
คู่มือการปฏิบัติงาน 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 

ต าแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 

งานบริการสารสนเทศเพื่อการวจิัยและข้อมูลพิเศษ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาระความรับผิดชอบของ

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง และเพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนหากผู้รับผิดชอบ

หลักไม่สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Descriptions) 

นางสพุร ทิพย์จักร์ ต าแหน่ง นักเอกสารสนเทศ สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศเพื่อการวจิัยและข้อมูลพเิศษ มีหน้าที่รับผดิชอบ

ดังนี้ 

1. งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา  

 1.1 จัดแสดงนทิรรศการจดหมายเหตุ 

2. งานฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

3. งานที่ได้รับมอบหมาย 

 3.1 ให้บริการเคาน์เตอร์ ยืม – คืน 

 3.2 ให้บริการเคานเ์ตอร์ตรวจคนเข้าออก 

 3.3 ตรวจเช็คหนังสอืช้ัน 2 และช้ัน 3 

 3.4 งานตรวจสอบและควบคุมการซ่อมหนังสอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานหอจดหมายเหตุและข้อมูลท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุ   - บริการสบืค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย - บริการข้อมูลท้องถิ่น                               

มหาวิทยาลัยพะเยา        - บริการสอนการรู้สารสนเทศ               จังหวัดพะเยา 

- นิทรรศการออนไลน์        - บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

          - บริการศูนย์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

ภาพที่ 1 โครงสรา้งการบริหารงานหอจดหมายเหตุและข้อมูลท้องถิ่น 

อธิการบดี 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 

ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานบรกิาร

สารสนเทศเพื่อการ

วิจัยฯ 

หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

บริการสาสนเทศเพื่อ

การวจิัยฯ 

ข้อมูลท้องถ่ินจังหวัด

พะเยา 



1. งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา  

 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

ของมหาวิทยาลัย ประวัติอธิการบดีและผลงาน ผู้ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัล

ในด้านต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่มีคุณค่าทางดา้นประวัติศาสตร์ จัดเก็บทั้งรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดจิทิัลโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการ 

 

มีขั้นตอนการท างานดังน้ี 

1.1 ท าหนา้ที่รับผดิชอบดูแลห้องจดหมายเหตุใหอ้ยู่ในสภาพที่เรยีบร้อย 

1.2 รวบรวมเอกสาร รูปภาพ วัสดุ และสื่อส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.3 คัดเลือก จัดระบบเอกสาร รูปภาพต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้นคว้า 

1.4 บริการสารสนเทศด้านประวัติมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่บริการตอบค าถามช่วย 

ค้นคว้า (มาด้วยตนเอง/โทรศัพท์) บริการผ่าน Website  

1.5 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.6 วิเคราะห์จัดหมวดหมูข่้อมูลจดหมายเหตุ 

1.7 ประสานงานกับหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1.8 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศด้นจดหมายเหตุ โสตทัศนจดหมายเหตุให้เป็นระบบ 

1.9 ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์สร้างเว็บไซต์เพื่อการบริการฐานข้อมูล 

ดิจทิัลจดหมายเหตุเพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าถึงได้ทางอินเตอรเ์น็ต 

1.10 ดูแล Website จดหมายเหตุ 

1.11  ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในฐานขอ้มูลเมทาดาทา เช่น ประวัติ และ 

ข่าวสาร ลงฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart การท างานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

                                     

         ไมถู่กต้อง 

                                                                                                                                                                                                                                              

           ถูกต้อง 

 

          

             

 

 

 

ภาพที่ 2 Flow Chart การท างานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วเิคราะห์จัดหมวดหมู ่

 

จบ 

แหลง่ข้อมูล สื่อสิ่งพมิพ ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ฐานขอ้มูล เว็บไซต ์

บุคคล แหลง่สารสนเทศ 
 

น าข้อมูลเอกสารมา

จัดเรียงใหม ่และน า

รูปภาพมาตัดแตง่ใน

โปรแกรม PhotoScape 

ให้บริการบนเว็บไชต์ ฐานขอ้มูล

ดิจิทัลจดหมายเหต ุ

รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รูปภาพ 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ตรวจสอบการลงรายการ

ฐานขอ้มูล 

ลงรายการฐานข้อมูลเมทา 

คัดเลอืก จัดระบบเอกสาร รูปภาพ 



1.1 การจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุ 

ขั้นตอนการจัดนทิรรศการจดหมายเหตุ มรีายละเอียดดังนี้  

1.1.1 ขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 

1.1.2 หาข้อมูลนิทรรศการที่จะจัดในแต่ละครั้ง 

1.1.3 ตัดแตง่ขอ้มูลและรูปภาพในโปรแกรม PhotoScape 

1.1.4 จัดท าขอ้มูลข่าวสารวางตามต าแหนง่ที่ก าหนดไว้ 

1.1.5 น าเสนอข้อมูลให้หัวหน้างานตรวจสอบแก้ไข 

1.1.6 น าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแลว้ไปให้รา้นรับจา้งท านิทรรศการให้ทาง

ร้านท าใบเสนอราคา เลือกร้านที่เสนอราคาต่ าสุด        

1.1.7 ร้านรับจ้างท านิทรรศการน านิทรรศการมาติดตัง้ ให้บริการความรู้แก่นิสติ

ผูส้นใจและคณะศกึษาดูงาน 
 

Flow Chart การท างานการจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 Flow Chart การท างานการจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุ 

