดาทาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรบนเว็บเป็น

ข้อมูลแบบมีโครงสร้างที่พรรณนา อธิบาย ค้นหา ที่ช่วยให้การสืบค้น หรือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ง่ายขึ้น สืบเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเวิร์ดไวด์เว็บ (www) ท าให้มีการสร้าง การเผยแพร่ การ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศมากขึ้น การที่สารสนเทศและทรัพยากรในระบบเครือข่ายเวิร์ดไวด์เว็บ
เพ่ิมขึ้นจ านวนมากท าให้ผู้ใช้ต่างประสบปัญหาในการสืบค้นเรียกดูสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือ
ต่างๆ มาใช้ในการค้นหาสารสนเทศในเครือข่ายแต่ก็ยังประสบปัญหาในการสร้างค าค้นการประเมิน
เอกสาร เครื่องมือดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการสืบค้น จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการบรรยายถึง
สารสนเทศที่มีในระบบเครือข่ายที่เรียกว่า เมทาดาทา 

 3.1.2 ความหมายของเมทาดาทาและดับลินคอร์ เมทาดาทา 
 เมทาดาทา หมายถึง การบรรยายหรือพรรณนาวัตถุสารสนเทศอย่างมีโครงสร้างและ

กฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ข้อมูลการบรรยายหรือพรรณนาเหล่านี้แสดงคุณสมบัติหรือลักษณะของวัตถุสารสนเทศหรือ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการบริหาร ข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อก าหนดทางเทคนิค การสงวน
รักษา และการใช้ เช่น การค้นหา การน าเสนอ เป็นต้น (สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, 2546 : น. 10) 

 Alan Hopkinson (1998) ระบุว่า เมทาดาทา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลการลงรายการและข้อมูลที่ใช้ในการจ าแนกพรรณนาระบุต าแหน่งของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
บนเครือข่าย 
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Sherryn L. Vellucci (1998 : 187) ได้อธิบายว่าดับดับลินคอร์เมทาดาทา หมายถึง 
ชุดหน่วยข้อมูลย่อยส าหรับการลงรายการและค้นคืนทรัพยากร 15 หน่วย แบ่งเป็น 15 หน่วย แบ่งเป็น  
3 ส่วนคือ (1) หน่วยข้อมูลย่อยด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ลักษณะ ต้นฉบับ ภาษา เรื่องที่
เกี่ยวข้อง และขอบเขต (2) หน่วยข้อมูลย่อยด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เจ้าของผลงาน ส านักพิมพ์ 
ผู้ร่วมงาน และสิทธิ (3) หน่วยข้อมูลย่อยด้านรูปแบบ ได้แก่ ปี ประเภท รูปแบบ และรหัส 
  จากความหมายข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ดับลินคอร์ เมทาดาทา หมายถึง ชุดหน่วยข้อมูล
ย่อยที่จัดท าขึ้น เพ่ือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล 
  ดับลินคอร์ เมทาดาทา เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มนักสารสนเทศ นักคอมพิวเตอร์ 
ผู้ผลิตฐานข้อมูลและส านักพิมพ์ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเกี่ยวกับการท าเมทาดาทา (Metadata 
Workshop) ณ เมืองดับลิน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคม 1995 ที่ประชุมได้
ประกาศผลสรุปของการประชุมดังกล่าวคือ การก าหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์ เมทาดาทา 
(Dublin Core Metadata Element Set – DCMES) เพ่ือใช้ลงรายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วยหน่วยข้อมูลย่อยจ านวน 13 หน่วย และจากการประชุมในปี 1996 ได้เพ่ิมหน่วยข้อมูลย่อย
เป็น 15 หน่วยส าหรับหน่วยข้อมูลย่อย 2 หน่วยที่ก าหนดเพ่ิมเติมคือ ลักษณะ และสิทธิ (รัตนา ณ ล าพูน,  
2549 : น. 284 – น. 285) 

 3.1.3 หน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์ เมทาดาทา 
 ประกอบด้วยหน่วยข้อมูลย่อยหลัก (Core Element) และตัวขยาย (Qualifiers)  ซึ่งมี

รายละเอียดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย และข้อตกลงเพ่ิมเติมที่ได้จากการประชุมทบทวน ของกลุ่มสมาชิก
ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดหลักเกณฑ์การลงรายการแต่ละหน่วยข้อมูลย่อย ไว้ดังนี้        
(สุวันนา ทองสีสุกใส, เพ็ญแข ประจงใจ, 2558 : น. 4-5) 
  1) TITLE :  ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้แต่งหรือส านักพิมพ์ก าหนด หมายถึง ชื่อ
เรื่องหลักของทรัพยากร 
        ตัวขยาย Alternative title สามารถขยายเป็นชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องอ่ืน ๆ รวม
ชื่อในภาษาอ่ืน ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ชื่อเรื่องที่แปลชื่อชุด Running Title  

2) CREATOR : Creator ผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของเนื้อหา ซึ่งหมายรวมถึงบุคคล 
(ผู้แต่ง ผู้ถ่ายภาพ ศิลปิน หรือผู้วาดภาพประกอบ) หรือหน่วยงาน  
   ตัวขยาย Email: เป็นการขยายข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ สามารถเพ่ิม 
ตัวขยายข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ที่จะให้ติดต่อได้ 

3) SUBJECT : ค าหรือวลีที่บ่งบอกถึงเนื้อหา ให้ใช้ค าศัพท์ที่มีการควบคุมหรือ 
หัวเรื่องที่เป็นมาตรฐาน เช่น Library of Congress Subject Headings หรือแผนการแบ่งหมวดหมู่ D.C 
       ตัวขยาย SUBJECT: Classification แผนการจัดหมวดหมู่ที่บอกถึง 
ประเภทของหัวเรื่องหรือระบบการแบ่งหมวดหมู่ ได้แก่ 
    - Library of Congress Subject Headings  
    - Dewey  Decimal Classification 
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    - Medical Subject Headings 
    - Library of Congress Classification 
    - Universal Decimal Classification  

4) DESCRIPTION ข้อความที่ให้รายละเอียดของเนื้อหา รวมทั้งบทคัดย่อในกรณี   
ที่เป็นประเภทเอกสาร หรือข้อความบรรยายเนื้อหากรณีที่ เป็นโสตทัศนวัสดุ ตลอดจน URL 
(Uniform Resources Locator) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุเนื้อหาของทรัพยากร 
   ตัวขยาย สามารถขยายหน่วยข้อมูลย่อยเป็นประเภท ดังนี้ 
    - Abstract คือ สาระสังเขปของทรัพยากร 
    - TOC คือ รายชื่อบทหรือเนื้อหาในสารบัญ 
    - URL คือ แบบแผนการเข้ารหัส เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุ
เนื้อหาของทรัพยากร 

5) PUBLISHER ชื่อของหน่วยงานที่จัดท าทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  
ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล โดยให้ลงรายการโดยตรง หรือหน่วยงานที่ลงรายการภายใต้ชื่อของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือชื่อหน่วยงานที่ใช้ชื่อโดยเอกเทศ 

6) CONTRIBUTOR บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบเนื้อหา เช่น  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ ผู้ถ่ายภาพ ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น 
   ตัวขยาย สามารถใช้ตัวขยายประเภทของผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานได้ดังนี้ 
    - CorporateName คือ หน่วยงานที่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานสังกัด 
    - Role คือ บทบาทของผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 
    - Email คือ อีเมล์ของผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 

7) DATE ปี-เดือน-วัน ที่ผลิตหรือสร้างทรัพยากรสารสนเทศซึ่งปรากฏอยู่ในรูป 
เอกสารต้นฉบับใช้ตามมาตรฐาน ISO 8601 YYYY-MM-DD 
   ตัวขยาย สามารถขยายหน่วยข้อมูลย่อยประเภทของปี เพ่ือใช้ประโยชน์
เมื่อมีวันที่หลายประเภท 
    - Create วัน เดือน ปีที่ผลิตทรัพยากรที่ก าลังลงรายการ 
    - Issued วัน เดือน ปีที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ 
    - Modified วัน เดือน ปีที่แก้ไข  
   8) TYPE บรรยายถึงประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยรายชื่อประเภท 
ของทรัพยากรสารสนเทศใช้ตามหลักของ DCMI  

ตัวขยาย คณะท างานได้ก าหนดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 
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- วิทยานิพนธ์/Thesis 
- งานวิจัย/Research report 
- หนังสือหายาก/Rare Book 
- รูปภาพ/Image 
- บทความ/Article 
- เอกสารจดหมายเหตุ/Archive  

9) FORMAT อธิบายรูปแบบการน าเสนอข้อมูลหรือลักษณะรูปร่างของทรัพยากร 
สารสนเทศที่น าลงในฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน IMT 

10) IDENTIFIER ข้อความหรือตัวเลขท่ีใช้ในการระบุชี้เฉพาะทรัพยากร อาจเป็นตัว 
ชี้เฉพาะของ ทรัพยากรในเครือข่าย ได้แก่ URL, URN ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ 
และรวมทั้งตัวบ่งชี้สากล เช่น เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 
   ตัวขยาย สามารถขยายหน่วยข้อมูลย่อยได้ดังนี้ 
    - URL แบบแผนการเข้ารหัส เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุเนื้อหา
ของทรัพยากร 
    - ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
    - ISSN คือ เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 
    - Bibliography citation หมายถึง รายละเอียดทางบรรณานุกรม
ที่ระบุหรือบ่งชี้ทรัพยากร 

11) SOURCE ต้นฉบับ หรือแหล่งที่มาของสารสนเทศ หรือต้นแหล่งของทรัพยากร 
ที่ก าลังลงรายการ อาจเป็นฉบับพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
   ตัวขยาย Call Number ระบุเลขเรียกหนังสือของทรัพยากรที่น ามาสแกน
เป็นดิจิทัล 

12) LANGUAGE ภาษาของเนื้อหา ให้ใช้ค าศัพท์ควบคุมตามรหัสภาษาท่ีเป็น 
มาตรฐาน ใช้ตาม RFC 3066 หรือ ISO 639-2 ก าหนดเป็น tag ที่มีตัวอักษร 
  13) COVERAGE ขอบเขตของเนื้อหาตามภูมิศาสตร์ (Spatial) และเวลา 
(Temporal) และรวมถึงชื่อหน่วยงานตามกฎหมาย 

   ตัวขยาย ประกอบด้วย 
    - Spatial หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์ (ชื่อสถานที่) 
    - Temporal หมายถึง ช่วงเวลาของเนื้อหา 

14) RIGHTS ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของทรัพยากร 
15) Thesis วิทยานิพนธ์ 
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    - Thesis Degree name คือ ชื่อปริญญา (ให้ใช้ชื่อเต็มของ
ปริญญา ตามภาษาของวิทยานิพนธ์นั้น ๆ) 
    - Thesis Degree level คือ ระดับปริญญา  
    - Thesis Degree discipline คือ สาขาวิชา 
    - Thesis Degree grantor คือ มหาวิทยาลัยที่ประสาทปริญญา 
ลงชื่อสถาบันตามที่ปรากฏในตัวเล่มแม้ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว 

  3.1.4 วิธีการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานการสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC 
: Thai Digital Collection) บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
มีบทบาทและหน้าที่ในการป้อนข้อมูลและอัพโหลดวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเข้าระบบจัดเก็บเอกสารฉบับ
เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)       
ตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) การจัดหาและรวบรวม 
  สามารถแบ่งการจัดหาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1.1) วิทยานิพนธ์ ติดต่อประสานงานไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการแจ้งส าเร็จการศึกษาและส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
หรืออาจติดต่อทางคณะในสังกัด มทร.พระนครโดยตรง โดยท าการสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นภาค
การศึกษาในปีนั้น ๆ เพ่ือรวบรวมจ านวนเล่มแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 
   1.2) งานวิจัย ติดต่อประสานงานไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รูปเล่มงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดจะถูกส่งมายังหน่วยงาน โดยท าการสอบถามปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรวบรวมจ านวนเล่มแจ้งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 
  2) การสร้างฐานข้อมูล 
  สามารถแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

2.1) การจัดเตรียมไฟล์ PDF 
2.2) การป้อนข้อมูลและอัพโหลดวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเข้าระบบ TDC  

(Thai Digital Collection) 
2.3) การตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล 
 

  การปฏิบัติงานทั้ง 3 ส่วน มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 
   2.1) การจัดเตรียมไฟล์ PDF มีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1.1) ก า ร ร วบ ร วมวิ ทย านิ พนธ์  แ ล ะ ง านวิ จั ย  ที่ ไ ด้ รั บ            
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง รับผิดชอบวิทยานิพนธ์ 
และงานวิจัย จ าแนกตามหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
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    - ห้องสมุด เทเวศร์  รับผิดชอบผลงานของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, รวมทั้งส านัก, กอง และสถาบันที่อยู่ในพ้ืนที่เทเวศร์
ทั้งหมด อาทิเช่น ส านักงานอธิการบดี, ส านักประกันคุณภาพ, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ฯลฯ 
    - ห้องสมุดโชติเวช รับผิดชอบผลงานของคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
    - ห้องสมุดพณิชยการพระนคร รับผิดชอบผลงานของคณะ
บริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
    - ห้องสมุดพระนครเหนือ รับผิดชอบผลงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.1.2) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา หากตรวจสอบ
รูปเล่ม หรือไฟล์เอกสารแล้วพบว่าเนื้อหาไม่สมบูรณ์ หน้าไม่ครบขาดหายไป จะไม่สามารถน าผลงาน
นั้นเข้าสู่ระบบได้ จึงต้องติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเจ้าของผลงานโดยตรง เพ่ือให้
ได้เนื้อหาที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
    2.1.3) การแปลงไฟล์เอกสารเป็น Portable Document Format 
(.pdf) สามารถจ าแนกตามรูปแบบของเอกสารได้ ดังนี้ 
    - รูปเล่ม น ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยมาสแกนทั้งเล่มโดย
ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro บันทึกไฟล์โดยแยกไฟล์ออกเป็นบท เพ่ือให้ไฟล์แต่ละไฟล์มีขนาด
เล็กลง เนื่องจากไฟล์ที่ได้จากการสแกนจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจ ากัดขนาดไฟล์ไว้ไม่เกิน 5 MB  
    - ไฟล์เอกสาร MS Office เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Pro 
และท าการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์นามสกุล .pdf ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 5 MB ไม่ต้องบันทึกไฟล์แยก
เป็นบท ให้บันทึกไฟล์เป็นการรวมไฟล์ทั้งหมด 
    2.1.4) การตั้งชื่อไฟล์เอกสาร ก าหนดให้บันทึกจากชื่อย่อของ
หน่วยงานเจ้าของผลงานเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ดังนี้  
    - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อักษรย่อคือ TECH 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อักษรย่อคือ HEC  
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อักษรย่อคือ MCT  
- คณะบริหารธุรกิจ อักษรย่อคือ BUS  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อักษรย่อคือ SCI 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ อักษรย่อคือ ENG 
- คณะศิลปศาสตร์  อักษรย่อคือ LARTS 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น อักษรย่อคือ ITFD 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อักษรย่อคือ ARCH 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา อักษรย่อคือ IRD 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อักษรย่อคือ ARIT 
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- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อักษรย่อคือ REGIS 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน อักษรย่อคือ IAUDIT 
- ส านักประกันคุณภาพ อักษรย่อคือ QA 

    - กองกลาง อักษรย่อคือ GAD 
- กองคลัง อักษรย่อคือ FDI 
- กองนโยบายและแผน อักษรย่อคือ PPD 
- กองบริหารงานบุคคล อักษรย่อคือ HRM 
- กองประชาสัมพันธ์ อักษรย่อคือ PRD 
- กองพัฒนานักศึกษา อักษรย่อคือ SDD 
- กองวิเทศสัมพันธ์ อักษรย่อคือ IAD 
- กองศิลปวัฒนธรรม อักษรย่อคือ ACD 
เมื่อก าหนดชื่อย่อหน่วยงานดังกล่าวแล้ว สามารถแยกรูปแบบ 

การตั้งชื่อไฟล์ได้ดังนี้ 
- การตั้งชื่อไฟล์โดยแยกไฟล์ออกเป็นบท ก าหนดให้ตั้งชื่อไฟล์โดย 

ใช้ชื่อย่อหน่วยงานของเจ้าของผลงานเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมาย _ ตามด้วย
ปีงบประมาณ ตามด้วยเครื่องหมาย _ ตามด้วยล าดับที่ของผลงาน ตามด้วยเครื่องหมาย _ ตามด้วย
ชื่อไฟล์แยกตามบท ใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวอย่างเช่น ผลงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ปี งบประมาณ 2558 เ รื่ อ งที่  1 ชื่ อ ไฟล์ บทที่1 สามารถก าหนดชื่ อ ไฟล์ ได้ ดั ง นี้  
TECH_58_01_chapter 1 

