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คำนำ 

 

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร  (Silpakorn University Repository : SURE)  เป็นผลจากการทำวิจัย
เรื่อง การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการและ
พัฒนาคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการรวบรวม จัดเก็บผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการสงวนรักษา
ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถ รับรู้ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากผลงาน ส่งผลต่อชื่อเสียงและการยอมรับต่อสถาบัน  

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลง
รายการผลงานทางวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของผู้ปฏิบัติงานคลังปัญญาของ 
หอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยคู่มือนี้จะอธิบาย
ส่วนขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การประสานงานเพื่อรับผลงานทางวิชาการจากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร และเจ้าของผลงาน การเตรียมไฟล์ การแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด  การลงรายการ 
การตรวจสอบความถูกต้อง และการแก้ไขชิ้นงานหรือรายการนั้นๆ 

ขอขอบพระคุณ คุณจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ คุณจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างาน
บริการสารสนเทศ คุณจันทร์ฉาย แสงทองศรี หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และคุณกาญจนา สุคนธมณี 
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญพิเศษ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนับสนุน ส่งเสริมและเติมเต็มในการ
จัดทำคู่มือเล่มนี้อย่างดียิ่ง 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมา 
หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่รวบรวม 

จัดเก็บและบริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของการรวบรวม การ
จัดเก็บ การสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ซ่ึงหอสมดุวังท่าพระ ได้นำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดด้วย ดังเช่นปัจจุบัน 
 จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น หอสมุดวังท่าพระ ซึ่งทราบและตระหนักถึงแหล่งข้อมูล ทรัพยากร
สารสนเทศจำนวนมากในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ หมายรวมถึงผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่อยู่กระจัดกระจายยังไม่ได้ทำการรวบรวม จัดเก็บ รักษา 
ตลอดจนการเผยแพร่ เหตุดังกล่าวหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง จึงได้ทำการจัดทำคลังปัญญาขึ้น โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บรักษาผลงาน เผยแพร่ทางวิชาการให้ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถรับรู้ และเข้าถึงอย่างเหมาะสม 
 จากความสำคัญดังกล่าว การมีคู่มือปฏิบัติงานการใช้งานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร จะนำไปสู่การ
จัดการคลังปัญญาได้อย่างเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการ การนำเข้า
ข้อมูลของหอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนั่นเอง 

วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 เพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการ การนำเข้าข้อมูลสำหรับผู ้ปฏิบัติงานคลังป ัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากรของหอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากคู่มือ 
 1. มีแนวทางการปฏิบัติในการจัดการ การนำเข้าข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรของหอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
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2. มีหลักฐานสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดการ การนำเข้าข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากรของหอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้คู่มือเล่มนี้ประกอบการให้คำแนะนำ การ
ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการจัดทำคู่มือ 
 คู ่มือการปฏิบัติงานเล่มนี ้ มุ ่งเน้นสำหรับผู ้ปฏิบัติงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร  เนื ้อหา
ประกอบด้วย การจัดการรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการ การเตรียมไฟล์ให้พร้อมสำหรับการลงรายการในคลัง
ปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร การนำเข้าผลงานทางวิชาการและการแจ้งผลการนำเข้าผลงานทางวิชาการเท่านั้น 

นิยามศัพท์ 

 1. การจัดการคลังปัญญา หมายถึง การดำเนินงาน การจัดการ รวบรวมและการนำเข้าข้อมูลผลงานทาง
วิชาการ ลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู ้ปฏิบัติงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้แก่ ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาพผลงานศิลปะ ภาพถ่าย บทความทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร เป็นต้น 

 3. ผู้ปฏิบัติงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของหอสมุดวังท่าพระ 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
ใช้งานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับการจัดการ ด้านเนื้อหา ด้านสิทธิ์ในการสร้าง ลบ แก้ไข โยกย้าย 
หรือกำหนดการทำงานของเนื้อหา บทความและเมนูเชื่อมโยงการทำงานของเว็บไซต์ 
 4. ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขึ้นครั้งแรก ณ วังท่าพระ เมื่อปีพุทธศักราช 2507 มี
ฐานะเป็นแผนก สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ โดยใช้สถานที่ทำการร่วมกับแผนกอื่นๆ ใน
สำนักงานอธิการบดีซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารด้านหลังอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 
50 เมตร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างอาคารหอสมุดวังท่าพระแล้ว จึงได้เข้าทำการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 
2518 แต่เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่ที่ให้บริการ จึงได้ขยายพื้นที่ห้องบริการวารสารไปยังห้อง 3103 ชั้นใต้ดิน 
อาคารศูนย์รวม 3 และในเวลาต่อมาได้ย้ายพื้นที่บริการโสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่การทำงานของบุคลากรไปยังชั้น 
3 และชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดีเดิม บริเวณด้านหลังอาคารหอสมุด 
 ปีพุทธศักราช 2511 มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา สังกัด
สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้สถานที่ทำการชั่วคราวบริเวณห้องกลาง ชั้นล่างอาคารทับแก้ว 
1 (A1) มีพ้ืนที่ให้บริการประมาณ 200 ตารางเมตร กระทั่งพุทธศักราช 2519 จึงย้ายไปยังอาคารถาวร 2 ชั้น และ
ย้ายไปยงัอาคารใหม่ 4 ชั้น คือ อาคารหอสมุดปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช 2536 ต่อมาปีพุทธศักราช 2545 ได้ขยาย
พ้ืนที่ให้บริการเพ่ิมเติม ไปยังอาคารใหม่อีกหลังหนึ่งคือ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
 วันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้ง “สำนัก
หอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2532 โดยรวม
แผนกห้องสมุด สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ และแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  เข้าด้วยกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พุทธศักราช 2530 มาตรา 8 วรรคสอง กำหนดให้สำนักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะวิชา เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติฯ กล่าวคือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการให้บริการแก่สังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายการจัดการศึกษา ไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เพื่อเปิดสอนคณะวิชา ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พร้อมได้จัดทำและปรับแผนแม่บท
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วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (พุทธศักราช 2545-2549) สำนักหอสมุดกลาง จึงได้จัดตั ้งหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545 ใช้สถานที่ชั้น 3 อาคารเรียนรวมเป็นที่ทำการ 
โดยมีหอสมุดวังท่าพระ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคและการจัดบริการ ต่อมาปีพุทธศักราช 2549 ได้
ย้ายหอสมุดฯ มายังอาคารวิทยบริการชั้น 1 และชั้น 2 

 

โครงสร้างองค์กร  
โครงสร้างการบริหาร สำนักหอสมุดกลาง 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
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ภาระหน้าที่ของหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้การ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที ่วางไว้ โดยเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศในการสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า การวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะวิชาต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ ตำราวิชาการ วารสาร งานวิจัย โสตทัศนวัสดุ และสื่อความรู้ใหม่ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ฐานข้อมูลรวมบทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ฐานข้อมูลทางด้านศิลปะ ฐ านข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ภายในหอสมุด วังท่าพระ มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น มีบรรณารักษ์ผู้ชำนาญงานให้คำแนะนำช่วยเหลือการสืบค้นข้อมูล 
 นอกจากนี้หอสมุดวังท่าพระ ยังตระหนักถึงอัตลักษณ์ที ่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะ
มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปะของประเทศไทยจึงได้จัดหารวบรวม และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้การดำเนินงานของหอสมุดวังท่าพระ มีเป้าหมายสำคัญ
เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยศิลปากรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรมออกไปรับใช้สังคมต่อไป 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สายงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน

โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่อง
ฉาย ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ การจัดหา ดูแล รักษา 
ซ่อมแซมเครื่องเสียง เครื่องฉาย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ช่วยงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป
ประยุกต์ใช้ ช่วยรวบรวมข้อมูล ร่วมจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ช่วยตรวจสอบ
ข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล ช่วยดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อให้
ผู ้เกี ่ยวข้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดั บ
รองลงมาและนักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน 

นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ตลอดจนการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา 
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 
2. ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ 
 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับเชี่ยวชาญ 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชำนาญการพิเศษ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชำนาญการ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ 
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ชื่อตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 

  1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดำเนินไปด้ วย
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 
  2. ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ 
หรือโทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่าง ๆ และการนำเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชา โสตทัศนศึกษา เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
  3. จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ช่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพ 
  5. ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ คณะวิชา/
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงาน
เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ช่วยตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหารจัดการ
คลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  7. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื ่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบและร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้

การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
1. ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมทั้ง

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวสุนิศา รอดจินดา 
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. งานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

การจัดการ การจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและนำเข้าข้อมูลลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยการรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ผลงานศิลปะ บทความทาง
วิชาการ รายงานการวิจัย หนังสือ/ตำรา/เอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน ของคณะวิชาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ ได้แก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะ
โบราณคดี ลงในคลังปัญญา และเป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนั้น จะมีการประสานงานไปยังคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ 
ในการขอผลงานทางวิชาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดทำหนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น ประเภทผลงานที่ได้รับ การอนุญาตถึงระดับการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน เป็นต้น เมื่อได้ผลงานทางวิชาการมาแล้ว จะนำมาจัดกลุ่มประเภทผลงานตามคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือลง
รายการตามคณะวิชาหรือหน่วยงานที่ได้แบ่งกลุ่มไว้แล้วในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีขั้นตอนการลง
รายการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 2. งานบริการวิชาการ 

 2.1 เขียนสคริปและจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ เช่น วิดีโอแนะนำการให้บริการ
สืบค้น OPAC วิดีโอแนะนำคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิดีโอแนะนำหนังสือใหม่ในทุกๆ เดือน การจัดทำ
คู่มือโครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในกิจกรรมหนังสือทำมือ เป็นต้น 
  2.2 แปลความหมายสถิติจากการทำสถิติข้อมูลในโครงการต่างๆ ของหอสมุด เช่น โครงการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน “กิจกรรมหนังสือทำมือ” โดยเริ่มจากการออกแบบแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย แล้วนำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติ และจัดทำรายงานผลโครงการ 
  2.3 ช่วยในงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของหอสมุด   เช่น การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา 
และควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานในการจัดทำเว็บไซต์ “ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต 
พุทธศักราช 2546-2557” และตรวจสอบการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
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  2.4 มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทำฐานข้อมูล KM การถอดองค์ความรู้บุคคลที่เกษียณอายุ เพื่อนำ
ความรู้ที่ได้รับรวมถึงปัญหาการทำงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงานต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้และให้บุคคลอื่นที่รับชว่ง
งานต่อสามารถเข้ามาศึกษางานได ้
  2.5 ประสานงานในการทำงานร ่วมกันของสำนักหอสมุดกลาง ในการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับ
จัดเก็บองค์ความรู้ของบุคคลที่จะเกษียณ โดยการสัมภาษณ์ถึงวิธีการทำงาน การแก้ไขปัญหาในงานต่างๆ เป็นต้น 
การจัดประกวดการจัดการความรู้ KM Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานสำนักหอสมุดกลาง 
เกิดความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้นในงาน การเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน 
ตลอดจนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในงานของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานของตนเองให้
บุคลากรทา่นอื่นๆ ได้รับทราบอีกด้วย 
  2.6 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ในการใช้งาน
โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม Microsoft โปรแกรม Adobe Acrobat การใช้งานคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2.7 ให้บริการทางด้านวิชาการ โดยการช่วยในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าจอ OPAC 
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra เว็บไซต์ Thesis online และในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. งานบริการ 

3.1 จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการประชุม 
บรรยายหรือการเรียนการสอนภายในห้องประชุมและห้องสมุดหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  เพื่อให้การบรรยายหรือ
การประชุมนั้นๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึง
การศึกษาวิธีการรักษาอุปกรณ์เครื่องฉายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอด หากมี
อุปกรณ์ใดที่ไม่สามารถใช้งานได้ จะดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขทันที หากอุปกรณ์นั้นๆ อยู่ในระหว่างการ
รับประกัน จะแก้ไขโดยติดต่อไปยังบริษัทนั้นๆ เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมทันที 