แก้ไขเรียบร้อย 

 

ให้บริการ 

จัดท ำนิทรรศกำร และน ำ
รูปภำพมำตัดแต่งในโปรแกรม 

PhotoScape 

สง่ข้อมลูให้ทางร้านท าใบเสนอราคา 

ขออนุมัติโครงกำร 
 

น าเสนอข้อมูลให้หัวหนา้งาน

ตรวจสอบแก้ไข 

จัดท าขอ้มูลข่าวสารวางตาม

ต าแหนง่ท่ีก าหนดไว ้

หำข้อมูลนิทรรศกำรในแหล่งข้อมลู สื่อสิ่งพิมพ ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ฐำนข้อมูล เว็บไซต์ บุคคล 
แหล่งสำรสนเทศ 

 

จดัท านิทรรศการ 



2. งานฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ

ด าเนินพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ

รวบรวมสารสนเทศ จัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใ ช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้าน

ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิน่จังหวัดพะเยา การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยัง

เป็นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และเผยแพร่มรดกด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ไว้อีกทาง

หนึ่งดว้ย 

  2.1 รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รูปภาพ วัสดุ และสื่อส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมาของจังหวัดพะเยา จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

2.2 คัดเลือก จัดระบบเอกสาร รูปภาพต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้นคว้า 

2.3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

2.4 ประสานงานกับหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2.5 วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

2.6 น าข้อมูลเอกสารมาจัดเรียงใหม ่และน ารูปภาพที่ได้ไปเก็บมาตัดแตง่ในโปรแกรม 

PhotoScape ก่อนน าลงฐานข้อมูลท้องถิ่น 

2.7 ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์สร้างเว็บไซต์เพื่อการบริการขอ้มูลท้องถิ่น

จังหวัดพะเยาให้ผูส้นใจสามารถติดต่อเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต  

2.8 ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่นในฐานข้อมูลเมทาดาทา  

2.9 บริการสารสนเทศด้านข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้แก่บริการตอบค าถามช่วย

ค้นคว้า (มาด้วยตนเอง/โทรศัพท์) บริการผ่าน Website 

2.10 ดูแล Website ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart การท างานข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

                                     

         ไมถู่กต้อง 

     ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                         

           

 

          

             

 

 

 

ภาพที่ 3 Flow Chart การท างานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

 

วเิคราะห์จัดหมวดหมู ่

 

จบ 

แหลง่ข้อมูล สื่อสิ่งพมิพ ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ฐานขอ้มูล เว็บไซต ์

บุคคล แหลง่สารสนเทศ 
 

น าข้อมูลเอกสารมา

จัดเรียงใหม ่และน า

รูปภาพมาตัดแตง่ใน

โปรแกรม PhotoScape 

ให้บริการบนเว็บไชต์ ฐานขอ้มูล

ท้องถิ่น 

 

รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รูปภาพ 

เกี่ยวกับขอ้มูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
 

ตรวจสอบการลงรายการ

ฐานขอ้มูล 

ลงรายการฐานข้อมูลเมทา 

คัดเลอืก จัดระบบเอกสาร รูปภาพ 



3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.1.1 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

  1. รับบัตรสมาชิกห้องสมุด 

  2. ใช้เครื่องอ่านบารโ์ค้ดอ่านหมายเลขประจ าตัวประจ าตัวผูใ้ช้บริการ (Patron) 

จากบัตรสมาชิกห้องสมุด 

  3. ตรวจสอบข้อมูล สถานะ สิทธิการยืมของผูใ้ช้บริการ 

  4. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศก่อนส่งให้

ผูใ้ช้บริการ 

  5. อ่านบาร์โค้ดตาม Item Reccord ของทรัพยากรสารสนเทศเล่มที่ตอ้งการยมื 

  6. ประทับตราวันก าหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 

  7. ส่งทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใชบ้ริการอย่างครบถ้วนตามจ านวนที่ยืม 
 

3.1.2 การคนืทรัพยากรสารสนเทศ 

  1. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใชง้านก่อนการรับ

คืน 

  2. ใช้เครื่องอ่านบารโ์ค้ดอ่านบารโ์ค้ด/RFID ของทรัพยากรสารสนเทศที่

ต้องการคนื 

  3. มีการตรวจสอบข้อมูลการคืนของผูใ้ช้บริการอย่างถูกต้องและตรวจทาน

ความถูกต้องกับผูใ้ช้บริการ 

  4. ตรวจสอบวันก าหนดส่งของทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่รับคืน กรณี

เกินก าหนดส่ง มีการค านวณค่าปรับอย่างถูกต้องและเรียกเก็บเงินคา่ปรับกับผูใ้ช้บริการ 

  5. ตรวจสอบเงินค่าปรับจากผู้ใชบ้ริการที่ได้รับจากผูใ้ช้บริการให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง ตรงกับจ านวนค่าปรับในระบบ และล้างข้อมูลค่าปรับออกจากระบบด้วยความรอบคอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.2 ให้บริการเคานเ์ตอร์ตรวจคนเข้าออก 

