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บทคัดย่อ  
  การปฏิบัติงานการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทําและลง
รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและปรับปรุงกระบวนการทํางาน การ
จัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องจํานวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจมี 3 ส่วน คือ ด้าน
ประสิทธิภาพระบบ ด้านการออกแบบระบบ และการบริการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ซ่ึงมีกระบวนการใหม่ต้องมี
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี สามารถนําเอาไปให้กับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติอ่ืน ๆ ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ข้อมูลอีก 
ตลอดจนสามารถลิงก์ข้อมูลในรูปแบบสากล หรือ USMarc ได้  แต่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และการปรับปรุง
กระบวนการทํางานของหน่วยงานบัณฑิตส่วนกลางและส่วนคณะ ให้นําไฟล์และเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีถูกต้องตาม
รูปแบบท่ีกําหนดในเอกสาร 

 
คําสําคัญ: การจัดทํา, การลงรายการ, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, วิทยานิพนธ์, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 

 
ABSTRACT 
 Performance, preparation and posting of electronic thesis documents of the 
Academic Resources Office Phetchaburi Rajabhat University In the Matrix automation library system, 
the objective is to study the process of creating and posting an electronic thesis document of 
Phetchaburi Rajabhat University and improving work processes. Preparation and posting of 
electronic thesis documents of Phetchaburi Rajabhat University In the Matrix automation library 
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system, the sample consisted of 30 personnel involved. The satisfaction assessment results 
consisted of 3 parts: system efficiency In terms of system design and service, it was found that it 
was in a very good level. Which has a new process, requires good practices Can be brought to 
other automated library programs without having to edit the data file again As well as able to link 
the data in the international format or USMarc, but must publicize and improve the work process 
of the central graduate departments and the faculty to bring the correct files and thesis books in 
the format specified in the document. 

 
Keyword: Preparation, cataloging, electronic documents, thesis, Matrix automation library  

                system 

 
บทนํา 
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การทํางาน ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile 
Phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับช้ันขององค์กร ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology)   
ซ่ึงช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากข้ึน เพราะเทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่าง
ดี  รวมถึง “ห้องสมุด” หรือ “สํานักวิทยบริการฯ” เองก็ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าท่ีพัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ในทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ดังน้ันสิ่งสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ถึงผู้ใช้บริการในทุกระดับก็
เป็นส่วนหน่ึงของสํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงในปัจจุบันระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้ในการบริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดเพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้ (วรรณา ศักดารัตน์, 2559, น. 31-32) สํานักวิทยบริการฯ ท่ีผ่านมาได้ใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการจัดการสารสนเทศเพ่ือบริการ งานบริการสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์จึงเริ่มเกิดข้ึน โดยในเวลาต่อมาเพ่ือให้การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สํานักวิทยบริการ
ฯ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และ
การใช้บริการสารสนเทศของผู้ใช้ ฝ่ายงานเทคนิคและการบริการซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้จึงได้จัดทํา “แนวปฏิบัติการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix”เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องในการจัดทํา
เอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และอาจรวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ สําหรับให้บริการผู้ใช้ต่อไป 
 ในการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรียมเอกสาร/ไฟล์ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการจัดทํา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมเอกสารท่ีเป็นกระดาษ/รูปเล่ม การจัดเตรียมต้องนํามาสแกนแล้วบันทึกเป็นไฟล์ 
.PDF ลําดับต่อมามีการพัฒนาจากการได้รับเอกสารตัวเล่มมาเป็นได้รับไฟล์เอกสาร Word และ PDF ซ่ึงก็ต้อง
ดําเนินการจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบ PDF นอกจากการจัดเตรียมให้ไฟล์เอกสารอยู่ในรูปแบบ PDF แล้ว การจัดเก็บ
ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้เรื่องการสร้างโฟลเดอร์ การตั้งช่ือไฟล์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
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การจัดเก็บข้อมูลท่ีได้กําหนดไว้ (จิรัชยา นครชัย, 2553, น. 2) เพราะการแสดงผลและเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ต่อผู้ใช้บริการต้องมีความถูกต้องเป็นสําคัญ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน การจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
 

 
                  1. เริ่ม 
 
       2. รับมอบสารสนเทศใหม ่
       จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
                                     ไม่ถูก 
          3. ตรวจรับสารสนเทศ 
 
 
          4. คัดแยกสารสนเทศ/ 
                 CD ROM 
 
            5. CD ROM 
        จัดเตรียมไฟล์เอกสาร 
 
         6. ลงรายการ  Metadata 
         ในฐานข้อมูล Thailis1 
 
       7. Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ 
        ลงฐานข้อมูล Thailis 
 
