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บทคัดย่อ 
 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล (International databases) 
สู่ฐำนข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ ถูกพัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือระบบ 
เชื่อมโยงที่สำมำรถดึงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ 
ในฐำนข้อมูลสำกล ให้บันทึกลงในคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) แบบอัตโนมัติ 
ระบบนี้ พัฒนำขึ้นจำกเฟรมเวิร์ค Angular โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ International Database API  
และ DSpace API นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังข้อมูลของหน่วยงำนอื่นที่พัฒนำ 
คลังข้อมูลโดยใช้ DSpace จำกกำรทดสอบระบบด้วยกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงคลังปัญญำ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) กับฐำนข้อมูลสำกล พบว่ำ ข้อมูลมีควำมถูกต้องในอัตรำร้อยละ 
100 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว สำมำรถลดภำระงำน และลดขั้นตอนกำรสร้ำง 
ระเบียนบรรณำนุกรมในคลังปัญญำ CMU IR ได้เป็นอย่ำงดี 
 
ค าส าคัญ: 
 กำรเชื่อมโยงข้อมูล, คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่, DSpace, API, ฐำนข้อมูลสำกล,  
กำรพัฒนำโปรแกรม 
 
Abstract 
 The automatic synchronization system for bibliographic data from the  
international databases to the one under DSpace program has been created with 
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the aim to develop the synchronization system that could extract bibliographic  
databases of Chiang Mai University’s academic publications published in international  
databases and automatically enter the data in Chiang Mai University Intellectual  
Repository (CMU IR). This system has been developed from Angular framework by  
synchronizing the databases with International Database API and DSpace API. Besides,  
the system could also synchronize the databases with repository of other  
organizations that developed the databases by applying DSpace. After testing the  
system by synchronizing the databases between CMU IR and international databases,  
it was found that the accuracy of the data was 100%. Thus, the benefit from  
developing this system could help decreasing the amount of work load and also  
perfectly help reducing the number of steps in creating bibliographic records in                
CMU IR.  
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บทน า  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้พัฒนำคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Intellectual  
Repository: CMU IR) เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำคลังผลงำนวิชำกำรของ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซ่ึงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรท ำงำนในรูปคณะกรรมกำร  
ซึ่งมีคณะกรรมกำรมำจำก 4 ส่วนงำนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส ำนักหอสมุด ส ำนักบริกำรเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย และศูนย์บริหำรกำรวิจัย 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในฐำนะส่วนงำนที่รับผิดชอบกำรจัดหำและจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย จึงได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และน ำเข้ำสู่ 
คลังปัญญำ CMU IR ซึ่งพัฒนำขึ้นโดยใช้โปรแกรม DSpace ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีมำตรฐำนกำรจัดเก็บ 
ในระดับสำกล และมีมหำวิทยำลัยในประเทศไทยหลำยแห่งน ำไปใช้พัฒนำฐำนข้อมูล เช่น คลังปัญญำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Chulalongkorn University Intellectual Repository-CUIR),  
ฐำนข้อมูลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร บุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol University  
Institutional Repository Database-Mahidol-IR) และคลังปัญญำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
(PSU Knowledge Bank) โดยขอบเขตของข้อมูลที่ส ำนักหอสมุดได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรรวบรวม 
มีดังนี้ 
 1.  งำนวิจัย (Technical reports) 
 2.  วิทยำนิพนธ์ (Theses) และกำรค้นคว้ำแบบอิสระ (Independent study) 
 3.  บทควำมวิชำกำร (Journal articles) 