- การตั้งชื่อไฟล์โดยการรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียว ก าหนดให้ตั้งชื่อไฟล์ 
โดยใช้ชื่อย่อหน่วยงานของเจ้าของผลงานเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมาย _ ตาม
ด้วยปีงบประมาณ ตามด้วยเครื่องหมาย _ ตามด้วยล าดับที่ของผลงาน ตัวอย่างเช่น ผลงานของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ 2558 เรื่องที่ 1 สามารถก าหนดชื่อไฟล์ได้ดังนี้            
MCT _58_01 
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   2.2) การป้อนข้อมูลและอัพโหลดวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเข้าระบบ TDC 
(Thai Digital Collection) โดยยึดหลักเกณฑ์การลงเมทาดาทาของดับลินคอร์ทั้ง 15 หน่วยข้อมูล
ย่อย ดังนี้ 

หน่วยท่ี DC Element Description 

1. DC.Title ช่ือเรื่อง 

2. DC.Creator ผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน หรือบริการที ่

รับผิดชอบเนื้อหา 

3. DC.Subject หัวเรื่อง ค าส าคญัหรือวลี หรรืหัสการแบ่งหมวดหมู่ที่บ่งบอกเนื้อหา 

4. DC. Description ข้อความที่ให้รายละเอียดของเนื้อหา รวมทั้งบทคัดย่อในกรณีที่เป็นประเภทเอกสาร 
หรือข้อความบรรยายเนื้อหากรณทีี่เป็นโสตทัศนวัสดุ ตลอดจน URL (Uniform 
Resources Locator) ที่เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุเนื้อหาของทรพัยากร 

5. DC. Publisher ช่ือของหน่วยงานท่ีจัดท าทรัพยากรสารนิเทศน้ันๆ ให้อยู่ในรูปของดิจิทัลโดยให้ลง
รายการโดยตรง หรือหน่วยงานท่ีลงรายการภายใต้ชื่อของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ช่ือหน่วยงานท่ีใช้ช่ือโดยเอกเทศ 

6. DC. Contributor บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบเนื้อหา เช่น อาจารยท์ี่ปรึกษา ผู้แปล 
ผู้วาดภาพประกอบ ผู้ถ่ายภาพ ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น 

7. DC. Date ปี-เดือน-วัน ที่ผลิตหรือสร้างทรัพยากรสารสนเทศซึ่งปรากฏอยู่ในรปูเอกสาร
ต้นฉบับใช้ตามมาตรฐาน ISO 8601 YYYY-MM-DD 

8. DC.Type ประเภทและลักษณะเนื้อหาของทรัพยากร 
9. DC. Format อธิบายรูปแบบการน าเสนอข้อมลูหรือลักษณะรูปร่างของทรัพยากรสารสนเทศท่ีน า

ลงในฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ตามมาตรฐาน IMT 
10. DC. Identifier ข้อความหรือตัวเลขท่ีใช้ในการระบุช้ีเฉพาะทรัพยากร อาจเป็นตัวช้ีเฉพาะของ 

ทรัพยากรในเครือข่าย 
11. DC. Source ต้นฉบับ หรือแหล่งที่มาของสารสนเทศ หรือต้นแหล่งของทรัพยากรที่ก าลังลง

รายการ 
12. DC.Language ภาษาของเนื้อหาทรัพยากร 

13. DC.Relation ทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กับทรพัยากรที่ก าลังลงรายการ 
14. DC.Coverage ขอบเขตของเนื้อหาตามภูมิศาสตร ์(Spatial) และเวลา (Temporal) 
15. DC. Rights ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของทรัพยากร 

    
2.3) การแสดงผลข้อมูล 

   การแสดงผลข้อมูลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการ และ
สามารถแก้ไข Matadata ได้ทุก Element ที่ต้องการ 
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3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานพบว่า การลงรายการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม TDC มีข้อสังเกตุอยู่บาง
ประการซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องท าความเข้าใจ โดยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการลงรายการในฐานข้อมูล
ประเภทอ่ืน ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.2.1 วิทยานิพนธ์ 
   หน่วยข้อมูลย่อย (Element) ส าหรับวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
1. Title 

DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 
DC.Title 245$a ชื่อเรื่องของทรัพยากร

สารสนเทศ 
- ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ 
ไม่สามารถซ้ าได ้
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษควร
เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ส าหรับ
อักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ 
นอกนั้นใช้อักษรพิมพ์เล็ก 

DC.Title.Alternative 245$b ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องอ่ืน ๆ 
รวมถึงชื่อในภาษาอ่ืน 

- การบันทึกรายการส่วน
ขยายชื่อเรื่องสามารถบันทึก
ซ้ าได้หลายชื่อเรื่อง โดยกด
ปุ่มเครื่องหมาย + ระบบ 
จะเพ่ิมบรรทัดให้ 
- ส่วนขยายชื่อเรื่องภาษา 
อังกฤษควรเป็นอักษรพิมพ์
ใหญ่ ส าหรับอักษรตัวแรก
และชื่อเฉพาะ นอกนั้นใช้
อักษรพิมพ์เล็ก 

2. Creator 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Creator 100 ผู้รับผิดชอบหลักในส่วน
ขอ ง เ นื้ อห า  ซึ่ ง หม าย
รวมถึ ง  บุ คคลซึ่ ง เ ป็ น
ผู้จัดท าวิทยานิพนธ์ 

- ให้ลงชื่อภาษาไทย ถ้า
เนื้อหาเป็นภาษาไทย และ
ลงชื่ อ เป็ นภาษา อั งกฤษ   
ถ้าเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ 

3. Subject 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Subject.Keyword 653 ค าส าคัญ (Keyword) - การบันทึกข้อมูลหัวเรื่อง กรณี
ถ้ามีหลายหัวเรื่องให้ลงรายการ
แยกหน่วยข้อมูล (Element) 

DC.Subject.LCSH 600,610,611,630, 
650 

หัวเรื่อง Library of Congress 
Subject Headings 
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DC.Subject.ThaSH 600,610,611,630, 
650 

หัวเรื่องส าหรับหนังสือ
ภาษาไทย / คณะท างาน
กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสน เทศ ห้ องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา 

- เครื่องหมายระหว่างหัว
เรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อย
ให้เว้นหน้าหลัง 
-  การบันทึกหัวเรื่องสามารถ
บันทึกซ้ าได้หลายหัวเรื่อง 
โดยกดปุ่ม + ระบบจะเพ่ิม
บรรทัดให ้
- การบันทึกข้อมูลหัวเรื่อง
ประเภทเลขหมู่ให้ลงเฉพาะ
เลขหมู่ ไม่ต้องลงเลขผู้แต่ง 

DC.Subject.Others 600,610,611,630, 
650 

หัวเรื่องส าหรับหนังสือ
ภาษาไทย / สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

DC.Subject.Classifica- 
tion. DCC 

082 แผนการจัดหมู่ D.C.C. 
(Dewey Decimal 
Classification ) 

4. Description 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Description.Abstract 520 บทคัดย่อ - ให้ลงรายการบทคัดย่อไทย 
และ อังกฤษ แยกคนละ
หน่วยข้อมูล 
- ถ้าลงรายการนี้ผู้ใช้สามารถ
สืบค้นได้ 
- ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ข อ ง
คณะท างานฯ ให้เผยแพร่
บทคัดย่อแบบ public 

5. Publisher 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Publisher  ชื่อของหน่วยงานที่จัดท า
ทรัพยากรสารสน เทศ   
นั้น ๆ  
ให้อยู่ ในรู ปของดิ จิทั ล 
โดยให้ลงรายการโดยตรง 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ ล ง
รายการภายใต้ชื่ อของ
ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด    
หรือชื่อหน่วยงานที่ใช้ชื่อ
โดยเอกเทศ 
 

- ให้ลงรายการภายใต้ชื่อ
หน่วยงานใหญ่ ตามด้วยชื่อ
หน่วยงานย่อย และต้องใส่
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย  .  ( จุ ด ) 
คั่นกลางระหว่างหน่วยงาน
ใหญ่กับหน่วยงานย่อย  
- เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ใ ห้ ใ ส่  Publisher เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ หากเนื้อหา
เป็นภาษาไทย ต้องใส่เป็น
ภาษาไทย 
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DC.Publisher. Place  เ มื อ ง ที่ ห น่ ว ย ง า น ที่
รับผิดชอบในการจัดท า
ทรัพยากรให้เป็นดิจิทัล
ตั้งอยู่ 

- ลงรายการเฉพาะชื่อเมือง
หรือจังหวัดตามภาษาของ
เนื้อหา ไม่ต้องมีชื่อเมือง
หรือจังหวัดในภาษาอ่ืนใน
วงเล็บ และไม่ต้องลงที่อยู่
เต็ม 

DC.Publisher.Email  อี เมล์ ของหน่ วยงานที่
จัดท าทรัพยากรสารสน 
เทศให้เป็นดิจิทัล 

 

6. Contributor 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Contributor 700,710 บุ คคลหรื อหน่ ว ย ง าน   
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ 
เนื้ อหา  เช่ น  อาจารย์     
ที่ปรึกษา ผู้แปล ผู้วาด
ภาพประกอบ ผู้ถ่ายภาพ 
ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น 

- ก า ร ล ง ร า ย ก า ร ใ ห้ ล ง
เหมือนกับ DC.Creator 
- การบันทึก สามารถบันทึก
ซ้ าได้หลายหัวเรื่อง โดยการ
กดปุ่ม + ระบบจะเพ่ิม
บรรทัดให้  

DC.Contributor.Role 700$e,710$e บทบาทของผู้ร่วม
สร้างสรรค์ผลงาน 

- ถ้ ามีอาจารย์ที่ ปรึ กษา   
ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา    
ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา    
มีแต่คณะกรรมการให้ใส่ชื่อ
ประธานคณะกรรมการ 
และใส่บทบาทตามที่ปรากฏ
ในเอกสาร เช่น ประธาน
กรรมการ 

DC.Contributor.Email  อีเมล์ของผู้ร่วมสร้างสรรค์
ผลงาน 

- ลงรายการเหมือน อีเมล์
ของ DC.Creator 

7. Date 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Date.Created 260$c ปีที่ผลิตวิทยานิพนธ์จะใส่
ปี พ.ศ. หรือปี ค.ศ. ให้ลง
ตามที่ปรากฏในหน้าปก
ในของวิทยานิพนธ์ 

- ใส่เฉพาะปีพิมพ์ ไม่ต้องลง 
วัน เดือน 
- กรณีท่ีไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปีที่
ผลิต ให้ใส่เลขศูนย์ 4  ตัว เช่น 
0000 เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบว่าไม่มี
ข้อมูล และถ้าไม่แน่ใจให้ใส่
เครื่องหมาย ? ไว้หลังปี 
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DC.Date.Modified  วันที่แก้ไขเอกสารดิจิทัล
ในระบบ TDC 

 
- ไม่ต้องลงรายการระบบ
ก าหนดให้เองอัตโนมัติ DC.Date.Issued  วันที่น าเอกสารดิจิทัลขึ้น

ระบบ TDC 
8. Type 

DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 
DC.Type  บรรยายถึงประเภทของ

เ นื้ อ ห า ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ คณะท างาน
ได้ก าหนดประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ วิทยานิพนธ์/Thesis 

- ระบบได้ใส่ type ตามที่
คณะท างานได้ตกลงร่วมกัน
ไว้ในตาราง สามารถเลือก
ได้ตามประเภทเอกสาร   
ให้ เลือกโดยไม่ต้องแก้ ไข   
ใด ๆ 

9. Format 
 DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Format 
 
 

 อ ธิ บ า ย รู ป แ บ บ ก า ร
น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ห รื อ
ลั ก ษ ณ ะ รู ป ร่ า ง ข อ ง
ทรัพยากรสารสน เทศ    
ที่น าลงในฐานข้อมูลที่อยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรฐาน IMT 

- คณะท างานได้ก าหนด
รูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
ของวิทยานิพนธ์เป็น PDF 
file เท่านั้น 
- ขนาดของไฟล์ ระบบจะ
ค านวณ ให้ เ อ ง ตาม ไฟล์     
ที่ upload ขึ้น 

10. Identifier 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Identifier.ISBN  
 

020$a ISBN ของทรัพยากร - การลงรายการไม่ต้องมี
เครื่องหมาย ( - ) คั่นที่เลข 
ISBN 

11. Source 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Source 
 

082 Call Number ของ
เอกสารต้นฉบับ 

- ถ้าต้องการให้ค้นต้นฉบับ
พิมพ์ได้ ให้ลงรายการเลข
เรียกหนั งสือของตัว เล่ ม  
ห น่ ว ย ง า น ใ ด ที่ ไ ม่ เ ก็ บ
ต้ น ฉ บั บ เ มื่ อ จั ด ท า เ ป็ น
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้อง
ลงรายการเลขเรียกหนังสือ 
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12. Language 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Language   ภาษาของเนื้อหา ใช้ตาม 
RFC 3066 หรือ ISO 
639-2 ก าหนดเป็น tag ที่
มีตัวอักษร 

- ร ะบ บ ไ ด้ ก า ห น ด  DC. 
Language ต า ม รู ป แ บ บ
ภ า ษ า  ISO 639-2 ใ ห้
สามารถเลือกได ้

13. Coverage 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Coverage.Spatial 650$z,651 ข อ บ เ ข ต ข อ ง เ นื้ อ ห า   
แบ่งตามภูมิศาสตร์ 

- ใช้ส าหรับทรัพยากรที่ มี
ข อ บ เ ข ต ข อ ง เ นื้ อ ห า
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ชื่ อ ท า ง
ภูมิศาสตร์ ถ้าเนื้อหาไม่ระบุ
เจ าะจงถึ งขอบ เขตของ
เ นื้ อ ห า ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์      
ไม่ต้องลงรายการ 

DC.Coverage.Temporal 650$y ข อ บ เ ข ต ข อ ง เ นื้ อ ห า   
แบ่งตามช่วงเวลา 

- 

14. Rights 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Rights  ข้อมูล เกี่ ยวกับลิขสิทธิ์ 
ของทรัพยากร 

- ระบบจะน าค่าของหน่วยงาน
ที่ ป้ อนข้ อมู ล ( ปกติ เ ป็ น
ห น่ ว ย ง า น เ ดี ย ว กั น กั บ
เจ้าของลิขสิทธิ์) มาใส่ให้
โดยอัตโนมัติ เว้นแต่มีค่า
เป็นอย่ าง อ่ืน ก็สามารถ
แก้ไขได ้

DC.Rights.Access  การระบุสิทธิในการใช้ - ระบบข้ึนให้เองตามที่
เลือกภาษาของเอกสาร 
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15. Thesis 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 
Thesis.Degree Name 502 ชื่อปริญญา (ให้ใช้ชื่อเต็ม

ของปริญญาตามภาษา
ของวิทยานิพนธ์นั้น ๆ) 

- Site Admin จ ะ ต้ อ ง
ก าหนดค่าอ้างอิงวิทยานิพนธ์
ล่วงหน้าไว้ก่อนเพ่ือผู้บันทึก
ข้อมูลสามารถเลือกได้จาก 
drop down list 

Thesis.Degree Level 502 ระดับปริญญา 
Thesis.Degree 
Descipline 

502 สาขาวิชา 

Thesis.Degree Grantor 710$a มหาวิทยาลัยที่ประสาท
ปริญญา 

- ลงชื่อสถาบันตามที่ปรากฏ  
ในตัวเล่ม 

 
  3.2.2 งานวิจัย 
   หน่วยข้อมูลย่อย (Element) ส าหรับงานวิจัย ประกอบด้วย 
 
1. Title 

DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 
DC.Title 245$a ชื่อเรื่องของทรัพยากร

สารสนเทศ 
- ชื่อเรื ่องของงานวิจัย     
ไม่สามารถซ้ าได ้
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษควร
เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ส าหรับ
อักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ 
นอกนั้นใช้อักษรพิมพ์เล็ก 

DC.Title. Alternative 245$b,246 ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องอ่ืน ๆ 
รวมถึงชื่อในภาษาอ่ืน 

- การบันทึกรายการส่วน
ขยายชื่อเรื่องสามารถบันทึก
ซ้ าได้หลายชื่อเรื่อง โดยกด
ปุ่มเครื่องหมาย + ระบบจะ
เพ่ิมบรรทัดให้ 
- ส่ ว น ข ย า ย ชื่ อ เ รื่ อ ง
ภาษาอังกฤษควรเป็นอักษร
พิมพ์ใหญ่ส าหรับอักษรตัว
แรกและชื่อเฉพาะ นอกนั้น
ใช้อักษรพิมพ์เล็ก 
 
 



29 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital Collection) 
 

2. Creator 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Creator 100 ผู้รับผิดชอบหลักในส่วน
ขอ ง เ นื้ อห า  ซึ่ ง หม าย
รวมถึ ง  บุ คคลซึ่ ง เ ป็ น
ผู้จัดท างานวิจัย 

