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About DSpace 

• The most popular software for “Open Digital Repository” 

• Manage and Preserve Any Digital Content 

• Initially created as an Institutional Repository (IR) software  by 
MIT and HP in 2000 

• Now supported by DuraSpace Foundation and global DSpace 
community 
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Institutional Repository Software 

DSpace, 1673 

Eprints, 601 
Bepress, 395 

OPUS, 85 

Fedora, 51 

Other, 1473 

*Registry of Open Access Repository, July 2016 
  http://roar.eprints.org/ 



DSpace Around the World 

4 Source:  repository66, July 2016 

หน่วยงาน 1,673 แห่ง ทั่วโลก 



DSpace in Thailand 
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DSpace in Thailand 

6 and many 
more…. 



คลังข้อมูลสถาบันคืออะไร? 

Crow (2002) 
“Institutional repositories [are] . . . digital collections 
capturing and preserving the intellectual output of a 
single or multi-university community.” 



คลังข้อมูลสถาบันคืออะไร? 

Lynch (2003)  
A university-based institutional repository is a set of services that 
a university offers to the members of its community for the 
management and dissemination of digital materials created by 
the institution and its community members. It is most 
essentially an organizational commitment to the stewardship of 
these digital materials, including long-term preservation where 
appropriate, as well as organization and access or distribution. 

   



กล่าวโดยสรุป IR คือ... 

• การรวบรวมผลงานทั้งหมดที่สถาบันผลิตขึ้น 
– ผลงาน ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา 

– ในรูปแบบดิจิทัล 

• เพื่อ 
– รวบรวม บริหารจัดการ เผยแพร่ (ภายใน, ภายนอก) 

– เก็บรักษาระยะยาว 

• โดย 
– เป็นพันธสัญญาระดับสถาบัน 
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DSpace Highlights 
• Manage and Preserve Any Digital Content 

• Easy to use 

• Metadata-first 

• Standard-based 

• Multilingual 

• Web-based 

• Scalable 

• Open 
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DSpace Features 

• Support all type of digital contents 
– Document, Video, Image, Sound, etc. 

• Multi-level grouping of contents 
– Community, Sub-community, Collection 

• Distributed responsibility model 
– Submitters, Reviewers, Collection/Community Admin 

• Support submission workflow 
• Powerful search and browse 



DSpace Features 

Browse Search Submission 

Workflow Permission Preservation 
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DSpace Features 

Browse Search Submission 

Workflow Permission Preservation 
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Browse – Main page 
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Browse - Communities 
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Browse – By Title 
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Browse – Item view 
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DSpace Features 

Browse Search Submission 

Workflow Permission Preservation 

18 



Search 

19 



DSpace Features 

Browse Search Submission 

Workflow Permission Preservation 
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Submission 
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Workflow & Permission 
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Preservation 

• DOI support 

• Versioning & Checksum 

• Curation tasks 

• SIP/AIP export/import 

• DuraCloud support 
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การก าหนดล าดับงาน 
Submission Workflow 



เกี่ยวกับล าดับงาน 

• ใน DSpace ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดล าดับงานได้สูงสุด 3 ขั้นตอน คือ 
– งานคัดกรองเบื้องต้น : พิจารณาว่า รายการข้อมูลนี้ควรได้รับการยอมรับหรือไม่ 

– งานคัดกรองและแก้ไขเมทาดาทา : พิจารณาว่า รายการข้อมูลนี้ควรได้รับการ
ยอมรับหรือไม่ รวมถึง แก้ไข/เพิ่มเติม เมทาดาทาของรายการข้อมูล 

– งานแก้ไขเมทาดาทา : แก้ไข/เพิ่มเติม เมทาดาทาของรายการข้อมูลให้สมบูรณ์
ก่อนน าเข้าระบบ 



เกี่ยวกับล าดับงาน (ต่อ) 