 4.  Conference papers 
 5.  Working papers 
 6.  Official report or Project 
 7.  วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) 
 8.  สิทธิบัตร (Patents) 
 9.  Book or book chapter 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำ สำมำรถแยกข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มี 
กำรจัดเก็บอยู่แล้วในส ำนักหอสมุด เช่น วิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำแบบอิสระ และข้อมูลผลงำนวิชำกำร 
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูลสำกล ซึ่งข้อมูลที่ส ำนักหอสมุดไม่ได้จัดเก็บนี้
ส ำนักหอสมุดไม่สำมำรถคัดลอกข้อมูลบรรณำนุกรมไปยังคลังปัญญำแบบอัตโนมัติได้ ดังนั้นเพื่อเป็น
กำรลดภำระงำนและลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด จึงจ ำเป็นจะต้องพัฒนำ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ใน
ฐำนข้อมูลสำกล สู่ระบบคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนำระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลสำกล ให้สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลทำงบรรณำนุกรม 
ของผลงำนวิชำกำรสู่คลังปัญญำ (Intellectual repository) ซึ่งพัฒนำโดยใช้โปรแกรม DSpace  
ได้แบบอัตโนมัติ 
 2.  เพ่ือพัฒนำระบบเชื่อมโยงที่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล 
ที่มีอยู่ในโปรแกรม DSpace 
 3.  เพ่ือจัดท ำ Cloud Platform ให้หน่วยงำนอื่นที่ใช้โปรแกรม DSpace ในกำรพัฒนำ 
ฐำนข้อมูล ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนได้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบเชื่อมโยงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลนั้น ผู้พัฒนำ 
ไดเ้ลือกใช้วิธีกำรพัฒนำแบบ Agile ซึ่งมีกำรก ำหนดรอบอำยุของระบบในรูปแบบ Sprint ทีท่ ำให้
ระบบถูกปรับปรุงให้สนับสนุนควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนอยู่เสมอ โดยในแต่ละรอบอำยุของระบบ
สำมำรถแบ่งออกเป็นกระบวนกำรย่อย ดังนี้ 
 1.  วิเครำะห์และออกแบบ (System analysis and design) 
 ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบมีวัตถุประสงค์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบ 
โดยดูจำกกลุ่มผู้ใช้งำน (Stakeholder) ระบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ และน ำมำ 
ร้อยเรียงเป็นขัน้ตอนและกระบวนกำรท ำงำนของระบบที่พัฒนำ ซึ่งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำง 
บรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถออกแบบกำรท ำงำนออกมำได้เป็นกระบวนกำร ดังนี้ 



 
 