 1. ผูใ้ช้บริการเข้าหอ้งสมุดใช้บัตรประจ าตัวนิสิต บัตรสมาชิกห้องสมุด หรอืสแกน     

คิวอาร์โค้ด  

 2. ใช้เครื่องอ่านบารโ์ค้ดอ่านหมายเลขประจ าตัวประจ าตัวผูใ้ช้บริการ (Patron) จาก

บัตรสมาชิกห้องสมุด หรอืสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ประตูอัตโนมัติ 

 3. กรณีที่ใชบ้ัตรสแกนแล้วประตูอัตโนมัติไม่เปิด ตรวจสอบบัตรว่าหมดอายุหรือยัง 

บัตรเลือนหรอืไม่  

4. กรณีลืมบัตรใหล้งช่ือพร้อมเหตุผล ใช้บัตรหอ้งสมุดแทนไปก่อน  

5. เมื่อผู้ใช้บริการจะออกห้องสมุดให้เดินผา่นประตูอัตโนมัติทางออก ประตูอัตโนมัตจิะ

ตรวจสอบสัญญาณ RFID ของหนังสือว่ามีหนังสือที่ยังไม่ได้ยืมหรอืไม่ 

6. กรณีที่ยังไม่ได้ยืมหนังสือ เมื่อผ่านประตูอัตโนมัติจะเกิดสัญญาณเสียงดังขึ้น  แจ้ง

ผูใ้ช้บริการให้ไปยืมเคาน์เตอร์ยมื - คืน ให้ถูกต้องและมีการเตือนครั้งที่ 1 

7. เมื่อเกิดสัญญาณเสียงดังขึน้ให้ท าการตรวจสอบในระบบหนา้จอคอมพิวเตอร์ ว่า

เกิดจากหนังสือยังไม่ได้ยืม หรอืเกิดจากบาร์โค้ดที่ติดมากับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ตดิกระเป๋ามา หรอืหนังสอื

ติด RFID ซ้ ากัน ให้น าไปให้งานแคตตาล็อคแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

3.3 ตรวจเช็คหนังสอืช้ัน 2 และช้ัน 3 

 1. ตรวจสอบช้ันหนังสอืช้ัน 2 และช้ัน 3 ว่ามีการจัดหนังสอืตามหมวดหมูห่รือไม่เพื่อให้

ผูใ้ช้บริการเสาะหาหนังสือได้ง่ายขึ้น 

 2. เมื่อพบว่ามีการจัดช้ันหนังสอืผดิ แจ้งเจา้หนา้ที่จัดช้ันให้ท าการจัดช้ันใหถู้กต้องตรง

ตามหมวดหมู่ 
 

3.4 งานตรวจสอบและควบคุมการซ่อมหนังสอื 

 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือในแตล่ะปี 

 2. เช็คจ านวนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมหนังสอื ส่งรายชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้งการใช้ให้

งานพัสดุเพื่อสั่งซือ้ 

 3. เช็คจ านวนหนังสือที่เปลี่ยนสถานะซ่อม  

4. ควบคุมดูแลการซ่อมโดยให้ลูกจ้างรายเดือนและนิสติช่วยงานซ่อมหนังสือ 

5. เช็คหนังสือที่ผ่านการซ่อมเรียบร้อย ส่งให้งานแค็ตตาล็อคท าการแก้ไขข้อมูลหนังสอื

เพื่อขึน้ช้ันใหบ้ริการตอ่ไป 

  

  

 



คู่มือแนะน าการใช้งานระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

การใช้งานในส่วนของการลงรายการ (Catalog)  

การใชง้านในส่วนของการลงรายการ ผูท้ี่ปฏิบัติงานในส่วนของการลงรายการสื่อ

สิ่งพิมพ์ สามารถเข้ามาจัดการขอ้มูลของระบบได้ดว้ยวิธีการดังต่อไปนี้  

1. เข้าสู่ระบบ โดยการพิมพท์ี่อยู่ของเว็บไซต์ระบบ หรอื URL ลงในชอ่ง Address Bar 

ของโปรแกรม Internet Browser ดังนี้คอื http://www.clm.up.ac.th/Archives และกดปุ่ม Enter  

2. โปรแกรม Internet Browser จะน าท่านเข้ามาสู่หนา้แรกของระบบจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัย ดังรูป 

 

[รูปที ่1 แสดงหน้าแรกของระบบจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย] 



 

[รูปที ่2 เมื่อคลิกปุ่มเข้าสู่เว็บไซต์] 

3. ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนของการลงรายการสื่อสิ่งพิมพ์นัน้ การเข้าสู่ระบบ ให้ท า

การคลิกปุ่ม admin ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์เพื่อเขา้สู่ระบบ ดังรูป 

 
[รูปที ่3 แสดงต าแหน่งปุ่ม admin] 



4. เมื่อคลิกปุ่ม                ระบบจะน าท่านมาสู่หน้าจอ Login โดยในขั้นตอนนี้ท่าน 

จะต้องป้อนรหัส Username และ Password ของสถานะผู้ปฏิบัติงานในส่วนของการลงรายการสื่อ

สิ่งพิมพ ์(Catalog) เพื่อเข้าสู่ส่วนการจัดการข้อมูลต่อไป (โดยจะท าการลงทะเบียนโดย Admin ก่อนการ

ใช้งาน) 

 