• เมื่อมีการเพิ่มรายการข้อมูลเข้ายังกลุ่มข้อมูลครั้งแรก หากกลุ่มข้อมูลน้ันมี
การตั้งค่าล าดับงานไว้ รายการข้อมูลจะถูกพักไว้เพื่อรอเข้ากระบวนการ
ตรวจสอบต่อไป 

• ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนจะมี งาน (task) อยู่ในหน้าป้อน
รายการข้อมูล 

• ผู้ที่ได้รับงาน (task) สามารถเลือกที่จะรับมาท าเอง หรือส่งต่อให้คนอื่นใน
กลุ่มได้ 



เกี่ยวกับล าดับงาน (ต่อ) 

เริ่มกระบวนการ 

• มีคนเพิ่มรายการข้อมูลลงในกลุ่มข้อมูล 

งานคัดกรองเบื้องต้น 

• ตรวจสอบและตัดสินว่า รายการข้อมูลนี้ควรได้รับการยอมรับ
หรือไม ่

• หมายเหตุ : ไม่สามารถแก้ไขเมทาดาทาได้ 

งานคัดกรองและแก้ไขเมทาดาทา 

• แก้ไขหรือเพิ่มเมทาดาทาให้กับรายการข้อมูล 

• สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธรายการข้อมูลได้เช่นกัน 

งานแก้ไขเมทาดาทา 

• แก้ไขหรือเพิ่มเมทาดาทาให้สมบูรณ์ 

• หมายเหตุ : ไม่สามารถปฏิเสธรายการข้อมูลได้ 



เกี่ยวกับล าดับงาน (ต่อ) 



ตัวอย่าง การแสดงรายการงานในล าดับงาน 

• หลังจาก login เข้าระบบแล้ว 
เลือก “ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ” 
จากแถบด้านขวามือ 

• ระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ขึ้นมา
บนหน้าจอ 
– กรณีที่ผู้ใช้เพิ่มรายการข้อมูลค้างไว้

และบันทึกเพื่อท าต่อทีหลัง 

– กรณีที่ผู้ใช้เพิ่มรายการข้อมูลเสร็จ
แล้ว แต่รายการข้อมูลนั้นอยู่
ระหว่างรอการตรวจสอบ 

– กรณีที่ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขรายการข้อมูล 



ตัวอย่าง การแสดงรายการงานในล าดับงาน (ต่อ) 

• หากเรามีงานที่สามารถรับมาท าได้ งานนั้นจะถูก
แสดงอยู่ภายใต้ “งานทั้งหมด” 

• กดที่ชื่องาน เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของงาน 
(รายการข้อมูล) 

• ในหน้าต่อไป สามารถเลือกดูรายละเอียดแบบเต็ม
ได้ และสามารถตัดสินใจว่าจะรับงานนีม้าท าเอง 
(รับรายการข้อมูลมาตรวจสอบเอง) หรือปล่อยงาน
นี้ไว้ก่อน 

• กรณีที่เราปล่อยงานทิ้งไว้ คนอื่นที่มีความ
รับผิดชอบแบบเดียวกันจะสามารถมารับงานไปท า
ได้ 



ตัวอย่าง การแสดงรายการงานในล าดับงาน (ต่อ) 

• หากเลือกท่ีจะรับงาน จะมีปุ่มเพ่ิมขึ้นมาตามหน้าที่รับผิดชอบ 
– อนุมัติรายการข้อมูล : ตัดสินว่า ยอมรับรายการข้อมูลนี้ 
– ปฏิเสธรายการข้อมูล : ตัดสินว่า ไม่ยอมรับรายการข้อมูลนี้ 
– แก้ไขรายการข้อมูล : แก้ไขหรือเพิ่มเมทาดาทาของข้อมูลนี้ 
– ส่งคืนงานกลับไปยังรายการงาน : ยกเลิกการรับงานน้ี โดยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนที่มีหน้าที่

รับผิดชอบเดียวกันมารับงานไปได้ (เราอาจจะกลับมารับทีหลังอีกรอบได้เช่นกัน) 


