คูมือปฏิบัติงาน
ฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่นบนอินเทอรเน็ต
ณัฐพร เดชชัย
บรรณารักษ ระดับ 6
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขั้นตอนการใชงานฐานขอมูล
ผูปฏิบัติงาน สามารถเขาใชงานฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่นบนอินเทอรเน็ต ไดที่
http://pulinet.thailis.or.th/localpulinet/login/ หนาจอจะปรากฎใหใส Username และ
Password เพือ่ เขาสูระบบ

เมื่อใส Username และ Password ถูกตอง จะปรากฏหนาจอตอไปดังนี้
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ผูปฏิบัติงานสามารถใชงานระบบฐานขอมูลไดดังนี้
1. การเพิ่มรายการสารสนเทศใหม
ในการเพิ่มรายการสารสนเทศใหมเขาในระบบฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
บนอินเทอรเน็ต ใหคลิกที่ เพิ่มรายการใหม เมื่อบันทึกรายละเอียดสารสนเทศลงในหนวยขอมูล
ยอยทั้ง 15 หนวยแลว คลิกที่ Submit ในกรณีที่ตองการยกเลิกรายละเอียดสารสนเทศที่
กําลังบันทึกอยูขณะนั้น ใหคลิกที่ Reset และถาตองการกลับไปที่หนาจอสืบคนใหคลิกที่

Back

หนาจอเพิ่มรายการสารสนเทศใหม
2. แกไข (Edit) และลบ (Delete) สารสนเทศ
2.1 ผูปฏิบัติงานสามารถแกไขปรับปรุงขอมูลรายละเอียดสารสนเทศในระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่นบนอินเทอรเน็ตไดทุกรายการ โดยคลิกที่ Edit จะปรากฎดัง
ภาพประกอบ เมื่อแกไขเรียบรอยแลวคลิกที่ Submit
ระบบจะทําการบันทึกรายการที่
แกไขเรียบรอยแลวลงในฐานขอมูล
2.2 ในกรณีทผี่ ูปฏิบัติงานตองการลบรายการสารสนเทศออกจากฐานขอมูล
สามารถลบไดโดยคลิกที่ Delete ระบบจะทําการเตือนใหยืนยันการลบทุกครั้งเพื่อปองกันการลบ
ขอมูลผิดพลาด ถาตองการลบรายการสารสนเทศออกจากระบบใหคลิกปุม OK ถาตองการ
ยกเลิกการลบใหคลิกที่ปุม Cancel
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หนาจอแกไข (Edit) และลบ (Delete) สารสนเทศ
3. การตรวจซ้ําของขอมูล
ผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสารสนเทศใหมที่จะนําลงฐานขอมูลวาซ้ํา
กับสารสนเทศในฐานขอมูลหรือไม โดยใสคําที่ตองการสืบคนลงในชองสืบคน คลิกที่ คนหา
หนาจอจะแสดงผลการสืบคน คลิกที่ View เพื่อตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรมของ
สารสนเทศ
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หนาจอ View และ รายละเอียดบรรนานุกรม
4. ออกจากระบบ
เมื่อใชงานระบบฐานขอมูลเรียบรอยแลวตองทําการออกจากระบบทุกครั้ง โดย
คลิกที่ ออกจากระบบ เปนการจบการทํางานในระบบอยางสมบูรณ เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขาใช
ระบบฐานขอมูลซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอขอมูลในฐานขอมูลได
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การบันทึกรายละเอียดสารสนเทศ
การบันทึกรายละเอียดสารสนเทศลงฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่นบนอินเทอรเน็ต ใช
หนวยขอมูลยอยดับลินคอรเมทาดาทา เปนมาตรฐานในการบันทึก ประกอบดวยหนวยขอมูลยอย
พื้นฐาน 15 หนวย (15 Dublin Core Metadata Elements) โดยไดปรับปรุงรายละเอียดการลง
รายการใหเหมาะสมกับขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตดังนี้
1. Title (ชื่อเรื่อง)
คําจํากัดความ : ชื่อเรื่องของสารสนเทศ เชน ชื่อบทความ ชื่อหนังสือ
ชื่อฐานขอมูล CD-ROM ชื่อสื่อการสอน ฯลฯ
วิธีลงรายการ : ใหพิมพชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ เชน ชื่อเรื่องจาก
ในเว็บเพจ ชื่อเรื่องจากหนาปกในของหนังสือ

2. Creator (เจาของงาน)
คําจํากัดความ : ผูแตง ผูสรางสรรคเนื้อหาผลงานของทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : 2.1 สําหรับพระมหากษัตริย และเชื้อพระวงศใหลงเต็มไปตามนั้น
ตัวอยาง 1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
2. หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช
2.2 ผูที่ไดรับราชทินนามและคําที่ไดรับพระราชทานคํานําหนา นามให
ลงรายการไปตามนั้น
ตัวอยาง 1. พระยาอนุมานราชธน
2. คุณหญิงแมนมาส ชวลิต
2.3 บุคคลทั่วไปใหลงชื่อและนามสกุลเทานั้น
2.4 ถาไมปรากฏชื่อบุคคลใหลงชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร
สารสนเทศนั้น ๆ
ตัวอยาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตุ ถามากกวาหนึง่ คนใหคลิกที่ add เพื่อเพิ่มชื่อเจาของงาน และสามารถลบได
โดยคลิกที่ Remove
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3. Subject (หัวเรื่อง)
3.1 Subject keyword (คําสําคัญ)
3.2 Subject Controlled (หัวเรื่องควบคุม)
คําจํากัดความ : ชื่อเฉพาะ คํา หรือ วลี ที่อธิบายเรื่องและเนื้อหาของสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : ในกรณีที่มีหลายหัวเรื่องใหคลิกที่ add เพิม่ หัวเรื่อง และคลิกที่
Remove เมื่อตองการลบ