3.2 การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ของหอสมุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและในส่วนการให้บริการแก่นักศึกษาหรือผู้เข้าใช้งานในหอสมุด  นอกจากนี้ยังให้
คำปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและอื่นๆ แก่นักศึกษาหรือผู้เข้าใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ 
หอสมุดวังท่าพระ  
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3.3 ช่วยในการให้บริการ ค้นคว้าและแนะนำทรัพยากรสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคคลที่สนใจภายในห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เนื่องจากห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุ
ภัทรดิศ ดิศกุล เป็นห้องสมุดแบบปิด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเดินเข้าไปเลือกตัวเล่มได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องนำตัวเล่ม
ออกมาให้บริการด้วยตนเอง โดยมีวิธีการ คือ เริ่มจากการศึกษาทรัพยากรภายในห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุ
ภัทรดิศ ดิศกุลว่ามีเอกสารกี่ประเภท เช่น หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ บทความ แผนที่ รายงานการ
ประชุม สไลด์ภาพถ่าย เป็นต้น จากนั้นสำรวจว่าหนังสือที่มีนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง แผนที่เป็นแผนที่ที่ ไหน 
ภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายที่ไหน จากนั้นทำการจดบันทึกข้อมูลไว้ เมื่อผู้ใช้บริการต้องการหนังสือ เช่น ต้องการหนังสือ
เกี่ยวกับถ้ำอชันตา ผู้ปฏิบัติงานจะทำการค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อดูเลขหมู่ และแนะนำผู้ใช้บริการ
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ และหยิบตัวเล่มมาให้บริการ นอกจากตัวเล่มนี้แล้ว หากเล่มใกล้เคียงเป็นเรื่องที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับถำ้อชันตาหรือถ้ำในประเทศอินเดีย ก็จะนำหนังสือเล่มนั้นมาแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ การทำเช่นนี้จะ
ทำให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการ
อย่างสูงสุด 
 จากภาระหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานลำดับที่ 1 งานคลังปัญญา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการ การจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและนำเข้าข้อมูลลงในคลังปัญญา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการรวบรวมข้อมูลและการเตรียมไฟล์ผลงานทางวิชาการ 
 2. ขั้นตอนการดำเนินงานการนำเข้าผลงานทางวิชาการลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. ขั้นตอนแจ้งผลการนำเข้าผลงานทางวิชาการลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อเจ้าของผลงาน 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรอบรู้ในงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์การลงรายการ การลงเมตาดาตาต่างๆ โดยต้องศึกษาพ้ืนฐานโปรแกรมที่
นำมาใช้ หลักการทำงาน การแบ่งกลุ่มและการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของโปรแกรม ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดการลงรายการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ เพ่ือให้การลงรายการนั้นเกิดความเป็นมาตรฐานร่วมกันของหอสมุด
วังท่าพระ  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ 
 
คลังปัญญา (Institutional Repository: IR) 

คลังปัญญา หรือคลังความรู้สถาบัน หรือคลังสถาบัน หมายถึง คลังที่รวบรวม จัดเก็บและสงวนรักษา
ผลผลิตทางปัญญาขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการจัดการและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลอย่างเสรี ส่งผลต่อชื่อเสียง
และการยอมรับต่อสถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2560) 
 

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository: SURE) 
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ คลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ

มหาวิทยาลัย ในการจัดเก็บ สงวนรักษาผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงการเผยแพร่ให้
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถรับรู้ และเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม โดยพัฒนาขึ้นตามรูปแบบ 
Creation Model ที่ได้จากงานวิจัยคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ (จุฑามาศ ถึงนาค และคณะ, 
2561, น. 8-10) 

1. ด้านเนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัล หมายถึง การกำหนดทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดเก็บใน
คลังปัญญา 

2. ด้านการค้นคืนและการแสดงผล หมายถึง วิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ Basic search และ Advance 
search และการแสดงผลรายการสืบค้น 
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3. ด้านการกำหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง การกำหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงผลงานนั้นๆ โดยเจ้าของผลงานทางวิชาการ และการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศด้วยลายน้ ำแบบ
มองเห็นด้วยตาเปล่า 

4. ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับจัดทำคลังปัญญา หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเนื้อหาใน
ระบบคลังปัญญา 

5. ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ ได้แก่ ภาพผลงานศิลปะ เป็นต้น 

6. ด้านการเข้าถึงแบบเสรี หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงผลงานทางวิชาการได้โดยเสรีผ่าน
อินเทอร์เน็ต การกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน พิมพ์ ดาวน์โหลด และการ
กำหนดให้ผู้ใช้งานภายนอกสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก 

7. ด้านความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง การศึกษาความต้องการของประชาคม
ก่อนการดำเนินการพัฒนาคลังปัญญา ตลอดจนนำผลนั้นมาพัฒนาเป็นคลังปัญญาโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาคม 

8. ด้านการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์ หมายถึง การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการอ่านและการ
ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและการแสดงผล ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์และเว็บไซต์อ่ืน 
ซอฟแวร์ (Software)  
 ซอฟแวร์ (Software)  คือ ชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามที่เราต้องการ  โดยแบ่งเป็น
ซอฟแวร์ระบบ (System Software) และซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) (โอภาส เอี ่ยมสิริวงศ์, 
2561, น. 208) 
 1. ซอฟแวร์ระบบ (System Software) หมายถึง ซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่า ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ 
ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ด้วยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในระบบที่มีอยู่ อย่างจำกัด เพื่อบริการผู้ใช้
ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ 1. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) โดยการ
จัดเตรียมอินเตอร์เฟซเพื ่ออำนวยความสะดวกกับผู ้ใช้ในการโต้ตอบกับระบบ 2. การบูตเครื ่อง เพื ่อโหลด
ระบบปฏิบัติการเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก เมื่อบูตเครื่องเสร็จสมบูรณ์ อินเตอร์เฟซของระบบปฏิบัติการก็
พร้อมรับการสั่งงานจากผู้ใช้ 3. การกำหนดค่าให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เช่น 
จอภาพ แป้นพิมพ์ เป็นต้น 4. การเชื่อมต่อเครือข่าย โดยเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเครือข่าย
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แบบมีสายและเครือข่ายแบบไร้สาย 5. การจัดสรรทรัพยากร ในการจัดสรรวิธีให้แก่โปรแกรมต่างๆ ได้ใช้งานอย่าง
ครบถ้วนและยุติธรรม เช่น ระบบปฏิบัติการที่มีการรองรับหลายงานหรือรองรับผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งคน ระบบจะมี
วิธีป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เช่น ซีพียู หน่วยความจำ เป็นต้น 6. การจัดการแฟ้มข้อมูล 
(File System Management) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นลำดับชั ้นที ่เรียกว่า ไดเร็กทอรี (Directory) หรือ 
โฟลเดอร์ (Folder) 7. การรักษาความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้องระบบ
ไม่ให้ถูกทำลาย หรืออนุญาตให้เข้าถึงระบบเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น เช่น การกำหนดค่าออปชั่นต่างๆ เพ่ือป้องกันการ
ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การใช้รหัสผ่านของระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ใช้งานนี้เป็นผู้ใช้งาน
ระดับผู้ควบคุมระบบ 
 2. ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้กับงานใดๆ แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ (Custom-made Software) มักทำเมื่อหน่วยงาน
หรือองค์กรไม่สามารถจัดหาซอฟแวร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการได้ จึ งมีการสร้างซอฟแวร์ขึ้นมา
ใหม่เพื่อใช้ในหน่วยงานโดยเฉพาะ 2.ซอฟแวร์สำเร็จรูป (Packaged Software) คือ ซอฟแวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ใน
สำนักงานทั่วๆ ไป สร้างโดยบริษัทที ่มีความชำนาญในด้านนั ้นๆ มีการปรับปรุงเวอร์ชั ่น ของซอฟแวร์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ  

ส่วนซอฟแวร์แบบเปิดหรือซอฟแวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software: OSS) คือ ซอฟแวร์ที่พัฒนา
จากกลุ่มนักพัฒนาซอฟแวร์อิสระ ที่ต้องการพัฒนาซอฟแวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม (Source Code) โดยใน
ประเทศไทยซอฟแวร์โอเพนซอร์สเป็นที่รู้จักกันมากในปีพุทธศักราช 2542 และมีนักพัฒนาซอฟแวร์อิสระและ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันผลักดัน ทำให้ในปัจจุบันซอฟแวร์โอเพนซอร์สมีบทบาทที่สำคัญในหลายๆ ด้าน (สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ม.ป.ป.)  
 
ซอฟแวร์ที่ใช้ในการจัดการคลังปัญญา 
 ในการพิจารณาเลือกซอฟแวร์ไปใช้ในงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องคำนึงถึงประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่นำมาจัดเก็บ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและความรู้ทางด้านเทคนิค เพ่ือที่จะสามารถ
เลือกโปรแกรมให้เหมาะสมมากท่ีสุดโดยโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการคลังปัญญาที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้นมี
หลายประเภท แต่ซอฟแวร์แบบเปิดหรือซอฟแวร์โอเพนซอร์สมีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจาก  (4X treme, 
2555) 
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1. สามารถนำซอร์สโค้ดของโปรแกรมที่มีผู้พัฒนาอยู่ก่อนแล้วมาใช้ได้ โดยผู้นำมาใช้สามารถปรับแต่งหรือ
ตั้งค่าการทำงานต่างๆ ให้เข้ากับความต้องการ 

2. สามารถนำมาติดตั้งและเริ่มใช้งาน Open Source Software ได้อย่างรวดเร็ว 
3. Open Source Software มีความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่า เนื่องจาก Open Source Software มี

ผู้ใช้งานมากมายอยู่ทั่วโลก หากเกิดปัญหาจะมีการแจ้งและช่วยกันแก้ไขอย่างรวดเร็ว อีกท้ังเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาระบบอีกด้วย 

โปรแกรม Open Source Software ที่มีการนำมาใช้ในงานคลังปัญญามีหลายโปรแกรม ดังนี้ 
1. Eprints เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส  พัฒนาโดย  University of Southampton ประเทศ 

สหราชอาณาจักร ในการจัดเก็บผลงานวิจัย และมีระบบเก็บถาวรแบบเปิด (OAI-Open Archives Initiative) ที่ทำ
ให้สามารถสืบค้นข้ามระหว่างคลังเก็บเอกสารด้วยกันได้ เมื่อมีการลงทะเบียนกับ OAI repositories คลังเอกสาร
ของสมาชิกที่ลงทะเบียนจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพื่อเก็บ เมตาดาตารวมเข้าเป็นคลังเก็บทั่วโลก (สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

2. Fedora เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส พัฒนาโดย Cornell University และ University of Virginia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ DuraSpace ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยี
โอเพนซอร์ส โดย Fedora เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการ จัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลแบบ
ดิจิตอล โปรแกรมนี้เหมาะกับการจัดเก็บคอลเล็คชั่นที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
โปรแกรม Fedora มีผู้ติดตั้งใช้งานทั่วโลกรวมไปถึงองค์กรมรดกทางวิชาการและวัฒนธรรม สถาบันวิจัย ห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล (Duraspace, ม.ป.ป.) 

 3. Greenstone เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส พัฒนาโดยกลุ่มห้องสมุดดิจิตอลแห่งประเทศนิวซีแลนด์  โดย
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม Greenstone คือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างและจัดการห้องสมุดดิจิทัลของตนเอง 
ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยร่วมมือกับ UNESCO และ HUMAN info NGO ในการรองรับหลายภาษามากขึ้นโดยมี
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และรัสเซียเป็นภาษาหลัก(Greenstone digital library software, ม.ป.ป.) 