   8. นํา URL จากฐานข้อมูล Thailis 
     มาลงรายการในฐานข้อมลู VTLS 
 
                    9. จบ 

1.  เริ่ม 
2.  รับมอบวิทยานิพนธ์จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 
3.  ตรวจรับวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ 
4.  คัดแยกประเภทวิทยานิพนธ์/รายงานการ

วิจัย/บทคัดย่อ/CD ROM 
- สารสนเทศท่ีเป็นรายการตัวเล่มจัดเรียงข้ึน 
  ช้ันให้บริการ 

5. CD ROM นํามาจัดการเตรียมไฟล์สําหรับ
จัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

- แปลงไฟล์เอกสาร Word ให้เป็น PDF 
    - ตัด/ต่อไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ีกําหนด 

(การตั้งช่ือโฟลเดอร์/ไฟล์ จํานวนไฟล์) 
6. เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลThailis 

- เพ่ือลงรายการตัวเล่ม 
7. Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ท่ีจัดเตรียมไว้ใน
รูปแบบ PDF เข้าสู่ระบบฐานข้อมลู Thailis เพ่ือ
เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
8. นํา URL จากฐานข้อมูล Thailis มาลง
รายการในฐานข้อมลู VTLS 
   - ค้นหาช่ือเรื่องท่ีจัดทําวิทยานิพนธ์    
     อิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Thailis 
   - คัดลอก URL ของช่ือเรื่องน้ัน ๆ มาลง
รายการในฐานข้อมลู VTLS ใน Tag 856 
9. จบ 

 
 
 
 
 

แจ้งฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากร

เอกสารตัวเลม่ 

จัดข้ึนช้ัน 

ให้บริการ 

ถกู 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ตารางท่ี 2 กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 
 
  

                 1. เริ่ม 
 
 
       2. รับมอบสารสนเทศใหม ่
        จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
 
                                      ไม่ถูก 
           3. ตรวจรับสารสนเทศ 
 
 
 
           4. คัดแยกสารสนเทศ/ 
                 CD ROM 
 
               5. CD ROM 
          จัดเตรียมไฟล์เอกสาร 
 
 
            6. ส่งไฟล์ท่ีจัดเตรียม 
               ให้ผู้ดูแลระบบ 
 
 
        7. ลงรายการวิทยานิพนธ์ 
    อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Matrix 
 
                    8. จบ 
 

1. เริ่ม 
2. รับมอบวิทยานิพนธ์จากฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ตรวจรับวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ 
4. คัดแยกประเภทวิทยานิพนธ์/รายงาน
การวิจัย/บทคัดย่อ/CD ROM 
   - สารสนเทศท่ีเป็นรายการตัวเล่มจัดเรียง 
     ข้ึนช้ันให้บริการ 
5 .  CD ROM นํามา จัดการ เตรี ยม ไฟล์
สําหรับจัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

- ตัด/ต่อ ไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ี 
  กําหนด (การตั้ ง ช่ือโฟลเดอร์ / ไฟล์

จํานวนไฟล์) 
6. ส่งไฟล์ท่ีจัดเตรียมให้ผู้ดูแลระบบ 

-  ผู้ดูแลระบบนําไฟล์จัดเก็บใน Sever 
7. ลงรายการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบ Matrix 

- เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
- ลงรายการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ใน Tag 856  
- เช็คการแสดงผลในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์จากหน้าสืบค้น Opac 
สําหรับผู้ใช้บริการ 

8. จบ 
 

 

1(สุวันนา ทองสีสุกใส และเพ็ญแข ประจงใจ, 2554, น. 6-30) 
 
 
 

แจ้งฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากร

เอกสารตัวเลม่ 

จัดข้ึนช้ัน 

ให้บริการ 

ถกู 

ผู้ดูแลระบบ

จัดเก็บใน 

Sever 
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ตารางท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรค 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่

1. ไฟล์เอกสารท่ีบันทึกลงใน CD ROM 
1.1 เป็นไฟล์เอกสาร Word ท่ีไม่ตรงกับตัวเล่ม 
1.2 ไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่ตรงกับตัวเล่ม การตั้ง

ช่ือไฟล์และจํานวนไฟล์ท่ีบันทึกลงใน CD 
ROM ของบัณฑิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

2. การตั้งช่ือไฟล์ไม่ตรงตามรูปแบบท่ีนํามาจัดทํา
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 ในแต่ละช่ือเรื่อง บัณฑิตผู้จัดทําส่งไฟล์ใน 