- การบันทึกรายการผู้
สร้างสรรค์งาน สามารถ
บันทึกซ้ าได้หลายคน โดย
การกดปุ่ม + ระบบจะเพ่ิม
บรรทัดให ้DC.Creator.Orgname 100$u,110$u, 

700$u,710$u 
หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
สังกัด เช่น ภาควิชา คณะ 
หรือหน่วยงานที่นักวิจัย
สังกัดอยู่ 

DC.Creator.Email  E-mail address ของ
ผู้ท าวิจัย 

 

3. Subject 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Subject.Keyword 653 ค าส าคัญ (Keyword)  
 
- การบันทึกข้อมูลหัวเรื่อง 
กรณีถ้ามีหลายหัวเรื่องให้ลง
รายการแยกหน่วยข้อมูล 
(Element) 
- เ ค รื่ อ ง หมา ย ร ะหว่ า ง    
หัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่อง
ย่อยให้เว้นหน้าหลัง 
- ก า ร บั น ทึ ก หั ว เ รื่ อ ง
สามารถบันทึกซ้ าได้หลาย
หัวเรื่อง โดยกดปุ่ม + ระบบ
จะเพ่ิมบรรทัดให้ 
- การบันทึกข้อมูลหัวเรื่อง
ป ร ะ เ ภ ท เ ล ข ห มู่  ใ ห้ ล ง
เฉพาะเลขหมู่ ไม่ต้องลงเลข
ผู้แต่ง 
 
 
 
 
 

DC.Subject.LCSH 600,610,611,630, 
650 

หัวเรื่อง Library of 
Congress Subject 
Headings 

DC.Subject.ThaSH 600,610,611,630, 
650 

หัวเรื่องส าหรับหนังสือ
ภาษาไทย / คณะท างาน
กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสน เทศ ห้ องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา 

DC.Subject.Others 600,610,611,630, 
650 

หัวเรื่องส าหรับหนังสือ
ภาษาไทย / สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 

DC.Subject.Classificati
on. DCC 

082 แผนการจัดหมู่ D.C.C. 
(Dewey Decimal 
Classification ) 
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4. Description 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Description. 
Abstract 

520 บทคัดย่อ - ให้ลงรายการบทคัดย่อ
ไทย และอังกฤษ แยกคนละ
หน่วยข้อมูล 
- ถ้าลงรายการนี้ผู้ใช้สามารถ
สืบค้นได้ 
- ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ข อ ง
คณะท างานฯ ให้เผยแพร่
บทคัดย่อแบบ public 
 

5. Publisher 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Publisher  ชื่อของหน่วยงานที่จัดท า
ทรัพยากรสารนิเทศนั้น ๆ  
ให้อยู่ ในรู ปของดิ จิทั ล 
โดยให้ลงรายการโดยตรง 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ ล ง
รายการภายใต้ชื่ อของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ชื่อหน่วยงานที่ใช้ชื่อโดย
เอกเทศ 
 

- ให้ลงรายการภายใต้ชื่อ
หน่วยงานใหญ่ ตามด้วยชื่อ
หน่วยงานย่อย และต้องใส่
เครื่องหมาย . (จุด) คั่นกลาง
ระหว่างหน่วยงานใหญ่กับ
หน่วยงานย่อย  
- เ อ ก ส า ร ที่ เ ป็ น ภ า ษ า 
อังกฤษ ให้ ใส่  Publisher 
เป็ นภาษา อั งกฤษ  หาก
เนื้อหาเป็นภาษาไทย ก็ต้อง
ใส่เป็นภาษาไทย 

DC.Publisher. Place  เ มื อ ง ที่ ห น่ ว ย ง า น         
ที่รับผิดชอบในการจัดท า
ทรัพยากรให้เป็นดิจิทัล
ตั้งอยู่ 

- ลงรายการเฉพาะชื่อเมือง
หรือจังหวัดตามภาษาของ
เนื้อหา ไม่ต้องมีชื่อเมือง
หรือจังหวัดในภาษาอ่ืนใน
วงเล็บ และไม่ต้องลงที่อยู่
เต็ม 

DC.Publisher.Email  อี เ ม ล์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น      
ที่ จั ด ท า ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศให้เป็นดิจิทัล 
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6. Contributor 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Contributor 700,710 บุ คคลหรื อหน่ ว ย ง าน   
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ 
เนื้อหา เช่น อาจารย์ที่
ป รึ กษา  ผู้ แปล  ผู้ ว าด
ภาพประกอบ ผู้ถ่ายภาพ 
ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น 

- ก า ร ล ง ร า ย ก า ร ใ ห้ ล ง
เหมือนกับ DC.Creator 
- การบันทึก สามารถบันทึก
ซ้ าได้หลายหัวเรื่อง  โดย 
การกดปุ่ม + ระบบจะเพ่ิม
บรรทัดให้  
 

DC.Contributor.Role 700$e,710$e บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ ร่ ว ม
สร้างสรรค์ผลงาน 

- ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ใส่ ชื่ ออาจารย์ที่ ป รึ กษา    
ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษามี
แต่คณะกรรมการให้ใส่ชื่อ
ประธานคณะกรรมการ 
และใส่บทบาทตามที่ปรากฏ
ในเอกสาร เช่น ประธาน
กรรมการ 

DC.Contributor.Email  อีเมล์ของผู้ร่วมสร้างสรรค์
ผลงาน 

- ลงรายการเหมือน อีเมล์
ของ DC.Creator 

7. Date 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Date.Created 260$c ปีที่ผลิตวิทยานิพนธ์จะใส่
ปี พ.ศ. หรือปี ค.ศ. ให้ลง
ตามที่ปรากฏในหน้าปก
ในของงานวิจัย 

- ใส่เฉพาะปีพิมพ์ ไม่ต้องลง 
วัน เดือน 
- กรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ปีที่ผลิต ให้ใส่ เลขศูนย์  4  
ตัว เช่น 0000 เพ่ือให้ผู้ ใช้
ทราบว่าไม่มีข้อมูล และถ้า
ไม่แน่ใจให้ใส่เครื่องหมาย ? 
ไว้หลังปี 

DC.Date.Modified  วันที่แก้ไขเอกสารดิจิทัล
ในระบบ TDC 

 
- ไม่ต้องลงรายการระบบ
ก าหนดให้เองอัตโนมัติ 
 
 
 
 

DC.Date.Issued  วันที่น าเอกสารดิจิทัลขึ้น
ระบบ TDC 
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8. Type 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Type  บรรยายถึงประเภทของ
เ นื้ อ ห า ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ คณะท างาน
ได้ก าหนดประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ งานวิจัย/Research 
report 

- ระบบได้ใส่ type ตามที่
คณะท างานได้ตกลงร่วมกัน
ไว้ในตาราง สามารถเลือก
ได้ตามประเภทเอกสาร   
ให้ เลือกโดยไม่ต้องแก้ ไข   
ใด ๆ 

9. Format 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Format 
 
DC.Format 
 

 อ ธิ บ า ย รู ป แ บ บ ก า ร
น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ห รื อ
ลั ก ษ ณ ะ รู ป ร่ า ง ข อ ง
ทรัพยากรสารสน เทศ    
ที่น าลงในฐานข้อมูลที่อยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรฐาน IMT 

- คณะท างานได้ก าหนด
รูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
ของวิทยานิพนธ์เป็น PDF 
file เท่านั้น 
- ขนาดของ ไฟล์  ร ะบบ    
จะค านวณให้เองตามไฟล์  
ที่ upload ขึ้น 

10. Identifier 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Identifier.ISBN  
 

020$a ISBN ของทรัพยากร - การลงรายการไม่ต้องมี
เครื่องหมาย ( - ) คั่นที่เลข 
ISBN 

11. Source 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Source 
 

082 Call Number ของ
เอกสารต้นฉบับ 

- ถ้าต้องการให้ค้นต้นฉบับ
พิ ม พ์ ไ ด้  ใ ห้ ล ง ร า ย ก า ร    
เลขเรียกหนังสือของตัวเล่ม  
ห น่ ว ย ง า น ใ ด ที่ ไ ม่ เ ก็ บ
ต้ น ฉ บั บ เ มื่ อ จั ด ท า เ ป็ น
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้อง
ลงรายการเลขเรียกหนังสือ 
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12. Language 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Language   ภาษาของเนื้อหา ใช้ตาม 
RFC 3066 หรือ ISO 
639-2 ก าหนดเป็น tag ที่
มีตัวอักษร 

- ร ะ บ บ ไ ด้ ก า ห น ด 
DC.Language ตามรูปแบบ
ภาษา ISO 639-2 ให้
สามารถเลือกได ้

13. Coverage 
DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 

DC.Coverage.Spatial 650$z,651 ขอบเขตของเนื้อหาแบ่ง
ตามภูมิศาสตร์ 

- ใช้ส าหรับทรัพยากรที่มี
ข อ บ เ ข ต ข อ ง เ นื้ อ ห า
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ชื่ อ ท า ง
ภูมิศาสตร์ ถ้าเนื้อหาไม่ระบุ
เจ าะจงถึ งขอบ เขตของ
เ นื้ อ ห า ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์      
ไม่ต้องลงรายการ 

DC.Coverage.Temporal 650$y ขอบเขตของเนื้อหาแบ่ง
ตามช่วงเวลา 

 
- 

 
14. Rights 

DC Element MARC Description การลงรายการในฐานข้อมูล 
DC.Rights  ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ

ทรัพยากร 
- ร ะ บ บ จ ะ น า ค่ า ข อ ง
หน่ ว ย ง านที่ ป้ อนข้ อมู ล 
( ป ร ก ติ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น
เดียวกันกับเจ้าของลิขสิทธิ์) 
มาใส่ให้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่
มีค่าเป็นอย่างอ่ืน ก็สามารถ
แก้ไขได ้

DC.Rights.Access  การระบุสิทธิในการใช้ - ระบบขึ้ น ให้ เ องตามที่
เลือกภาษาของเอกสาร 
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บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย TDC ฉบับนี้ได้
อธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมไฟล์ PDF  การป้อนข้อมูลและอัพโหลดวิทยานิพนธ์ งานวิจัย เข้าระบบ 
TDC (Thai Digital Collection) จนถึงการตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล รวมทั้งจัดท าตัวอย่างการ
ป้อนข้อมูลเข้าระบบ ประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัย เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กลุ่มวิทยบริการ ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. – ก.ย. 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึ งได้ก าหนดกิจกรรมในการ
ด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 

 
4.1 กิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

 

กิจกรรม 

เวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ส ารวจจ านวน วิทยานิพนธ์ 
และงานวิจัย 

            

2. แจ้ งส านั กงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 
( ส ก อ . )  เ พื่ อ จั ด ส ร ร
งบประมาณด าเนินการ 

            

3. แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

4.  รวบรวมผลงาน             
5.  ตรวจสอบความถูกต้อง
และคัดกรองผลงาน 

            

6.  จัดกลุ่มผลงานและรับ
ผลงาน 

            

7.  จัดเตรียมไฟล์             
8. ป้ อนข้ อมู ลเข้ าสู่ ฐาน 
ข้อมูล (TDC) 

            

9.  ตรวจสอบความถูกต้อง             
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4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 ส าหรับเทคนิคการปฏิบัติงาน ได้ยกเป็นกรณีตัวอย่างศึกษาในกระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงานของคณะท างานซึ่งสามารถแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

4.2.1 การจัดเตรียมไฟล์ PDF 
4.2.2 การป้อนข้อมูลและอัพโหลดวิทยานิพนธ์ งานวิจัย เข้าระบบ TDC (Thai Digital 

Collection) 
4.2.3 การตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล 
 
4.2.1 การจัดเตรียมไฟล์ PDF 
ไฟล์เอกสารที่ได้จากการจัดเตรียมมี 2 ช่องทาง ดังนี้ 

4.2.1.1 การแปลงจากไฟล์ Ms.Word เป็นไฟล์ PDF ซึ่งห้องสมุดจะได้รับข้อมูล 
วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยในรูป MS.Word ห้องสมุดต้องแปลงไฟล์ให้เป็น PDF โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Pro        คลิกเลือก File      คลิกเลือก 
Create PDF        คลิกเลือก From File 
 

 
ภาพที่ 4-1 การแปลงจากไฟล์ Ms.Word เป็นไฟล์ PDF 
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2) โดย คลิกเลือกไฟล์ Ms.Word ที่ต้องการแปลงไฟล์  คลิกปุ่ม Open 
 

 
ภาพที่ 4-2 เลือกจากไฟล์ Ms.Word 

 
3) โปรแกรมจะท าการแปลงไฟล์ Ms.Word เป็นไฟล์ PDF ทันที ดังภาพที่ 4-3   
 
 

 
ภาพที่ 4-3 Ms. Word ที่แปลงเป็นไฟล์ PDF 
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4.2.1.2 การสร้างไฟล์ PDF จากการสแกนเอกสาร 
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ที่ส่งมาในรูปแบบของตัวเล่มเมื่อผ่านการตรวจสอบเนื้อหา 

ภายในตัวเล่มว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงท าการตัดเล่มเพ่ือให้สามารถเข้าเครื่องสแกนได้ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์จะต้องติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์) ขั้นตอนการสแกนเอกสาร มีดังนี้ 

1) เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Pro       คลิกเลือก File       คลิกเลือก 
Create PDF       คลิกเลือก From Scanner       คลิกเลือกรูปแบบและคุณสมบัติเอกสาร    
ที่ต้องการสแกน ได้แก่ 

- Black & White Document : เอกสารแบบขาว – ด า 
- Grayscale Document : เอกสารแบบสีเทา 
- Color Document : เอกสารแบบสี 
- Color Image : การสแกนภาพสี 
- Custom Scan :  การตั้งค่า / รายละเอียดในการสแกน 
- Configure Presets : การก าหนดการตั้งค่าเครื่องสแกน 
 

 
ภาพที่ 4-4 การสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF 
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2) เมื่อก าหนดรูปแบบที่ต้องการแล้วเครื่องสแกนจะท างานทันที ดังภาพที่ 4-5 

 
ภาพที่ 4-5 หน้าจอแสดงการท างานของเครื่องสแกน 

 
3) เมื่อเครื่องสแกนท าการสแกนเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง 

 Acrobat Scan ซึ่งมีรายละเอียด ดังภาพที่ 4-6 โดยแสดงตัวเลือกบนหน้าต่าง Acrobat Scan ดังนี้ 
 

 Scan is Complete : สแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 Scan more page (sheet 2) :  เลือกหากต้องการสแกนเอกสารเพ่ิมเติม 
 Scan reverse sides (reverse of sheet 1) : การสแกนกลับด้าน  

 

 
ภาพที่ 4-6 แสดงตัวเลือกบนหน้าต่าง Acrobat Scan 
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4) เมื่อคลิกเลือก Scan is Complete : สแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรแกรม   
จะประมวลผลเป็นไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ PDF  

 

 
ภาพที่ 4-7 ไฟล์เอกสาร PDF ที่ได้จากการสแกน 

 
 4.2.1.3 การปรับเปลี่ยนแก้ไขไฟล์ PDF 
  1) การลบหน้าเอกสาร (Delete pages)  
  ไฟล์เอกสารที่ไม่ต้องการ สามารถท าการลบได้ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

   1.1) แถบเมนูค าสั่ง       เลือก Document       คลิกเลือก Delete 
Pages  
 

 
ภาพที่ 4-8 แสดงการลบเอกสาร (Delete Page) 
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   1.2) เลือก Selected ในกรณีที่ต้องการลบเพียง 1 หน้า หรอืหากต้องกลบ 
หลาย ๆ หน้าพร้อมกัน ให้เลือก From และก าหนดช่วงเลขหน้าที่ต้องการท าการลบจากหน้าที่ ... ถึง
หน้าที่ ... แล้วคลิกปุ่ม OK 
 

 
                      ภาพที่ 4-9 ตัวเลือกการลบเอกสาร (Delete pages) 

 
    1.3) จะปรากฏหน้าต่าง Adobe Acrobat ดังภาพที่ 4-10 จะมีข้อความ 

ถามว่าต้องการลบหน้า 1 ถึงหน้า 5 หรือไม่ให้คลิก Yes ถ้าต้องการลบ 
 

 
ภาพที่ 4-10 ยืนยันการลบหน้าเอกสาร 

 
  2) การแทรกหน้าเอกสาร (Insert Page) 
  เมื่อมีเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม สามารถแทรกหน้าเอกสารได้ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

  2.1) แถบเมนูค าสั่ง       เลือก Document        คลิกเลือก Insert 
Pages        คลิกเลือก From File   
  

 
ภาพที่ 4-11 แสดงการแทรกหน้าเอกสาร 
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  2.2) จะปรากฏหน้าต่าง Select File To Insert        เลือกไฟล์ 
ที่ต้องการแทรกและ        กดปุ่ม Select  

 