4. Dspace เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส พัฒนาโดยห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ และ
บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรักษาข้อมูลในระยะยาว รองรับข้อมูลที่มีความหลากหลาย 
เช่น บทความ ชุดข้อมูล รูปภาพ เสียง วิดีทัศน์ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ของห้องสมุด มีลักษณะคล้ายกับ
โปรแกรม Eprints แต่มีความยืนหยุ่นมากกว่า โดยโปรแกรม Dspace เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาด
ใหญ่ที่มีความซับซ้อน สามารถแก้ปัญหาการส่งผลงานที่มีความหลากหลายได้  นอกจากนี้ Dspace ยังมีระบบเก็บ
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ถาวรแบบเปิด (OAI-Open Archives Initiative) ทำให้สามารถสืบค้นข้ามระหว่างคลังเก็บเอกสารด้วยกันได้ และ 
Dspace ได้ร่วมมือกับ Google เพ่ือให้ผู้ใช้งาน Google สามารถสืบค้นข้ามมาที่คลังเก็บเอกสารของ Dspace ได้  

จุดเด่นที่สำคัญของ Dspace อีกประการหนึ่งคือ การรับประกันว่าข้อมูลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย  
Dspace เก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบบิตสตรีมของแฟ้มข้อมูล (bitstream format registry) ถ้ารายการที่ส่งมา
รายการใดไม่อยู่ในรูปแบบที่กำหนดไว้ ผู้ดูแลระบบต้องตัดสินใจว่ารูปแบบนั้นควรนำขึ้นหรือไม่ ซึ่งมีการกำหนด
รูปแบบไว้ 3 รูปแบบ คือ 1. Supported หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีการประกาศเป็นมาตรฐาน เข่น TIFF  
XML  หรือ PDF เป็นต้น 2. Known หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ได้มีการ
ประกาศรูปแบบให้สาธารณชนรับรู ้ 3. Unsupported หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูลที ่มีการใช้กันน้อย เช่น 
แฟ้มข้อมูล CAD/CAM หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม เป็นต้น (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
 

จากโปรแกรมโอเพนซอร์สดังกล่าวข้างต้น โปรแกรม Dspace เป็นโปรแกรมที่มีการจัดเก็บข้อมูลได้หลาย
ประเภท มีความยืดหยุ่นในการปรับการตั้งค่าโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีระบบการเก็บถาวร
แบบเปิด (OAI-Open Archives Initiative) ซึ่งทำให้สืบค้นข้ามระหว่างคลังเอกสารได้ ส่งผลต่ออนาคตหากมีการ
สืบค้นระหว่างคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ และยังสามารถใช้งานสืบค้นผ่าน Google ทำให้เกิดความสะดวก
ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเลือกใช้โปรแกรม Dspace ในการจัดทำ
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เมตาดาตา (Metadata) ที่ใช้ในการลงรายการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เมตาดาตา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ที่ใช้ในการกำกับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูล อธิบาย

รายละเอียดของข้อมูลหรือสารสนเทศ ทำให้ทราบรายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูล 
เมตาดาตา ที่ใช้ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ Dublin 

Core  ซึ่งเป็นมาตรฐานเมตาดาตาที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1995 โดยการนำของ OCLC (the Online Computer 
Library Center) มีโครงสร้างการใช้งานที่ง่าย สามารถปรับเพิ่ม หรือลดได้ตามความจำเป็น ประกอบด้วยหน่วย
ข้อมูลย่อย 15 องค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (จุฑามาศ ถึงนาค และคณะ, 2561, น.24) 

1. หน่วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
 เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง (Title) หัวเรื่อง (Subject) ต้นฉบับ/แหล่งที่มา 
(Source) ภาษา (Language) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง (Relation) และขอบเขต (Coverage) 
 2. หน่วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับผู้เขียน/ผู้สร้างสรรค์ผลงาน (Creator) สำนักพิมพ์ (Publisher) ผู้มี
ส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ (Contributor) และสิทธิ (Rights) 

3. หน่วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน 
 เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน (Date) ประเภทเนื้อหา (Type) รูปแบบ
ของการนำเสนอผลงาน (Format) และตัวบ่งชี้ (Identifier) หรือตัวระบุถึงทรัพยากร 
(Description) 

สำหรับหน่วยข้อมูลย่อยที่แสดงลักษณะพ้ืนฐานของสารสนเทศ มี 15 ข้อ ดังนี้ 
 1. Title (ชื่อเรื่อง) หมายถึง ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ  

ตัวอย่าง  dc.title = การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 2. Subject or Keyword (หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ) หมายถึง หัวข้อที่อธิบายเรื่องและเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศ  
  ตัวอย่าง dc.subject = อาคาร - - การอนุรักษ์พลังงาน - - การออกแบบ 
 3. Description หมายถึง รายละเอียดเนื ้อหาของสารสนเทศ เช่น บทคัดย่อ สารบัญ การอ้างอิง 
ภาพประกอบเนื้อหาหรือการบรรยายให้ทราบเนื้อหา 

ตัวอย่าง dc.description = 315 หน้า : ภาพประกอบสี 
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 4. Resource Type (ประเภท) หมายถึง ชนิดของเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทของ
สารสนเทศ  
  ตัวอย่าง dc.type = Book 
 5. Source หมายถึง การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ 
  ตัวอย่าง dc.Source = นว .ร945ฮ84 2557 

6. Relation (เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง) หมายถึง การอ้างอิงถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวอย่าง dc.relation.uri = www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/e-

book/pantuda/pantuda6.pdf 
 7. Coverage (สถานที่และเวลา) หมายถึง ระยะเวลาหรือขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยทั่วไปขอบเขตหมายถึง สถานที่ ที่ตั้ง ชื่อภูมิศาสตร์ ช่วงเวลาวันที่ ขอบเขตอำนาจการบริหารการปกครอง 
  ตัวอย่าง dc.coverage.temporal = 1987-1988 

8. Author or Creator (ผู้แต่ง หรือเจ้าของผลงาน) หมายถึง ผู้แต่ง หรือเจ้าของผลงาน 
ตัวอย่าง dc.contributor.author = พันธุดา พุฒิไพโรจน์ 

 9. Publisher (สำนักพิมพ์) หมายถึง สำนักพิมพ์ที่พิมพ์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 10. Other contributors (ผู้ร่วมงาน) หมายถึง ผู้แต่ง หรือผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ 

ตัวอย่าง dc.contributor.author = สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล 
 11. Right Management หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในทรัพยากรสารสนเทศ 
  ตัวอย่าง dc.rights.holder = มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 12. Date (ปี) หมายถึง ปีที่ผลิตผลงาน 
  ตัวอย่าง dc.date.issued = 1993 
 13. Format (รูปแบบ) หมายถึง การอธิบายลักษณะรูปร่างของทรัพยากรสารสนเทศเชิงกายภาพและ
ดิจิทัล เช่น TextHTML  ASCII เป็นต้น 
  ตัวอย่าง dc.format = image/jpg, 293.6 KB 
 14. Resource Identifier หมายถึง การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบปัจจุบัน การใช้อักขระหรือ
ตัวเลขในการระบุเฉพาะว่าหมายถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์รายการนั้นๆ เช่น ISBN 
  ตัวอย่าง dc.identifier.isbn = 978-974-641-750-1 
 



21 
 

 15. Language (ภาษา) หมายถึง ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงสารสนเทศ 
  ตัวอย่าง dc.language.iso = th 
 
เมตาดาตาสำหรับวัสดุดิจิตอลประเภทสื่อโสตทัศน์ (ภาพถ่าย/กราฟฟิก) 

ภาพถ่าย/กราฟฟิก (image) หมายถึง ภาพที่เกิดจากการถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป เมตาดาตาของภาพถ่าย
ดิจิตอล จะถูกจัดเก็บตามมาตรฐาน EXIF (Exct angeable image) ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่บรรจุลงในภาพที่ถ่าย
โดยกล้องดิจิตอล ได้แก่ วันเวลาที่ถ่าย รูรับแสงความยาวโฟกัส หรือตำแหน่งสถานที่ในกรณีท่ีกล้องมีระบบจีพีเอส 
(GPS) เชื่อมต่อ เป็นต้น (StockphotoThailand, ม.ป.ป.) 

โดย Dublin Core Metadata Elements ของภาพประกอบด้วย (จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, 2557) 
1. Title (ชื่อเรื่อง) หมายถึง ชื่อภาพ 
 ตัวอย่าง dc.title = พิมพ์ไม้ กุมภาพันธ์ 2 
2. Creator (ผู้สร้างสรรค์ผลงาน) หมายถึง ผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาจเป็นชื่อหน่วยงานหรือบุคคลของผู้ผลิต

ภาพ 
 ตัวอย่าง dc.contributor.author = อิทธิพล ตั้งโฉลก 
3. Subject (คำสำคัญ) หมายถึง คำสำคัญหรือวลีที่บ่งบอกถึงเนื้อหาของภาพ  
 ตัวอย่าง dc.subject = ศิลปกรรมแห่งชาติ -- รางวัล 
4. Description หมายถึง ข้อความที่ให้รายละเอียดของเนื ้อหา สามารถขยายหน่วยข้อมูลย่อยเป็น

ประเภท ผู้บรรยายภาพ ข้อความบรรยายภาพ 
 ตัวอย่าง dc.description = ภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์โลหะ ขนาด 82 x 62 ซม. 
5. Publisher หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำทรัพยากรให้เป็นดิจิตอล  
 ตัวอย่าง dc.publisher = มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. Contributor หมายถึง ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรม 
 ตัวอย่าง dc.contributor.author = กัญญา เจริญศุภกุล 
7. Date หมายถึง ปีที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรนั้นๆ 
 ตัวอย่าง dc.date.issued = 1971 
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8. Type หมายถึง ประเภทของทรัพยากร ได้แก่ ภาพที่เกิดจากการถ่าย ภาพที่เกิดจากการสแกน ภาพที่
เกิดจากการใช้โปรแกรมประยุกต์ 

 ตัวอย่าง dc.type = Work of Art 
9. Format หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูลของภาพ ได้แก่ แฟ้มข้อมูลประเภท JPEG แฟ้มข้อมูลประเภท 

GIF 
 ตัวอย่าง dc.format = image/jpg, 540.4 KB 
10. Identifier หมายถึง ข้อความหรือตัวเลขท่ีใช้การระบุชี้เฉพาะที่เก็บแฟ้มข้อมูลภาพ ได้แก่ URL 
 ตัวอย่าง dc.identifier.uri =www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/712 
11. Source หมายถึง แหล่งที่มาของภาพ ได้แก่ ภาพจากหนังสือ วารสารของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ  
 ตัวอย่าง dc.source.uri = www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/exhibi-ti 
on.php?ex_id=1 
12. Language ไม่มีการใช้ในการลงรายการของภาพ 
13. Relation หมายถึง ภาพที่เกี ่ยวข้อง ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์กับภาพอื่น ได้แก่ ภาพถ่ายจาก

กิจกรรมหนึ่งที่มีหลายภาพ 
 ตัวอย่าง dc.relation.uri = http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web 
/artdetail.php?item_id=731 
14. Coverage หมายถึง ขอบเขตของเนื้อหาตามภูมิศาสตร์ และเวลา ได้แก่ สถานที่ของภาพ ช่วงเวลา

หรือยุคสมัยของภาพ 
 ตัวอย่าง dc.coverage.spatial = กรุงเทพฯ 
15. Right หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของทรัพยากร 
 ตัวอย่าง dc.rights.holder = มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การกำหนดหัวเรื่อง (Subject)  
 หัวเรื่อง คือ คำ หรือ วลี (กลุ่มคำ) ที่กำหนดขึ้นใช้แทนเนื้อเรื่องของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ หัวเรื่อง
ส่วนมากเป็นคำที่สั ้น ได้ใจความ และมีความหมายเฉพาะอย่าง ในการลงรายการในคลังปัญญามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในองค์ประกอบย่อยหัวเรื่อง (Element : Subject) จะมีหลักเกณฑ์ในการลงรายการ ดังนี้ (คณะทำงาน
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, ม.ป.ป.) 
 1. หัวเรื่องใหญ่ เป็นคำวลีที่กำหนดใช้โดยลำพัง อาจมีหัวเรื่องย่อยตามหลังเพื่อระบุขอบเขตของหัวเรื่อง 
หัวเรื่องบางหัวเรื่องมีคำขยายวงเล็บเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงความแตกต่างระหว่างหัวเรื่อง 2 หัวเรื่องที่สะกดเหมือนกัน
แต่มีความหมายแตกต่างกัน  
  ตัวอย่าง  เงาะ 
    เงาะ (ชนพื้นเมือง) 
 หัวเรื่องใหญ่บางหัวเรื่องกำหนดให้ใช้เป็นหัวเรื่องย่อยได้  
  ตัวอย่าง  การศึกษา (Education) แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ 
 ใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลังชื่อนิกายทางศาสนา กลุ่มบุคคล และกลุ่มสังคมได้ เช่น ธรรมยุติกนิกาย -- 
การศึกษา  
 ถ้าเป็นหัวเรื ่องย่อยตามหลังหัวเรื ่องอื่นๆ ให้ใช้คำว่า “การศึกษาและการสอน” เช่นวิทยาศาสตร์ -- 
การศึกษาและการสอน 
 2. หัวเรื่องย่อย เป็นคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นให้ใช้ตามหลังหัวเรื่องใหญ่ โดยมีขีดสั้น 2 ขีด เพ่ือระบุขอบเขต
เฉพาะของเนื้อหา วิธีการเขียน ลำดับเหตุการณ์และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
  ตัวอย่าง  เกษตรกรรม -- แง่สังคม 
 หัวเรื ่องย่อยที่แสดงลำดับเหตุการณ์จะปรากฏภายใต้หัวเรื ่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วรรณคดี และ
ศิลปกรรม 
  ตัวอย่าง  ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย, 1800-1900 
    ศิลปกรรมไทย -- สมัยเชียงแสน 
 หัวเรื่องย่อยที่ใช้เป็นชื่อภูมิศาสตร์ ได้แก่ ชื่อที่ไม่ใช่ชื่อทางการของทวีป ภูมิภาค ประเทศ รัฐ เมือง และ
จังหวัด ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อภูมิศาสตร์ขึ้นเองในกรณีที่หัวเรื่องใหญ่มีคำอธิบายระบุให้แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ 
  ตัวอย่าง  พระพุทธศาสนา -- ไทย 
    พระพุทธศาสนา -- ราชอาณาจักรไทย 
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 สำหรับการใช้ชื่อรัฐ เมือง หรือจังหวัดเป็นหัวเรื่องย่อย จะต้องลงชื่อดังกล่าวตามหลังชื่อประเทศ 
  ตัวอย่าง  พระพุทธศาสนา -- ไทย -- เชียงใหม่ 
 ประเภทของหัวเรื่องใหญ่ และหัวเรื่องใหญ่ที่กำหนดให้เป็นแบบอย่างการใช้หัวเรื่องย่อยเพื่อระบุเนื้อหา
เฉพาะ มีดังนี ้