4. Description (สาระสังเขป )
คําจํากัดความ : สาระสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : สรุปสาระสําคัญจากเนื้อหาหรือบทคัดยอหรือสารบัญ

5. Publisher (หนวยงานทีผ่ ลิต )
คําจํากัดความ : หนวยงานที่ผลิตและเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : ใหลงชื่อหนวยงานที่ผลิตและเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ เชน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

6. Contributor (ผูรวมงาน )
คําจํากัดความ : บุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนรวมสรางสรรคทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : ใชวิธีการลงรายการเชนเดียวกันกับขอ 2 ในกรณีที่ไมปรากฎผูรวมงาน
ใหเวนวางไว
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7. Date (ป )
7.1 Date Created คือ วัน-เดือน-ป ที่ผลิตหรือสรางสารสนเทศ
7.2 Date Issued คือ วัน-เดือน-ป ที่นําสารสนเทศเขาฐานขอมูล
คําจํากัดความ : ปที่ผลิตและเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : 1. ใหบันทึกตามรูปแบบ ISO 8601 โดยเรียงลําดับดังนี้ ป-เดือน-วัน
YYYY-MM-DD หรือ ป-เดือน YYYY-MM หรือ ป YYYY
2. ถาสารสนเทศเปนภาษาไทยใหใชรูปแบบป พ.ศ. เชน
2550–03–22 ถาสารสนเทศเปนภาษาอังกฤษใหใชรูปแบบ ป ค.ศ. เชน 2007-03-22

8. Type (ประเภท)
คําจํากัดความ : คุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก
- Text เปนสารสนเทศที่เปนขอความ
- Image เปนสารสนเทศประเภทรูปภาพ
- Sound เปนสารสนเทศประเภทเสียง เชน เสียงจากแถบบันทึกเสียง
เสียงดนตรี เสียงบรรยาย
- Data เปนสารสนเทศประเภทฐานขอมูล เชน ตารางคํานวณ ตาราง
ระเบียนขอมูล
- Software เปนสารสนเทศประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร
- Multimedia เปนสารสนเทศสื่อผสม สื่อปฏิสัมพันธ
เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วีดิทัศน มัลติมีเดีย
วิธีลงรายการ : ใหลงประเภทของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ โดยคลิกเลือกจากรายการ
ที่กําหนดไว

9. Format (รูปแบบ)
คําจํากัดความ : ลักษณะ รูปราง และขนาดของสารสนเทศเชิงกายภาพ และดิจิทัล เพื่อ
ชี้ใหเห็นถึง ซอฟตแวร และอุปกรณที่ใชอานหรือประมวลทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : ระบุรูปแบบใหสัมพันธกับประเภททรัพยากรสารสนเทศในขอ 8
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ดังตัวอยาง โดยคลิกเลือกจากรายการที่กําหนดไว
ประเภท (Type)
ตัวอยางรูปแบบ (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
Identifier URL (1) Link URL ของสารสนเทศใน Internet
Identifier URL (2) Link URL

10. Identifier (รหัส )
คําจํากัดความ : ที่อยูของเว็บเพจ
วิธีลงรายการ : ใหระบุ URL ดังนี้
1. URL ที่ Link ไปที่สารสนเทศในอินเทอรเน็ต เชน
2. URL ที่ Link ไปที่สารสนเทศที่จัดเก็บใน Server

11. Source (ตนฉบับ)
คําจํากัดความ : การอางอิงถึงผลงานที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ ที่อาจดัดแปลง
บางสวนหรือทั้งเรื่อง ไมวาจะเปนเอกสารหรืออยูในรูปอิเล็กทรอนิกส
วิธีลงรายการ : ระบุผลงานในรูปแบบบรรณานุกรม หรือรหัส เชน ISBN, URL
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12. Language (ภาษา)
คําจํากัดความ : ภาษาที่ใชในการเรียบเรียงสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : ภาษาไทย ใช
tha
ภาษาอังกฤษ ใช eng
ถามีสองภาษาใช tha / eng
โดยคลิกเลือกจากรายการที่กําหนดไว

13. Relation (เรื่องที่เกี่ยวของ)
คําจํากัดความ : การอางอิงถึงผลงานหรือทรัพยากรสารสนเทศที่เกีย่ วของสัมพันธกับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิต
วิธีลงรายการ : ระบุความสัมพันธกับผลงานที่เกี่ยวของในรูปแบบบรรณานุกรม หรือ
ISBN หรือ URL หรือ รหัส ถาไมมีใหเวนวางไว

14. Coverage (ขอบเขต)
คําจํากัดความ : ระยะเวลาและหรือสถานที่ที่กลาวถึงในเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีลงรายการ : ระบุชื่อจังหวัด

15. Rights (สิทธิ)
คําจํากัดความ : ขอมูลเกี่ยวกับเจาของสิทธิในทรัพยากรสารสนเทศรวมถึงสิทธิทาง
ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพยสินอื่น ๆ
วิธีลงรายการ : ใสชื่อเจาของสิทธิเดิม หรือผูผลิตเว็บไซต