 
ภาพที่ 4-12 แสดงหน้าต่างเลือกไฟล์ที่ต้องการแทรก 

 
  2.3) จะปรากฏหน้าต่าง Insert Pages        เลือก Location มีให ้

เลือก After (หลัง) และ Before (ก่อน)        เลือก Page มีให้เลือก First (หน้าแรก), Last (หน้า
สุดท้าย), Page (หน้าที่...) ใหร้ะบุเลขหน้า        คลิกปุ่ม OK 

 

 
ภาพที่ 4-13 แสดงหน้าต่างเงื่อนไข Insert Pages 

 
  3) การหมุนปรับหน้าเอกสาร (Rotate) 
  เอกสารที่ได้จากการสแกนอาจมีบางหน้าที่อาจกลับหัวผิดรูปแบบ สามารถหมุนปรับ
หน้าเอกสารได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  3.1) แถบเมนูค าสั่ง        เลือก Document        คลิกเลือก 
RotatePages (Shift+Ctrl+R) 
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ภาพที่ 4-14 แสดงการหมุนปรับหน้าเอกสาร 

 
  3.2) จะปรากฏหน้าต่าง Rotate Pages         ก าหนดทิศทางการหมุน 

ปรับหน้าเอกสาร ดังตัวเลือกต่อไปนี้  
  - Counterclockwise 90 degrees : หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา 
  - Clockwise 90 degrees : หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา 
  - 180 degrees :  หมุน 180 องศา 

       ก าหนดหน้าเอกสารที่ต้อการหมุน        ในส่วนของ Rotate เลือก Even and Odd 
Pages เพ่ือก าหนดให้หมุนทั้งหน้าเลขคู่และหน้าเลขคี่       คลิกปุ่ม OK จะได้เอกสารที่หมุนปรับ
หน้าได้ตามต้องการ 

 

 
ภาพที่ 4-15 แสดงหน้าต่างเงื่อนไข Rotate Pages 
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  4) การท า Bookmark 
  4.1) เปิดไฟล์เอกสาร        เลือกหน้าที่ต้องการท า bookmark  

 คลิกเลือกเครื่องมือ Bookmark (ไอคอน  ด้านขวามือ)  
 

 
ภาพที่ 4-16  แสดงหน้าต่างการท า Bookmark 

 
  4.2) เลื่อนหน้าเอกสารให้อยู่ด้านบนสุด        คลิกเลือก New  

Bookmark (ไอคอน  ด้านบน)         พิมพ์ข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง และกด Enter 
 

 
ภาพที่ 4-17 การพิมพ์ข้อความบน Bookmark 
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  5) การลบ Bookmark 
  5.1) จากหน้าจอการท า Bookmark         คลิกขวาตรงข้อความ 

Bookmark ที่ต้องการลบ        คลิกเลือกค าสั่ง Delete 
   

 
ภาพที่ 4-18 แสดงการลบ Bookmark 

 
  6) การจัดรวมกลุ่มของ Bookmark 
  สามารถสร้าง Bookmark ตามโครงร่างของเนื้อหา โดยวิธีการจัดรวมกลุ่มที่มีหัวข้อ
ใหญ่ หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

  6.1) จากหน้าจอการท าBookmark      คลิกเลือกข้อความ Bookmark  
ที่ต้องการให้เป็นหัวข้อย่อย        คลิกเม้าส์ค้างไว้แล้วลากเม้าส์ที่เป็นลูกศร เลื่อนไปยังข้อความ 
Bookmark ที่ป็นหัวข้อใหญ่ จนปรากฏเป็นสัญลักษณ์  แล้วปล่อยเม้าส์ 

 

 
ภาพที่ 4-19 แสดงการจัดรวมกลุ่มของ Bookmark 
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  7) การท า Link 
  7.1) เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ เลือกหน้าที่ต้องการท า Link        

เลือกเมนูTool        เลือก Advanced Editing       เลือก Link Tool หรือสัญลักษณ ์  
 

 
ภาพที่ 4-20 แสดงการท า Link 

 
  7.2) คลิกลาก cursor เพ่ือคลุมข้อความที่ต้องการท า Link 
 

 
ภาพที่ 4-21 คลุมข้อความที่ต้องการท า Link 

  
  7.3) จะปรากฏหน้าต่าง Create Link        ก าหนดค่า Link 

Appearance สามารถก าหนดได้ดังนี้ 
  - Link Type : ก าหนดว่าจะให้มองเห็นกรอบสี่เหลี่ยมของ Link หรือไม่ 
  - Highlight Style : ก าหนดรูปแบบของ Link 
  - Line Thickness : ก าหนดความหนาของเส้นกรอบ Link 
  - Line Style : ก าหนดลักษณะของเส้นกรอบ  Link  
  - Color : ก าหนดสีของเส้นกรอบ Link  

     ส่วน Link Action สามารถก าหนดการตั้งค่าหน้าที่ของ Link ได้หลายรูปแบบดังนี้ 
  - Go to a page view : การเชื่อมโยง Link ไปยังหน้าของเอกสาร 
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  - Open a file : การเชื่อมโยง Link โดยเลือกจากไฟล์ 
  - Open a web page : การเชื่อมโยง  Link โดยเปิดหน้าเว็บไซต์ 
  - Custom link : การเชื่อมโยง Link ก าหนดเอง 

        คลิก Next  

 
ภาพที่ 4-22 การตั้งค่า Create Link 

 
  7.4) โปรแกรมจะเลือกจุดหมายที่ต้องการสร้าง Link         เลื่อนหน้า 

เอกสารไปยังหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง  Link         คลิกท่ี Set Link 
 

 
ภาพที่ 4-23 การเชื่อมโยง Link 
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  7.5) เมื่อท าการเชื่อมโยง Link ไปยังหน้าเอกสารที่ต้องการแล้ว สามารถ 

ทดสอบว่าท าการ Link ไปยังหน้าได้หรือไม่ โดยคลิกที่สัญลักษณ์  เพ่ือท าการทดสอบ 
 

  8) การรวมไฟล์เอกสาร PDF (Merge File) 
  8.1) หน้าจอโปรแกรม Adobe Acrobat        คลิกเลือกเมนู Create    

       เลือกเมนู  Merge File into a Single PDF… 
 

 
ภาพที่ 4-24 แสดงการ Merge File PDF 

 
  8.2) จะปรากฏหน้าต่าง Combine Files        คลิกปุ่ม Add Files 

จะปรากฏหน้าต่าง Add Files        เลือกไฟล์ที่ต้องการ        คลิกปุ่ม Add Files  
 

 
ภาพที่ 4–25 แสดงการ Add Files 
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  8.3) บนหน้าต่าง Combine Files       จะปรากฏไฟล์ที่ท าการ Add  
Files เข้ามา       คลิกปุ่ม Combine Files เพ่ือท าการรวมไฟล์เอกสาร 

 

 
ภาพที่ 4-26 แสดงการ Combine Files 

 
  8.4) จะปรากฏหน้าต่าง Save As       ใส่ชื่อไฟล์ลงในช่อง File name  

 กดปุ่ม Save เพ่ือบันทึก จะได้ไฟล์ใหม่ที่จัดรวมไฟล์เรียบร้อยแล้ว 
 

 

ภาพที่ 4-27 แสดงการบันทึกไฟล์เอกสาร 
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 4.2.1.4 ระบบความปลอดภัยของเอกสารไฟล์ PDF  
  1) การใส่ลายน้ า (Watermark) 
  การใส่ลายน้ าลงในเอกสารเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของผลงาน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ
หน่วยงานที่จัดท า สามารถท าตามข้ันตอนได้ดังนี้ 

  1.1) แถบเมนูค าสั่ง Document        คลิกเลือก Watermark       
 เลือกAdd…    

 

 
ภาพที่ 4-28 แสดงการใส่ลายน้ า 

 
  1.2) จะปรากฏหน้าต่าง Add Watermark         ตั้งค่าการบันทึกไฟล์ 

เอกสาร (Save Setting) ใส่ชื่อไฟล์เอกสาร       การตั้งค่าในส่วนของ Source มีให้เลือก  
2 รูปแบบ  คือ 1. ใส่ลายน้ าโดยพิมพ์ข้อความ (Text) 2. ใส่ลายน้ าโดยเลือกจากไฟล์เอกสาร (File) 
ให้เลือก (File) ใส่ลายน้ าด้วยภาพตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       ในส่วนของ Appearance 
ก าหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้  

  - Rotation : คลิกเลือก None  
  - Opacity : ความคมชัดของภาก าหนดเป็น 10 % 
   - Scale relative to target page : ก าหนดเป็น 50 % 
    - Location : คลิกเลือก Appear on top of page 

         ในส่วนของ Position เป็นการก าหนดรูปแบบบริเวณที่ต้องการใส่ลายน้ า ก าหนดให้ใส่ 0 
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน       คลิกปุ่ม OK  
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ภาพที่ 4-29 แสดงการตั้งค่าการใส่ลายน้ า 

 
  1.3) จะได้เอกสารที่ปรากฏลายน้ าที่เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ปรากฏอยู่ในทุกหน้า 
 

 
ภาพที่ 4-30 ผลลัพธ์การใส่ลายน้ า 
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 2) การยกเลิกการใส่ลายน้ า 
 2.1) แถบเมนูค าสั่ง Document        คลิกเลือก Watermark   

 เลือกRemove…  
    

 
ภาพที่ 4-31 แสดงการยกเลิกการใส่ลายน้ า 

 
 4.2.1.5 การตั้งค่าคุณสมบัติเอกสาร 
  1) การก าหนดรายละเอียดของไฟล์เอกสาร 

  1.1) เปิดไฟล์เอกสาร       คลิกแถบเมนูค าสั่ง File        เลือก 
Properties… 

  

  
ภาพที่ 4-32 ก าหนดรายละเอียดของไฟล์เอกสาร  

 
  1.2) จะปรากฏหน้าต่าง Document Properties       คลิกท่ีแท็บ 

Description       ก าหนด Tile : ชื่อเรื่อง        ก าหนด Author : ชื่อผู้แต่ง       ก าหนด 
Subject :  หัวเรื่อง       ก าหนด Keywords : ค าส าคัญ 
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ภาพที่ 4-33 การก าหนดค่า Description 

 
  1.3) หน้าต่าง Document Properties        คลิกท่ีแท็บ Security        

 เลือก Password Security 
 

 
ภาพที่ 4-34 การก าหนดค่า  Security 
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  1.4) จะปรากฏหน้าต่าง Password Security – Settings       คลิก 
เลือกเวอร์ชั่นของโปรแกรม Acrobat ที่สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารได้        ในส่วนของ 
Permissions ให้คลิกเลือก  Restrict editing and printing of the document. A password 
will be required in order to change these permission settings ก าหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้  

  - Chang Permissions Password : ก าหนดรหัสผ่านในการเข้าแก้ไขไฟล์ 
PDF  

  - Printing Allowed : คลิกเลือก Low Resolution (150 dpi) 
  - Change Allowed : คลิกเลือก None 

         คลิกปุ่ม OK 
    

 
ภาพที่ 4-35 การตั้งค่าความปลอดภัย 

 
  1.5) จะปรากฏหน้าต่าง Adobe Acrobat – Confirm Permissions 

Password        ให้ยืนยันการใส่รหัสผ่านอีกครั้งโดยพิมพ์รหัสผ่านลงในช่อง Permissions 
Password        คลิกปุ่ม OK 
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ภาพที่ 4-36 ยืนยันการใส่รหัสผ่าน 

 
  1.6) หน้าต่าง Document Properties        คลิกท่ีแท็บ Initial View  

 ในส่วนของ Layout and Magnification ก าหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้ 
  - Navigation tab : คลิกเลือก Bookmarks Panel and Page  

เพ่ือให้แสดงเอกสารพร้อม Bookmark 
  - Page layout : สามารถเลือกให้แสดงทีละหน้า แสดงหน้าแบบต่อเนื่อง 
  - Magnification : สามารถเลือกเป็น % ส าหรับย่อ/ขยายเอกสาร หรือ 

ปรับให้พอดีกับหน้าจอ 
  - Open to page : ก าหนดหน้าที่ต้องการแสดงเมื่อเปิดไฟล์เอกสาร 

 คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการตั้งค่า (เอกสารจะมีผลหลังจากท าการบันทึกและปิดไฟล์)  
 

 
ภาพที่ 4-37 การตั้งค่า  Initial View 
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 4.2.2 การป้อนข้อมูลและอัพโหลดวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเข้าระบบ TDC (Thai Digital 
Collection) 
  4.2.2.1 การเข้าสู่ระบบ 
  ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกในโครงการความร่วมมือพัฒนา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงจะมีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได ้มีข้ันตอน ดังนี้ 

  1) มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต       เข้าสู่เว็บไซต์ได้ที่ 
http://202.28.199.9/dcupload        จะปรากฏหน้าต่าง Windows Security ป้อนหรัสผ่าน      
ทั้ง 2 ช่อง เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
  

 
ภาพที่ 4-38 การเข้าสู่ระบบ TDC  

 
 

  2) เข้าสู่ระบบการส่งข้อมูลขึ้นสู่ Thai Digital Collection       ป้อน 
ชื่อผู้ใช้        ป้อนรหัสผ่าน 

 

 

http://202.28.199.9/dcupload
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ภาพที่ 4-39 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

   
  4.2.2.2 การใช้งานระบบ 

  1) เข้าสู่หน้าจอหลัก ThaiLIS Digital Collection 
 

 
ภาพที่ 4-40 หน้าจอหลัก  ThaiLIS Digital Collection 
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  2) จากหน้าจอหลักคลิกเลือกป้อนข้อมูลและอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ  
 

 
ภาพที่ 4-41 ป้อนข้อมูลและอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ 

 
  3) เข้าสู่หน้าจอป้อนข้อมูลและอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ 

 

 
ภาพที่ 4-42 หน้าจอหลักป้อนข้อมูลและอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ 
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  4) หน้าจอป้อนข้อมูลและอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ เมื่อต้องการป้อน 

ข้อมูล       คลิกที่ปุ่ม New หรือสัญลักษณ์          ส่วนการสืบค้นเมื่อต้องการ
สืบค้นเอกสาร ที่มีในระบบเพ่ือตรวจการซ้ าก่อนท าการป้อนข้อมูล      ส่วนเลือกแบบแผนการ
กรอกข้อมูล เลือกวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการวิจัย       เขตข้อมูลส าหรับลงรายการ 
 

 
ภาพที่ 4-43 องค์ประกอบการป้อนข้อมูลและอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ 

 
  4.2.2.3 การลงรายการ 
   1) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Title  ชื่อของทรัพยากรที่ผู้แต่ง        
หรือส านักพิมพ์เป็นผู้ก าหนด หมายถึง ชื่อเรื่องหลักของทรัพยากร 
   ตัวขยาย : สามารถขยายเป็นชื่อเรื่องรอง หรือชื่อเรื่องที่แปล หรือชื่อเรื่อง
อ่ืน ๆ ของชื่อทรัพยากร 
   Alternative title หมายถึง ชื่ออ่ืน ๆ ของชื่อเรื่องนั้น รวมทั้งชื่อที่เป็น    
ตัวย่อหรือชื่อเรื่องท่ีแปล 
ตัวอย่าง 
 Title = อิทธิพลของระบบการป้องกันการเกิดสนิมต่อระดับคลอไรด์ในคอนกรีต 
 Alternative title = Influence of sacrificial anode cathodic protection on the 
chloride profile in concrete 
 ป้อนข้อมูลในช่องรับข้อมูลหากต้องการเพ่ิม Title กดปุ่ม + ระบบจะเพ่ิมช่องส าหรับ     
ป้อนข้อมูลให้เพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 4-44 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Title 

 
   2) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Creator ชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน      
หรือบริการที่รับผิดชอบเนื้อหาของทรัพยากร  
   ตัวขยาย : เพ่ือเป็นการขยายข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ สามารถเพ่ิม     
ตัวขยายข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ ระบบเตรียมช่องส าหรับป้อนข้อมูล ไว้ 4 ช่อง ส าหรับป้อนข้อมูล 
ประกอบด้วย 
   - Creator ผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของเนื้อหา 
   - Address ให้เป็นทางเลือกของแต่ละแห่งว่าจะลงหรือไม่ 
   - Org.name ให้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัย. คณะ. ภาควิชา 
   - Email อีเมล์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
ตัวอย่าง 
 Creator = จักรพันธ์  แสงสุวรรณ 
 Address = ไม่ต้องป้อนข้อมูล 
 Org.name = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 Email = chak_sn@hotmail.com 
 สามารถตรวจสอบรายชื่อว่ามีในระบบแล้วหรือไม่ โดยพิมพ์ชื่อและคลิกที่ปุ่มตรวจรายชื่อ 
และหากต้องการป้อน Creator มากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม + ระบบจะเพ่ิมช่องส าหรับป้อนข้อมูล    
ของผู้แต่งล าดับต่อไป  
 

 

 

mailto:chak_sn@hotmail.com
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ภาพที่ 4-45 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Creator 