รูปแบบท่ีไมม่ีข้อกําหนด การตั้งช่ือไฟล์ไม่
เหมือนกัน จํานวนไฟล์ไมเ่ท่ากัน 

1.    ไฟล์เอกสารท่ีบันทึกลงใน CD ROM 
1.1 ไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่ตรงกับตัวเล่ม  
1.2 การตั้งช่ือไฟล์และจํานวนไฟล์ท่ีบันทึกลงใน 

CD ROM ของบัณฑิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 
ตัวอย่างไฟล์ CD ROM 
 

 
 

ภาพท่ี 1 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์เอกสารในรูปแบบ Word 
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ภาพท่ี 2 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ท่ีมีจํานวนไฟล์ไม่เท่ากัน และการตั้งช่ือไฟล์ 
 

 
ภาพท่ี 3 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์ถูกต้องท้ังจํานวนและการตั้งช่ือไฟล์ 
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สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
สรุปผล 
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ใช้งาน โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังน้ี ส่วนท่ี  

1. ประเมินด้านประสิทธิภาพระบบ ส่วนท่ี 2. ประเมินด้านการออกแบบ ส่วนท่ี 3. ประเมินด้านการบริการผลการ

ประเมินโดยรวมสําหรับส่วนท่ี 3 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยค่าเฉลี่ยรวม = 4.33 (x� = 4.33) และมี
ประเด็นสรุป ดังน้ี 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ มีข้ันตอนการปฏิบัติตั้งแต่เริ่ม
จนถึงการคัดแยกสารสนเทศมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเหมือนกัน  
  2. ในข้ันการการจัดเตรียมไฟล์เอกสารในกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่ จึงมีข้ันตอนท่ีแตกต่างกัน คือ กระบวนการปฏิบัติงานเดิม หากได้รับไฟล์เอกสาร Word ต้องทําการแปลงไฟล์
ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และมีข้ันตอนท่ีเหมือนกัน คือ การตัด/ต่อไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ีกําหนดสําหรับการ
จัดทําวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน 
  3. ข้ันตอนการลงรายการในฐานข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่มีข้อแตกต่าง คือ การลงรายการในกระบวนการปฏิบัติงานเดิม มีการลงรายการลงในฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล คือ 
ฐานข้อมูล Thailis และฐานข้อมูล VTLS ซ่ึงไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Sever ของ สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ส่วนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่จะลงรายการในฐานข้อมูล Matrix ซ่ึงไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Sever 
ของสํานักฯ การจัดเก็บไฟล์ตามกระบวนการปฏิบัติงานเดิมน้ัน อาจทําให้เกิดปัญหาในการเปิดไฟล์จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ไม่สามารถเปิดเอกสารได้  ถ้าเกิดมีการเปลี่ยน Sever จัดเก็บไฟล์ของ สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ส่วนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่น้ันการจัดเก็บไฟล์ไว้ใน Sever ของสํานักฯ หากเกิด
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที  

  4. ในส่วนน้ีเองอาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการในการสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์ คือ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานเดิม หากเกิดปัญหาผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ การแก้ไขจะเกิดการล่าช้า
หรืออาจไม่สามารถแก้ไขได้ สํานักฯ ต้องประสานงานสอบถามและแก้ไขปัญหากับทาง สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ส่วนในกระบวนการปฏิบัติงานใหม่น้ัน เมื่อผู้ใช้บริการเกิดปัญหาการเปิดไฟล์เอกสาร
หรือการดาวน์โหลดไฟล์ ทางสํานักฯ สามารถตรวจเช็ดและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้ทันที 

 
ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม ่

 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
รับมอบสารสนเทศใหม่จากฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร 
ตรวจรับสารสนเทศ 
คัดแยกสารสนเทศ 

ข้ันตอน 
รับมอบสารสนเทศใหม่จากฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร 
ตรวจรับสารสนเทศ 
คัดแยกสารสนเทศ 
 

