
  

 
เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล  กลุมบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : อาจารยสาโรช เมาลานนท    ตําแหนง  :   ผูอํานวยการลํานักหอสมุดกลาง 

ชื่อ  -  สกุล  : นางปภาดา นอยคํายาง        ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  :  นางฐานวีร ศรีจิระพัชร   ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร :  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TDC สัญจร เรื่อง “การดําเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส ตามโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย” 
วันเดือนป : 20 สิงหาคม 2558      เวลา : 08.30-16.30 น. 

สถานท่ีจัด :  หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน ชั้น 5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หนวยงานผูจัด :  คณะทํางานเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

คาใชจาย ไมมี    มี จํานวน.....บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ แผนดิน เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ไดรับ   ไมไดรบั  เนื่องจาก...........................................................................                         
ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 
       การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai Digital Collection (TDC) สัญจร (กลุมภาคกลาง) โดย คณะทํางานเอกสารเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส คณะทํางานฯ กลาวรายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการฯ ตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
1. สถานะการดําเนินงานโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection) 
       โครงการเอกสารฉบับเต็มในฐานขอมูล TDC ประกอบดวย วิทยานิพนธ บทความ รายงานการวิจัย e-book หนังสือหายาก 
โดย ณ ปจจุบัน (สิงหาคม 2558) มีจํานวนขอมูลเพ่ิมข้ึนทุกป ปจจุบัน มีจํานวนรวม 384,841 (ชื่อเรื่อง) โดยจําแนกเปน 
วิทยานิพนธ  297,856 ชื่อเรื่อง  บทความวารสาร 44,967  ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัย 37,497 ชื่อเรื่อง  e-book 3,051 ชือ่เรื่อง
หนังสือหายาก 1,510 ชื่อเรื่อง 
 
2. สถิติการใชงานของสถาบันอุดมศึกษา   
     มีจํานวนสถาบันท่ีเปนสมาชิก 168 แหง มีการ Download เอกสาร จํานวน 18,674,120 ครั้ง  (ป 2558 --8 เดือน)  
 
3. ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจัดทําเอกสารฯ ประจําปงบประมาณ 2558 
แสดงจํานวนผลการนําขอมูลเขาในฐาน TDC ของแตละสถาบัน  
 
4. ระบบใหบริการและจัดทํารายการฐานขอมูล TDC 
แนะนําการทํางานของระบบ TDC  
 
5. ทบทวนความถูกตองการจัดทํารายการขอมูลในระบบ TDC 



ทบทวนการลงรายการ Metadata โดยคณะทํางานฯ ไดตรวจพบขอผิดพลาดการลงรายการ และใหแตละสถาบันไปพิจารณา 
ขอคิดเห็นจากคณะทํางานฯ (ผลการตรวจ) ของแตละสถาบัน 
 
6. แผนพัฒนาฐานขอมูล TDC ป 2558  

- ปรับปรุงโปรแกรมสืบคนฐานขอมูล TDC เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงและสืบคนขอมูล โดยใหทีมงานจาก 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนผูพัฒนา  
-  ดําเนินโครงการเชื่อมโยงฐานขอมูล TDC กับระบบอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือปองปรามและ
ตรวจสอบการลักลอกทางวรรณกรรม 
- ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (e-Thesis Support System : eTSS) โดย 
สกอ. สนับสนุนงบประมาณใหแตละสถาบัน 

7.รับฟงขอเสนอแนะ ความตองการ และอุปสรรคปญหา 
    ผูเขาประชุม ซักถามการใชงานระบบ TDC เชน  
7.1 การขอเพ่ิมขนาดไฟล ใหระบบรับไฟลท่ีมีขนาดใหญข้ึน (จากเดิม 100 Mb ปจจุบัน เพ่ิมใหเปน 600 Mb)  
7.2 การแกไขขอมูลแบบ Global, การ Adjust ขอมูลท่ีแตละสถาบันใสไวเกินงบประมาณท่ีขอไป  
7.3 การดึงขอมูลจาก Open Journal System-OJS ไปไวในฐาน TDC (ตองพิจารณาวาวารสารท่ีออกนั้นมี OAI-PMH หรือไม)  
7.4 ขอมูลบทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุม (รวมเลม) จะไมนํามาไวในฐาน TDC แตถาสถาบันมีความประสงคจะเผยแพรให
เก็บไวท่ี  http://tar.thailis.or.th/  ได 
7.5 แนะนําการทํา Crosswalk และ การใช z39.50 เพ่ือนําขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุด ไปยังฐาน TDC 
7.6 การทําไฟลวิทยานิพนธ ไมตองแตกเปนไฟลยอย ใหรวมเปน 1 ไฟล 1 ชื่อเรื่อง 
7.7 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จาก คณะทํางานฯ 
     เนื่องจาก TDC เปนฐานขอมูลแหงชาติ เปนรูปแบบของการแบงปนทรัพยากร ดังนั้น สถาบันท่ีเปนสมาชิกตองมีการนํา
ขอมูลเขามาใน TDC ซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     7.7.1 สถาบันท่ีเขารวมโครงการฯ แต ไมเคยนําขอมูลเขาในฐาน TDC เปนเวลาหลายปทาง TDC จะตัดหมายเลข IP ออก
จากระบบ ทําใหสถาบันนั้นไมสามารถสืบคนขอมูลในฐานฯ (แบบสมาชิกได) หรือ สามารถสืบคนไดเฉพาะปท่ีสถาบัน  
นําขอมูลเขาเทานั้น 
     7.7.2 หากไมเขารวมโครงการฯ เปนเวลา 2 ป สกอ. จะสอบถามไปวา ยังมีความตองการเขารวมโครงการฯ นี้อยูหรือไม 
สอบถามสาเหตุวาเกิดจากอะไร  
     7.7.3 การนําไฟลขอมูลเขาฐาน TDC ไมควรติด Secure หรือ Protect ควรอนุญาตใหผูใช print, save ไฟลได  
     7.7.4 อนาคต (เม่ือใชอักขราวิสุทธ) ใหเอาไฟลลายน้ําของแตละสถาบัน มาใสไวในระบบ TDC กระบวนการใสลายน้ํา ตอง
ระบุตําแหนงวาจะใหลายน้ําปรากฏอยู ณ ตําแหนงใด และระดับความคมชัดของลายน้ํา  
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
       ไดรับความรูท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับฐานขอมูล TDC ท้ังดานนโยบาย แผนการทํางาน ไดซักถามปญหาท่ีเกิดจาก 
การทํางาน และนําความรูมาใชแกไข/ปรับปรุงการทํางานได 
 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

http://tar.thailis.or.th/


 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 

ผูรายงาน....................................................... 
(นางปภาดา นอยคํายาง) 

 
ผูรายงาน....................................................... 

(นางฐานวีร ศรีจิระพัชร) 
 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2558 
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
..................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 