 
   3) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Subject ค าหรือวลีที่บ่งบอกถึงเนื้อหา  
ให้ใช้ค าศัพท์ที่มีการควบคุมหรือหัวเรื่องที่เป็นมาตรฐาน เช่น Library of Congress Subject 
Headings หรือแผนการแบ่งหมวดหมู่ เช่น Dewey Classification Number 
   ตัวขยาย : มีตัวขยายประเภทแบบแผนการเข้ารหัสที่บอกถึงประเภท    
ของหัวเรื่องหรือระบบ การแบ่งหมวดหมู่ ได้แก่ 
   - DC.Subject.LCSH - Library of Congress Subject Headings 
   - DC.Subject.MeSH - Medical Subject Headings 
   - DC.Subject.Classification.DDC - Dewey Decimal Classification 
   - DC.Subject.Classification.LCC-Library of Congress Classification 
   - DC.Subject.Classification.UDC- Universal Decimal Classification 
 ส าหรับ Element ที่ 3 นั้นระบบแยกออกเป็น 3 ส่วนเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
ประกอบด้วย 
   - Subject ส าหรับป้อน Subject ที่เราก าหนดให้กับเอกสาร กดปุ่ม +   
หากม ีSubject มากกว่า 1 Subject 
   - Subject : Control Vocabulary เป็นการป้อนหัวเรื่องตามหัวเรื่อง
ควบคุมต่าง ๆ ซึ่งมีรายการให้เลือกใน Drop down list คลิก Drop down list เพ่ือเลือก              
ชื่อแหล่งข้อมูล แล้วป้อนหัวเรื่องในช่องรับข้อมูลกดปุ่ม + เพ่ือเพ่ิมหัวเรื่องตามจ านวนที่ต้องการ 
   - Subject : Classification เป็นการป้อนข้อมูลการจัดหมวดหมู่         
ของเอกสารตามมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งมีรายการให้เลือกใน Drop down list คลิก Drop down list    
เพ่ือเลือกมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ Dewey Decimal Classification แล้วป้อนหมวดหมู่ในช่อง   
รับข้อมูล  
ตัวอย่าง 
 Subject : Keyword = ระดับคลอไรด์ 
 Subject : Control Vocabulary = คอนกรีต 
 Subject : Classification.DDC = 624.1834 
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ภาพที่ 4-46 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Subject 

 
   4) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Description ข้อความที่ให้รายละเอียด
ของเนื้อหา รวมทั้งบทคัดย่อในกรณีที่เป็นประเภทเอกสารหรือข้อความบรรยายเนื้อหา กรณีที่เป็น
โสตทัศนวัสดุ ตลอดจน URL (Uniform Resources Locator) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุเนื้อหา
ของทรัพยากร 

ตัวขยาย สามารถขยายหน่วยข้อมูลย่อยเป็นประเภท ดังนี้ 
   - Abstract คือสาระสังเขปของทรัพยากร 
   - TOC คือรายชื่อบทหรือเนื้อหาในสารบัญ 
   - URL คือแบบแผนการเข้ารหัส เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุ 
 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Description เปิดเป็นทางเลือกว่าจะลงรายการหรือไม่ก็ได้ 
นโยบายของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้ไม่ต้องลงรายการ 
 

 
ภาพที่ 4-47 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Description 
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   5) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Publisher ชื่อของหน่วยงานที่จัดท า
ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล โดยให้ลงรายการโดยตรง หรือหน่วยงานที่ลง
รายการภายใต้ชื่อของหน่วยงานต้นสังกัดหรือชื่อหน่วยงานที่ใช้ชื่อโดยเอกเทศ 
   ตัวขยาย : สามารถขยายข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของส านักพิมพ์ ได้แก่ 
   - Publisher 
   - Publisher’s Place 
   - Publisher’s Email 
 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Publisher ไม่ต้องลงรายการระบบใส่ให้อัติโนมัติ เนื่องจาก
ผู้ดูแลระบบได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว 
 

 
ภาพที่ 4-48 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Publisher 

 
   6) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Contributor บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบเนื้อหา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ ผู้ถ่ายภาพ ผู้ให้ทุนวิจัย  
   ตัวขยาย : สามารถขยายประเภทของผู้ร่วมงานได้ ดังนี้ 
   - CorporateName คือหน่วยงานที่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานสังกัด 
   - Role คือบทบาทของผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 
   - Email คือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 
ตัวอย่าง 
 Contributor = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 Role = ผู้ให้ทุน 
 Email = arit@rmutp.ac.th 
 

 
ภาพที่ 4-49 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Contributor 
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   7) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Date-เดือน-วัน ที่ผลิตหรือสร้างทรัพยากร
สารสนเทศซึ่งปรากฏอยู่ในรูปเอกสารต้นฉบับใช้ตามมาตรฐาน ISO 8601 YYYY-MM-DD 
   ตัวขยาย สามารถขยายหน่วยข้อมูลย่อยประเภทของปี เพ่ือใช้ประโยชน์
เมื่อมีวันที่หลายประเภท 
   - Create วัน เดือน ปีที่ผลิตทรัพยากรที่ก าลังลงรายการ 
   - Issued วัน เดือน ปีที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ 
   - Modified วัน เดือน ปีที่แก้ไข 
ตัวอย่าง 
 Date.Create = 2556 
 Date.Issued = ไม่ต้องลงรายการ ระบบใส่ข้อมูลให้อัตโนมัติ 
 Date.Modified = ไม่ต้องลงรายการ ระบบใส่ข้อมูลให้อัตโนมัติ 
 

 
ภาพที่ 4-50 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Date 

 
   8) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Type บรรยายถึงประเภทของเนื้อหา
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยรายชื่อประเภทของทรัพยากรสารสนเทศใช้ตามหลักของ DCMI 

ตัวขยาย คณะท างานได้ก าหนดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 

- วิทยานิพนธ์/Thesis 
- งานวิจัย/Research report 
- หนังสือหายาก/Rare Book 
- รูปภาพ/Image 
- บทความ/Article 
- เอกสารจดหมายเหตุ/Archive  
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หน่วยข้อมูลย่อย Element : Type เลือกใน Drop down list คลิก Drop down list      
เพ่ือเลือกประเภทของผลงาน เช่น วิทยานิพนธ์/Thesis หรือ งานวิจัย/Research report 

 

 
ภาพที่ 4-51 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Type 

 
   9) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Format อธิบายรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลหรือลักษณะรูปร่างของทรัพยากรสารสนเทศที่น าลงในฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรฐาน IMT 
 หน่วยข้อมูลย่อย Element Format ให้ลงเป็น application/pdf เท่านั้น 
 

 
ภาพที่ 4-52 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Format 

 
   10) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Identifier ข้อความหรือตัวเลขที่ใช้     
ในการระบุชี้เฉพาะทรัพยากร อาจเป็นตัวชี้เฉพาะของ ทรัพยากรในเครือข่าย ได้แก่ URL, URN ที่ผู้ใช้
สามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ และรวมทั้งตัวบ่งชี้สากล เช่น เลขมาตรฐานสากลประจ า
หนังสือ (ISBN) 
   ตัวขยาย สามารถขยายหน่วยข้อมูลย่อยได้ดังนี้ 
   - URL แบบแผนการเข้ารหัส เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ ระบุ เนื้อหา          
ของทรัพยากร 
   - ISBN คือเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
   - ISSN คือเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 
   - Bibliography citation หมายถึง รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่ระบุ
หรือบ่งชี้ทรัพยากร 
 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Identifier ให้น า URL ที่น าข้อมูลเข้าระบบคลังปัญญา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาใส่ให้ตรงกับชื่อเรื่องเดียวกัน 
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ตัวอย่าง 
URL = http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/1810 
 

 
ภาพที่ 4-53 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Identifier 

 
   11) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Source ต้นฉบับ หรือแหล่งที่มา      
ของสารสนเทศ หรือต้นแหล่งของทรัพยากรที่ก าลังลงรายการ อาจเป็นฉบับพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
   ตัวขยาย Call Number ระบุเลขเรียกหนังสือของทรัพยากรที่น ามาสแกน
เป็นดิจิทัล 
ตัวอย่าง 
Call Number = 624.1834  จ225อ 
 

 
ภาพที่ 4-54 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Source 

 
   12) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Language ภาษาของเนื้อหา ให้ใช้
ค าศัพท์ควบคุมตามรหัสภาษาที่เป็นมาตรฐาน ใช้ตาม RFC 3066 หรือ ISO 639-2 ก าหนดเป็น tag 
ที่มีตัวอักษร ระบบเตรียมข้อมูลใน Drop down list เพ่ือให้เลือก  
 

  
ภาพที่ 4-55 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Language 
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   13) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Coverage ขอบเขตของเนื้อหา       
ตามภูมิศาสตร์ (Spatial) และเวลา (Temporal) และรวมถึงชื่อหน่วยงานตามกฎหมาย 

ตัวขยาย ประกอบด้วย 
   - Spatial หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์ (ชื่อสถานที่) 
   - Temporal หมายถึง ช่วงเวลาของเนื้อหา 
 หน่วยข้อมูลย่อย Element Coverage ถ้าเนื้อหาไม่ระบุเจาะจงถึงขอบเขตของเนื้อหา    
ทางภูมิศาสตร์ ไม่ต้องลงรายการ 
 

 
ภาพที่ 4-56 หน่วยข้อมูลย่อย Element Coverage 

 
   14) หน่วยข้อมูลย่อย Element : Rights ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์         
ของทรัพยากร 
 Element นี้ระบบจะน าค่าของหน่วยงานที่ป้อนข้อมูล (ปกติเป็นหน่วยงานเดียวกัน         
กับเจ้าของลิขสิทธิ์) มาใส่ให้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่มีค่าเป็นอย่างอ่ืน ก็สามารถแก้ไขได้ 
 

 
ภาพที่ 4-57 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Rights 

 
   15) ส าหรับ Element สุดท้ายคือ Thesis นั้น ถูกก าหนดมาใหม่ เพ่ือการ
ลงรายการของ วิทยานิพนธ์ตามโครงการนี้ ซึ่งประกอบด้วย 
   - Thesis.Degree Name ส าหรับป้อน ชื่อปริญญา (ให้ใช้ชื่อเต็ม          
ของปริญญาตามภาษาของวิทยานิพนธ์นั้น ๆ) 
   - Thesis.Degree Level ส าหรับ ป้อน ระดับปริญญา เช่น ปริญญาโท  
เป็นต้น 
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   - Thesis.Degree Descipline ส าหรับป้อนข้อมูล สาขาวิชา 
   - Thesis.Degree Grantor ส าหรับป้อนข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ประสาท
ปริญญา 
 

 
ภาพที่ 4-58 หน่วยข้อมูลย่อย Element : Thesis 

 
   16) บันทึกข้อมูล       เมื่อป้อนข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว       
ให้กดปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล  
 

 
ภาพที่ 4-59 การบันทึก Meta name 

 
   17) เข้าสู่การ Upload ข้อมูล object      คลิกบนค าว่า Upload        
ในรายการที่ต้องการ Upload object       เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload และคลิกปุ่ม Upload    
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 ไฟล์ที่ได้จากการ Upload       คลิกที่ปุ่ม upload object เรียบร้อย จากนั้นระบบจะแสดง 
หน้าจอเพ่ือรอรับการ ระบุชื่อ แฟ้มข้อมูลของ Object ที่ต้องการส่งขึ้น Server 
 

 
ภาพที่ 4-60 การ Upload ข้อมูล object 

 
 4.2.3 การแสดงผลข้อมูล 
 การแสดงผลข้อมูลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการ และสามารถแก้ไข 
Matadata ได้ทุก Element ตามข้ันตอน ดังนี้  

 1) เข้าสู่หน้าโฮมเพจของ ThaiLIS Digital Collection เลือกป้อนข้อมูล   
และอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ       เลือกช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้ 3 ช่องทาง คือ  เลือก        
จาก Matadata  ระบุ Metaname  ระบุเขตข้อมูล        กดปุ่ม ค้น        จะปรากฏชื่อ
เรื่องท่ีสืบค้น จาก Matadata 
 

 
ภาพที่ 4-61 การสืบค้นข้อมูลจาก Matadata 
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ภาพที่ 4-62 แสดงผลการสืบค้น 

 
 2) เมื่อคลิกท่ีชื่อเรื่องจะปรากฎหน่วยข้อมูลย่อยทุก Element ที่ลงรายการไว้ 

ทั้งหมด ระบบสามารถแก้ไข เพ่ิม และลบ ได้ทุก Element โดยคลิกเครื่องหมาย  เมื่อต้องการ
แก้ไข เสร็จแล้วกดบันทึก หรือคลิกเครื่องหมาย   เมื่อต้องการลบ เสร็จแล้วกดบันทึก ระบบจะ
ท าการแก้ไขให้อัติโนมัติ 
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ภาพที่ 4-63 การแก้ไขข้อมูล Matadata 

 4.2.4 การส่งข้อมูลเข้าระบบด้วยวิธี Crosswalk 
 Crosswalk คือ การ convert ข้อมูลกันระหว่างระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ Digital 
Collection ระหว่าง Marc 21 และ Metadata เพ่ือลดเวลา และลดการท างานฐานข้อมูลซ้ าซ้อน
ของแต่ละห้องสมุด โดยทางห้องสมุดต้องท าการสร้าง Crosswalk ไว้ส าหรับการใช้งานเสียก่อน ซึ่ง
ในการน า Crosswalk ที่สร้างไว้แล้วมาใช้งานสามารถท าได้ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-64 การเพ่ิม Crosswalk 
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 การ upload ข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยผ่านตาราง crosswalk 
  1) ท า review file ออกจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็น .out2. 
  2) เลือกการน าเข้าข้อมูลแบบ IMPORT ISO2709/XML DC FILES เลือกข้อมูลที่
ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม Upload 
 

 
ภาพที่ 4-65 การ upload ข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยผ่านตาราง crosswalk 

 
4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เมื่อคณะท างานได้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ ซึ่งมี
วิธีการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.3.1 การติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างานตามความรับผิดชอบ 
 4.3.2 การติดตาม และตรวจสอบผลการตรวจของคณะกรรมการในโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  
 4.3.3 สรุป และรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 4.3.4 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อจัดท ารายงานประจ าปี 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 
 

5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย  มหาวิทยาลัย   
ของไทย กลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ
ไทย (ThaiLIS) มีสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานจริง และสามารถสรุปปัญหา     
จากข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 

ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. ส ารวจจ านวนวิทยานิพนธ ์และงานวิจยั 1. ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของผลงานในการส่งผลงาน     
ตามเวลาที่ก าหนด 

2. แจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการ 

1. จ านวนผลงานที่แจ้งไปยัง สกอ. ไม่สามารถด าเนินการเข้า
ระบบได้ตามจ านวนที่แจ้งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 1. คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งบางรายไม่สามารถด าเนินงาน 
ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากลาออก และลาศึกษา
ต่อกลางปีงบประมาณ 

4. รวบรวมผลงาน 1. มีความล่าช้าในการส่งรูปเล่มและซีดี-รอมไฟล์เอกสาร 
2. บางผลงานห้องสมุดได้รับเฉพาะรูปเล่มไม่มีไฟล์เอกสาร
แนบตามท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบการส่งผลงาน 

5. ตรวจสอบความถูกต้องและคัดกรอง
ผลงาน 

1. เนื้อหาไม่สมบูรณ์ มีบางหน้าขาดหายไป 
2. รูปเล่มไม่เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. จัดกลุ่มผลงานและรับผลงาน 1. การแบ่งผลงานตามหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบเกิดความเหลื่อมล้ า เพราะแต่ละหน่วยงานมีการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับ
จ านวนบุคลากร และงบประมาณท่ีได้รับ 
2. แผ่นซีดี-รอมไฟล์เอกสารเนื้อหาไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง       
ที่ได้รับผิดชอบ 
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7. จัดเตรียมไฟล์ 1. โปรแกรม Adobe Acrobat ที่ใช้แปลงไฟล์. PDF บางเครื่อง 
ใช้การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นโปรแกรมให้
ทดลองใช้งาน เมื่อครบระยะเวลาทดลองใช้งานไม่สามารถ
เข้าใช้งานโปรแกรมได้ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
2. เครื่องสแกนเนอร์เมื่อใช้สแกนเอกสารเป็นจ านวนมาก ๆ 
เริ่มมีปัญหาท าให้การท างานเกิดความล่าช้า 
3. ระบบไม่รองรับไฟล์เอกสารที่ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย  
ต้องตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

8. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล (TDC) 1. คณะท างานที่มิใช่บรรณารักษ์ เช่น นักเอกสารสนเทศยัง
ขาดความรู้ และความเข้าใจในการลงรายการด้วยเมทาดาทา 
2. การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบางช่วงเวลาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
3. การป้อนข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มคณะท างาน 
จึงท าให้การป้อนข้อมูลเข้าระบบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เวลานาน จึงท าให้
เกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ 

9. ตรวจสอบความถูกต้อง 1. สืบค้นข้อมูลแล้วไม่พบ 
2. ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได ้

 

5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 จากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้ 