[รูปที ่4 แสดงหน้าจอป้อนรหัส Username และ Password]  

5. เมื่อท าการป้อน Username และ Password เรียบร้อยแล้ว ระบบจะน าท่านมาสู่ 

หน้าจอหลักของผู้ใช้ในสถานะของผู้ปฏิบัติงานการลงรายการสื่อสิ่งพิมพ์ (Catalog) หรือการเพิ่มข้อมูล 

ดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลหอจดหมายเหตุ] 

admin 



6. ผูป้ฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุได้ดังนี้ 

6.1 การเพิ่มรายการสารสนเทศใหม่ ในการเพิ่มรายการสารสนเทศใหมเ่ข้าในระบบ

ฐานขอ้มูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ให้คลิกที่                                จะปรากฏหน้าจอให้เรากรอกเพิ่ม

ข้อมูลใหมล่งไปดังรูป เมื่อบันทึกรายละเอียดสารสนเทศลงในหนว่ยข้อมูลย่อยทั้ง 15 หนว่ยแล้ว คลิกที่                 

 

 

[รูปที ่6 แสดงหน้าจอของเมนู การท ารายเพิ่มข้อมูลสารสนเทศ] 

เพ่ิมข้อมูลสำรสนเทศ 

เพ่ิมข้อมูล 



ในเมนูดังกล่าว ระบบจะแสดงการลงรายการเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศที่จะใช้งานระบบ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย นั้นจะมีการลงรายการ เมทาดาทาพรอ้มทั้งรายละเอียดดังรูป 

 

[รูปที ่7 แสดงการลงรายการเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศ ที่ใช้ในงานจดหมาย] 

และจากรูปที่ 7 หากข้อมูลได้ถูกเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลทาง

บรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ชนิดนัน้ผ่านหน้าจอผลการสบืค้น เมื่อลงรายการเสร็จให้ท าการคลิกปุ่ม      

               เพื่อท าการบันทึกรายการ บนัทกึ 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่8 แสดงหน้าจอผลการ กลับมาหน้าการจัดการข้อมูลหน้าเว็บไซต์] 

เมื่อท าการบันทึกข้อมูลเรยีบร้อยระบบจะกลับมาหน้าการจัดการข้อมูลหน้าเว็บไซต์ ให้เราเพิ่ม

ข้อมูลใหมล่งไป โดยคลิกที่ปุ่ม                                    หรอืจะกลับไปสู่หน้าเว็บไซต์ก็คลิกที่ปุ่ม  เพ่ิมข้อมูลสำรสนเทศ 

 เว็บ
ไซต์ 



8. การแก้ไข (Edit) และลบ (Delete) สารสนเทศ  

8.1 ผูป้ฏิบัติงานสามารถแก้ไขปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดสารสนเทศในระบบ

ฐานขอ้มูลท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ตได้ทุกรายการ โดยคลิกที่              จะปรากฏดัง ภาพประกอบ เมื่อ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกที่                  ระบบจะท าการบันทึกรายการที่ แกไขเรียบร้อยแลวลงในฐาน 

ขอมูล  

8.2 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตองการลบรายการสารสนเทศออกจากฐานขอมูล สามารถ

ลบไดโดยคลิกที ่                        ระบบจะท าการเตือนใหยืนยันการลบทุกครั้งเพื่อป้องกันการลบ   ข

อมูลผิดพลาด ถาตองการยกเลิกการลบใหคลิกที่ปุม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่9 แสดงหน้าจอปุ่มแก้ไข และปุ่มลบ] 

แก้ไข 

บันทึก 

 

ลบข้อมลู 

ยกเลิก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่10 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลเสร็จท าการบันทกึข้อมูล] 



9. การตรวจซ้ าของข้อมูล 

ผูป้ฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสารสนเทศใหมท่ี่จะน าลงฐานข้อมูลว่าซ้ ากับสารสนเทศในฐานขอ้มูล

หรอืไม่ โดยใส่ค าที่ตอ้งการสืบค้นลงในชอ่งสบืค้น คลิกที่ค้นหา                        หนา้จอจะแสดงผล

การสบืค้น เพื่อตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรมของสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่11 หนา้จอจะแสดงผลการสบืค้น เพื่อตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรมของสารสนเทศ] 

10. ออกจากระบบ  

เมื่อใชง้านระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องท าการออกจากระบบทุกครั้ง โดยคลิกที่                                                                                                                                 

             เป็นการจบการท างานในระบบอย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้ระบบ

ฐานขอ้มูลซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลในฐานข้อมูลได้ 

ค้นหา 

ออกจากระบบ 

 



การบันทกึรายละเอียดสารสนเทศ 
 

การบันทึกรายละเอียดสารสนเทศลงบนข้อมูลจดหมายเหตุศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา บนอินเทอร์เน็ต ใช้หน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอรเ์มทาดาทา เป็นมาตรฐานในการ

บันทึก ประกอบด้วยหน่วยข้อมูลย่อยพืน้ฐาน 15 หนว่ย (15 Dublin Core Metadata Elements) โดยได้

ปรับปรุงรายละเอียดการลงรายการให้เหมาะสมกับข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตดังนี้ 
 