ประเภท หัวเรื่องใหญ่ที่กำหนดให้เป็นแบบอย่างการใช้หัวเรื่องย่อย 
กวี สุนทรภู่ 
ประเทศ ไทย 
พืช ข้าว 
ภาษา ภาษาไทย 
เมือง กรุงเทพฯ 
สถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สัตว์ ปลา 
หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย 
อาชีพ คร ู
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
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ความแตกต่างระหว่างคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรและระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรและระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเป็น
แหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการสืบค้นเช่นเดียวกัน แต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกัน ดังนี้  
 

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1. มีการจัดกลุ่มข้อมูลโดยแบ่งเป็นชุมชน (คณะ
วิชา) ชุมชนย่อย (ภาควิชา/สาขาวิชา) อย่าง
ชัดเจน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามคณะ
วิชานั้นๆ 

1. ไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลตามคณะวิชา ภาควิชา 
สาขาวิชา 

2. เป็นเครื ่องมือที ่สามารถใช้งานโดยเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ได้ โดยสามารถเปิดดู
เอกสารฉบับเต็มได้ทันที 

2. เป็นเพียงเครื ่องมือที ่ช ี ้ไปยังแหล่งจ ัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น 

3. เป็นคลังในจัดเก็บผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแสดง
เอกสารฉบับเต็ม ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลได้
ทันท ี

3. มีการจัดเก็บผลงานทางวิชาการบ้างบาง
รายการ โดยแสดงเพียงภาพปก สารบัญ ไม่มี
เอกสารฉบับเต็ม 

4. มีการจัดเก็บภาพผลงานศิลปะ ภาพถ่าย และ
สามารถเรียกดูภาพผลงานได้ทันที 

4. เป็นเครื่องมือที่ชี้ไปยังแหล่งจัดเก็บภาพผลงาน
ศิลปะ ภาพถ่ายเท่านั้น 

5. มีการจัดเก็บตำรา / เอกสารคำสอน ของ
อาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลได้
ทันท ี

5. ไม่มีการจัดเก็บตำรา / เอกสารคำสอน ของ
อาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ 

6. มีการจัดเก็บ ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ศิลป
นิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาพผลงานศิลปะ ภาพถ่าย 
บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย หนังสือ 
ตำรา เอกสาร เป ็นต ้น  โดยแสดงรายการ

6. การจัดเก็บดุษฏีนิพนธ์ ว ิทยานิพนธ์ ศิลป
นิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความทางวิชาการ รายงาน
การวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร จะแสดงแค่
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คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

บรรณานุกรมและสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
ได้ทันท ี

รายการบรรณานุกรม และเป็นเครื่องมือที่ชี้ไปยัง
แหล่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น 

7. การเข ้าถ ึงข ้อม ูลทร ัพยากรสารสนเทศ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มได้ทันที 

7. การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ต้อง
จองทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบการสืบค้น
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น 
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 บทที่ 4 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
การปฏิบัติงานการจัดการงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 

3 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการรวบรวมข้อมูลและการเตรียมไฟล์ผลงานทางวิชาการ 
 1.1 การดำเนินงานการประสานงานไปยังคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วังท่าพระ 
 1.2 การรับผลงานทางวิชาการจากคณะวิชา หน่วยงานต่างๆ และเจ้าของผลงาน 
 1.3 การจัดกลุ่มประเภทผลงานทางวิชาการ 
 1.4 การเตรียมไฟล์ให้พร้อมสำหรับการลงรายการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.4.1 การเตรียมไฟล์เอกสารและการแปลงไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบ PDF 
  1.4.2 การทำ Bookmark การใส่ลายน้ำเพื่อแสดงลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยศิลปากร การลด

ขนาดไฟล์เอกสาร การใส่ security (การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของไฟล์เอกสาร) ในไฟล์เอกสาร 
  1.4.3 การเตรียมไฟล์ภาพงานศิลปะและภาพถ่าย 

 2. ขั้นตอนการดำเนินงานการนำเข้าผลงานทางวิชาการลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. ขั้นตอนแจ้งผลการนำเข้าผลงานทางวิชาการลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อเจ้าของผลงาน 
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ขั้นตอนการดำเนินงานการจดัการรวบรวมข้อมูลและการเตรียมไฟล์ผลงานทางวิชาการ 
 

แผนผังสายงานการจัดการรวบรวมข้อมูลและ
การเตรียมไฟล์ผลงานทางวิชาการ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

 
 
 

1. ประสานงานโดยจัดทำบันทึกข้อความไปยังคณะวิชาและ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอผลงานทาง
วิชาการ 

2.รับผลงานทางวิชาการจากคณะวิชา/หน่วยงานอื ่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือการรับผลงาน
จากเจ้าของผลงานด้วยตนเอง ในขั้นตอนนี้หากเป็นการรับ
ผลงานจากเจ้าของผลงาน ให้ตรวจสอบไฟล์ เอกสารว่า
สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากไม่สามารถเปิด
ไฟล์ได้ให้แจ้งเจ้าของผลงานได้ทันท ี
3. จัดกลุ ่มประเภทผลงานทางวิชาการ เช่น ดุษฏีนิพนธ์ 
ว ิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาพผลงานศิลปะ  
ภาพถ่าย บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย หนังสือ 
ตำรา เอกสาร เป็นต้น  เพ่ือความสะดวกในการนำเข้าข้อมูล
ตามกลุ่มของประเภทผลงาน 
4. นำผลงานทางวิชาการเตรียมไฟล์ให้พร้อมโดยการแปลง
ไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดไว้ การทำ Bookmark 
การใส่ Security การใสเ่มตาดาตาในงานภาพถ่าย เป็นต้น 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ผลงานที่แปลงแล้ว หาก
ไฟล์ผลงานบางไฟล์ไม่สามารถแปลงได้ เช่น กรณีไฟล์มี
การล็อกรหัสการเปิดหรือการแก้ไข ให้ประสานงานไปยัง
คณะวิชา/หน่วยงานนั้นๆ  
6. ได้ไฟล์งานที่พร้อมลงรายการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
7. สิ้นสุดการจัดการรวบรวมข้อมูล 
 

เริ่มต้น 

ประสานงานไปยังคณะวิชา/

หน่วยงาน 

จัดกลุ่มประเภทผลงานทางวิชาการ 

แปลงไฟลเ์อกสาร/เตรียมไฟล ์

รับผลงานทางวิชาการ 

ตรวจสอบความ 

ถูกต้อง 

ประสานงาน 

ไฟล์ผลงานท่ีพร้อมลงรายการ 

สิ้นสุด 

N 

Y 
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การจัดการรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

1. การรวบรวมผลงานทางวิชาการ ให้ดำเนินการประสานงานไปยังคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ และหน่วยงานต่างๆ (บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป์ 
กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา ) ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อขอผลงานทาง
วิชาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาพผลงานศิลปะ  
ภาพถ่าย บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร เป็นต้น  โดยการขอผลงานทางวิชาการ
จากคณะวิชา หน่วยงานต่างๆ หรืออาจารย์ให้นำเอกสารยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในคลังปัญญา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เจ้าของผลงานลงลายมือชื่อยินยอมให้เผยแพร่ผลงานนั้นๆ และให้เจ้าของผลงาน
กำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ (ภาคผนวก ก) 

2. การรับผลงานทางวิชาการ มี 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 การรับผลงานทางวิชาการจากเจ้าของผลงานทางวิชาการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบทความวิจัย 
รายงานการวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสารการสอน บทความทางวิชาการ ภาพงานศิลปะ ภาพถ่าย เป็นต้น กรณีนี้ให้
นำเอกสารยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้ระบุชื่อผลงานทั้ง
ชื ่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงลายมือชื่อเพื ่อยินยอมให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.sure.su.ac.th และให้
เจ้าของผลงานกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของตนเอง จากนั้นให้ทำการตรวจสอบไฟล์ที่ได้รับ เช่น กรณีที่
รับมาเป็นแฟลชไดรฟ์ ให้ตรวจสอบก่อนว่า สามารถเปิดไฟล์งานหรือภาพต่างๆ ได้หรือไม่  หรือการที่เจ้าของ
ผลงานกำหนดให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยผ่านไปยังลิง ก์เว็บไซต์ของเจ้าของผลงานเอง ก็ให้ทำการ
ตรวจสอบลิงก์เว็บไซต์นั้นก่อนว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ 

ในการรับผลงานทางวิชาการจากเจ้าของผลงาน ให้อธิบายกับเจ้าของผลงานถึงการเตรียมไฟล์ผลงานทาง
วิชาการก่อนเผยแพร่ลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยต้องมีการนำผลงานทางวิชาการนั้นใส่ลายน้ำ เพ่ือ
แสดงลิขสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการกำหนดขนาดไฟล์ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.sure.su.ac.th ซึ่งการกำหนดขนาดไฟล์ อาจทำให้ไฟล์ที่ได้นั ้นถูกลดทอนความละเอียดลงไป เช่น ไฟล์
ภาพถ่าย ภาพงานศิลปะ จึงจำเป็นต้องมีการอธิบายให้เจ้าของผลงานรับทราบก่อนทุกครั้ง  
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แบบที่ 2 การรับผลงานทางวิชาการจากคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ  

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับในแบบที่ 2 นี้โดยส่วนใหญ่จะเป็น ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ สาร
นิพนธ์ เป็นต้น  ให้ทำเอกสารตอบรับแจ้งกลับไปยังคณะวิชาหรือหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กรณีที่เป็น ดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ สารนิพนธ์ ไม่ต้องใช้เอกสารยินยอมให้เผยแพร่ในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เนื่องจากผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. การจัดกลุ่มประเภทผลงานทางวิชาการ 

เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ได้รับทั้งจากเจ้าของผลงาน คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ มีหลายประเภท 
เช่น วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความทางวิชาการ ภาพถ่าย เป็นต้น ดังนั้นต้องนำผลงานทางวิชาการเหล่านี้มาจัด
กลุ่มตามประเภทของผลงานทางวิชาการ ตัวอย่างเช่น คณะโบราณคดีส่งไฟล์งานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาให้ 
โดยจะส่งรวมกันมาในแฟลชไดรฟ์เดียวกันหรือส่งมาเป็น CD ให้แยกผลงานออกตามประเภทของผลงาน จากนั้น
แยกย่อยออกเป็นภาควิชา  

ดังตัวอย่าง ประเภทผลงานทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ 

    -  ภาควิชา/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

    ไฟล์วิทยานิพนธ์ 

 1. ชลดา จันปุ่ม 

 2. ชโย ทองลือ 

    - ภาควิชา/สาขาวิชามานุษยวิทยามานุษยวิทยา 

    ไฟล์วิทยานิพนธ์  

        1. พัชรินทร์ สมหอม 

        2. ชุลีพร วิมุกตานนท์ 
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ดุษฎีนิพนธ์ 

    -  ภาควิชา/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

     ไฟล์วิทยานิพนธ์  

        1. ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ 

        2. พงษ์ศักดิ์ นิลวร 

การนำผลงานทางวิชาการมาแยกตามประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามภาควิชา/สาขาวิชา จะทำให้
สามารถลงรายการในภาควิชา/สาขาวิชา ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น สามารถลงรายการต่อกันได้ โดยไม่ต้อง
ย้อนกลับเข้าไปหน้าแรกเพื่อลงรายการใหม่ อีกทั้งการจัดงานตามประเภทของผลงานทางวิชาการจะช่วยลดความ
ผิดพลาดในการลงรายการข้อมูลไม่ครบอีกด้วย  