 

 

ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

 

แนวทางการแก้ไข 

1. ส ารวจจ านวน
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย 

1. ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ
ผลงานในการส่งผลงานตามเวลาที่   
ก าหนด 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการโดยตรง
ในการก าหนดมาตรการควบคุม และ
ก ากับดูแลการด าเนินงานผลงาน
วิชาการให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือ
สัญญาที่ก าหนด 

2. แจ้งส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพ่ือจัดสรร
งบประมาณด าเนินการ 

1. จ านวนผลงานที่แจ้งไปยัง สกอ. ไม่
สามารถด าเนินการเข้าระบบได้ตามจ านวน
ที่แจ้งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

1. น าข้อมูลเข้าระบบตามจ านวน 
ที่ขาดหายไปเพ่ือทดแทนในปีงบ 
ประมาณถัดไป 
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3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

1. คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งบาง
รายไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตาม
แผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากลาออก และ
ลาศึกษาต่อกลางปีงบประมาณ 

1. คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้งต้องได ้
รับการพิจารณาแล้วว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตลอด
ปีงบประมาณ 
2. พิจารณาบุคลากรท่านอ่ืนที่มี   
ความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัตงิาน
แทน 

4. รวบรวมผลงาน 1. มีความล่าช้าในการส่งรูปเล่มและ
ซีดี-รอมไฟล์เอกสาร 
2. บางผลงานห้องสมุดได้รับเฉพาะ
รูปเล่มไม่มีไฟล์เอกสารแนบ ตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในระเบียบการส่งผลงาน 

1. ควรก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2. ติดตามและทวงถามไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

5. ตรวจสอบความถูกต้อง
และคัดกรองผลงาน 

1. เนื้อหาไม่สมบูรณ์มีบางหน้าขาด
หายไป 
 
2. รูปเล่มไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. ติดต่อประสานงานไปยังเจ้าของ
ผลงานโดยตรง เพ่ือปรับแก้เนื้อหา
ให้สมบูรณ์ 
2. การจัดรูปแบบให้ยึดตามแบบ 
ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

6. จัดกลุ่มผลงานและรับ
ผลงาน 

1. การแบ่งผลงานตามหน่วยงานที่อยู่
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เกิดความ
เหลื่อมล้ า เพราะแต่ละหน่วยงานมี
การจัดท าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย
มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับจ านวน
บุคลากร และงบประมาณที่ได้รับ 
2. แผ่นซีดี-รอมไฟล์เอกสาร เนื้อหาไม่
สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ได้รับผิดชอบ 

1. ควรน าผลงานทั้งหมดมาหาร
เฉลี่ยให้เท่า ๆ กันทุกคน  
 
 
     
 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ติดต่อขอไฟล์ที่ถูกต้องกับเจ้าของ
ผลงานโดยตรง 

7. จัดเตรียมไฟล์ 1. โปรแกรม Adobe Acrobat ที่ใช้
แปลงไฟล์.PDF บางเครื่องใช้การดาวน์
โหลดจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นโปรแกรม   
ให้ทดลองใช้งานเมื่อครบระยะเวลา
ทดลองใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งาน
โปรแกรมได้ ท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง 
2. เครื่องสแกนเนอร์เมื่อใช้สแกนเอกสาร
เป็นจ านวนมาก ๆ เริ่มมีปัญหาท าให้
การท างานเกิดความล่าช้า 

1. น าโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์มาใช้
งาน 
 
 
 
 
 
2. ควรเลือกเครื่องสแกนที่เหมาะสม
กับการใช้งานต่อการสแกนเอกสาร 
เป็นจ านวนมาก ๆ  
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3. ระบบไม่รองรับไฟล์เอกสารที่ตั้งชื่อ
ไฟล์เป็นภาษาไทย ต้องตั้งชื่อไฟล์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

3. ในการตั้งชื่อไฟล์ให้ก าหนดเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

8. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ฐาน 
ข้อมูล (TDC) 

1. คณะท างานที่มิใช่บรรณารักษ์ ได้แก่ 
นักเอกสารสนเทศยังขาดความรู้ และ
ความเข้าใจในการลงรายการด้วย     
เมทาดาทา 
2. การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบางช่วงเวลา
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
3. การป้อนข้อมูลไม่ เป็นไปตาม
ข้อตกลงของกลุ่มคณะท างาน จึงท า
ให้การป้อนข้อมูลเข้าระบบไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
4. การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ต้อง
ใช้เวลานาน จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาด      
ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ 

1. ควรจัดอบรมการลงรายการ
ให้แก่ นักเอกสารสนเทศ เพ่ือท า
ความเข้าใจการลงรายการที่เป็น
มาตรฐาน 
2. ควรประสานงานไปยังผู้ดูแล
ระบบ เพ่ือตรวจเช็คถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น 
3. ควรเข้าร่วมประชุมกลุ่มคณะ 
ท างานทุกครั้งเพ่ือรับทราบข้อตกลง
การลงรายการที่เปลี่ยนแปลงไป 
4. ควรก าหนดขนาดไฟล์ ไม่ควรเกิน 
5 MB ต่อ 1ไฟล์ และตรวจสอบ
ความถูกต้องหลังการพิมพ์ทุกครั้ง
ก่อนอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ 

9. ตรวจสอบความถูกต้อง 1. สืบค้นข้อมูลแล้วไม่พบ 
 
2. ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับ
เต็ม (Full Text) ได้ 

1. ตรวจสอบการพิมพ์ตัวอักษร  
ว่าพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ 
2. ควรมีการติดตั้งโปรแกรม 
Adobe Acrobat Reader 
ส าหรับเปิดไฟล์สกุล .pdf 

 

 
5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
 จากสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขดังกล่าวผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 5.3.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาผลงานอย่างละเอียดโดยจัดให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน  
 5.3.2 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนถึงหลักเกณฑ์ และข้อตกลงในการลงรายการ
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ลดปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5.3.3 จัดท าแบบฟอร์มตัวอย่างการลงรายการแต่ละหน่วยข้อมูลย่อยทั้ง 15 หน่วย เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 5.3.4 เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ งานวิจัยมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งเห็นความส าคัญโดย
น าโปรแกรมตรวจจับการคัดลอกผลงานทางวิชาการเข้ามาตรวจสอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ 



76 

 

คู่มือการปฏิบตัิงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai Digital Collection) 
 

 อย่างไรก็ตาม การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัย   
ของไทย (TDC : Thai Digital Collection) อาจมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ที่ผู้จัดท ายังมิได้
กล่าวถึงส าหรับการที่จะเลือกวิธีใดเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหานี้นั้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือการมีวิธีการที่ดีที่สุด     
ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยของไทย ให้ถูกต้อง         
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
 ผลจากการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ประจ าจากงานด้านต่าง ๆ ที่ยังมี อีกมากมายให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างสะดว ก ถูกต้อง               
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์            
ของหน่วยงานต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  ก  สรุปข้อตกลงการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
                       และสรุปข้อเสนอแนะระบบ TDC 
     ภาคผนวก  ข   ตัวอย่างการลงรายการวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย 
     ภาคผนวก  ค   ตรวจสอบข้อมูล Metadata และ Object 
     ภาคผนวก  ง   รายชื่อสมาชกิ โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป 
                        อิเลก็ทรอนิกส์ (TDC) 
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ภาคผนวก  ก 
 

 สรุปข้อตกลงการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
และสรุปข้อเสนอแนะระบบ TDC 
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สรุปข้อตกลงการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2549 ครั้งที่ 2 วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 และครั้งที ่3 วันที่ 22 มิถุนายน 2552 

วันท่ี 28 เมษายน 2549 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2550 วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
1. Title 1. Title 1. Title
1.1 ให้ลง Title.Alternative ส าหรับชื่อในภาษาอ่ืน 1.1 กรณีที่ เป็นงานวิจัย ที่ขึ้นต้นด้วย “รายงาน 

การวิจัยเรื่อง” ให้ใช้ชื่อตามที่ปรากฏในต้นฉบับ 
และไม่ต้องลงรายการใน Title.Alternative เพราะ
โปรแกรมสามารถค้นได ้

1.1 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษควรเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่
ส าหรับอักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ นอกนั้นใช้อักษร
พิมพ์เล็ก 

1.2 การใช้โปรแกรมต้องเลือกช่องที่มี element 
หากไม่เลือก จะได้ผลเป็น no title 
1.3 ส่วนที่เป็นชื่อเรื่องย่อยที่อธิบาย เช่น ปริญญา
นิพนธ์ ไม่ต้องใส่ใน Title 
2. Creator 2. Creator 2. Creator
2.1 ให้ ล งชื่ อ  Creator ภ าษา ไทย  ถ้ า เ นื้ อห า  
เป็ นภาษาไทย  และลงชื่ อ เป็ นภาษา อั งกฤษ         
ถ้าเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ 

2 .1  Creator จะลงปี เ กิ ด  ปี ตาย  หรื อไม่ ก็ ได้
เปิดเป็นทางเลือก แล้วแต่นโยบายของห้องสมุด

2.1 งานวิจัยที่มีผู้วิจัยหลายคน ให้ลงชื่อผู้วิจัยทุกคน 
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วันท่ี 28 เมษายน 2549 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2550 วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
2.2 หากบางสถาบันจะลงรายการชื่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ก็ให้เป็นทางเลือก ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของสถาบัน ถ้าเลือกลงชื่อในอีกภาษา ให้ลง
เพ่ิมใน Element ใหม ่

2.2 Creator.Organization ให้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัย. 
คณะ. ภาควิชา (เหตุที่ให้ลงชื่อคณะด้วย เพราะ   
บางสถาบันมีชื่อภาควิชาซ้ ากันในบางคณะ กรณี   
ที่บางสถาบันไม่มีคณะมีแต่สาขาให้ลงสาขา) 

2.2 Creator.Organization กรณีที่มีผู้สร้างสรรค์งาน
หลายคน ให้ลงแยกหน่วยงานของผู้สร้างสรรค์งาน  
แต่ละคน ไว้คนละ element ไม่รวมไว้ใน Element 
เดียวกัน แม้ว่าผู้สร้างสรรค์งานจะอยู่หน่วยงาน
เดียวกัน  

2.3 Creator.Email ถ้าไม่ทราบ ไม่ต้องลงรายการ 2.3 ให้ใส่ email ของผู้สร้างสรรค์งาน ไม่ใช่ใส่ website 
ของห้องสมุด 
2.4 กรณีท่ีเป็นงานวิจัย ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ email 
ของนักวิจัย เพื่อผู้ใช้จะได้สามารถติดต่อได้ 
2.5 Creator.Address ให้เป็นทางเลือกของแต่ละ
แห่งว่าจะลงหรือไม ่
2.6 ไม่ต้องลงค าน าหน้านาม เช่น นางสาว นาง ดร. 
พ.ต.อ. เพราะท าให้ไม่สามารถค้นชื่อได้ 

3. Subject 3. Subject 3. Subject
3.1 Subject.Classification ให้ลงรายการเฉพาะ
หมวดหมู่ ไม่ต้องลงเลขผู้แต่ง (Cutter number) 

3.1 Subject.Classification การลงรายการ 
ใน element นี้ เปิดเป็นทางเลือกว่าจะลงรายการ
หรือไม่ก็ได้ แล้วแต่นโยบายของห้องสมุด 

3.1 Subject.Classification กรณีท่ีเป็นหมวดหมู่ที่ไม่ได้
ใช้ตามระบบหมวดหมู่สากล หรือเป็นระบที่ห้องสมุดคิด
ขึ้นเอง ไม่ต้องลงรายการใน Subject.Classification เช่น 
วิจัย/2540  เพราะไม่ได้สื่อความหมายถึงเนื้อหา  
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3.2 Subject.ThaSH ให้ลงรายการหัวเรื่องส าหรับ
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย โดยใช้หนังสือ    
หัวเรื่องของคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส่วนหัวเรื่อง
ภาษาไทยที่ใช้ตามหัวเรื่องของหน่วยงานอื่น ๆ ให้ลง
รายการใน Subject.Others 

 3.2 การลงรายการหัวเรื่อง ไม่ต้องมีเครื่องหมาย 
เขตข้อมูลย่อย 

3.3 ถ้าหากมีหลายหัวเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่อง
ประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้ลง 1 หัวเรื่อง / 1 
Element ไม่ใช่ลงรายการต่อกันโดยใช้เครื่องหมาย 
; คั่นระหว่าง Subject 
 

  

4. Description 4. Description 4. Description 
4.1 Description.Abstract ไม่ควรเอาหมายเหตุ
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ( 5 0 2  Dissertation)  ม า ไ ว้ ใ น 
element นี้ เพราะผิดความหมาย ควรเอาข้อมูล
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ไว้ใน Element ที่เป็น Thesis 

4.1 Description. Abstract ก า ร ล ง ร า ยก า ร ใ น 
element นี้ เปิดเป็นทางเลือกว่าจะลงรายการ
หรือไม่ก็ได้ แล้วแต่นโยบายของห้องสมุด ถ้าลง
ข้อมูล abstract ใน element นี้ ผู้ใช้จะเห็นทันที
เมื่อเปิดดูระเบียน แต่ท าให้เปลืองเนื้อที่ เพราะใน 
object ก็มีส่วนที่เป็น abstract อยู่แล้ว เพียงแต่
ผู้ใช้ต้องคลิกเปิดดู full text เท่านั้น 
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5. Contributor 5. Contributor 5. Contributor
5.1 เมื่อลงรายการของผู้ร่วมสร้างสรรค์งาน        
ใน Contributor แล้ว ต้องใส่บทบาทด้วย เพ่ือให้
ทราบว่าชื่อผู้ร่วมสร้างงานนั้นมีบทบาทอะไร 

5.1 ผู้ร่วมสร้างสรรค์งาน กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์  
ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
แ ล ะ ใ ส่ ค า  “ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ”  ใ น 
Contributor.Role ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา  
มีแต่คณะกรรมการ ให้ใส่ชื่อ ประธานคณะกรรมการ 
แ ล ะ ใ ส่ บ ท บ า ท ต า ม ที่ ป ร า ก ฏ ใ น เ อ ก ส า ร 
เช่น ประธานกรรมการ 

5 .2  การ ใส่  “บทบาท” ให้ ล งรายการ ไว้ ใน
Contributor.Role ไม่ใช่ลงรายการต่อท้ายชื่อผู้ร่วม
สร้างสรรค์งาน

5.2 ถ้าเป็นงานวิจัยภาษาอังกฤษ ค าว่า “ผู้ให้ทุน” 
ให้ใช้ “funding agency” ใน Contributor.Role 

5.3 กรณีที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ให้ทุนที่นอกเหนือ   
จากชื่อผู้ให้ทุน เช่น ปีที่ให้ทุน ให้ลงรายการชื่อผู้ให้
ทุ น ไ ว้ ใ น  Contributor แ ล ะ ใ ส่ บ ท บ า ท ไ ว้ ใ น 
Contributor.Role ส่วนข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ใส่เป็น
หมายเหตุไว้ใน Description.Note 
6. Publisher 6. Publisher 6. Publisher
6.1 Publisher.Address ให้ลงรายการเฉพาะ     
ชื่อเมือง หรือจังหวัด ไม่ต้องลงที่อยู่เต็ม 

6.1 Publisher.Address สถาบันที่ลงที่อยู่ไปแล้ว 
ไม่ต้องแก้ไขระเบียนที่ท าไปแล้ว 

6 .1  Publisher.Address ให้ ล งรายการ เฉพาะ
ชื่อเมือง หรือจังหวัดตามภาษาของเนื้อหา ไม่ต้องมี
ชื่อเมือง หรือจังหวัด ในภาษาอ่ืนในวงเล็บกลม
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6.2 การลงชื่อ Publisher ให้ลงรายการภายใต้    
ชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย เช่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ส านักวิทยบริการ 

6.2 Publisher หน่วยงานที่ลงภาษาผิด ขอให้แก้ไข
ระเบียนที่ท าไปแล้วด้วย 

6.2 การลง Publisher ต้องใส่เครื่องหมาย . (จุด) 
คั่นกลาง ระหว่างหน่วยงานใหญ่กับหน่วยงานย่อย 

6.3 ลงชื่อหน่วยงานที่จัดท าให้เป็นดิจิทัล ไม่ใช่
หนวยงานที่ปรากฏในเอกสาร  
6.4 Publisher.E-mail ให้ลงรายการด้วย เพ่ือ
ผู้ใช้บริการจะได้ใช้ติดต่อ เมื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลไม่ได้ 
โดยลง E-mail ของหน่วยงานที่จัดท าทรัพยากร
สารสนเทศให้เป็นดิจิทัล ไม่ใช่ใส่ URL ของ Web 
ของหน่วยงาน 
6.5  Publisher ของเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษใส่ 
Publisher ภาษาอังกฤษ (ที่ผ่านมาให้แก้ไขด้วย) 
7. Date 7. Date 7. Date
7.1 Date.Create ให้ใส่ ปี เดือน วัน หรือปี เดือน 
หรือปีอย่างเดียวขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ปรากฏ 