1. Title (ชื่อเรื่อง) 

ค าจ ากัดความ : ชื่อเรื่องของสารสนเทศ เชน่ ชื่อบทความ ชื่อหนังสอื 

ชื่อฐานข้อมูล CD-ROM ชื่อสื่อการสอน ฯลฯ 

วิธีลงรายการ : ให้พิมพชื์่อเรื่องตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ เชน่ ชื่อเรื่องจากในเว็บเพจ ชื่อ

เรื่องจากหนา้ปกในของหนังสือ 

 

Title (ชื่อเรื่อง) 

 

 

Title Alternative (ชื่อเรื่องรอง) 

 

 

 

2. Creator (เจ้าของงาน) 

ค าจ ากัดความ : ผูแ้ต่ง ผูส้ร้างสรรคเ์นื้อหาผลงานของทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : 2.1 ส าหรับพระมหากษัตรยิ์ และเชื้อพระวงศใ์ห้ลงเต็มไปตามนัน้ 

ตัวอย่าง 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช  

 2. หมอ่มราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

2.2 ผูท้ี่ได้รับราชทินนามและค าที่ได้รับพระราชทานค าน าหน้า นามให้ 

ลงรายการไปตามนัน้ 

ตัวอย่าง 1. พระยาอนุมานราชธน 

 2. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

2.3 บุคคลทั่วไปให้ลงช่ือและนามสกุลเท่านั้น 

2.4 ถ้าไม่ปรากฏชื่อบุคคลใหล้งช่ือหนว่ยงานที่รับผดิชอบทรัพยากร 

สารสนเทศนัน้ ๆ 

ตัวอย่าง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

หมายเหตุ ถ้ามากกว่าหนึ่งคนเพิ่มช่ือเจ้าของงาน และสามารถลบได้โดยคลิกที ่แก้ไข 



AUTHOR OR CREATOR ผู้แต่ง 

หรอื เจ้าของงาน  

 

 

 

3. Subject (หัวเรื่อง) 

3.1 Subject keyword (ค าส าคัญ) 

ค าจ ากัดความ : ชื่อเฉพาะ ค า หรอื วล ีที่อธิบายเรื่องและเนื้อหาของสารสนเทศ 
 

SUBJECT OR KEYWORDS หัว

เรื่อง หรือ ค าส าคัญ : 

 

 

 

4. Description (สาระสังเขป) 

ค าจ ากัดความ : สาระส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : สรุปสาระส าคัญจากเนือ้หาหรือบทคัดย่อหรอืสารบัญ 
 

DESCRIPTION ลักษณะ  

 

 

 

5. Publisher (หน่วยงานที่ผลิต) 

ค าจ ากัดความ : หนว่ยงานที่ผลิตและเผยแพรท่รัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ผลิตและเผยแพรท่รัพยากรสารสนเทศนัน้ๆ เช่น 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
 

Publisher (หน่วยงานท่ีผลิต) 

 

 

 

6. Contributor (ผู้ร่วมงาน) 

ค าจ ากัดความ : บุคคลหรือหนว่ยงานที่มีส่วนรว่มสร้างสรรค์ทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ใช้วธิีการลงรายการเช่นเดียวกันกับข้อ 2 ในกรณีที่ไม่ปรากฎผู้รว่มงาน 

ให้เว้นว่างไว้ 

Contributor (ผู้ร่วมงาน ) 

 

 



7. Date (ป)ี 

7.1 Date Created คือ วัน-เดือน-ปี ที่ผลิตหรอืสร้างสารสนเทศ 

7.2 Date Issued คือ วัน-เดือน-ปี ที่น าสารสนเทศเข้าฐานข้อมูล 

ค าจ ากัดความ : ปีที่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : 1. ให้บันทึกตามรูปแบบ ISO 8601 โดยเรียงล าดับดังนี้ ป-ีเดือน-วัน 

YYYY-MM-DD หรอื ป-ีเดือน YYYY-MM หรอื ป ีYYYY 

        2. ถ้าสารสนเทศเป็นภาษาไทยใหใ้ช้รูปแบบปี พ.ศ. เชน่ 2550–03–22 

ถ้าสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษให้ใชรู้ปแบบ ป ีค.ศ. เชน่ 2007-03-22 

Date (ป ี)  

8. Type (ประเภท) 

ค าจ ากัดความ : คุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 

         - Text เป็นสารสนเทศที่เป็นข้อความ 

         - Image เป็นสารสนเทศประเภทรูปภาพ 

         - Sound เป็นสารสนเทศประเภทเสียง เชน่ เสียงจากแถบบันทึกเสียง 

เสียงดนตรี เสียงบรรยาย 

         - Data เป็นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล เชน่ ตารางค านวณ ตาราง 

ระเบียนข้อมูล 

         - Software เป็นสารสนเทศประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

         - Multimedia เป็นสารสนเทศสื่อผสม สื่อปฏิสัมพันธ์ เชน่ บทเรียน

คอมพิวเตอร์    ช่วยสอน วีดิทัศน ์มัลติมีเดีย 

วิธีลงรายการ : ให้ลงประเภทของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ โดยคลิกเลือกจากรายการ 

ที่ก าหนดไว้ 

 

Type (ประเภท) 

 

 

 

