
 

การฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัตกิารโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมดุอตัโนมตัิ (Library Automation  หรือ Electronic Library) เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในยุค
สารสนเทศ เป็นการรวมตวักนั (Integration) ระหว่างระบบงานห้องสมดุ กบั เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง WEB เพราะนอกจากเทคโนโลยีแล้ว ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม 
และกฎหมาย  การพฒันารูปแบบในการเข้าถึงข้อมลูให้สะดวกและง่าย มีการน าเสนอข้อมลูผ่านเทคโนโลยีเว็บ  
โดยการเข้าถึงข้อมลูผ่านอินเทอร์เน็ตมีการเช่ือมโยงข้อมลูและระบบเครือข่าย  อนัจะเป็นการเช่ือมโยงข้อมลูท่ี
กระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมัต ิ
อนัเป็นแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบส่ือประสม (Multimedia) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกกัน
ทัว่ไปวา่ข้อมลูดจิิตอล โดยห้องสมดุอตัโนมตัจิะเป็นตวัเสริมห้องสมดุทัว่ไปท่ีจดัเก็บส่ือสิ่งพิมพ์ หนงัสือ วารสาร 
นิตยสาร ทัง้ท่ีอาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งห้องสมุดอตัโนมัติมีความสามารถจดัเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ 
เช่น ตวัอกัษร ในลกัษณะ SGML (Standard Generalized Markup Language) เสียง รูปภาพ หรือแม้แตภ่าพ
วิดีโอ  นอกจากนีย้งั สามารถส าเนาข้อมลูได้ตามความต้องการ อีกทัง้ข้อมลูส าเนาท่ีได้จะมีลกัษณะเหมือนกบั
ต้นฉบบัทกุประการ สามารถน าไปประมวลผลกบัคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปแบบต่าง ๆ     
ห้องสมุดอัตโนมัติ จึงเป็นแหล่งส าคญัในการจัดเก็บข้อมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิตอล  และ
อาศยัโปรแกรมเข้ามาชว่ยงานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมดุ งานยืม-คืน งานสืบค้นข้อมลู โดยข้อมลูท่ีจดัเก็บทัง้
ในรูปดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์จะมีทัง้ภาพ เสียง ตวัหนังสือภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง ท าให้ผู้ ใช้สามารถค้น
ข้อมูลได้อย่างละเอียด สะดวกและรวดเร็ว พร้อมมีระบบป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปอ้งกัน
ไม่ให้บุคคลอ่ืนน าข้อมูลในห้องสมุดอัตโนมัติไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  กล่าวโดยสรุป “ห้องสมุดอตัโนมัติ” 
หมายถึง แหล่งจดัเก็บข้อมลูมลัติมีเดียขนาดใหญ่ ข้อมลูท่ีจดัเก็บจะอยู่ในรูปของ digital/electronic format มี
การจดัการทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายส่ือให้อยูใ่นรูปของดจิิตอล มีการออกแบบให้สามารถเข้าถึงเนือ้หา
สารสนเทศ  มีเคร่ืองมือหรือวิธีการชว่ยค้นทรัพยากรสารสนเทศในระบบเครือขา่ยท่ีเช่ือมกนัทัว่โลก  

องค์ประกอบส าคญัท่ีควรค านึงและปฏิบตัิในการสร้างห้องสมุดอตัโนมตัิ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลายประการ อาทิ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารห้องสมุดในรูปดิจิตอล เพ่ือให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
ห้องสมดุ  



ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ จ าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยีในการจัดการ จดัเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล 
เพ่ือท าการเช่ือมโยงไปยงัแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เป็นการเช่ียมโยงระหวา่งทรัพยากรดจิิตอลหลายสว่น โดยผู้ ใช้มอง
ไมเ่ห็นสภาพการเช่ือมตอ่ทางกายภาพ ซึง่เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประยกุต์ใช้กบังานห้องสมดุโดยทัว่ไป  

องค์ประกอบของระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิจะต้องค านงึถึง ได้แก่ 

1. ผู้ใช้กลุม่เปา้หมาย (User) บรรณารักษ์จะต้องรู้จกักลุ่มเปา้หมายหลกัของห้องสมดุวา่คือใคร 
เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ตอบสนองและตรงกบัความต้องการของผู้ใช้อยา่งแท้จริง 

2. เนือ้หา/เอกสารท่ีจะใช้แปลงข้อมลู (Content) พิจารณาสารสนเทศท่ีจะน าไปแปลงข้อมลูให้อยู่
ในรูปของดจิิตอล หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 

3. บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง (Staff) พิจารณาความพร้อมและความสามารถของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง
ตัง้แตผู่้พฒันาระบบ เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) พิจารณาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง โปรแกรมสร้างเอกสาร โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู และระบบเครือข่าย 

5. งบประมาณ (Budget) พิจารณาคา่ใช้จา่ยในการจดัการเอกสาร/สารสนเทศ คา่บ ารุงรักษา
ระบบ การสร้างเอกสาร  

6. โครงสร้างการด าเนินงาน (Procedure)  พิจารณาการสร้างและจดัเก็บข้อมลู การบริหารข้อมลู 
การสืบค้น การเผยแพร่ และการจดัการลิขสิทธ์ิ 

7. มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (Standard) พิจารณามาตรฐานตา่ง ๆ ได้แก่ มาตรฐาน MARC (Machine 
Readable Catalogue) รูปแบบการลงรายการทรัพยากรห้องสมดุ มาตรฐานส าหรับแลกเปล่ียน
ข้อมลูทางบรรณานกุรมระหวา่งห้องสมดุและมาตรฐาน Z39.5 ซึง่เป็นมาตรฐานในการสืบค้น
และแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างห้องสมดุผา่นเครือขา่ย 

 

 โปรแกรมห้องสมุด PMB เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนเว็บเป็นหลัก (Web Application)  เป็นโปรแกรม

ประเภทเปิดเผยรหสั หรือ Open source  ท่ีใช้เทคโนโลยีเว็บในการพัฒนาทุกระบบงานคือ Web/Library 2.0 

พฒันาด้วยภาษา  PHP   ใช้ฐานข้อมลู  MySQL Database Server  โดยมีหลกัการพฒันาโปรแกรมมุง่เน้นการ

บริหารจดัการระบบและการใช้งานง่ายทัง้สว่นงานบรรณารักษ์และผู้ใช้ บริการ   เป็นโปรแกรมท่ีเป็นมาตรฐาน

ระดบัโลกซึ่งใช้มาตรฐานของ ISO 2709  ในการจดัเก็บข้อมลู และใช้ Protocol Z 39.50 ในการติดตอ่เช่ือมโยง

ระหว่างห้องสมุดส าหรับค้นข้อมูลหนงัสือระหว่างห้องสมุดท่ีใช้มาตรฐานดงักล่าวอีกทัง้ยงัมีมาตรฐานสากล 

ได้แก่ MARC, ISBD, AACR2,  และ OAI Protocol  เป็นต้น 

 
 



ผู้รับผิดชอบ 
 สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ และผู้ปฏิบตัิงานในห้องสมดุมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั

โปรแกรมระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ

2. เพ่ือให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด และผู้ ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีสามารถบริหารจัดการ
ห้องสมุดโดยการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  การยืมคืนทรัพยากรห้องสมุดในระบบ
ออนไลน์  การจดัเก็บสถิติ การจดัท ารายงาน และการบริหารระบบห้องสมุดด้วยโปรแกรมระบบ
ห้องสมดุอตัโนมตั ิ

3. เพ่ือประยกุต์ใช้โปรแกรมระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิPMB ในห้องสมดุ  

ระยะเวลาอบรม 
 รุ่นท่ี 12 วนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2562  
 รุ่นท่ี 13 วนัท่ี 2-3 มีนาคม 2563 
 รุ่นท่ี 14 วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2563 
 เวลา 8.30-16.30  น. 

สถานที่อบรม  
  สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยฯ  ถนนอาคารสงเคราะห์  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 10240 

ผู้เข้าประชุม 
1. บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ  และผู้ปฏิบตังิานในห้องสมดุ 
2. ผู้สนใจทัว่ไป 

ค่าลงทะเบียน 
 คา่ลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชมุ อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั 

- สมาชิกสมาคมห้องสมดุฯ คนละ 2,100 บาท  
- ผู้สนใจ คนละ 2,400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัตกิารโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตรโนมัติ 
--------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 1 
 8.30 - 9.30 น.  แนะน า ระบบโปรแกรมระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิPMB 
     การบริหารจดัการผู้ใช้ระบบ ข้อมลูระเบียน (Administration Modula) 
 9.30 - 12.00 น.  การก าหนดเลขหมูห่วัเร่ืองในระเบียนรายการ (Work sheet) 
     การก าหนดเลขประจ าตวัผู้แตง่ของหนงัสือ(Call Number) 

13.00-16.30 น.  การสร้างฐานข้อมลูหนงัสือของห้องสมดุ (Cataloging Module) 
     ระบบการลงรายการ (MARC Format) 
     การก าหนดหมวดหมู่ หวัเร่ือง (AACR II) 
     การเพิ่มรายการข้อมลู (Items) 
วันท่ี2 
 8.30 - 10.30 น.  การสร้างฐานข้อมลูสมาชิกห้องสมดุ (Library Member)  
     การจดัท าบตัรสมาชิกห้องสมดุ 
 10.30-12.00น.  ระบบบริการยืม-คืน (Circulation Module) 
 13.00-15.30 น.  การจดัพิมพ์บาร์โคดั (Barcode) และ เลขเรียกหนงัสือ (Call Number) 
     การตดับาร์โค้ด เลขเรียกหนงัสือ และแถบสี ทรัพยากรห้องสมดุ 
     การจดัท าสถิตแิละรายงานของห้องสมดุ(Statistic & Report Module) 
 15.30-16.00 น.  การสืบค้นข้อมลูทรัพยากรห้องสมดุ (OPAC Module) 

16.00-16.30 น.  มอบวฒุิบตัร  และถ่ายภาพร่วมกนัเป็นท่ีระลกึ 
 
 
*ระบบโปรแกรมห้องสมดุอตัโนมตั ิPMB  ประกอบด้วย5 ระบบงานย่อย  ได้แก่ 
1) ระบบการลงรายการ (Cataloging)  2) ระบบยืมคืน (Circulation) 3) ระบบสืบค้น (OPAC)  
  4) ระบบรายงาน (Statistic & Report) 5) ระบบบริหาร (Administration) 
**รวมอาหารวา่ง และอาหารกลางวนั  
 