7.1 Date.Create กรณีท่ีไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ผลิต 
ให้ใส่ 0000 เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบว่าไม่มีข้อมูล 
7.2 Date.Create ของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ลง
เฉพาะปีพิมพ์ ไม่ต้องลงวัน เดือน 
7.3 Date.Issued ไม่ต้องลงรายการ ระบบใส่ข้อมูล
ให้เอง ถ้าผู้ปฏิบัติงานลงรายการอีก ท าให้เกิด 
Date.Issued ซ้ า 2 ครั้ง 
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  7.4 Date.Modified : วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ลงในรูป ปี – เดือน – วัน ระบบใส่ให้อัตโนมัติ 
8. Format 8. Format 8. Format 
  8.1 Format ให้ลงเป็น application/pdf เท่านั้น 
9. Type 9. Type 9. Type 
9.1 ให้คลิกเลิอก Type จากรายการที่ก าหนดไว้  
ไม่ต้องแก้ไขตามภาษาของเนื้อหา หรือพิมพ์เพ่ิมใหม่ 
เ พ่ือให้สามารถค้นหาประเภทของวัสดุ ได้ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

  

10. Identifier 10. Identifier 10. Identifier 
10.1 Identifier.ISBN “ไม่ต้องมีเครื่องหมาย – คั่น
ที่เลข ISBN (จากประสบการณ์ พบว่าถ้าใช้การพิมพ์
ข้อมูล โปรแกรมจะปรากฏเครื่องหมาย – ให้เอง) 

 10.1 Identifier.ISSN ไม่ต้องใส่ในรายการบทความ 
เพราะไม่ใช่ระเบียนของวารสาร 

10.2 Identifier.ISSN มีเครื่องหมาย – คั่นที่เลข 
ISSN 

 10 . 2  ร ายละ เ อี ยดแหล่ งที่ ม าของบทความ          
ไม่ต้องลงรายการใน Source เพราะลงรายการ    
ใน  DC.Identifier.BibliographyCitation อยู่แล้ว 

1 0 . 3  Identifier.BibliographyCitation ใ ช้ ล ง
รายการบทความวารสารในส่วนที่เป็นข้อมูลของชื่อ
วารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี หน้า ตามมาตรฐาน
การลงบทความ ไม่ใช่ลงรายการใน Source 
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10.4 การลงรายการ BibliographyCitation ให้ลง
รายการตามตัวอย่าง ดังนี้ 
ESOP. Vol.2, no.1 (Apr.2003), p.5-8 
California journal. Vol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 
1993), p. 235-248 
ใกล้หมอ. ปีที่  5, ฉบับที่  1 (ก.ค. -ส.ค. 2548),  
หน้า 40-45 
11. Source 11. Source 11. Source
11.1 ให้ใส่ชื่อเอกสารที่เป็นต้นฉบับที่ไปน าเนื้อหา 
หรือบางส่ วนมาท าดิจิทัล  ไม่ ใช่ ใส่ชื่ อ สถาบัน         
ที่จัดเก็บ หรือเป็นเจ้าของเอกสาร 

11.1 Source ของรายการบทความ ไม่ต้องลง
รายการ  เพราะมีอยู่ ที่  Identifier.Bibliograpy. 
Citation 

11.2 Source.Call no ถ้าต้องการให้ค้นต้นฉบับ
พิมพ์ได้ ให้ลงรายการเลขเรียกหนังสือของตัวเล่ม 
หน่วยงานใดที่ ไม่ เก็บต้นฉบับ เมื่ อจัดท า เป็น
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องลงรายการเลขเรียก
หนังสือ 
12. Coverage 12. Coverage 12. Coverage
12.1 ถ้ามีเนื้อหาถึงระดับต าบล หมู่บ้าน ให้ลงต าบล 
หมู่บ้าน โดยใส่เป็นคนละ Element ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่
กับนโยบายของสถาบัน  

12.1 กรณีที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศภาษาอังกฤษ 
ให้ลงรายการชื่อประเทศไทย โดยใช้ Thailand 
ไม่ใช่ Thai 
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12.2 Coverrage.Spatial ใช้ส าหรับทรัพยากรที่มี
ขอบเขตของเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชื่อทางภูมิศาสตร์ 
เช่น จั งหวัด ให้ลงรายการทั้งไทยและจังหวัด  
แต่แยกบันทึกเป็นคนละ Element ถ้ามีภูมิภาคด้วย 
ให้ลงรายการของภูมิภาคไว้ในวงเล็บกลมต่อท้าย
ด้วยค าไทย เช่น 
ไทย 
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
อ านาจเจริญ 
13. Thesis 13. Thesis 13. Thesis
13.1 Thesis.Degree level ระดับปริญญาโท ให้ใช้ 
Master’s Degree ระดับปริญญาเอก ให้ใช้ 
Doctoral Degree 

13.1 Thesis.Degree Descipline ลงรายการ
เฉพาะชื่อสาขาเท่านั้น 

13.2 Thesis.Degree grantor ให้ลงชื่อสถาบัน
ตามที่ปรากฏในตัวเล่ม แม้ว่าชื่อสถาบันในปัจจุบัน
จะเปลี่ยนชื่อไปแล้ว 
13.3 สาขาวิชากับชื่อปริญญา ต้องแยกเป็นคนละ 
element ไม่ใช่ลงรายการไว้ใน element เดียวกัน 
ให้ลงรายการโดย 
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1 3 . 3 . 1  ชื่ อ ป ริ ญ ญ า ต้ อ ง ล ง ร า ย ก า ร ใ น 
Thesis.Degree name โดยลงรายการเป็นชื่อเต็ม
ของปริญญา ไม่ใช่ชื่อย่อของปริญญา 
13.3.2 สาขาวิชาของปริญญา ต้องลงรายการใน 
Thesis.Degree Descipline 
14. Rights 14. Rights 14. Rights
14.1 Rights.Access ถ้าเนื้อหาเป็นภาษาไทย ให้ลง
รายการข้อความการเข้าถึงเป็นภาษาไทย โดย
ก าหนดเป็นข้อความคงที่ไว้เป็นทางเลือก ให้เลือก
ส่วนข้อมูลที่บันทึกแล้วให้ค่อย ๆ แก้ไข 

14.1 Rights ต้องมี © 

อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ 
1. การลงรายการภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ให้ดู
เนื้อหาเป็นหลัก ถ้าเขียนเป็นภาษาไทย ให้ลง
รายการในทุก element เป็นภาษาไทย ถ้าเนื้อหา
เป็นภาษาอังกฤษ ให้ลงรายการในทุก element
เป็นภาษาอังกฤษ

1. กรณีที่หน้าหายไป (1.1) ถ้าหน้าเดียว ให้ใช้
“ต้นฉบับไม่มีหน้านี้” หรือ “NO THIS PAGE IN
ORIGINAL” (1.2) ถ้าหายต่อเนื่องหลายหน้า เช่น
หน้า 4-6 ให้ใช้ “ต้นฉบับไม่มีหน้า 4-6” หรือ “NO
PAGE 4-6 IN ORIGINAL”

1. การตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษ และ
และเป็นตัวพิมพ์เล็ก

2. ต้อง add Objrct ให้ครบถ้วนทุกระเบียน และ
Object ต้องสวยงามถูกต้อง

2. บทความวารสารที่ไม่ใช่วารสารของมหาวิทยาลัย
ขอให้แน่ใจว่าเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์  เพราะ
โดยมากบทความวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของส านักพิมพ์
หรือหน่วยงานที่จัดท า

2. ทรัพยากรภาษาอ่ืน ถ้ามีทรัพยากรที่มีเนื้อหา
เป็นภาษาอ่ืนที่นอกเหนือจากภาษาไทยและอังกฤษ
ให้แจ้ งคุณจี ระพล คุ่ม เคี่ยม เ พ่ือก าหนดรหัส
ในระบบ
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วันท่ี 28 เมษายน 2549 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2550 วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
3. งานวิจัย บทความ หนังสือหายาก ไม่ต้องใส่
Element Thesis

3. Object ถ้าเป็นการสแกนทั้งเล่มควรแยกไฟล์ 
เพ่ือประสิทธิภาพของการดาวน์โหลดเอกสาร
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สรุปข้อเสนอแนะระบบ TDC 

จากการประชุมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)  4 ภาค วันที่ 30 เมษายน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
11 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 
16 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของสมาชิก 
 publisher ควรมี field เพ่ิมเติมในส่วนของการกรอกวิทยาเขต, แยกหน่วยงานย่อยเป็นเจ้าของ

เอกสาร TDC
 session หมดอายุ back กลับมาแล้วหน้าเพจนั้นใช้งานต่อไม่ได้
 เรื่อง การ save และพิมพ์ไม่ได้ ของเอกสารที่ download ได้แล้ว
 เมนู advance search สามารถก าหนดขอบเขตได้หรือไม่ ให้การค้นได้ผลลัพธ์ที่ตรงมากขึ้น
 เรื่องของ IP กลุ่มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (สุราษ,ยะลา,...) ต้อง login ทุกครั้งในการเข้าใช้
 ค้นหาเอกสารเจอแล้วส่งต่อไปยังผู้ใช้งานไม่ได้หรือส่งไปไม่ถึง
 สามารถ export ไป EndNote ได้หรือไม่ หรือมีวิธีการอย่างไร
 อยากให้มีการเชื่อมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้
 ข้อความเตือนของระบบ ให้เป็นภาษาไทย, อ่านเข้าใจได้ เช่นข้อความการหมดอายุการท างาน
 ในส่วนของ backend (dcupload) "ข้อความจากคณะกรรมการ" การ comment ของกรรมการ

ให้เรียงจากวันปัจจุบันขึ้นมาก่อน
 เพ่ิมฟังก์ชั่นการแก้ไข publisher ในรายการที่เคยใส่ข้อมูลมาแล้ว แต่ publisher ไม่ถูกต้องหรือไม่

สมบูรณ์ (Global Change)
 Template ของเอกสาร Element ที่ขาดไม่ได้ ผู้ใช้งานไม่ต้องเลือกให้เป็น default เลือกไว้เลย

ห้ามเปลี่ยนแปลง
 Site admin สามารถแก้ไข template, cross walk เดิม ของผู้ใช้งานอ่ืนได้
 เพ่ิม cross walk OAI
 เพ่ิมข้อความแสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่า เอกสารฉบับเต็มอยู่ระหว่างด าเนินการ upload ขึ้น,

มีฟังก์ชั่น suppress หรือปิดไม่ให้ดูระเบียนที่ยังลงรายการไม่ครบ
 ระบบตรวจสอบการแจ้งปัญหา ให้ระบบแยกกลุ่มปัญหาที่ผู้ใช้งานแจ้งเข้ามา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ

สะดวกในการแยกแยะปัญหา
 ให้ซ่อนปัญหาที่ส่งจากระบบ (จาก tdc@thailis.or.th) ไม่ต้องปรากฏให้เห็น เห็นเฉพาะ global

ไม่ต้องแสดงในส่วนของ admin
 การตรวจสอบชื่อเรื่องและประเภทเอกสารซ้ า มี bug ในส่วนของการแก้ประเภทของเอกสาร แก้ไข

แล้วประเภทเอกสารไม่ update ตาม
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 ตรวจสอบหัวเรื่อง เพ่ิมระบบตรวจสอบหัวเรื่อง 
 เพ่ิมการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้อง login เฉพาะใช้ผ่านหน่วยงาน 
 ปรับปรุงการค้นหาใหม่ คล้าย ๆ ของ Vufile ค้นหาเป็นชั้นๆ drill down ลงไปเรื่อย ๆ 
 Global Chance เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการของผู้ใช้งาน 
 การน าเข้าข้อมูลครั้งเดียว เข้าได้หลาย ๆ ฐานข้อมูล 
 การเรียงล าดับตัวเลือกรายชื่อ ม/ส ใน Basic search กับ Advance search เรียงไม่เหมือนกัน 
 Alice for windows มรภ.ล าปาง, ม.พะเยา ใช้ --> ทดสอบการ Export/Import ข้อมูลระหว่าง 

TDC 
 การเรียงรายชื่อไฟล์ให้ download ไม่เรียงตามล าดับที่ได้จัดเรียงแล้วตามโปรแกรม 
 ลงข้อมูล ปีพิมพ์แล้วข้อมูลหายไป 
 การเพ่ิม element แล้ว เรียกดูจากหน้าจอผู้ใช้บริการ ไม่พบข้อมูล 
 ต้องการเรียกระเบียนมาแก้ไขโดยค้นจากเขตข้อมูลที่ต้องการ ยังไม่สามารถท า ได้ ขอให้สามารถ

จ ากัดการค้นเฉพาะเขตข้อมูลได้ เช่น ค้นหาข้อมูลที่เป็น contributor 
 การลงรายการ Description.Abstract หาก ใช้วิธี copy ไป ไม่สามารถเรียกมาแก้ไขได้  

(ค าตอบ ที่เคยพบปัญหาลักษณะนี้ เพราะในข้อมูลมีเครื่องหมายพิเศษที่ตรงกับค าสั่งของระบบ  
ท าให้ไม่สามารถเรียกมาแก้ไขได้) 

 ในส่ วนของสถิติจ านวนระเบียนและงบประมาณแต่ละปี  ห้องสมุดต้องบันทึ กหรือไม่                         
(ค าตอบ ให้ห้องสมุดตรวจสอบ ถ้าพบข้อมูลผิดให้แก้ไขได้ และให้เพิ่มในส่วนของปีใหม่ได้) 

 กรณีท่ีมีการแก้ไขระเบียน เจ้าของระเบียนจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่เข้าไปแก้ไข ขอให้ระบบเก็บข้อมูล
คนที่ท างานระเบียนนั้นทุกคน 

 เมื่อท าการ crosswalk จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติมายังระบบ TDC ส่วนของหัวเรื่องใหญ่และ  
หัวเรื่องย่อย ที่มีเครื่องหมาย – คั่น ไม่มีการเว้นวรรคข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมาย 

 กรณีท่ีใส่ type ผิด เช่น เป็น text เมื่อค้นพบแล้ว ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ 
 เกิดระเบียนซ้ า 2 ครั้ง ทั้งที่บันทึกข้อมูลครั้งเดียว หากลบโดยไม่ได้ดูหมายเลขระเบียนท า ให้

ระเบียนถูกลบไปหมด 
(ค าตอบ อาจเกิดจาก save หลายครั้ง ก่อนการลบขอให้ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นระเบียนซ้ าจริง   
ก่อนท าการลบ หาก id ไม่เหมือนกันสามารถลบได้เลย ถ้าเหมือนกันจะถูกลบทั้งคู่) 

 เอกสารที่น าขึ้นระบบ มี 0 ไบท์ 
 ในขณะส่งข้อมูลเข้าระบบ ไม่ทราบว่าส่งขึ้นได้หรือไม่ หากใช้ Internet Explorer จะไม่มีสถานะ

บอก แต่หากใช้ Firefox จะมีสถานะบอก ขอให้ระบบแสดงสถานการณ์ส่งข้อมูลให้ด้วย 
 ขณะที่ตรวจสอบการซ้ า การแสดงผลการค้นถ้ามีหลายหน้าและคลิกที่หน้าต่อไป จะไม่ปรากฏ

รายการข้อมูล แต่เป็นตัวเลข 
 เมื่อลบระเบียนซ้ าแล้ว แต่ยังปรากฏในรายการซ้ าเหมือนเดิม 
 บทความวารสารที่ลงที่มหาวิทยาลัยหนึ่ง แล้วไปลงอีกมหาวิทยาลัย ถือว่าซ้ าาหรือไม ่
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     (ค าตอบ บทความลงในวารสารที่แตกต่างกัน ไม่ถือว่าซ้า) 
 หน้า Search ส าหรับ Backend และหน้าค้นหามีชื่อมหาวิทยาลัยจ านวนมาก ขอให้ก าหนด 

default ที่มหาวิทยาลัยของตนเองได้ และอยากให้จัดกลุ่มสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย ม.ราชภัฎ  
ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

 สีของตัวอักษรของหน้าเว็บเพจดูยาก , ตัวอักษรตัวเล็ก อยากได้ตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งค ายอมรับเงื่อนไข ท าให้เด่น ให้เห็นได้ง่าย 

 การแสดงผลในหน้าป้อนข้อมูล ชื่อที่ค้นได้ให้เรียงตามชื่อ หากเป็นชื่อเดียวกันให้เรียงนามสกุลด้วย 
และในกรณีทีผู้สร้างสรรค์ผลงานมีผลงานมากกว่า 1 รายการ ให้ปรากฏชื่อเรื่องด้วย เพ่ือจะได้ไม่
เสียเวลาในการคลิกเข้าดูว่าใช่รายการที่ต้องการหรือไม่ 