9. Format (รูปแบบ) 

ค าจ ากัดความ : ลักษณะ รูปร่าง และขนาดของสารสนเทศเชงิกายภาพ และดิจทิัล เพื่อ 

ชีใ้ห้เห็นถึง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่ใชอ้่านหรอืประมวลทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ระบุรูปแบบให้สัมพันธ์กับประเภททรัพยากรสารสนเทศในข้อ 8 

ดังตัวอย่าง โดยคลิกเลือกจากรายการที่ก าหนดไว้ 



 

ประเภท (Type) ตัวอย่างรูปแบบ (Format) 

Text Text, html 

Image jpeg, gif, pcx 

Sound wav, mp3, midi 

Data xls, dbf, mdb 

Software Autoware, MS-PowerPoint 

Multimedia avi, mpeg, Multimedia, CAI, WBI 

 

10. Identifier (รหัส) 

ค าจ ากัดความ : เป็นเลขรหัสของขา่ว ลดขั้นตอนของการท างาน ประหยัดเวลา ง่ายต่อการ

ค้นหา 

วิธีลงรายการ : ให้ระบุ เป็นตัวเลข รหัสของข่าว เชน่  2560  01  00001 

2560  หมายถึง ปี พ.ศ. 

01  หมายถึง หมวดหลักของข่าว 

00001  หมายถึง การเรียงล าดับของข่าว 

Identifier (รหัส)  

11. Source (ต้นฉบับ) 

ค าจ ากัดความ : การอ้างองิถึงผลงานที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ ที่อาจดัดแปลง 

บางสว่นหรือทั้งเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรอือยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีลงรายการ : ระบุผลงานในรูปแบบบรรณานุกรม หรือรหัส เชน่ ISBN, URL 
 

Source (ต้นฉบับ) 

 

 

 

12. Language (ภาษา) 

ค าจ ากัดความ : ภาษาที่ใชใ้นการเรียบเรียงสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ :  ภาษาไทย ใช ้tha 

         ภาษาอังกฤษ ใช้ eng 

         ถ้ามีสองภาษาใช้ tha / eng 

         โดยคลิกเลือกจากรายการที่ก าหนดไว้ 
 



Language (ภาษา) 

 

 

 

13. Relation (เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง) 

ค าจ ากัดความ : การอ้างองิถึงผลงานหรอืทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลติ 

วิธีลงรายการ : ระบุความสัมพันธ์กับผลงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบรรณานุกรม หรือ 

        ISBN หรอื URL หรอื รหัส ถ้าไม่มีให้เว้นวา่งไว้ 
 

Relation (เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง) 

 

 

 

14. Coverage (ขอบเขต) 

ค าจ ากัดความ : ระยะเวลาและหรือสถานที่ที่กล่าวถึงในเนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ระบุชื่อจังหวัด 
 

Coverage (ขอบเขต) 

 

 

 

15. Rights (สิทธิ) 

ค าจ ากัดความ : ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสทิธิในทรัพยากรสารสนเทศรวมถึงสทิธิทาง 

         ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ ์และสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ 

วิธีลงรายการ :  ใส่ช่ือเจา้ของสทิธิเดิม หรอืผูผ้ลิตเว็บไซต์ 
 

Rights (สิทธิ)  

 

 

 

 

 

 



คู่มือการท างานฐานข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดพะเยา 

นางสุพร ทิพย์จักร์ 

ต าแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดพะเยา 

 ผูป้ฏิบัติงานสามารถใช้งานฐานขอ้มูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ที่ 

http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/backsystem/index.php  ฐานขอ้มูลท้องถิ่นจังหวัด

พะเยาจะปรากฏขึ้น ใหเ้ลื่อนลงไปล่างสุดจะมีปุ่มกดเข้าสู่ระบบหลังบ้าน เมื่อคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบหลัง

บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[รูปที่ 1 แสดงหน้าแรกของระบบฐานข้อมูลท้องถ่ิน] 

  

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่2 เมื่อคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบหลังบ้านจะปรากฏใหใ้ส่ Username  และ  Password  เพื่อเข้าสู่ระบบ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่3 เมื่อใส่  Username  และ  Password  ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอระบบจัดการฐานขอ้มูล] 



ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ดังน้ี  

1. การเพิ่มรายการสารสนเทศใหม่ ในการเพิ่มรายการสารสนเทศใหมเ่ข้าในระบบฐานขอ้มูลท้องถิ่น

จังหวัดพะเยา ให้คลิกที่                         จะปรากฏหน้าจอให้เรากรอกเพิ่มข้อมูลใหม่ลงไปดังรูป เมื่อ

บันทึกรายละเอียดสารสนเทศลงในหนว่ยข้อมูลย่อยทั้ง 15 หนว่ยแล้ว คลิกที่                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่4 หนา้จอแสดงการเพิ่มรายการสารสนเทศใหมเ่ข้าในระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา] 

เพ่ิมรำยกำร 

บันทึก 



2. การแก้ไข (Edit) และลบ (Delete) สารสนเทศ  

2.1 ผูป้ฏิบัติงานสามารถแก้ไขปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

บนอินเทอร์เน็ตได้ทุกรายการ โดยคลิกที่              จะปรากฏดัง ภาพประกอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

คลิก      ที่            ระบบจะท าการบันทึกรายการที่แกไขเรียบร้อยแลวลงในฐานขอมูล  

2.2 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตองการลบรายการสารสนเทศออกจากฐานขอมูล สามารถลบไดโดย