ภำพที่ 1  กระบวนกำรท ำงำนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล 
 
 จำกกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกล จะเห็นว่ำระบบถูกออกแบบให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังปัญญำได้หลำยแห่ง 
ขึ้นอยู่กับสิทธิที่ได้รับในกำรแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งำน โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้องสำมำรถเชื่อมโยงกับ 
คลังปัญญำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เท่ำนั้น โดยเมื่อผู้ใช้งำนตั้งค่ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนติดต่อ 
กับผู้ใช้งำน (User interface) ระบบจะท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลตำมที่ตั้งค่ำไว้กับฐำนข้อมูลปลำยทำง 
ทันที 
 2.  พัฒนำระบบ (System development) 
 จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบท ำให้ผู้พัฒนำสำมำรถก ำหนดขอบเขตของกำรพัฒนำ 
ระบบ ผังกระบวนกำรท ำงำนของระบบ จะพบว่ำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกลนั้น มีส่วนเชื่อมต่อ (Interface) อยู่ทั้งหมด 3 จุด คือ 
  2.1  ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน 
  2.2  ส่วนเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลสำกล 
  2.3  ส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ 
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 โดยส่วนเชื่อมต่อทั้ง 3 จุดจะท ำงำนตำมล ำดับคือ ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนจะรับข้อมูล 
กำรตั้งค่ำกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ใช้งำน จำกนั้นระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกล จะท ำกำรร้องขอ (Request) ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลตำมท่ีผู้ใช้งำนได้ตั้งค่ำไว้  
และท ำกำรบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้ลงฐำนข้อมูลคลังปัญญำผ่ำนส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ ดังนั้น  
ในกำรพัฒนำระบบ ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำจำกกำรเชื่อมต่อทั้ง 3 ของระบบดังนี้ 
 1.  Angular ส ำหรับพัฒนำระบบในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนในกำรสร้ำงระบบในส่วนของ  
Front-end ผ่ำนเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้ง่ำยในทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์สื่อสำร 
 2.  International database API ส ำหรับพัฒนำระบบในส่วนเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลสำกล 
ในกำรรวบรวมข้อมูล (Data harvesting) เมทำดำทำของระเบียนบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลตำม 
มำตรฐำน PRISM Dublin Core Metadata Specification (PRISMDCMS) ในรูปแบบโครงสร้ำง 
ข้อมูลแบบ JSON (JavaScript Object Notation) 
 3.  DSpace API ส ำหรับพัฒนำในส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ เพ่ือเป็นช่องทำงใน 
กำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลที่รวบรวมมำ และบันทึกข้อมูลลงในคลังปัญญำ 
 กำรพัฒนำระบบโดยแบ่งส่วนเชื่อมต่อออกเป็น 3 จุดนี้ ยังมีข้อดีในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง 
กับฐำนข้อมูลสำกลได้ทุกฐำนที่มีกำรเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลด้วย API โดยไม่จ ำเป็นต้องพัฒนำ 
โปรแกรมใหม่ทั้งหมด 
 เมื่อผู้พัฒนำได้พัฒนำระบบเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้น ำระบบอัพโหลดขึ้นไปยังเครื่องแม่ข่ำย 
คอมพิวเตอร์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรวิพำกษ์ระบบในขั้นตอนถัดไป 
 3.  วิพำกษ์ระบบ (System review) 
 หลังจำกพัฒนำระบบเสร็จสิ้นผู้พัฒนำได้น ำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก 
ฐำนข้อมูลสำกลมำน ำเสนอภำยในงำนวันนวัตกรรม ส ำนักหอสมุด 2561 (CMUL Innovation Day  
2018) ให้ผู้เข้ำร่วมงำน ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลำกร 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลกรจำกส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
และบุคลำกรจำกส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยพำยัพ เข้ำร่วมกำรวิพำกษ์ระบบ จ ำนวน 105 คน 
เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำระบบ และประเมินควำมพึงพอใจในระบบเป็นครั้งสุดท้ำย 
ก่อนน ำระบบไปใช้งำนจริง ซึ่งจำกกำรวิพำกษ์ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูล 
สำกล ได้รับควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด (4.30) และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  3.1  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควรจัดอบรมกำรใช้งำนระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลให้กับหน่วยงำนภำยนอก 
  3.2  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควรเปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำง
บรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำถึงได้ 
 4.  กำรใช้งำนจริง (Launch) 
 เมื่อท ำกำรแก้ไขระบบตำมกำรวิพำกษ์ผู้พัฒนำจึงได้อัพโหลดระบบขึ้นบนเครื่องแม่ข่ำย 
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
  4.1  ระบบปฏิบัตกำร Windows 2016 Server 
  4.3  หน่วยประมวลผลกลำง 2 แกนประมวลผลแบบเสมือน (2 vCore) 



  4.4  หน่วยควำมจ ำหลัก 4 GB 
  4.5  ฮำร์ดดิสก์ 200 GB SSD 
 จำกนั้น ท ำกำรเชื่อมต่อกับคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมกับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ในกำรปรับปรุงคลังปัญญำ เพ่ือใช้งำนจริงต่อไป 

 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการน าไปใชประโยชน 
 สรุปผล 
 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลสำกล 
(International databases) สู่ฐำนข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ ถูกพัฒนำขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บันทึกลงสู่ 
คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) ไดแ้บบอัตโนมัติ โดยระบบถูกออกแบบมำให้สำมำรถ 
ใช้งำนร่วมกับฐำนข้อมูลที่พัฒนำด้วยโปรแกรม DSpace ดังนั้น จึงสำมำรถใช้งำนได้กับฐำนข้อมูล 
ของทุกหน่วยงำน ที่พัฒนำด้วยโปรแกรม DSpace นอกเหนือจำกคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับ URL ปลำยทำงท่ีผู้ใช้งำนตั้งค่ำท่ีหน้ำโปรแกรม 