 การ upload ท าได้ช้ามาก อยากให้ช่วยหาวิธีการท าให้เร็วขึ้น 
 การ download เอกสาร ที่มีหลายแฟ้มข้อมูลของรายการหนึ่ง ๆ ท าให้ต้องเสียเวลาเลือก ยอมรับ

เงื่อนไขถ้าท าเป็นแฟ้มข้อมูลเดียวจะได้หรือไม่ 
 อยากทราบข้อมูลการ backup 

(ค าตอบ จะ backup เวลาเที่ยงคืน เฉพาะข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ร่วมถึงไฟล์เอกสารที่ upload   
ขึ้นไป) 

  หากมีการบ ารุงรักษาระบบ อยากให้ admin แจ้งให้ห้องสมุดต่าง ๆ ทราบว่าจะท าอะไร คาดว่า 
    จะเสร็จเมื่อไร เพ่ือว่าห้องสมุดจะได้ไม่ส่งข้อมูลเข้าในช่วงดังกล่าว เพราะท างานได้ช้า และไม่แน่ใจ 
    ว่ามีผลต่อการที่ท าแล้ว ไม่พบข้อมูลหรือไม่ 
  ได้ข้อมูลแล้ว บางไฟล์โหลดไมไ่ด ้ 
     (ค าตอบ ขณะส่งข้อมูลขึ้นระบบ ระบบได้ท าการตรวจสอบและบันทึกชื่อแฟ้มข้อมูลไว้ก่อน 
     ในฐานข้อมูล แต่หากมีปัญหาด้านเครือข่ายจะท าให้ upload ไฟล์ไม่ส าเร็จ จึงท าให้แฟ้มข้อมูล 
     ที่มีจ านวนไบท์ แต่ไม่สามารถ download ได้ ขอให้ห้องสมุดท่ีพบปัญหา ได้แจ้งให้ระบบทราบ 
     ด้วย และขอให้ห้องสมุดท่ีส่งข้อมูลเข้าระบบ สังเกต และตรวจสอบว่าข้อมูลเข้าสมบูรณ์หรือไม่) 
 ต้องการทราบว่าขนาดสูงสุดของแฟ้มข้อมูลที่ระบบจะรับได้ 
     (ค าตอบ ระบบรับได้สูงสุด 650 MB/แฟ้มข้อมูล แต่ต้องท าให้เสร็จภายใน 5 นาที ขอให้แต่ละแห่ง   
     พิจารณาจากความเร็วของเครือข่ายของตนจะสามารถส่งได้ภายใน 5 นาทีหรือไม่ หากขนาด 
     แฟ้มข้อมูลใหญ่มาก) 
 ต้องการสืบค้นแยกวิทยานิพนธ์เป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือแยกตามสาขาวิชา 
     เพ่ือความสะดวกในการหาข้อมูลเสนอผู้บริหารโดยเฉพาะการเตรียมการเปิดสาขาวิชาใหม่ ๆ 
 การเรียกระเบียนมาแก้ไขท าได้ยาก ต้องดูจากรายการทีละระเบียน    
     (ค าตอบ เสนอให้ค้นจาก meta name และต่อไปโปรแกรมจะมีทางเลือกเฉพาะเขตข้อมูล) 
 ผู้ใช้ที่สมัครแล้ว เคยใช้ได้แต่ภายหลังเข้าใช้ระบบไม่ได้ 
     (ค าตอบ เกิดจากถูกตัดสิทธิ์การเข้าระบบ เพราะไม่ได้เข้าใช้งานนานเกิน 60 วัน แนะน าให้ทาง 
     ห้องสมุดของแต่ละ ม/ส แนะน าให้ผู้ใช้ดูในหน้า HELP 
 ผู้ใช้ต้องการได้ข้อมูลมากกว่า 5 ชื่อต่อวัน 
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     (ค าตอบ แนะน าให้ใช้ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ไม่มีการจ ากัดจ านวน) 
 การสืบค้นข้อมูลจาก Creator ใน Staff มี 1 รายการแต่หากค้นจาก User มี 17 รายการท าไม

จึงแตกต่างกัน
 การเก็บสถิติมีการเก็บอย่างไร
 Site Admin ท าอะไรได้บ้าง
 การ Download ข้อมูลถูกตัดสิทธ์ทั้งท่ีใช้ในมหาวิทยาลัย
 การ Upload ข้อมูลท าทีละไฟล์หรือหลายไฟล์
 ภาคผนวกไม่ครบใช้ค าพูดว่าอะไรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 งานวิจัยต่อเนื่องมีชื่อเรื่องเดียวกันแต่ปีต่างกันลงรายการอย่างไร
 ข้อมูลที ่Upload ซ้ าตรวจสอบการซ้ าอย่างไร
 ควรจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
 ขอให้สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ ขึ้นเว็บของ ThaiLIS

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

ปัจจุบันที่ด าเนินการแล้ว 
 ได้พัฒนารองรับข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
 แนะน าว่าให้ user ที่ออกไปแล้วให้ตั้งสถานะเป็น expire แล้วเพ่ิม user ใหม่แทน
 รหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบถูกเข้ารหัสผ่านไว้ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเห็นได้จึงไม่สามารถบอกได้ว่า

รหัสเดิมคืออะไร
 ตรวจสอบปัญหาเรื่องการส่งรหัสผ่านให้ทางเมล์ไปไม่ถึงผู้รับ
 เรื่อง IP ที่ให้ไว้กับทาง TDC หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ
 มีระบบตรวจสอบข้อมูลเอกสาร ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม, เอกสารขนาด 0 Byte มีเหตุ 2 อย่างคือ

1. ยังไม่ได้ upload ขึ้นจริง ๆ
2. ขนาดไฟล์ใหญ่เกินหรือมีปัญหาในการ upload (ระยะเวลาการส่งไฟล์เกินเวลาที่ก าหนด) ขนาด
ไฟล์จึงเป็น 0 byte

 การโดนระงับสิทธิ์เกิดจาก -> อีเมล์ผิดรูปแบบ, login ผิดหลายครั้ง, ใช้อีเมลซ้ า
 Z39.50 ท างานกับภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 การปรับจ านวนเอกสารให้ถูกต้อง ... เมนูบริหารจัดการระบ>Number of Document

Adjustment  ,,, ปรับปีงบประมาณของเอกสารที่ขอจัดท า
 การสร้าง template element ในการสร้างเอกสาร TDC

สิ่งที่คาดว่าจะด าเนินการ 
 น าระบบการป้องกันการคัดลอกมาใช้ (ม.เกษตรศาสตร์ก าลังพัฒนา)
 รองรับภาษา จีน, ฝรั่งเศส หรือหลาย ๆ ภาษา
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 เพ่ิมการเลือกภาษาให้กับ publisher ในแต่ละภาษา
 เตรียมระบบส ารองดึงข้อมูลกลับมาเก็บไว้ที่หน่วยงานของตนเอง เพ่ือรองรับการใช้งานในกรณี

ไมส่ามารถใช้งานระบบ TDC ได้ ทาง สกอ.จะมีคู่มือการติดตั้งใช้งานให้
 มีส่วนของการกรองข้อมูลตามประเภทเอกสาร
 การน าเข้าข้อมูลครั้งเดียว เข้าได้หลาย ๆ ฐานข้อมูล

ข้อเสนอแนะ 
 กรรมการเสนอแนะว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลพื้นฐาน (publisher) ก่อนการใส่ข้อมูล, ใส่

e-mail ส่วนกลางที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้, ให้ใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 กรรมการเสนอแนะว่า ควรใส่ template ทั้ง 2 ภาษาเป็นอย่างน้อย
 กรรมการเสนอแนะว่า สาขาวิชาที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน สามารถลบทิ้งได้ท าให้ตัวเลือกใน drop

down list น้อยลง
 กรรมการเสนอแนะว่า ค่าอ้างอิงวิทยานิพนธ์ ระดับการศึกษาเขียนให้เหมือนกัน
 กรรมการเสนอแนะว่า การสร้าง template ของเอกสาร ควรใส่ตามคู่มือแนะน า
 กรรมการหารือว่าการเรียงล าดับของ Element Subject,Classfication,Control จะเรียงแบบ

Subject,Classfication,Control,Subject,Classfication,Control หรือ
Subject,Subject,Classfication,Classfication,Control,Control

 บางสถาบันได้น าวิทยานิพนธ์ของบุคลากรของสถาบันเข้าระบบ ท าให้เกิดการซ้ ากับระเบียน
ของมหาวิทยาลัยที่ประสาทปริญญาให้บุคคลนั้น
(ค าตอบ มหาวิทยาลัยที่ประสาทปริญญาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงเป็นผู้มีสิทธิ์น าระเบียนนั้นเข้าสู่
ระบบมหาวิทยาลัยที่บุคคลนั้นสังกัด ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์จึงไม่ควรน าข้อมูลเข้า

 เอกสารที่ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็นภาษาไทย ระบบไม่รองรับเวลาค้นจะไม่พบแฟ้มข้อมูล
 ใน Description.Abstract บางสถาบันไม่มีก าลังคนมากพอที่จะท าได้ ตามข้อตกลงในปี 2550

ห้องสมุดจะท าหรือไม่ก็ได้
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างการลงรายการวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย 
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ตัวอย่างการลงรายการวิทยานิพนธ์ 
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ตัวอย่างการลงรายการงานวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

ตรวจสอบข้อมูล Metadata และ Object
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ตรวจสอบข้อมูล Metadata และ Object 

หน้าจอหลักของ ThaiLIS Digital Collection Administrator จะประกอบด้วยเมนูส าคัญ ๆ 
ที่จะช่วยในการตรวจสอบการน าข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ดังนี้ 
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1. ตรวจสอบข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน  
 

 

 

2. ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร ไม่มีเอกสารฉบับต็ม  
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3. ตรวจสอบเอกสาร 0 Byte  
 

 

 

4. ตรวจสอบการแจ้งปัญหา  
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5. ตรวจสอบชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยเอกสารที่มีปัญหาเรื่องไม่พบไฟล์เอกสารเวลาdownload 

 

 

6. ตรวจสอบชื่อเรื่องและประเภทเอกสารซ้ า  
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7. ตรวจสอบหัวเรื่อง  
 

 
 

8. ตรวจสอบจ ำนวนเอกสำรที่น ำขึน้สูร่ะบบ   
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9. ผลการตรวจและค าตอบของหน่วยงาน  
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ภาคผนวก  ง 

รายชื่อสมาชิก โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) 
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รายชื่อสมาชกิ โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเตม็ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) 

สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถแบ่งตามกลุ่ม ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. มหาวิทยาลัยมหิดล
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. มหาวิทยาลัยรามค าแหง
20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. มหาวิทยาลัยศิลปากร
23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
24. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
25. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
29. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

javascript:toggle('N0_1','P1')
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30. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
31. ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 สถาบันพระบรมราชชนก 
32. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 
33. การพยาบาลและการศึกษา 
34. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
35. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
36. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
37. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
38. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
39. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
40. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
41. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี 
42. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
43. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
44. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
45. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
46. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
47. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
48. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
49. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
50. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
51. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
52. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
53. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
54. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
55. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
56. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
57. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
58. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
59. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
60. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
61. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
62. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
63. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
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64. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
65. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
66. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 
67. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
68. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
69. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
70. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
71. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
72. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
73. ศูนย์เทคโนโลยี สถาบันพระบรมราชชนก 

มหาวิทยาลัยเอกชน 
74. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
75. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
76. มหาวิทยาลัยเกริก 
77. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
78. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
79. มหาวิทยาลัยชินวัตร 
80. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
81. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
82. มหาวิทยาลัยธนบุรี 
83. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
84. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
85. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
86. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
87. มหาวิทยาลัยเนชั่น 
88. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
89. มหาวิทยาลัยพายัพ 
90. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
91. มหาวิทยาลัยรังสิต 
92. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
93. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
94. มหาวิทยาลัยสยาม 
95. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
96. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
97. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

http://library.nation.ac.th/
http://172.16.1.4/
http://lib.payap.ac.th/
http://lib.feu.ac.th/
http://library.rsu.ac.th/
http://library.rpu.ac.th/
http://library.spu.ac.th/
http://e-library.siam.edu/
http://department.utcc.ac.th/library
http://lib.hcu.ac.th/
http://eportfolio.hu.ac.th/library/
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98. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
99. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
100. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
101. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
102. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
103. วิทยาลัยดุสิตธานี 
104. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
105. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
106. วิทยาลัยแสงธรรม 
107. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
108. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 
109. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน  
110. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
113. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
114. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
117. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
118. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
119. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
120. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
121. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
122. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
123. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
124. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
125. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
126. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
127. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
128. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
129. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
130. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

http://202.28.199.9/dcupload/library.au.edu
http://library.eau.ac.th/
http://lib.sau.ac.th/
http://www.slc.ac.th/home/th/index.php
http://www.southeast.ac.th/SBC/sumnuk/s_l/index.php
http://library.dtc.ac.th/
http://www.siamtechu.net/th/index.htm
http://202.28.199.9/dcupload/dcms.thailis.or.th
http://202.28.199.9/dcupload/dcms.thailis.or.th
http://library.tni.ac.th/ulib/
http://arit.rmutr.ac.th/
http://library.oarit.rmuti.ac.th/
http://www.carit.rmutk.ac.th/
http://library.arit.rmutto.ac.th/
http://202.28.199.9/dcupload/WWW.LIBRARY.RMUTT.AC.TH
http://lib.arit.rmutp.ac.th/
http://202.28.199.9/dcupload/index2.php
http://lib.rmutsv.ac.th/
http://202.28.199.9/dcupload/index2.php
http://lib.kru.ac.th/
http://www.library.ksu.ac.th/
https://arit.kpru.ac.th/
http://arit.chandra.ac.th/
http://202.28.199.9/dcupload/index2.php
http://www.lib.ricr.ac.th/
http://www.lib.cmru.ac.th/
http://library.tru.ac.th/
http://arc.dru.ac.th/arc_th/
http://arit.npru.ac.th/
http://www.arc.nrru.ac.th/
http://arc.nstru.ac.th/
http://aritc.nsru.ac.th/
http://arcbs.bsru.ac.th/
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131. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
132. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
133. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
134. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
136. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
137. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
138. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
139. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
140. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
141. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
142. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
143. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
144. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
145. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
146. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
147. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
148. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
149. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
150. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
151. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 
152. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
153. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
154. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
155. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
156. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
  157. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ 

158. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
159. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หน่วยงานอ่ืน ๆ 
160. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
161. กระทรวงยุติธรรม 
162. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

http://202.28.199.9/dcupload/www.lib.bru.ac.th/lib/
http://www.pnru.ac.th/offi/arit/
http://arit.aru.ac.th/
http://library.psru.ac.th/
http://lib.pbru.ac.th/
http://202.28.199.9/dcupload/index2.php
http://lib.pkru.ac.th/
http://arcm.rmu.ac.th/
http://aritc.yru.ac.th/
http://202.28.199.9/dcupload/%E0%B9%89http:/lib.reru.ac.th
http://lib.rru.ac.th/
http://www.aritc.rbru.ac.th/
http://www.lib.lpru.ac.th/
http://www.library.lru.ac.th/
http://lib.vru.ac.th/
http://www.lib.sskru.ac.th/
http://arit.snru.ac.th/
http://arit.skru.ac.th/
http://www.library.ssru.ac.th/
http://www.lib.sru.ac.th/
http://library.srru.ac.th/
http://202.28.199.9/dcupload/index2.php
http://library.udru.ac.th/
http://arit.uru.ac.th/
http://www.lib.ubru.ac.th/
http://www.arit.dusit.ac.th/
http://library.pit.ac.th/iLiB/
http://lib.mcu.ac.th/
http://library.mbu.ac.th/
http://e-lib.ddc.moph.go.th/
http://library.moj.go.th/
http://lib.nbtc.go.th/lib/
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163. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค ์
164. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
165. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
166. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
167. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
168. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
169. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 
170. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
171. ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
172. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
173. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
174. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
175. ส านักงานศาลยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pridi-phoonsuk.org/
http://dcms.thailis.or.th/
http://202.28.199.9/dcupload/library.nmu.ac.th
http://202.28.199.9/dcupload/dcms.thailis.or.th
http://www.moralcenter.or.th/
http://202.28.199.9/dcupload/dcms.thailis.or.th
http://www.dti.or.th/
http://elib.nidtep.go.th/
http://202.28.199.9/dcupload/dcms.thailis.or.th
http://202.28.199.9/dcupload/riclib.nrct.go.th
http://library.nhrc.or.th/
http://library.senate.go.th/vl/web/main_search.jsp
http://www.library.coj.go.th/
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ประวัติย่อผู้จัดท ำ 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวโสภา  ไทยลา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25 มีนาคม 2520 
สถานที่เกิด จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 45/131 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
ต าแหน่งปัจจุบัน  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
สถานที่ท างาน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทร.  0-2665-3777, 0-2665-3888  ต่อ 6795    

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ sopa.t@rmutp.ac.th 
ประวัติการศึกษา   
ปริญญาตรี ศศบ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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