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการมีรูปแบบไฟล์งานที่แตกต่างกัน เช่น ไฟล์วิทยานิพนธ์ กับ ไฟล์รูปภาพ การลง
รายการเมตาดาตาจะมีความแตกต่างกัน การนำไฟล์ผลงานมาจัดกลุ่มตามประเภทของผลงานจะช่วยทำให้การลง
รายการทำไดง้่ายยิ่งขึ้น 
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การเตรียมไฟล์สำหรับการลงรายการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
1. การเตรียมไฟล์เอกสารและการแปลงไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบ PDF 

1.1 แปลงไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด  
เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่ได้รับทั้งจากเจ้าของผลงาน คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ มีรูปแบบ

ของไฟล์ที่แตกต่างกัน เช่น เอกสารที่เป็นรูปเล่ม เอกสารที่เป็นไฟล์ Word ไฟล์ PDF เป็นต้น ดังนี้ 
1.1.1 กรณีท่ีได้รับผลงานทางวิชาการในรูปแบบเอกสาร ให้นำเอกสารนั้นมาสแกนด้วยเครื่องสแกน

ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลก่อน และจัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF 
1.1.2 กรณีที่ได้รับผลงานทางวิชาการในรูปแบบไฟล์ Word ต้องนำไฟล์ Word มาแปลงให้อยู่ใน

รูปแบบไฟล์ PDF ก่อน ในการแปลงไฟล์นี้ต้องระวังในส่วนของไฟล์ที่แปลงแล้ว (PDF) ไม่เหมือนกับไฟล์ Word 
ต้นฉบับ จึงต้องมีการตรวจสอบไฟล์ที่แปลงแล้ว (PDF) ทุกหน้าให้ตรงกับไฟล์ Word ต้นฉบับทุกครั้ง 

1.2 การทำ Bookmark ซึ่ง Bookmark คือ ส่วนประกอบหนึ่งของไฟล์เอกสาร ช่วยในการแบ่งเนื้อหา
ของหนังสือออกเป็นบท ทำให้ผู้อ่านสามารถค้นหาหัวข้อได้ง่าย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.) และการใส่ลายน้ำ (Watermark) เพื่อแสดง
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็คือ การนำข้อความหรือรูปภาพมาใส่ไว้บนฉากหลังของเอกสาร โดยจะมีลักษณะ
จางๆ เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ในเอกสารนั้นๆ หรืออาจนำไปใช้แสดงความสำคัญของเอกสาร (IT-
GUIDES คอมพิวเตอร์และไอทีที่คุณอยากรู้ , ม.ป.ป.) การลดขนาดไฟล์เอกสาร การใส่ Security (การตั้งค่าการ
รักษาความปลอดภัยของไฟล์เอกสาร) ในไฟล์เอกสาร 

เมื่อแปลงไฟล์ตามสกุลไฟล์ที่กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำไฟล์ผลงานทางวิชาการใส่ Bookmark ใส่
ลายน้ำเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปรับขนาดไฟล์เอกสาร
และกำหนด Security (การตั ้งค่าการรักษาความปลอดภัยของไฟล์เอกสาร)  ให้กับไฟล์ผลงานทางวิชาการ 
ตามลำดับ ดังนี้ 

1.2.1 เปิดเอกสารผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Adobe acrobat จากนั้นคลิกที่แถบเครื่องมือ 
Bookmark ดังภาพ  
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1.2.2 เลือกหน้าที ่ต้องการทำ Bookmark แล้วคลิกที ่เครื ่องมือ Bookmark จากนั้นพิมพ์ชื่อ 
Bookmark  ดังภาพ 
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1.2.3 ทำ Bookmark ในเอกสารให้ครบ ดังภาพ 

 

 

1. เลือกหน้าที่ต้องการทำ Bookmark 
2. 

3. พิมพ์ชื่อ 
 Bookmark 
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1.2.4 จัดทำลายน้ำ (Watermark) 

ไฟล์ลายน้ำของมหาวิทยาลัยศิลปากร (su_copyright.jpg) เป็นไฟล์ภาพ โดยมีข้อความเป็น

ตัวหนังสือ ฟอนต์ SILPAKORN70yr  ดังภาพ 

 

ดำเนินการดังนี้ 

1) เปิดเอกสารผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Adobe acrobat จากนั้นคลิกที่แถบเครื่องมือ Tools 
ดังภาพ  
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2) คลิกท่ีเครื่องมือ Watermark แล้วเลือก Add Watermark ดังภาพ 

 

3) เลือกไฟล์ su_copyright.jpg (หมายเลข 1) โดยการกดปุ่ม Browse  

   - กำหนด Opacity : 20% (หมายเลข 2)  
   - กำหนด Scale relative to target page เป็น 75% (หมายเลข 2)   
   - กดปุ่ม OK 
 การกำหนดระดับเปอร์เซ็นต์ของ Opacity และ Scale relative to target page เป็นข้อตกลงของการ
เตรียมไฟล์เอกสารทั ้งสามวิทยาเขต (หอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี) โดยการกำหนด Opacity : 20 % จะทำให้ค่าความเข้มของไฟล์ลายน้ำอยู่ในระดับที่พอดี ไม่
บดบังและรบกวนการอ่านไฟล์เอกสาร ส่วนการกำหนด Scale relative to target page : 75 % เป็นการปรับ
สัดส่วนของไฟล์ลายน้ำ ให้มีขนาดที่พอดีและเหมาะสมกับไฟล์เอกสาร ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
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 4) ไฟล์เอกสารจะแสดงลายน้ำ (Watermark) ในหน้าเอกสารทุกหน้า ดังภาพ 

 

1 

 2 
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1.2.5 ลดขนาดไฟล์เอกสาร 

เมื่อเอกสารมีขนาดใหญ่มาก จะทำให้ไม่สามารถทำการ Upload ข้อมูลขึ้นระบบคลังปัญญา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ จึงต้องทำการลดขนาดไฟล์เอกสาร โดยระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ 
upload ไฟล์เอกสารได้ไม่เกิน 600 Mb 

 1) เลือกเมนู File > Save As Other > Reduced Size PDF ดังภาพ 
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2) เลือก Make compatible with : Retain existing จากนั้นกดปุ่ม OK 

 

 3) เมื่อกดปุ่ม OK แล้ว โปรแกรมจะลดขนาดไฟล์เอกสาร และจะแสดงหน้าจอการ save ไฟล์เอกสารโดย
อัตโนมัติ ให้ทำการ save ไฟล์เอกสาร โดยกำหนดชื่อไฟล์ ดังนี้ 

การตั้งชื่อไฟล์ (ระดับปริญญา(DR,MA,BA)_ชื่อ_นามสกุล) เช่น DR_Nisakorn_Butrngamdee 
- DR หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
- MA หมายถึง ระดับปริญญาโท 
- BA หมายถึง ระดับปริญญาตรี 

จากนั้นกดปุ่ม OK 
 ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้อง Save ไฟล์เอกสารก่อน เพราะไฟล์เอกสารที่ได้ในขั้นตอนนี้จะเป็นไฟล์เอกสารที่
ลดขนาดไฟล์แล้ว ซึ่งจะมีขนาดไม่เท่ากับไฟล์ต้นฉบับ ส่วนการตั้งชื่อไฟล์เอกสารสามารถกำหนดได้ในขั้นตอนนี้ 
หรือเลือกที่จะตั้งชื่อไฟล์เอกสารในขั้นตอนของการทำ Security ให้กับไฟล์เอกสารก็ได้ 
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 ในการลดขนาดไฟล์เอกสารของโปรแกรม Adobe Acrobat โปรแกรมจะทำการลดขนาดไฟล์เอกสารให้
โดยอัตโนมัติ หากทำการปรับลดขนาดไฟล์เอกสารแล้ว แต่ไฟล์เอกสารยังมีขนาดเกิน 600 Mb ให้แบ่งไฟล์เอกสาร
ออกเป็นบท ตามความเหมาะสมของขนาดไฟล์ 
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1.2.6 ทำ Security (การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของไฟล์เอกสาร) 

 1) คลิกท่ีเมนู File > Properties 
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2) คลิกท่ีแถบเครื่องมือ Security เลือก Security Method  เป็น Password Security จากนั้นกดปุ่ม 
OK ดังภาพ 

 

 

 3) คลิกเครื่องหมายถูก ✓ หน้าข้อความ “Restrict editing and printing of the document. A 
password will be required in order to change these permission setting.” 
   - เลือก Printing Allowed : Low Resolution (150 dpi) 
   - เลือก Changes Allowed : None 
   - คลิกเครื่องหมายถูก ✓ หน้าข้อความ “Enable text access for screen reader 
devices for the visually impaired” 
   - Change Permissions Password : ใส่ password ที่ต้องการ 
   - กดปุ่ม OK 
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 4) ใส่ password ยืนยันอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม OK 
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5) กดปุ่ม OK อีกครั้ง 

 

6) ในกรณีที่มีการตั้งชื่อไฟล์ไว้แล้วในขั้นตอนการลดขนาดไฟล์ ให้กดปุ่ม Save ได้เลย หากยังไม่มีการตั้ง
ชื่อไฟล์ให้กดปุ่ม Save as พร้อมตั้งชื่อไฟล์ตามเจ้าของวิทยานิพนธ์  
 วิธีการตั้งชื่อไฟล์ (ระดับปริญญา(DR,MA,BA)_ชื่อ_นามสกุล) เช่น 
DR_Nisakorn_Butrngamdee 
    - DR หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
    - MA หมายถึง ระดับปริญญาโท 
    - BA หมายถึง ระดับปริญญาตรี 
 เมื่อกดปุ่ม Save  แล้ว จะมีคำว่า “SECURED” ขึ้นต่อท้ายชื่อไฟล์ ดังภาพ  จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนของการ
เตรียมไฟล์ผลงาน ก่อนการลงรายการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร หากต้องการแก้ไขไฟล์เอกสารนี้
หลังจากท่ีได้ใส่ security แล้ว ให้ปลดล็อกไฟล์เอกสารนี้ก่อน จึงจะสามารถทำการแก้ไขได้ 
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2. การเตรียมไฟล์ภาพผลงานศิลปะและภาพถ่าย 
2.1 การเตรียมไฟล์ภาพงานศิลปะและภาพถ่าย ให้ย่อขนาดไฟล์และแปลงไฟล์ภาพให้อยู่ในสกุล 

Jpeg ทั้งหมด หากเป็นภาพแนวตั้งให้กำหนดขนาดความกว้าง (width) เป็น 800 px ส่วนความยาวไม่ต้องกำหนด
ขนาด ให้ย่อตามสัดส่วนของภาพเดิม ความละเอียดของภาพ (resolution) เป็น 72 ppi หากเป็นภาพแนวนอนให้
กำหนดขนาดความสูง (height) เป็น 800 px ส่วนความกว้าง (width) ไม่ต้องกำหนดขนาดให้ย่อตามสัดส่วนของ
ภาพเดิม ความละเอียดของภาพ (resolution) เป็น 72 ppi   

2.2 จัดทำลายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณี
ภาพถ่ายที่มีความสว่างให้ใช้ไฟล์ลายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสีดำและกำหนด Opacity : 70 % กรณีภาพถ่าย
เป็นภาพที่มีความมืดให้ใช้ไฟล์ลายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสีขาวและกำหนด Opacity : 40 % (จะทำให้ค่า
ความเข้มของไฟล์ลายน้ำอยู่ในระดับที่พอดี ไม่บดบังและรบกวนการมองรูปภาพ) และขนาดไฟล์ลายน้ำให้มีรัศมี 2 
เซนติเมตร (ขนาดของไฟล์ลายน้ำ มีขนาดที่พอดีและเหมาะสมกับไฟล์ภาพถ่าย) ในตำแหน่งที่เหมาะสม ดังภาพ 

ไฟล์ลายน้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตัวอย่างภาพถ่ายที่ใส่ไฟล์ลายน้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สีดำ) 
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ตัวอย่างภาพถ่ายที่ใส่ไฟล์ลายน้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สีขาว) 

 

