การฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัตกิ ารโปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
หลักการและเหตุผล
ห้ องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation หรื อ Electronic Library) เป็ นปรากฏการณ์ อย่างหนึ่งในยุค
สารสนเทศ เป็ นการรวมตัวกัน (Integration) ระหว่างระบบงานห้ องสมุด กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง WEB เพราะนอกจากเทคโนโลยีแล้ ว ปั จจัยที่ส่งผลต่อระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม
และกฎหมาย การพัฒนารูปแบบในการเข้ าถึงข้ อมูลให้ สะดวกและง่าย มีการนาเสนอข้ อมูลผ่านเทคโนโลยีเว็บ
โดยการเข้ าถึงข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ตมีการเชื่อมโยงข้ อมูลและระบบเครื อข่าย อันจะเป็ นการเชื่อมโยงข้ อมูลที่
กระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกให้ สามารถค้ นหาและเข้ าถึงข้ อมูลผ่านโปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
อันเป็ นแนวคิดในการจัดเก็บข้ อมูลในรู ปแบบสื่อประสม (Multimedia) หรื อข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรี ยกกัน
ทัว่ ไปว่าข้ อมูลดิจิตอล โดยห้ องสมุดอัตโนมัตจิ ะเป็ นตัวเสริมห้ องสมุดทัว่ ไปที่จดั เก็บสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร
นิตยสาร ทังที
้ ่อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งห้ องสมุดอัตโนมัติมีความสามารถจัดเก็บข้ อมูลได้ หลายรู ปแบบ
เช่น ตัวอักษร ในลักษณะ SGML (Standard Generalized Markup Language) เสียง รูปภาพ หรื อแม้ แต่ภาพ
วิดีโอ นอกจากนี ้ยัง สามารถสาเนาข้ อมูลได้ ตามความต้ องการ อีกทังข้
้ อมูลสาเนาที่ได้ จะมีลกั ษณะเหมือนกับ
ต้ นฉบับทุกประการ สามารถนาไปประมวลผลกับคอมพิวเตอร์ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ต่ อในรูปแบบต่าง ๆ
ห้ องสมุดอัตโนมัติ จึงเป็ นแหล่งส าคัญ ในการจัดเก็บข้ อมูลในรู ปของอิเล็กทรอนิกส์หรื อข้ อมูลดิจิตอล และ
อาศัยโปรแกรมเข้ ามาช่วยงานวิเคราะห์ทรัพยากรห้ องสมุด งานยืม -คืน งานสืบค้ นข้ อมูล โดยข้ อมูลที่จดั เก็บทัง้
ในรู ปดิจิตอลหรื ออิเล็กทรอนิกส์จะมีทงั ้ ภาพ เสียง ตัวหนังสือภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถค้ น
ข้ อมูลได้ อย่างละเอียด สะดวกและรวดเร็ ว พร้ อมมีระบบป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และป้องกัน
ไม่ให้ บุคคลอื่นนาข้ อมูลในห้ องสมุดอัตโนมัติไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญ าต กล่าวโดยสรุ ป “ห้ องสมุดอัตโนมัติ”
หมายถึง แหล่งจัดเก็บข้ อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ ข้ อมูลที่จดั เก็บจะอยู่ในรูปของ digital/electronic format มี
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายสื่อให้ อยูใ่ นรูปของดิจิตอล มีการออกแบบให้ สามารถเข้ าถึงเนื ้อหา
สารสนเทศ มีเครื่ องมือหรื อวิธีการช่วยค้ นทรัพยากรสารสนเทศในระบบเครื อข่ายที่เชื่อมกันทัว่ โลก
องค์ประกอบสาคัญที่ควรคานึงและปฏิบตั ิในการสร้ างห้ องสมุดอัตโนมัติ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ
หลายประการ อาทิ ทรัพ ยากรสารสนเทศ การจัดการทรัพ ยากรสารห้ องสมุดในรู ปดิจิตอล เพื่อให้ สามารถ
ทางานร่วมกันได้ อย่างมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน ช่วยให้ เกิดความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่าง
ห้ องสมุด

ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ จาเป็ นต้ องอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการ จัดเก็บข้ อมูลให้ อยู่ในรู ปดิจิตอล
เพื่อทาการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เป็ นการเชี่ยมโยงระหว่างทรัพยากรดิจิตอลหลายส่วน โดยผู้ใช้ มอง
ไม่เห็นสภาพการเชื่อมต่อทางกายภาพ ซึง่ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ กบั งานห้ องสมุดโดยทัว่ ไป
องค์ประกอบของระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ จะต้ องคานึงถึง ได้ แก่
1. ผู้ใช้ กลุม่ เป้าหมาย (User) บรรณารักษ์จะต้ องรู้จกั กลุ่มเป้าหมายหลักของห้ องสมุดว่าคือใคร
เพื่อจะได้ ดาเนินการให้ ตอบสนองและตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ อย่างแท้ จริง
2. เนื ้อหา/เอกสารที่จะใช้ แปลงข้ อมูล (Content) พิจารณาสารสนเทศที่จะนาไปแปลงข้ อมูลให้ อยู่
ในรูปของดิจิตอล หรื อ อิเล็กทรอนิกส์
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง (Staff) พิจารณาความพร้ อมและความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ตังแต่
้ ผ้ พู ฒ
ั นาระบบ เจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) พิจารณาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ อง โปรแกรมสร้ างเอกสาร โปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล และระบบเครื อข่าย
5. งบประมาณ (Budget) พิจารณาค่าใช้ จา่ ยในการจัดการเอกสาร/สารสนเทศ ค่าบารุงรักษา
ระบบ การสร้ างเอกสาร
6. โครงสร้ างการดาเนินงาน (Procedure) พิจารณาการสร้ างและจัดเก็บข้ อมูล การบริ หารข้ อมูล
การสืบค้ น การเผยแพร่ และการจัดการลิขสิทธิ์
7. มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (Standard) พิจารณามาตรฐานต่าง ๆ ได้ แก่ มาตรฐาน MARC (Machine
Readable Catalogue) รูปแบบการลงรายการทรัพยากรห้ องสมุด มาตรฐานสาหรับแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลทางบรรณานุกรมระหว่างห้ องสมุดและมาตรฐาน Z39.5 ซึง่ เป็ นมาตรฐานในการสืบค้ น
และแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างห้ องสมุดผ่านเครื อข่าย
โปรแกรมห้ องสมุด PMB เป็ นโปรแกรมที่ทางานบนเว็บเป็ นหลัก (Web Application) เป็ นโปรแกรม
ประเภทเปิ ดเผยรหัส หรื อ Open source ที่ใช้ เทคโนโลยีเว็บในการพัฒนาทุกระบบงานคือ Web/Library 2.0
พัฒนาด้ วยภาษา PHP ใช้ ฐานข้ อมูล MySQL Database Server โดยมีหลักการพัฒนาโปรแกรมมุง่ เน้ นการ
บริ หารจัดการระบบและการใช้ งานง่ายทังส่
้ วนงานบรรณารักษ์ และผู้ใช้ บริ การ เป็ นโปรแกรมที่เป็ นมาตรฐาน
ระดับโลกซึ่งใช้ มาตรฐานของ ISO 2709 ในการจัดเก็บข้ อมูล และใช้ Protocol Z 39.50 ในการติดต่อเชื่อมโยง
ระหว่างห้ องสมุดสาหรับค้ นข้ อมูลหนังสือระหว่างห้ องสมุดที่ใช้ มาตรฐานดังกล่าวอีกทังยั
้ งมีมาตรฐานสากล
ได้ แก่ MARC, ISBD, AACR2, และ OAI Protocol เป็ นต้ น

ผู้รับผิดชอบ
สมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ บรรณารักษ์ เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด และผู้ปฏิบตั ิงานในห้ องสมุดมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
2. เพื่ อให้ บ รรณารักษ์ เจ้ าหน้ าที่ ห้ องสมุด และผู้ปฏิ บัติงานในห้ องสมุดมี สามารถบริ ห ารจัดการ
ห้ องสมุดโดยการสร้ างฐานข้ อมูลทรั พ ยากรห้ องสมุด การยื ม คื น ทรั พ ยากรห้ อ งสมุด ในระบบ
ออนไลน์ การจัดเก็บสถิติ การจัดทารายงาน และการบริ หารระบบห้ องสมุดด้ วยโปรแกรมระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติ
3. เพื่อประยุกต์ใช้ โปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ PMB ในห้ องสมุด
ระยะเวลาอบรม
รุ่นที่ 12 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 13 วันที่ 2-3 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 14 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563
เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่อบรม
สมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 10240
ผู้เข้ าประชุม
1. บรรณารักษ์ เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด และผู้ปฏิบตั งิ านในห้ องสมุด
2. ผู้สนใจทัว่ ไป
ค่ าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
- สมาชิกสมาคมห้ องสมุดฯ คนละ 2,100 บาท
- ผู้สนใจ คนละ 2,400 บาท

กาหนดการการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัตกิ ารโปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตรโนมัติ
---------------------------------------------------------------------------

วันที่ 1
8.30 - 9.30 น.
9.30 - 12.00 น.
13.00-16.30 น.

วันที่2
8.30 - 10.30 น.
10.30-12.00น.
13.00-15.30 น.

15.30-16.00 น.
16.00-16.30 น.

แนะนา ระบบโปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ PMB
การบริ หารจัดการผู้ใช้ ระบบ ข้ อมูลระเบียน (Administration Modula)
การกาหนดเลขหมูห่ วั เรื่ องในระเบียนรายการ (Work sheet)
การกาหนดเลขประจาตัวผู้แต่งของหนังสือ(Call Number)
การสร้ างฐานข้ อมูลหนังสือของห้ องสมุด (Cataloging Module)
ระบบการลงรายการ (MARC Format)
การกาหนดหมวดหมู่ หัวเรื่ อง (AACR II)
การเพิ่มรายการข้ อมูล (Items)
การสร้ างฐานข้ อมูลสมาชิกห้ องสมุด (Library Member)
การจัดทาบัตรสมาชิกห้ องสมุด
ระบบบริการยืม-คืน (Circulation Module)
การจัดพิมพ์บาร์ โคัด (Barcode) และ เลขเรี ยกหนังสือ (Call Number)
การตัดบาร์ โค้ ด เลขเรี ยกหนังสือ และแถบสี ทรัพยากรห้ องสมุด
การจัดทาสถิตแิ ละรายงานของห้ องสมุด(Statistic & Report Module)
การสืบค้ นข้ อมูลทรัพยากรห้ องสมุด (OPAC Module)
มอบวุฒิบตั ร และถ่ายภาพร่วมกันเป็ นที่ระลึก

*ระบบโปรแกรมห้ องสมุดอัตโนมัติ PMB ประกอบด้ วย5 ระบบงานย่อย ได้ แก่
1) ระบบการลงรายการ (Cataloging) 2) ระบบยืมคืน (Circulation) 3) ระบบสืบค้ น (OPAC)
4) ระบบรายงาน (Statistic & Report) 5) ระบบบริหาร (Administration)
**รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

