
     

 

โครงการอบรม เรื่อง  โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB ส าหรับห้องสมุด  
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation  หรือ Electronic Library) เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในยุค
สารสนเทศ เป็นการรวมตัวกัน (Integration) ระหว่างระบบงานห้องสมุด กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง WEB เพราะนอกจากเทคโนโลยีแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมาย  การพัฒนารูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกและง่าย มีการน าเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเว็บ  โดย
การเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบเครือข่าย  อันจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจาย
อยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อันเป็นแนวคิด
ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) หรอืข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าข้อมูล
ดิจิตอล โดยห้องสมุดอัตโนมัติจะเป็นตัวเสริมห้องสมุดทั่วไปที่จัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร ทั้งท่ี
อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งห้องสมุดอัตโนมัติมีความสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ใน
ลักษณะ SGML (Standard Generalized Markup Language) เสียง รูปภาพ หรือแม้แต่ภาพวิดีโอ  นอกจากนี้
ยัง สามารถส าเนาข้อมูลได้ตามความต้องการ อีกทั้งข้อมูลส าเนาที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ 
สามารถน าไปประมวลผลกับคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปแบบต่าง ๆ     ห้องสมุดอัตโนมัติ จึง
เป็นแหล่งส าคัญในการจัดเก็บข้อมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิตอล  และอาศัยโปรแกรมเข้ามาช่วยงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด งานยืม-คืน งานสืบค้นข้อมูล โดยข้อมูลที่จัดเก็บท้ังในรูปดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์
จะมีทั้งภาพ เสียง ตัวหนังสือภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ท าให้ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลได้อย่างละเอียด สะดวกและ
รวดเร็ว พร้อมมีระบบป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นน าข้อมูลในห้องสมุด
อัตโนมัติไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  กล่าวโดยสรุป “ห้องสมุดอัตโนมัติ” หมายถงึ แหล่งจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย
ขนาดใหญ่ ข้อมูลที่จัดเก็บจะอยู่ในรูปของ digital/electronic format มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
หลากหลายสื่อให้อยู่ในรูปของดิจิตอล มีการออกแบบให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศ  มีเครื่องมือหรือวิธีการ
ช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศในระบบเครือข่ายที่เชื่อมกันทั่วโลก  

องค์ประกอบส าคัญที่ควรค านึงและปฏิบัติในการสร้างห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย
ประการ อาทิ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารห้องสมุดในรูปดิจิตอล เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างห้องสมุด  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการ จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล เพ่ือท า
การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นการเชี่ยมโยงระหว่างทรัพยากรดิจิตอลหลายส่วน โดยผู้ใช้มองไม่เห็น
สภาพการเชื่อมต่อทางกายภาพ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดโดยทั่วไป  

องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จะต้องค านึงถึง ได้แก่ 

1. ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย (User) บรรณารักษ์จะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายหลักของห้องสมุดว่าคือใคร เพ่ือ
จะได้ด าเนินการให้ตอบสนองและตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

2. เนื้อหา/เอกสารที่จะใช้แปลงข้อมูล (Content) พิจารณาสารสนเทศท่ีจะน าไปแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปของดิจิตอล หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 



3. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Staff) พิจารณาความพร้อมและความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวข้องตั้งแต่
ผู้พัฒนาระบบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) พิจารณาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
โปรแกรมสร้างเอกสาร โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย 

5. งบประมาณ (Budget) พิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสาร/สารสนเทศ ค่าบ ารุงรักษาระบบ 
การสร้างเอกสาร  

6. โครงสร้างการด าเนินงาน (Procedure)  พิจารณาการสร้างและจัดเก็บข้อมูล การบริหารข้อมูล 
การสืบค้น การเผยแพร่ และการจัดการลิขสิทธิ์ 

7. มาตรฐานที่เก่ียวข้อง (Standard) พิจารณามาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐาน MARC (Machine 
Readable Catalogue) รูปแบบการลงรายการทรัพยากรห้องสมุด มาตรฐานส าหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดและมาตรฐาน Z39.5 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการสืบค้นและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่าย 