 ข้อควรระวัง กรณีท่ีเป็นผลงานภาพถ่าย ให้สังเกตด้วยว่าเป็นภาพถ่ายสถานที่ ที่มีการอนุญาตให้ถ่ายภาพ
และเผยแพร่ได้หรือไม่ เช่น ภาพถ่ายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายเผยแพร่ทาง
ออนไลน์ หากพบลักษณะภาพถ่ายดังกล่าว ให้ติดต่อเจ้าของผลงานและชี้แจงกรณีไม่สามารถนำเข้าคลังปัญญา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้  
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2.3 จัดทำเมตาดาตาของภาพถ่าย จะถูกเก็บไว้ในลักษณะที่เรียกว่า EXIF โดยเมตาดาตาจะเป็น
รายละเอียดที่เก็บไว้ในภาพถ่าย มีวิธีการทำ ดังนี้ 

2.3.1 เปิดโปรแกรม Photoshop จากนั้นไปท่ี File > Open แล้วเลือกภาพที่ต้องการ ดังภาพ 

 

2.3.2 เลือกเมนู File > File Info… หรือกดปุ่ม “Alt+Shift+Ctrl+I” ดังภาพ 
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2.3.3 กรอกรายละเอียดลงใน File info… ดังภาพ  

   Document Title :  ชื่อภาพ 

   Author :   ผู้ถ่ายภาพหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

   Keyword :   ใส่คำค้นหรือคำสำคัญของภาพ 

   Copyright Status :  Copyrighted 

   Copyright Notice :  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2.3.4 จากนั้นกดปุ่ม “OK” แล้วไปที่เมน ูFile > Save เพ่ือบันทึกภาพ 
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การนำเข้าผลงานทางวิชาการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการนำเข้าผลงานทางวิชาการ ซึ่งหมายถึง การลงรายการในฐานข้อมูลคลังปัญญานั้น ผู้นำเข้าผลงาน 

(Administrator ระดับ Manager) จะได้รับสิทธิ์จาก Administrator ในการนำเข้าข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบชั่วคราว 
ลบถาวร หรือการย้ายข้อมูลไปยัง Collection อ่ืน ๆ  

ขัน้ตอนการดำเนินงานการนำเข้าผลงานทางวิชาการลงในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แผนผังสายงานการนำเข้าผลงานทางวิชาการ ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

 
 

1. เข ้ าส ู ่ ระบบโดยพ ิมพ ์  URL: 
www.sure.su.ac.th จากนั้น login 
ด้วย username และ password  
ภายหลังการเตรียมไฟล์ผลงานทาง
วิชาการแล้วในขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูลและเตรียมไฟล์ผลงานทาง
วิชาการ 
2. นำเข้าข้อมูลตามชุมชน (คณะ
วิชา) และชุมชนย่อย (ภาควิชา/
สาขาว ิชา ) ตามประเภทผลงาน
นั้นๆ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องในการลง
รายการ หากพบข้อผิดพลาด ให้
แก้ไขการลงรายการนั ้นๆ ทันที 
และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
4. Submit ข้อมูลการลงรายการ
นั้นๆ 
5. ส ิ ้นส ุดการนำเข ้าผลงานทาง
วิชาการ 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ 

นำเข้าข้อมูลตามชุมชน 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

Submit ข้อมูล 

สิ้นสุด 

Y 

แก้ไขข้อมูล 

N 
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 

1. การนำเข้าผลงานทางวิชาการ 

1.1 เข้าสู่ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิมพ์ URL : www.sure.su.ac.th จากนั้นคลิก
ที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังภาพ 
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1.2 Login ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการใส่อีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ” ดังภาพ 
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1.3 เลือกชุมชน (คณะวิชา) ที่ต้องการนำเข้าผลงานทางวิชาการ เช่น คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ โดยสามารถเลือกชุมชนและผลงานทางวิชาการ ได้จากแถบเมนูด้านซ้าย หรือเลือกจากรูป Icon ดัง
ภาพ 
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1.4 เมื่อเข้าสู่ชุมชน (คณะวิชา) แล้ว จะปรากฏชุมชนย่อย ดังภาพ 
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1.5 เลือกชุมชนย่อย (ภาควิชา/สาขาวิชา) ที่ต้องการนำเข้าผลงาน 
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1.6 เลือกผลงานทางวิชาการภายใต้ชุมชนย่อยนี้ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ หนังสือ เป็น
ต้น ให้ตรงกับชิ้นงานที่จะนำเข้า 
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1.7 จากนั้น คลิกท่ีคำว่า “ส่งชิ้นงานใหม่เข้าสู่คอลเล็คชั่นนี้” 

 

1.8 ในการใส่รายละเอียดของชิ้นงานนั้น ระบบจะแสดงแถบการทำงานตามข้ันตอน คือ ใส่
รายละเอียด > อัพโหลด > ตรวจสอบ > สัญญาอนุญาต > เสร็จสิ้น  

 

1.9 ใส่รายละเอียดของชิ้นงาน ดังนี้ 
   Type :   เลือกประเภทของผลงานให้ตรงกับข้อมูลที่นำเข้า ในที่นี้ คือ Thesis 
   Title :   ใส่ชื่อของเอกสาร 
   Other Titles :  ใส่ชื่อของเอกสาร (กรณีมีหลายภาษา) จากนั้นกดปุ่ม Add 
   Authors : ใส่ชื่อผู้แต่ง  
   (หากมีหลายคนให้กรอกชื่อผู้แต่ง แล้วกดปุ่ม Add ทำเช่นนี้จนครบ) 
   Advisor :  ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Date of Issue :  ใส่ ปี เดือน วัน  
   (กรณีข้อมูลเป็นวิทยานิพนธ์ ให้ใส่ข้อมูลปีที่จบการศึกษาตามเอกสาร) 
   Abstract :  ใส่บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ 
   Description :  - 
   Publisher :  ใส่คำว่า “มหาวิทยาศิลปากร” 
   Degree Level : ใส่ชื่อปริญญา 
   Degree Discipline :  ใส่ชื่อสาขาวิชา /ภาควิชา 
   Degree Grantor :  ใส่คำว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   Spatial Coverage :  - 
   Temporal Coverage :    - 
   Right Holder : ใส่คำว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   Link to related items :  - 
   Subject : ใส่หัวเรื่อง 
   Language :  เลือกภาษาตามเอกสารนั้นๆ 
 จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 
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ข้อควรระวัง ในการใส่รายละเอียดข้อมูล บางฟอร์มของหน้าจอของแต่ละประเภทผลงาน อาจจะมี

รายละเอียด (เมตาดาตา) ให้กรอกไม่ครบ เช่น ขาด text field ของ Advisor (dc.contributor.advisor)  ให้ไป
เพิ่มรายละเอียดในส่วนนี้หลังจากที่ได้ upload ข้อมูลนี้ขึ้นแล้ว โดยไปที่เมนู “แก้ไขรายการนี้” เลือกแถบการใช้
งาน “Metadata ของชิ้นงาน” เพ่ือเพ่ิมรายการที่ต้องการ (ดูรายละเอียดการเพ่ิมเมตาดาตาได้ในหน้า 77) 

1.10 อัพโหลดไฟล์ผลงานทางวิชาการที่ได้เตรียมไฟล์ไว้แล้วตามลำดับขั้นตอนในหัวข้อ 1.2 โดยกด
ปุ่ม “เลือกไฟล์” ดังภาพ 
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1.11 เมื่อเลือกไฟล์ผลงานทางวิชาการท่ีต้องการแล้ว จะแสดงชื่อไฟล์ผลงานทางวิชาการ (หมายเลข 
1) โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อน จากนั้นกดปุ่ม “อัพโหลดไฟล์และเพ่ิมไฟล์ถัดไป” และกดปุ่ม 
“ถัดไป” (กรณีมีไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิม) ดังภาพ 

 

1.12 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน  (หากต้องการแก้ไขให้กดท่ีปุ่ม “แก้ไขรายการต่อไปนี้”) 
จากนั้น กดปุ่ม “ถัดไป” 

1 
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1.13 คลิกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ “ฉันอนุญาต” จากนั้นกดปุ่ม “เสร็จสิ้นการส่งชิ้นงาน” 
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1.14 เมื่อนำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ข้อมูลรายการนั้นจะปรากฏในหัวข้อ Recently Added ใน

หน้าจอแรกทันที ดังภาพ 
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2. การแก้ไข การลบรายการ 

2.1 ค้นหารายการที่ต้องการแก้ไข โดยพิมพ์ที่ช่อง ค้นหา จากนั้นกดเครื่องมือค้นหา  ดังภาพ 
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2.2 เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข 
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2.3 คลิก “แก้ไขรายการนี้” 

 

 

2.4 แสดงหน้าจอ Edit Item  
  ในหน้าจอนี้จะแสดงแถบการใช้งาน สถานะชิ้นงาน, ไฟล์ของชิ้นงาน, Metadata ของชิ้นงาน, ดู
ชิ้นงาน, Curate ดังภาพ 
  2.4.1 แถบการใช้งาน “สถานะชิ้นงาน” ภายในแถบเมนูนี้ สามารถถอดถอน เพ่ิม ย้าย หรือลบ
ชิ้นงานได้ ดังภาพ  
   หมายเลข 1  จะแสดงเลข ID ภายในชิ้นงาน การแก้ไขครั้งสุดท้าย และ URL หน้า
ชิ้นงานนั้น   

หมายเลข 2  เป็นการแก้ไขนโยบายการให้สิทธิอนุญาตของชิ้นงาน 
   หมายเลข 3  การถอดชิ้นงานออกจากคลังข้อมูล (ชิ้นงานนั้นๆ ยังคงมีอยู่ในฐานข้อมูล) 
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หมายเลข 4  การย้ายชิ้นงานนั้นไปยังคอลเล็คชั่นอื่น 
   หมายเลข 5  การทำงานชิ้นงานให้เป็นส่วนตัว 
   หมายเลข 6  การลบชิ้นงานออกจากคลังข้อมูล (การลบชิ้นงานถาวร) 

 
 

2.4.2 แถบการใช้งาน “ไฟล์ของชิ้นงาน” ภายในแถบเมนูนี้สามารถอัพโหลดไฟล์ ลบไฟล์ การ
เรียงลำดับไฟล์ ดังนี้ 

 การอัพโหลดไฟล์ใหม่  
  1) คลิกท่ีข้อความ “อัพโหลดไฟล์ใหม่” 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
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2) หน้าจอจะแสดงหน้าการอัพโหลดไฟล์ใหม่ ตามหัวข้อ ดังนี้ 

  Bundle:  เลือก Content Files (default) ในกรณีเป็นตัวเล่มเอกสาร 

   :  เลือก Metadata Files กรณีข้อมูลไฟล์นั้นเป็นเมตาดาตา 

   :  เลือก Thumbnails กรณีต้องการทำเป็นภาพ Thumbnails 

ในการนำเข้าไฟล์ข้อมูลนั้น ให้เลือกเป็น Content Files ซึ่งเป็น default ของระบบ ระบบจะนำ
ภาพหน้าปกของไฟล์เอกสารนั้น ทำเป็นภาพ Thumbnails อัตโนมัติในวันถัดมา 

  ไฟล ์ :  เลือกไฟล์ที่ต้องการ (เมื่อเลือกไฟล์แล้ว จะแสดงชื่อไฟล์เอกสาร ดังภาพ) 

คำอธิบาย :  สามารถใส่คำอธิบายอย่างย่อของไฟล์ (ไม่จำเป็นต้องระบุ) 

  ห้ามเข้าถึงจนถึงวันที่ระบุ : การกำหนดช่วงวันในการอนุญาตการเข้าถึง (ไม่จำเป็นต้องระบุ 

แล้วแต่กรณีของเอกสาร) 

  เหตุผลที่ห้าม  :  เหตุผลที่ห้ามแสดง/เข้าถึง (ไม่จำเป็นต้องระบุ) 

จากนั้นกดปุ่ม อัพโหลด  
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หน้าจอจะแสดงไฟล์ข้อมูลที่ได้ทำการอัพโหลดแล้ว โดยสามารถกดที่ข้อความ “ดู” เพื่อดูเอกสารนั้นๆ ได้ 

ดังภาพ 
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การเรียงไฟล์ สามารถเรียงลำดับไฟล์ก่อนหลังได้ โดยคลิกปุ่ม “ย้ายขึ้น”หรือ “ย้ายลง” ดังภาพ 
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การลบไฟล์ สามารถลบไฟล์ได้โดยการคลิก   หน้ารายการที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม “ลบไฟล์” ดัง
ภาพ 

 

ยืนยันการลบไฟล์ โดยกดปุ่ม “ลบ” 
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ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่ทำการลบไฟล์ออกแล้ว ดังภาพ 
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2.4.3 แถบการใช้งาน “Metadata ของชิ้นงาน” ภายในแถบเมนูนี้ จะแสดงรายการเมตาดาตา
ของข้อมูลรายการนั้นๆ  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการเพ่ิมเมตาดาตาใหม่ ส่วนที่ 2 เป็นการแก้ไขหรือลบ
เมตาดาตานั้นๆ ดังภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 
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การเพ่ิมเมตาดาตาใหม่  