คลิกที ่                ระบบจะท าการเตือนใหยืนยันการลบทุกครั้งเพื่อป้องกันการลบขอมูลผิดพลาด ถ

าตองการ ยกเลิกการลบใหคลิกที่ปุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่5 หนา้จอแสดงการแก้ไข และการลบข้อมูลสารสนเทศ] 

แก้ไข 

บันทึก 

 

ลบ 

ยกเลิก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่6 หนา้จอแสดงการแก้ไข ระบบจะขึน้มาให้ท าการแก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จท าการบันทึกข้อมูล] 

 



3. การตรวจซ้ าของข้อมูล 

ผูป้ฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสารสนเทศใหมท่ี่จะน าลงฐานข้อมูลว่าซ้ ากับสารสนเทศในฐานขอ้มูล

หรอืไม่ โดยใส่ค าที่ตอ้งการสืบค้นลงในชอ่งสบืค้น คลิกที่ค้นหา                          หนา้จอจะแสดงผล

การสบืค้น เพื่อตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรมของสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[รูปที ่7 หนา้จอจะแสดงผลการสบืค้น เพื่อตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรมของสารสนเทศ] 
 

4. ออกจากระบบ  

เมื่อใชง้านระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องท าการออกจากระบบทุกครั้ง โดยคลิกที่   

                           เป็นการจบการท างานในระบบอย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้ระบบ

ฐานขอ้มูลซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลในฐานข้อมูลได้ 

ออกจากระบบ 

 

Search 



การบันทกึรายละเอียดสารสนเทศ 
 

การบันทึกรายละเอียดสารสนเทศลงฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต ใช้หน่วย

ข้อมูลย่อยดับลินคอรเ์มทาดาทา เป็นมาตรฐานในการบันทึก ประกอบด้วยหน่วยข้อมูลย่อยพืน้ฐาน 15 

หนว่ย          (15 Dublin Core Metadata Elements) โดยได้ปรับปรุงรายละเอียดการลงรายการให้

เหมาะสมกับข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตดังนี้ 

1. Title (ชื่อเรื่อง) 

ค าจ ากัดความ : ชื่อเรื่องของสารสนเทศ เชน่ ชื่อบทความ ชื่อหนังสอื 

ชื่อฐานข้อมูล CD-ROM ชื่อสื่อการสอน ฯลฯ 

วิธีลงรายการ : ให้พิมพชื์่อเรื่องตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ เชน่ ชื่อเรื่องจากในเว็บเพจ ชื่อ

เรื่องจากหนา้ปกในของหนังสือ 

 

Title (ชื่อเรื่อง) 

 

 

Title Alternative (ชื่อเรื่องรอง) 

 

 

 

2. Creator (เจ้าของงาน) 

ค าจ ากัดความ : ผูแ้ต่ง ผูส้ร้างสรรคเ์นื้อหาผลงานของทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : 2.1 ส าหรับพระมหากษัตรยิ์ และเชื้อพระวงศใ์ห้ลงเต็มไปตามนัน้ 

ตัวอย่าง 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช  

 2. หมอ่มราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

2.2 ผูท้ี่ได้รับราชทินนามและค าที่ได้รับพระราชทานค าน าหน้า นามให้ 

ลงรายการไปตามนัน้ 

ตัวอย่าง 1. พระยาอนุมานราชธน 

 2. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

2.3 บุคคลทั่วไปให้ลงช่ือและนามสกุลเท่านั้น 

2.4 ถ้าไม่ปรากฏชื่อบุคคลใหล้งช่ือหนว่ยงานที่รับผดิชอบทรัพยากร 

สารสนเทศนัน้ ๆ 

ตัวอย่าง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

หมายเหตุ ถ้ามากกว่าหนึ่งคนเพิ่มช่ือเจ้าของงาน และสามารถลบได้โดยคลิกที ่แก้ไข 

 



AUTHOR OR CREATOR ผู้แต่ง 

หรอื เจ้าของงาน  

 

 

 

3. Subject (หัวเรื่อง) 

3.1 Subject keyword (ค าส าคัญ) 

ค าจ ากัดความ : ชื่อเฉพาะ ค า หรอื วล ีที่อธิบายเรื่องและเนื้อหาของสารสนเทศ 
 

SUBJECT OR KEYWORDS หัว

เรื่อง หรือ ค าส าคัญ : 

 

 

 

4. Description (สาระสังเขป) 

ค าจ ากัดความ : สาระส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : สรุปสาระส าคัญจากเนือ้หาหรือบทคัดย่อหรอืสารบัญ 
 

DESCRIPTION ลักษณะ  

 

 

 

5. Publisher (หน่วยงานที่ผลิต) 

ค าจ ากัดความ : หนว่ยงานที่ผลิตและเผยแพรท่รัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ผลิตและเผยแพรท่รัพยากรสารสนเทศนัน้ๆ เช่น 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
 

Publisher (หน่วยงานท่ีผลิต) 

 

 

 

6. Contributor (ผู้ร่วมงาน) 

ค าจ ากัดความ : บุคคลหรือหนว่ยงานที่มีส่วนรว่มสร้างสรรค์ทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ใช้วธิีการลงรายการเช่นเดียวกันกับข้อ 2 ในกรณีที่ไม่ปรากฏผูร้่วมงาน 

