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1. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดการและเผยแพรงานในรูปแบบดิจิทัลอันเปนผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย นักวิจัย 

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการ 

หลักฐาน และการใชรายการรวมกัน อันจะชวยรองรับการใชทรัพยากรรวมกัน ลดความซํ้าซอนในการจัดทํา
รายการบรรณานุกรม และใชประโยชนในการยืมระหวางหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมท้ังอํานวย
ความสะดวกตอผูใชบริการ ท้ังนักศึกษา อาจารยและนักวิชาการในการคนหาหนังสือท่ีตองการโดยท่ีไมตองเขา
เว็บไซตของแตละหองสมุด 

2. ขอบเขต 
การจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส เปนการจัดการท่ีชวยสงเสริมการสรางองคความรูใหม และสราง 

เสริมศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของอาจารย นิสิต บุคลากรของสถาบัน และชวยเผยแพรองคความรูท่ีมีอยูในรูป
เอกสารใหสามารถเขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว และการใชประโยชนรวมกัน 

3. นิยาม 
การแปลงผันขอมูล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขอมูลจากเอกสารวิชาการตางๆ ใหอยูในรูปไฟล 

ดิจิทัล     
คลังสถาบัน (Institutional Repository-IR)  หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเปน 

ภูมิปญญาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการจัดเก็บเปนศูนยรวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดทําดัชนีท่ีไดมาตรฐาน 
สามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศเหลานั้นได 

ระบบ i-Thesis หมายถึง  ระบบท่ีกําหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงรางปริญญานิพนธ  
ปริญญานิพนธฉบับราง และปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมจัดสงไปยังอาจารยท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี
บัณฑิตศึกษาผานระบบไดโดยสะดวก  
           IR-iThesis หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ท่ีเปนปริญญานิพนธมาจากระบบ iThesis 

ฐานขอมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)  เปนโครงการพัฒนาระบบเครือขายหองสมุด 

อุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส การจัดทําสหบรรณานุกรมเพ่ือการสืบคน ซ่ึงสามารถสืบคนสารสนเทศในรูป
ของเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส และให Download เอกสารฉบับเต็มของบทความ ปริญญานิพนธ 
งานวิจัย และหนังสือหายากได 
          UCTAL (Union Catalog of Thai Academic Libraries) หมายถึง สหบรรณานุกรมของ 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความรวมมือของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดย สํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    
           เมทาดาทา (Metadata) หมายถึง “ขอมูลเก่ียวกับขอมูล” เปนขอมูลท่ีใชกํากับและอธิบายขอมูล
หลัก หรือกลุมขอมูล อธิบายรายละเอียดของขอมูลหรือสารสนเทศ สิ่งท่ีอธิบายอยูในเมทาดาทาจะชวยทําให
ทราบรายละเอียดและคุณลักษณะของขอมูล  

4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
4.1 การแปลงผันขอมูล ผลงานของอาจารย นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1) กรณีมีซีดีรอม ใหแปลงผันจากไฟลตนฉบับเปนไฟล PDF กรณีไมมีไฟล ใหรวบรวมรายชื่อ 
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และตัวเลมผลงานของอาจารย นิสิตและบุคลากร  สงใหบริษัทหรือเจาหนาท่ีหองสมุด นําไปแปลงผัน ใหอยูใน
รูป PDF File  

2) นําผลงานท่ีไดแปลงผันแลว มาตรวจสอบความถูกตองจัดเก็บไฟลใน Server และทํา 

รายการเชื่อมโยง (Link 856) จากฐานขอมูลบรรณานุกรมหองสมุดไปยัง Server ท่ีจัดเก็บ 

    4.2 การจัดการปริญญานิพนธจากระบบ iThesis 

 1) Transfer ขอมูลปริญญานิพนธจากระบบ SWU iThesis ไปยัง ระบบ IR-iThesis 

 2) Export รายการปริญญานพินธจาก IR-iThesis ออกมาในรูป .CSV 

 3) ตรวจสอบและนําเขารายการบรรณานุกรมในระบบ ALEPH พรอมทํารายการเชื่อมโยง  
(Tag856) ไปยังเอกสารฉบับเต็มใน IR-iThesis   
     4.3 การทํารายการในฐานขอมูล Thai Digital Collection (TDC) 
   1) รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะนําเขาสูฐาน TDC กรณีไมมีไฟลบริษัทหรือ
เจาหนาท่ีหองสมุด นําไปแปลงผัน ใหอยูในรูป PDF File  
   2) ตรวจสอบความถูกตองของไฟลท่ีไดจากการแปลงผัน นําไฟลขอมูลเขาสูฐาน TDC โดยใส
รายการเมทาดาทาตามท่ีมาตรฐาน Dublin Core กําหนด และ Upload File ขอมูลเขาสูระบบ TDC 

      4.4 การนําเขาขอมูลในคลังสถาบัน (IR)  
  นํารายการเมทาดาทา ผลงานอาจารย บุคลากร มศว เขาระบบคลังสถาบัน  ตามคณะ 
(Communities) กลุมขอมูล (Collection) 
      4.5 การนําขอมูลรายการบรรณานุกรมหองสมุด เขาสูฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 
  1) Export รายการบรรณานุกรมจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALEPH  
  2) นําไฟลไปตรวจสอบความถูกตองตามมาตรฐาน MARC21 ดวย MARC Analyzer 
  3) ระบบรายงานความถูกตอง/ผิดพลาด ของขอมูล ทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง 

  4) Upload ไฟลขอมูลเขาไปใน ระบบ UC Connexion Client 

      5.  เอกสารอางอิง 

  5.1 WI-RM-17 แนวปฏิบัติการแปลงผันขอมูล ผลงานของอาจารย นิสิต และบุคลากร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  5.2 WI-RM-18 แนวปฏิบัติงานจัดการปริญญานิพนธ iThesis 

  5.3 WI-RM-19 แนวปฏิบัติการทํารายการในฐานขอมูล Thai Digital Collection 

  5.4 WI-RM-20 แนวปฏิบัติการนําเขาขอมูลในคลังสถาบัน (IR) 
   5.5 WI-RM-21 แนวปฏิบัติการนําขอมูลรายการบรรณานุกรมหองสมุด เขาสูฐานขอมูล 

สหบรรณานุกรม (Union Catalogue of Thai Academics Libraries - UCTAL) 
 