  1) เลือกเมตาดาตาที่ต้องการเพ่ิม  
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2) ใส่ข้อมูล/ภาษา ที่ต้องการ  หากเป็นภาษาไทย ให้พิมพ์คำว่า “th_TH” หากเป็นภาษาอังกฤษ 

ให้พิมพ์คำว่า “en” จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิม Metadata ใหม่” 
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3) หน้าจอจะแสดงรายการที่เพ่ิม ดังภาพ 
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การแก้ไข/ลบเมตาดาตา 

  1) ในการแก้ไขเมตาดาตา สามารถทำการแก้ไขได้ในช่อง Text Field จากนั้นกดปุ่ม “ปรับค่า” 

ดังภาพ 
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2) ในการลบเมตาดาตา นั้น สามารถทำได้โดยการคลิก  หน้ารายการเมตาดาตา ที่ต้องการลบ 

จากนั้นกดปุ่ม “ปรับค่า” ดังภาพ 
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2.4.4 แถบการใช้งาน “ดูชิ้นงาน” ภายในแถบเมนูนี้ จะแสดงหน้ารายการที่นำเข้า โดยจะแสดง
ชื่อเรื่อง  ชื่อเรื่องอ่ืน  ผู้แต่ง  ที่ปรึกษา หัวเรื่อง วันที่ สำนักพิมพ์ บทคัดย่อ ประเภทผลงาน ชื่อปริญญา สาขาวิชา 
URL เจ้าของลิขสิทธิ์ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร และ Metadata แสดงรายการชิ้นงานแบบเต็ม ดังภาพ 
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การแจ้งผลการนำเข้าผลงานทางวิชาการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อเจ้าของผลงานทางวิชาการ 
ขั้นตอนการดำเนินงานการแจ้งผลการนำเข้าผลงานทางวิชาการ 

แผนผังสายงานการแจ้งผลการนำเข้าผลงาน
ทางวิชาการ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมื่อ Submit ข้อมูลแล้วจากการลงรายการใน
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. แจ้งผลการนำเข้าผลงานทางวิชาการต่อ
เจ้าของผลงานทางอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ
ยินยอมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในคลัง
ปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมส่งลิงก์
ผลงาน 
3. สิ้นสุดการแจ้งผลการนำเข้าผลงานทาง
วิชาการ 
 
 

 
ในการนำเข้าผลงานทางวิชาการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกรณีที่ได้รับผลงานทางวิชาการ

จากเจ้าของผลงานโดยตรง เมื่อนำเข้าผลงานทางวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการนำเข้าผลงานทางอีเมล์ที่
เจ้าของผลงานได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พร้อมทั้งแสดงลิงก์ผลงานทางวิชาการให้กับเจ้าของผลงานทางวิชาการได้รับทราบด้วย 

 

 

 

 

 เริ่มต้น 

แจ้งผลการน าเข้าผลงานต่อเจ้าของ

ผลงานทางอีเมล ์

สิ้นสุด 
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เทคนิคการปฏิบัติงานที่ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

ในการลงรายการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องมีการเตรียมไฟล์ให้พร้อมก่อนนำลงรายการ
ด้วยวิธีการตามที่นำเสนอไว้ เทคนิคการปฏิบัติงานที่สามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เช่น การปรับขนาด
ภาพงานศิลปะ งานภาพถ่ายให้ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ทีละหลายๆ ภาพ จะทำให้สามารถลดระยะเวลาการ
ทำงานในข้ันตอนของการเตรียมไฟล์ได้ ดังนี้  

การปรับขนาดภาพผลงานศิลปะและภาพถ่าย โดยใช้คำสั่ง action ในโปรแกรม photoshop 

1. เปิดโปรแกรม photoshop คลิกท่ีเมนู File > open เพ่ือเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการปรับขนาดทั้งหมด (ใน
ตัวอย่างจะเป็นการปรับภาพที่เป็นภาพแนวนอน โดยจะกำหนดให้แต่ละภาพมีขนาด 800 px ในครั้งเดียว) ดังภาพ 
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2. คลิกท่ีเมนู Window > Actions หรือกดปุ่ม Alt+F9 ดังภาพ 

 

3. ในคำสั่ง Action ให้คลิกที่ปุ่ม “Create new set” และให้ตั้งชื่อ New Set จากนั้นคลิกปุ่ม “OK” ดัง
ภาพ 

 

ตัง้ชื่อ New Set 
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 4. กดปุ่ม “Create new action” และกดปุ่ม “Record” ดังภาพ 
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5. จากนั้นไปท่ีเมนู Image > Image Size ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

6. กำหนดขนาด Width : 800 px (สังเกต ให้มีรูปลิงก์การเชื่อมโยง  ปรากฏด้วย) จากนั้น กดปุ่ม 

“OK” ดังภาพ 
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7. ภาพจะถูกปรับขนาดลง โดยยังคงสัดส่วนของขนาดภาพตามเดิม ดังภาพ 
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8. จากนั้นคลิกที่เมนู “File” แล้วเลือก “Save as” ไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บ และกดปุ่มปิด

รูปภาพนั้นออกไปทันที ดังภาพ 
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9. จากนั้นให้กดปุ่ม “Stop playing/recording” เพ่ือหยุดการ record ขั้นตอนการปรับขนาดภาพ 
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10. รูปภาพต่อไป ให้กดที่ปุ่ม “play” ไปเรื่อยๆ จนหมด โดยโปรแกรมจะทำงานตาม action ที่เราได้

กำหนดไว้ ดังภาพ และจะได้ไฟล์ภาพถ่ายที่มีการปรับขนาด Width เป็น 800 px ซึ่งจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เรา

กดปุ่ม save as ไว้แล้วในขั้นตอนที่ 8 
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จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกล
ยุทธ์ กฎ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสร้างสมทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ อีกทั้ง
หลักธรรมาภิบาลซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2552 หมวด 2 ส่วน
ที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง และส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน คือ 

 
ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
3. พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 
ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน 
1. พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษา

ประโยชน์ของทางราชการ 
2. พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง

สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 
3. พึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน

โดยมิชอบ หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นให้ทำผลงานให้หรือนำผลงานของผู้อื่นเพื่อนำไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งหรือ
เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหรือให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น หรือเพ่ือการอันมิชอบด้วยประการใด 

4. พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
5. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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6. ต้องไม่กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายให้หน่วยงานได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าในทาง

ชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือด้วยประการใดๆ 
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บทที่ 5 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

 
 เนื่องจากคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหลายประเภทของทุก
หน่วยงาน เช่น ผลงานทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานศิลปะ บทความทางวิชาการ เป็นต้น  ที่มี
โครงสร้างการจัดเก็บของฐานข้อมูลต่างกัน อีกท้ังมีการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล Thesis online ลง
ในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้เกิดปัญหา อุปสรรค ซึ่งก็ได้แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ดังนี้  
 
ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุ การแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

1. การนำเข้าข้อมูล
ของแต่ละวิทยาเขต
ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช้มาตรฐาน
เดียวกันในการลงรายการและ
การเตรียมไฟล์เอกสาร  
- ไม่ใส่ลายน้ำเดียวกันตามที่
กำหนด  
- ไมใ่ส่ Bookmark ให้กับ
ผลงานทางวิชาการ 
- กำหนดชื่อไฟล์เอกสารไม่
เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด  
- ใส่ปีที่จัดทำของผลงาน
แตกต่างกัน (พบทั้งใส่ปี
พุทธศักราช และปีคริสต
ศักราช ที่ถูกต้องใส่เป็นปีคริสต
ศักราชเท่านั้น)  
- ใส่ชื่อผลงานมากกว่า 1 ภาษา 
(พบว่าใส่ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษต่อกันใน text 
field เดียวกัน) 

มีการจัดอบรมผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการ
ลงรายการให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 
รวมถึงการจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน 

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติ 
งานให้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการลงรายการ 
- เสนอจัดการความรู้ 
(KM) พูดคุยปัญหา ข้อ
สงสัยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบต้อง
ตรวจสอบการลงรายการ
ต่างๆ สม่ำเสมอ 
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ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุ การแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
2. การนำข้อมูลเข้า
บางสาขาวิชา/คณะ 
ยังมีความสับสน 

ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรที่เปิดสอนว่าสังกัดใน
ภาควิชาใด อาจเนื่องจากมี
ภาควิชาหรือสาขาวิชาใหม่
เกิดข้ึน 

มีการตรวจสอบ
ข้อมูลจากเว็บไซต์
คณะวิชา/สาขาวิชา
นี้อยู่ภายใต้คณะวิชา
ใด แต่เนื่องจากใน
เว็บไซต์อาจมีข้อมูล
ที่ยังไมได้ปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 

1. ประสานงานไปยัง
เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชา
นั้นๆ เพ่ือสอบถามถึง
สาขาวิชาดังกล่าวว่าสังกัด
ภายใต้ภาควิชาใดก่อนการ
นำเข้าลงรายการในคลัง
ปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

3. การถ่ายโอน
ข้อมูลจากหลาย
ฐานข้อมูลไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

เนื่องจากข้อมูล ศิลปนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ในคลัง
ปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาจากการถ่ายโอนข้อมูลจาก
คลังปัญญาดิจิทัลที่เป็นต้นแบบ
จากการวิจัยและจาก Theses 
Online ซึ่งมีมาตรฐานการลง
รายการต่างกันตามโครงสร้าง
ของฐานข้อมูล  ทำให้ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

มีการตรวจสอบ
ข้อมูลในคลังปัญญา 
หากพบว่ามีข้อมูลที่
ผิดจากการถ่ายโอน
ไดแ้ก้ไขข้อมูลนั้นให้
อยู่ในรูปแบบที่
กำหนด 

1. ต้องตรวจสอบ
ฐานข้อมูลทั้งหมดถึง
รูปแบบในการจัดเก็บ
ข้อมูลว่า มีการเก็บ
อะไรบ้างของแต่ละ
ฐานข้อมูล 
2. ต้องปรับรูปแบบการ
จัดเก็บในฐานข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบเดียวกันก่อน 
เช่น กรณีฐานข้อมูล 2 
ฐาน ที่มี attribute 
degree name และ 
Degree Level โดยฐาน
แรกมีการจัดเก็บ degree 
name และ degree 
level ครบ แต่ฐานที่สอง
อาจมี degree level ไม่
ครบ อาจมีการเว้นว่างไว้
หรือการใส่ไม่เป็นไปตาม
ฟอร์ม ให้ปรับข้อมูลใน
ฐานที่สอง ของ attribute 
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ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุ การแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
degree level ให้ครบ
หรือเป็นไปตามฟอร์มก่อน 
เมื่อรวมข้อมูลไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียวกันจะช่วย
ทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และช่วยลดข้อผิดพลาด
จากการถ่ายโอนข้อมูล 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1. เชิงปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง (Insight) ในการใช้งาน
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในส่วนการรวบรวม การเตรียมไฟล์ข้อมูลและ การนำเข้าลง
รายการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จะทำให้ สามารถให้
คำแนะนำการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้งานทั่วไปได้  

 2. เชิงนโยบาย นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำนโยบายสำหรับการจัดส่ง การจัดเก็บผลงานเข้าคลัง
ปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญา ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อันจะส่งผลต่อการยอมรับต่อสถาบัน 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มเอกสารยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในคลังปัญญา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกุล      
ชื่อหน่วยงาน               มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เบอร์โทรศัพท ์     e-mail        
เจ้าของผลงานทางวิชาการประเภท   

 ต ารา         หนังสือ        งานสร้างสรรค์        บทความทางวิชาการ  
 รายงานการวิจัย  วารสาร        ภาพถ่าย                 เอกสารค าสอน   
 อ่ืน ๆ            

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)               
              
              
              
              
              
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)             
              
              
              
              
              

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในสิทธิทางปัญญาของผลงานทางวิชาการนี้และอนุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากร
เผยแพร่ในคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เพ่ือการศึกษาเท่านั้น อนุญาต
ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในระดับดังนี้ 
   บรรณานุกรม สาระสังเขป 
   บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 
   ผ่าน Link ไปยังเว็บไซต์ต้นฉบับ 
 
       

ลงนาม       
               (      ) 

              เจ้าของผลงาน 
วันที่ เดือน   พ.ศ.   
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ภาคผนวก ข 