 

 
 

ภำพที่ 2  หน้ำหลักระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สู่ฐำนข้อมูลที่พัฒนำ 
             โดยใช้โปรแกรม DSpace 
 
 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล ถูกพัฒนำขึ้นให้ใช้งำนง่ำย  
(User friendly) โดยผู้ใช้งำนตั้งค่ำในกำรเชื่อมโยงเพียงแค่ 3 ขั้นตอน คือ 
 1.  ตั้งค่ำ URL ของฐำนข้อมูลปลำยทำง 
 2.  ระบุ Collection ปลำยทำงท่ีจะน ำข้อมูลเข้ำ 
 3.  ก ำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะน ำเข้ำและกำรยืนยันตนเอง 



 จำกกำรทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล โดยกำรเชื่อมโยง 
ข้อมูลระหว่ำงคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับฐำนข้อมูลสำกล และรวบรวมระเบียน
บรรณำนุกรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2010-2019) ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 พบว่ำ 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถรวบรวมระเบียนบรรณำนุกรม 
ลงคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้จ ำนวน 11,003 ระเบียน ซึ่งมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อมูล 
ในฐำนข้อมูลสำกล ร้อยละ 0 ภำยในระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 

 

 
 

ภำพที่ 3  กำรเปรียบเทียบจ ำนวนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลกับจ ำนวนข้อมูลที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
            ทำงบรรณำนุกรมฯสำมำรถรวบรวมได้ 
 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรทดสอบระบบโดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พบว่ำ 
ระบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถใช้งำนได้ดี มีควำมแม่นย ำ 
ในระดับ 100% แต่เมื่อน ำระบบมำทดสอบกับฐำนข้อมูลอ่ืน ทีพั่ฒนำขึ้นจำกโปรแกรม DSpace 
กลับพบปัญหำ ไม่สำมำรถบันทึกระเบียนบรรณำนุกรมลงในเขตข้อมูลของฐำนข้อมูลที่มีกำรแก้ไข 
เมทำดำทำ (Metadata) เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกท่ีโปรแกรม DSpace มีให ้เนื่องจำกระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมฯ และฐำนข้อมูลสำกลที่ใช้ทดสอบกำรเชื่อมโยง ใช้มำตรฐำน PRISMDCMS 
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถรองรับเขตข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจำกมำตรฐำนได้ 
 จำกปัญหำที่พบผู้พัฒนำจึงมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบในรุ่นถัดไป ให้มีกำรตั้งค่ำ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเขตข้อมูลในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงเขต 
ขึ้นมำใหม่เพ่ือให้รองรับกับเมทำดำทำที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรเพ่ิมเขตข้อมูลในโปรแกรม DSpace 



 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ประโยชน์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 หลังจำกพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลเสร็จสิ้นแล้ว 
ส ำนักหอสมุดได้เปิดระบบให้กับบุคคลภำยนอกใช้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและแจ้งให้กับผู้ดูแลระบบ
คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่รับทรำบ ซึ่งวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ระบบดังกล่ำวได้รวบรวม
ผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บันทึกลงในคลังปัญญำแล้ว จ ำนวน 12,955 ระเบียน  
กำรพัฒนำระบบดังกล่ำว ช่วยให้ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำมำรถลดจ ำนวนบุคลำกร 
ในกำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ฐำนข้อมูลสำกล จ ำนวน 2 คน 
 2.  ประโยชน์ที่มีต่อหน่วยงำนอื่น 
 หน่วยงำนอื่นที่ใช้โปรแกรม DSpace ในกำรพัฒนำระบบคลังปัญญำหรือฐำนข้อมูลผลงำน 
วิชำกำร  สำมำรถใช้ Cloud platform รวบรวมข้อมูล เพ่ือบันทึกระเบียนบรรณำนุกรมลงคลัง
ปัญญำแบบอัตโนมัติได้ 
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