 
 โปรแกรมห้องสมุด PMB เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนเว็บเป็นหลัก (Web Application)  เป็นโปรแกรม
ประเภทเปิดเผยรหัส หรือ Open source  ที่ใช้เทคโนโลยีเว็บในการพัฒนาทุกระบบงานคือ Web/Library 2.0 
พัฒนาด้วยภาษา  PHP   ใช้ฐานข้อมูล  MySQL Database Server  โดยมีหลักการพัฒนาโปรแกรมมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการระบบและการใช้งานง่ายทั้งส่วนงานบรรณารักษ์และผู้ใช้ บริการ   เป็นโปรแกรมท่ีเป็นมาตรฐาน
ระดับโลกซ่ึงใช้มาตรฐานของ ISO 2709  ในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ Protocol Z 39.50 ในการติดต่อเชื่อมโยง
ระหว่างห้องสมุดส าหรับค้นข้อมูลหนังสือระหว่างห้องสมุดที่ใช้มาตรฐานดังกล่าวอีกทั้งยังมีมาตรฐานสากล ได้แก่ 
MARC, ISBD, AACR2,  และ OAI Protocol  เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบ 
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
2. เพ่ือให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีสามารถบริหารจัดการห้องสมุด

โดยการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  การยืมคืนทรัพยากรห้องสมุดในระบบออนไลน์  การ
จัดเก็บสถิติ การจัดท ารายงาน และการบริหารระบบห้องสมุดด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

3. เพ่ือประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB ในห้องสมุด  

ระยะเวลาอบรม 
 รุ่นที่ 10 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.30  น. 
 รุ่นที่ 11 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. 
 รุ่นที่ 12 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. 

สถานทีอ่บรม  
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ถนนอาคารสงเคราะห์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 

ผู้เข้าประชุม 



1. บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด 
2. ผู้สนใจทั่วไป 

ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

- สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ คนละ 2,200 บาท  
- ผู้สนใจ คนละ 2,400 บาท 

หมายเหตุ 
- โปรดน า notebook ของตนเอง เพ่ือความสะดวกในการอบรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการอบรม เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB ส าหรับห้องสมุด 

--------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 1 
 8.30 - 9.30 น.  แนะน า ระบบโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB 
     การบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ ข้อมูลระเบียน (Administration Modula) 
 9.30 - 12.00 น.  การก าหนดเลขหมู่หัวเรื่องในระเบียนรายการ (Work sheet) 
     การก าหนดเลขประจ าตัวผู้แต่งของหนังสือ(Call Number) 

13.00-16.30 น.  การสร้างฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุด (Cataloging Module) 
     ระบบการลงรายการ (MARC Format) 
     การก าหนดหมวดหมู่ หัวเรื่อง (AACR II) 
     การเพ่ิมรายการข้อมูล (Items) 
วันที ่2 



 8.30 - 10.30 น.  การสร้างฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด (Library Member)  
     การจัดท าบัตรสมาชิกห้องสมุด 
 10.30-12.00น.  ระบบบริการยืม-คืน (Circulation Module) 
 13.00-15.30 น.  การจัดพิมพ์บาร์โคัด (Barcode) และ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) 
     การตัดบาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ และแถบสี ทรัพยากรห้องสมุด 
     การจัดท าสถิติและรายงานของห้องสมุด(Statistic & Report Module) 
 15.30-16.00 น.  การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC Module) 

16.00-16.30 น.  มอบวุฒิบัตร  และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 
 
 
*ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB  ประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย  ได้แก่ 
1) ระบบการลงรายการ (Cataloging)  2) ระบบยืมคืน (Circulation) 3) ระบบสืบค้น (OPAC)  
  4) ระบบรายงาน (Statistic & Report) 5) ระบบบริหาร (Administration) 
**รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน  
***โปรดน า notebook ของตนเอง เพื่อความสะดวกในการอบรม 
 
 