วิธีการสืบค้นและการใช้งานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คู่มือการสืบค้นและการเข้าถึงงานคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดเก็บผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา 
และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือ ตำรา 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย โดยในส่วนของผู้ใช้งานระดับ user นั้น จะอธิบายหน้าจอการใช้งานคลังปัญญา หน้าจอ
การแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และวิธีการสืบค้นข้อมูลทั้งแบบ Browse แบบคลิกที่ Icon คณะ
วิชา แบบ Basic Search และ Advance Search  

1. การอธิบายหน้าจอการใช้งานคลังปัญญา  
หน้าจอการใช้งานคลังปัญญา ประกอบไปด้วยเมนูด้านบน ด้านซ้าย และด้านขวา ดังภาพ  
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1.1 เมนูด้านบน ประกอบด้วย  

- นักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อและผลงานของ
นักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร   
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- วารสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นวารสารของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

- Dspace บัณฑิตวิทยาลัย  เป็นการเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ Dspace ของบัณฑิต

วิทยาลัย 
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- Questionnaire เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ “คลังปัญญา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร” 

 
 

- ภาษา สามารถเลือกเมนูเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   
- เข้าสู่ระบบ เข้าใช้งานระบบได้โดย Administrator 
- ช่องการสืบค้นข้อมูล สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแบบ Basic Search และ 

Advance Search 

 
 

1.2 เมนูด้านซ้าย ประกอบด้วย  
 - เมนูทั้งหมดในคลังข้อมูล 

- ชุมชนและผลงานทางวิชาการ จัดกลุ่มข้อมูลตามคณะ ภาควิชา 
สาขาวิชา 

- วันที่เผยแพร่ สามารถค้นข้อมูลได้จากปีที่เผยแพร่ตามต้องการ 
- ผู้แต่ง สามารถค้นข้อมูลได้จากชื่อผู้แต่งตามต้องการ 
- ชื่อเรื่อง สามารถค้นข้อมูลได้จากชื่อเรื่อง ตามต้องการ 
- คำสำคัญ สามารถค้นข้อมูลจากหัวเรื่องตามต้องการ 
- ประเภทผลงาน เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานศิลปะ เป็นต้น 
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- สถิติสำคัญ 
- คำค้นสูงสุดในช่วงเวลา จะแสดงสถิติเป็นกราฟวงกลม สำหรับดู

คำค้นในช่วงวันที่กำหนดสูงสุด 
- Discover 

- ชื่อผู้แต่ง สามารถค้นข้อมูลได้จากชื่อผู้แต่งตามท่ีปรากฏ 
- หัวข้อ สามารถค้นข้อมูลได้จากหัวข้อตามที่ปรากฏ 
- Date Issued สามารถค้นข้อมูลได้จากปีท่ีผลิตตามที่ปรากฏ 
- Has Files การแสดงจำนวนรายการที่มีไฟล์ข้อมูลอยู่ในระบบ และ

รายการที่ไม่มีไฟล์ข้อมูลอยู่ในระบบ 
1.3 เมนูด้านขวา จะประกอบไปด้วยชุมชน (แบ่งกลุ่มข้อมูลตามคณะ) ที่จัดทำข้ึนเป็นรูป icon 

ตามสัญลักษณ์ของแต่ละคณะ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลได้จากการคลิกที่รูป icon  
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เมื่อเข้าสู่ชุมชน (คณะ) แล้ว จะปรากฏชุมชนย่อย (ภาควิชา) ดังภาพ 
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2. วิธีการสืบค้นข้อมูล 
 2.1 การสืบค้นข้อมูลแบบ Browse 
 การสืบค้นข้อมูลแบบ Browse สามารถสืบค้นได้จากเมนูทางด้านซ้ายมือ ดังภาพ 

 
 

โดยสามารถเลือกค้นหาข้อมูลได้จากชุมชนและผลงานทางวิชาการ วันที่เผยแพร่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 

คำสำคัญ ประเภทผลงาน  
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การสืบค้นโดยชุมชนและผลงานทางวิชาการ หน้าจอจะแสดงชุมชน (คณะวิชา) หมายเลข 1 

ชุมชนย่อย (ภาควิชา/สาขาวิชา) หมายเลข 2 และประเภทผลงาน หมายเลข 3 ดังภาพ 
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1 

2 

3 
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ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูผลงานได้จากการเลือกดูตามประเภทผลงาน โดยเลขด้านหลังจะแสดง

จำนวนรายการ ดังภาพ 
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หน้าจอจะแสดงรายการ ดังภาพ 
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การสืบค้นโดยวันที่เผยแพร่ หน้าจอจะแสดงรายการค้นโดยวันที่เผยแพร่ ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ป ีค.ศ. หรือพิมพ์ปีที่ต้องการได้ในช่อง Text Field กดปุ่ม เริ่ม  
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เลือกปี ค.ศ.ที่ ต้องการ โดยการเลือกจาก Dropdown List หรือพิมพ์ในช่อง Text Field 
จากนั้นระบบจะแสดงรายการที่มีปี ค.ศ. นั้นๆ ดังภาพ 
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หน้าจอจะแสดงรายการผลงานทางวิชาการ ปี ค.ศ. 2018 ดังภาพ 
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การสืบค้นโดยผู้แต่ง จะแสดงหน้าจอสำหรับการสืบค้นชื่อผู้แต่ง โดยสามารถเลือกชื่อผู้แต่งได้
ตามตัวอักษร (หมายเลข 1) การพิมพ์ชื่อผู้แต่ง แล้วกดปุ่ม เริ่ม (หมายเลข 2) หรือการเลือกชื่อผู้แต่งโดย
การคลิกที่ชื่อผู้แต่ง (หมายเลข 3) ดังภาพ 

 
เมื่อสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง ระบบจะแสดงรายการ ดังภาพ 

 

1 

2 

3 
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การสืบค้นโดยชื่อเรื่อง หน้าจอจะแสดงลำดับอักษรเริ่มต้นสำหรับการค้นชื่อเรื่อง ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกจากตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อเรื่อง โดยการคลิก หรือการพิมพ์ตัวอักษรแล้วกดปุ่ม เริ่ม ดัง
ภาพ 
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หน้าจอจะแสดงรายการที่มีตัวอักษรเริ่มต้นนั้นๆ ปรากฏ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรายการที่ต้องการโดย
การคลิกที่รายการนั้นๆ 
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การสืบค้นโดยคำสำคัญ หน้าจอจะแสดงรายการการค้นจากหัวเรื่อง ผู้ใช้บริการสามารถคลิกท่ี
ตัวอักษรเริ่มต้นของคำสำคัญ/หัวเรื่องนั้นๆ หรือพิมพ์ในช่อง Text Field แล้วกดปุ่ม เริ่ม หรือ คลิกหัว
เรื่องจากหัวข้อ ดังภาพ 
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เมื่อคลิก พิมพ์ หรือเลือกคำสำคัญ/หัวเรื่องจากหัวข้อ จะปรากฏรายการนั้นๆ ดังภาพ 
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การสืบค้นโดยประเภทผลงาน  หน้าจอจะแสดงรายการการค้นประเภทผลงาน ผู้ใช้บริการ

สามารถคลิกที่ตัวอักษรเริ่มต้นของประเภทผลงานนั้นๆ หรือพิมพ์ในช่อง Text Field แล้วกดปุ่ม เริ่ม 

หรือ คลิกประเภทผลงานจากหัวข้อ ดังภาพ 
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เมื่อคลิก พิมพ์ หรือเลือกประเภทผลงาน จะปรากฏรายการนั้นๆ ดังภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอกจ ำนวนชิน้งำน 
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2.2 การสืบค้นข้อมูลโดยการคลิกท่ี icon คณะวิชา   
จากหน้าจอแรกของคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก

ชุมชน (คณะวิชา) โดยการคลิกท่ี icon ของแต่ละคณะวิชา ดังภาพ 
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เมื่อเข้าสู่ชุมชน (คณะ) แล้ว จะปรากฏชุมชนย่อย (ภาควิชา) ดังภาพ 
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2.3 การสืบค้นข้อมูลแบบ Basic Search 
จากหน้าจอแรกของคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร จะแสดง Text Field สำหรับการค้นหา

แบบ Basic Search  ดังภาพ 

 
 

ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำค้น ตามต้องการ จากนั้นคลิก

ปุ่ม  ในที่นี้สืบค้นคำว่า “วัฒนธรรม” จะแสดงผลหน้าจอการสืบค้น ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 
 

ระบบจะค้นและแสดงรายการที่มีคำว่า “วัฒนธรรม” โดยแสดงทั้งที่มีในชุมชน ชุมชนย่อย และ

รายการข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีเครื่องหมาย  เพ่ือจัดเรียงการแสดงผล ดังนี้ 
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Sort Options การจัดเรียงลำดับการแสดงผลรายการ  

  - Relevance  หมายถึง  การแสดงรายการที่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องมากที่สุด 
  - Title Asc  หมายถึง การแสดงรายการ โดยการจัดเรียงชื่อเรื่องตามลำดับอักษร 
(ก-ฮ, A-Z) 
 - Title Desc หมายถึง การแสดงรายการ โดยการจัดเรียงชื่อเรื่องตามลำดับอักษร 

(ฮ-ก, (Z-A) 
- Issue Date Asc หมายถึง การแสดงรายการ โดยการจัดเรียงปีพิมพ์ตามลำดับปี
พิมพ์ (ปีเก่า-ปีใหม่) 
- Issue Date Desc หมายถึง การแสดงรายการ โดยการจัดเรียงปีพิมพ์ตามลำดับปี
พิมพ์ (ปีใหม-่ปีเก่า) 

Results Per Page การแสดงจำนวนผลการสืบค้นต่อหน้าตามท่ีต้องการ เช่น 5 รายการ 10 
รายการ 20 รายการ 40 รายการ 60 รายการ 80 รายการ 100 รายการ   
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2.4 การสืบค้นข้อมูลแบบ Advance Search 
การสืบค้นข้อมูลแบบ Advance Search เป็นการสืบค้นเพื่อให้ได้รายการที่เฉพาะเจาะจง โดย

สามารถสร้างเงื่อนไขการสืบค้นได้ ดังนี้ 
2.4.1 คลิกท่ีคำว่า “ค้นหาขั้นสูง” 
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2.4.2 คลิกท่ีคำว่า “แสดงตัวกรองขั้นสูง” 
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2.4.3 เมื่อคลิกคำว่า “แสดงตัวกรองขั้นสูง” จะปรากฏ Filters สำหรับการสืบค้น ดังภาพ 

 
 

 ภายใน Filters ผู้ใช้งานสามารถสร้างเงื่อนไขการสืบค้นได้  โดยการกำหนดขอบเขตข้อมูล เช่น 
Title, Author, Subject, Type, Date issued, Has Files(s), Filename, File description 
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จากนั้นเลือกเงื่อนไขการสืบค้น เช่น Contains, Equals, ID, Not Contains, Not Equals, 

Not ID  หากตอ้งการเพ่ิมเงื่อนไข ให้คลิกท่ี    หากต้องการลบเงื่อนไข ให้คลิกที่   

 
 

 2.4.4 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล แบบ Advance Search 
 ยกตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล เช่น ต้องการให้มีหัวเรื่อง (Subject) คำว่า “จินตนาการ” และให้
ชื่อเรื่อง (Title) มีคำว่า “สร้างสรรค์” โดยเลือกคำเชื่อม (Contains) จากนั้นคลิกปุ่ม Apply ดังภาพ 
 

 
 

 หน้าจอจะแสดงผลรายการที่สืบค้นได้ ดังภาพ 
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3. การอธิบายหน้าจอแสดงผลการสืบค้น 
เมื่อผู้ใช้งานสืบค้นข้อมูลแล้ว จะแสดงผลการสืบค้น ดังภาพ 

 
 

หน้าจอแสดงผลการสืบค้นจะประกอบด้วย 
- ชื่อเรื่อง แสดงชื่อเรื่องอยู่ด้านบน (หมายเลข 1) 
- ชื่อเรื่องอ่ืน  
- ผู้แต่ง 
- หัวเรื่อง 
- วันที่  
- สำนักพิมพ์  
- ประเภทผลงาน  

1 
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- สาขาวิชา  
- URL แสดงลิ้งค์การเชื่อมโยงของรายการนั้นๆ 
- คอลเล็คชั่น 
- จำนวนการดาวน์โหลด แสดงจำนวนการเข้าใช้งานโดยการดาวน์โหลด 
- ดู/เปิด แสดงไฟล์เอกสาร ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพ่ือเข้าดูหรือดาวน์โหลดได้

ตามสิทธิ์ของเอกสารนั้นๆ 
- Metadata แสดงรายการเมทาดาตาฉบับเต็ม 
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