โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การดาเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)”
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินโครงการพัฒ นาเครือข่ายห้ องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัย/สถาบันส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : ThailiNet ) เครือข่ายห้องสมุด
มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ส่ ว นภู มิ ภ าค (Provincial University Library Network : PuliNet) และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน บนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรและพัฒนา
ฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นการประหยัด และก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษา และเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาสนับสนุนและพัฒนา
ให้เป็นระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และ
การค้นคว้าวิจัย สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา
การพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มดาเนิน โครงการพัฒนา
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) มาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันจัดเก็บข้อมูล
ฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย บทความวิชาการ และหนังสือหายาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย ตลอดจนยังเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานวิจัยที่เข้าร่วมนาข้อ มูล
มาเผยแพร่ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล จ านวน 167 แห่ ง ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ มี ฐ านข้ อ มู ล เอกสารดั ง กล่ า ว
ในระบบ จานวนกว่า 441,732 เล่ม (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560) เอกสารดังกล่าวเป็น แหล่งข้อมูลที่มี
คุณค่าทั้งกับเจ้าของผลงาน และกับผู้สนใจ ทาให้สามารถนาไปอ้างอิงและศึกษาวิจัยต่อยอด เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาอาชีพเป็นอย่างมาก และที่สาคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูลเป็นการลด
จานวนการบอกรับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยได้ส่วนหนึ่ง และยังถือเป็นฐานข้อมูลความรู้ของประเทศ
ไทยอย่างแท้จริง
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวลุล่วง สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรจัด
ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การด าเนิ น งานระบบจั ด เก็ บ เอกสารเอกสารฉบั บ เต็ ม ในรู ป อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามโครงการพัฒ นาเครือข่ายห้ องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” ขึ้นจานวน 8 ครั้ง (กระจายตามภูมิภาค)
ระหว่ า งวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2560 ถึ ง วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ส่ ว นกลาง และ
ส่วนภูมิภาค
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีคลังความรู้สาหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อพัฒนาความร่วมมือและต่อยอดแนวคิดในการดาเนินงานโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) สาหรับการเชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการ
2.3 เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ฯ
2.4 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาการใช้งานระบบทั้งในมุมมองของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานใน
การจัดทาเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และบรรณารักษ์งานให้บริการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสัญจร
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการสัญจร รวม 350 คน จาแนกได้ดังนี้
- วิทยากร และคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์
12 คน
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงาน
4 คน
- ผู้ปฏิบัติงานการจัดการเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จานวน 167 แห่งๆ ละ 2 คน รวม 334 คน
ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานสมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือ
- มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานสมาชิกในพื้นที่ภาคกลาง
- มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานสมาชิกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานสมาชิกในพื้นที่ภาคใต้
รวมทั้งสิ้น 350 คน
4. ระยะเวลาดาเนินงาน/สถานที่จัดงาน
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตามกาหนดการดังนี้
ครั้งที่
วันที่จัดประชุม
ภูมิภาค
สถานที่
1 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560
ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ภาคกลาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
ภาคกลาง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเหตุ สาหรับชื่อ/อาคารฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบได้ที่
http://www.uni.net.th/uni_train/
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5. กาหนดการ
วันที่ 1
9.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00 -15.00 น.
15.00-17.00 น.

อภิปราย “ความร่วมมือในการจัดทาเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์”
อภิปราย “การนาข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาติ”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ Metadata Element ของเอกสารประเภทต่างๆ
แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติการติดตั้งและการ setup ระบบ (Site Admin)

วันที่ 2
8.00-10.30 น.
แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ การติดตั้งและการ setup ระบบ (Site Admin) (ต่อ)
10.30-12.00 น.
แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรมในการลงรายการ Metadata และ Upload file
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการลงรายการ Metadata และ Upload file (ต่อ)
15.00-17.00 น.
แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติการสืบค้นรายการจากฐานข้อมูล TDC
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 15.00 น.
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1. ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจตรงกันถึงวิธีการลงรายการและการใช้งานโปรแกรม TDC ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้อง
6.2. ผู้เข้าร่วมสามารถจัดทาเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
6.3. เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) เพื่อใช้งานร่วมกัน
ในสถาบันอุดมศึกษา
7. ขั้นตอนการลงทะเบียนและติดต่อประสานงาน
1. ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/ โดยเลือกหัวข้ออบรม
การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) มีให้เลือก 8 ครั้ง
2. จากัดรับลงทะเบียนฝึกอบรม จานวน 50 คน (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบจานวนดังกล่าว
และขอให้สมาชิกใหม่ส่งผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน หากมีความต้องการให้จัดเพิ่มเติมขอความอนุเคราะห์
แจ้งข้อมูลมายังฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ผ่ านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ noc-thailis@uni.net.th
เพื่อกาหนดระยะเวลาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
3. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้
โทรศัพท์. 0 2232 4000 ต่อ 3001-3004
โทรสาร. 02 354 5678 ต่อ 5012
**************************************