ข้ันตอน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ัง 3 
ข้ันตอน มีการปฏิบัติงานเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
ไฟล์เอกสารท่ีได้รับมา มีหลาย
ลักษณะ ได้แก่ 
เอกสาร Word ซ่ึงทําให้เกิดปัญหา
การขยับของการจัดเอกสาร การ
ข้ามหน้าของเอกสาร เกิดปัญหาไม่
ตรงตามตัวเล่ม การบันทึกไฟล์ของ
บัณฑิตแต่ละท่านไม่เหมือนกัน และ
การจะจัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
ต้องนําไฟล์เอกสาร Word มาผ่าน
กระบวนการแปลงไฟล์ให้มาอยู่ใน
รูปแบบ PDF 
เอกสาร PDF ไม่ตรงตามตัวเล่ม 
การบันทึกไฟล์ของบัณฑิตแต่ละ
ท่านไม่เหมือนกัน 
จากน้ันต้องนําเอกสารท่ีเป็น PDF 
มาทําการตัด/ต่อไฟล์  ใ ห้อยู่ ใน
รูปแบบท่ีกําหนด 
กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่
ไฟล์ท่ีได้รับอยู่ในรูปแบบ PDF แต่ 
ก็ยังไม่ได้อยู่ ในรูปแบบท่ีกําหนด
สํ า ห รั บ ก า ร ทํ า เ อ ก ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องนํามาทําการ
ตัด/ต่อไฟล์  ใ ห้อยู่ ในรูปแบบท่ี
กําหนด 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 
กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
ต้องลงรายการ Metadata และ 
Upload ไ ฟ ล์ เ ข้ า ไ ป เ ก็ บ ใ น
ฐานข้อมูล Thailis แล้วนํา URL ช่ือ
เ รื่ อ งของ เอกสาร น้ัน  ๆ  มาล ง
รายการ (Catalog) ลงใน Tag 856 
ของฐานข้อมูล VTLS อีกครั้งหน่ึง 
เ พ่ือบริ การแ ก่ผู้ ใ ช้บริ การของ
ห้องสมุด การทํางานข้ันตอนน้ีอาจ
เ กิด ปัญหา กับผู้ ใ ช้บ ริ ก า รขอ ง
ห้องสมุดได้ เช่น เปิดเอกสารไม่ได้
เน่ืองจากลิงก์เสีย จาก สกอ. เปลี่ยน
ท่ีจัดเก็บไฟล์/Sever 
กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 
เมื่อกระบวนการจัดเตรียมไฟล์
เรียบร้อยแล้ว ส่งไฟล์ให้กับผู้ดูแล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix 
ของสํานักฯ เพ่ือจัดเก็บใน Sever 
แ ล้ ว ล ง ร า ย ก า ร ( Catalog) ใ น
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix ของสํานักฯ เพียงฐานข้อมูล
เดียว ไฟล์เอกสารจะถูกเก็บโดย
สํานักฯ สะดวกในการแก้ไขปัญหา 

 
 อภิปรายผล 
 จากการท่ีได้นํากระบวนการใหม่เข้ามาทดลองปฏิบัติใช้งานภายในหน่วยงานโดยกลุ่มงานเทคนิค
และบริการท่ีใช้งานดังกล่าว ไม่พบประเด็นปัญหาในการดําเนินงาน แต่พบประเด็นปัญหากับหน่วยงานภายนอก 
กล่าวคือ กระบวนการทํางานไม่เหมือนกัน ดังน้ัน หน่วยงานควรมีการประสานงาน การสร้างความเข้าใจตรงกัน และ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือความสะดวกในการทํางานและเกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  โดยให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
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 1. ให้หน่วยงานบัณฑิตของส่วนกลางและคณะท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีแบบฟอร์มส่ง
ไฟล์งานตามท่ีกําหนด 
 2. ให้มีตรวจสอบเอกสารวิทยานิพนธ์และไฟล์เอกสารก่อนท่ีจะอนุมัติ เพ่ือความถูกต้องกับข้อมูล 
 3. เพ่ิมข้อมูลการอนุมัติเอกสารในการส่งเอกสารวิทยานิพนธ์และไฟล์เอกสาร 
 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตทุกสาขารับทราบ 
 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงเป็นผู้จัดทําวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่และ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอก จึงจําเป็นต้องได้รับสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐาน จึงขอ
เสนอแนะ ดังน้ี 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตคณะวิชา ควรมีการกําหนดระเบียบข้อบังคับสําหรับการส่ง
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษาให้มีรูปแบบเดียวกัน 

 2. สําหรับสํานักวิทยบริการในการจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่มีรูปแบบ
ท่ีกําหนดสําคัญในการนําไปใช้ปฏิบัติงานทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

  2.1 ภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือไฟล์ คือ ภาษาอังกฤษ 

  2.2 การตั้งช่ือไฟล์สําหรับนําไปใช้ปฏิบัติงานกําหนดไว้ 12 ไฟล์ ดังน้ี 

   2.2.1  cover ประกอบด้วย  หน้าปก  หน้าอนุมัติ (มีลายเซ็นกรรมการ) 
   2.2.2  abstract ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
   2.2.3  acknowledgement ประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ 
   2.2.4  content ประกอบด้วย สารบัญ (สารบัญภาพ สารบัญตาราง) 
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