ให้เว้นว่างไว้ 

Contributor (ผู้ร่วมงาน ) 

 

 



7. Date (ป)ี 

7.1 Date Created คือ วัน-เดือน-ปี ที่ผลิตหรอืสร้างสารสนเทศ 

7.2 Date Issued คือ วัน-เดือน-ปี ที่น าสารสนเทศเข้าฐานข้อมูล 

ค าจ ากัดความ : ปีที่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : 1. ให้บันทึกตามรูปแบบ ISO 8601 โดยเรียงล าดับดังนี้ ป-ีเดือน-วัน 

YYYY-MM-DD หรอื ป-ีเดือน YYYY-MM หรอื ป ีYYYY 

        2. ถ้าสารสนเทศเป็นภาษาไทยใหใ้ช้รูปแบบปี พ.ศ. เชน่ 2550–03–22 

ถ้าสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษให้ใชรู้ปแบบ ป ีค.ศ. เชน่ 2007-03-22 

Date (ป ี)  

8. Type (ประเภท) 

ค าจ ากัดความ : คุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 

         - Text เป็นสารสนเทศที่เป็นข้อความ 

         - Image เป็นสารสนเทศประเภทรูปภาพ 

         - Sound เป็นสารสนเทศประเภทเสียง เชน่ เสียงจากแถบบันทึกเสียง 

เสียงดนตรี เสียงบรรยาย 

         - Data เป็นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล เชน่ ตารางค านวณ ตาราง 

ระเบียนข้อมูล 

         - Software เป็นสารสนเทศประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

         - Multimedia เป็นสารสนเทศสื่อผสม สื่อปฏิสัมพันธ์ เชน่ บทเรียน

คอมพิวเตอร์    ช่วยสอน วีดิทัศน ์มัลติมีเดีย 

วิธีลงรายการ : ให้ลงประเภทของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ โดยคลิกเลือกจากรายการ 

ที่ก าหนดไว้ 

 

Type (ประเภท) 

 

 

 

9. Format (รูปแบบ) 

ค าจ ากัดความ : ลักษณะ รูปร่าง และขนาดของสารสนเทศเชงิกายภาพ และดิจทิัล เพื่อ 

ชีใ้ห้เห็นถึง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่ใชอ้่านหรอืประมวลทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ระบุรูปแบบให้สัมพันธ์กับประเภททรัพยากรสารสนเทศในข้อ 8 

ดังตัวอย่าง โดยคลิกเลือกจากรายการที่ก าหนดไว้ 
 



ประเภท (Type) ตัวอย่างรูปแบบ (Format) 

Text Text, html 

Image jpeg, gif, pcx 

Sound wav, mp3, midi 

Data xls, dbf, mdb 

Software Autoware, MS-PowerPoint 

Multimedia avi, mpeg, Multimedia, CAI, WBI 
 

10. Identifier (รหัส ) 

ค าจ ากัดความ : เป็นเลขรหัสของขา่ว ลดขั้นตอนของการท างาน ประหยัดเวลา ง่ายต่อการ

ค้นหา 

วิธีลงรายการ : ให้ระบุ เป็นตัวเลข รหัสของข่าว เชน่  2560  01  00001 

2560  หมายถึง ปี พ.ศ. 

01  หมายถึง หมวดหลักของข่าว 

00001  หมายถึง การเรียงล าดับของข่าว 

Identifier (รหัส )  

11. Source (ต้นฉบับ) 

ค าจ ากัดความ : การอ้างองิถึงผลงานที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ ที่อาจดัดแปลง 

บางสว่นหรือทั้งเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรอือยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีลงรายการ : ระบุผลงานในรูปแบบบรรณานุกรม หรือรหัส เชน่ ISBN, URL 
 

Source (ต้นฉบับ) 

 

 

 

12. Language (ภาษา) 

ค าจ ากัดความ : ภาษาที่ใชใ้นการเรียบเรียงสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ :  ภาษาไทย ใช ้tha 

         ภาษาอังกฤษ ใช้ eng 

         ถ้ามีสองภาษาใช้ tha / eng 

         โดยคลิกเลือกจากรายการที่ก าหนดไว้ 
 

Language (ภาษา) 

 

 



13. Relation (เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง) 

ค าจ ากัดความ : การอ้างองิถึงผลงานหรอืทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลติ 

วิธีลงรายการ : ระบุความสัมพันธ์กับผลงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบรรณานุกรม หรือ 

        ISBN หรอื URL หรอื รหัส ถ้าไม่มีให้เว้นวา่งไว้ 
 

Relation (เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง) 

 

 

 

14. Coverage (ขอบเขต) 

ค าจ ากัดความ : ระยะเวลาและหรือสถานที่ที่กล่าวถึงในเนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศ 

วิธีลงรายการ : ระบุชื่อจังหวัด 
 

Coverage (ขอบเขต) 

 

 

 

15. Rights (สิทธิ) 

ค าจ ากัดความ : ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสทิธิในทรัพยากรสารสนเทศรวมถึงสทิธิทาง 

         ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ ์และสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ 

วิธีลงรายการ :  ใส่ช่ือเจา้ของสทิธิเดิม หรอืผูผ้ลิตเว็บไซต์ 
 

Rights (สิทธิ)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


