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กิจกรรมความรวมมือ 
 คณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ มีมติดกําหนดให 
มีการประชุมปละ 3 คร้ัง แตในป 2546 ดําเนินการมาแลว 2 คร้ัง เนื่องจากคณะทํางานมีงานประชุมและพบประหา 
รือกันประจําทุกเดือนในการเปนคณะกรรมการโครงการระบบฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  
โครงการฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) โครงการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
เพื่อการใชงานทรัพยากรรวมกัน (Reference Database)  ซึ่งเปนโครงการที่ตองรวมมือและเรงดวนในการ
ปฏิบัติงาน และอยูในแผนการดําเนินงานของฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 
 
 ในป 2546 คณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมี
กิจกรรมความรวมมือดังนี้ 
 
 
 
 



- 3 - 
 

 1. การแลกเปลี่ยนประสบการรการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  โดยการประชุมทุกครั้งผูแทนจากสถาบันตาง ๆ ไดแจงความกาวหนาของการดําเนินงานทางดาน
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแกไขปญหารวมกัน 
 

 2. ดําเนินการโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  
  ในการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบันสวนกลาง (Thai Library Network – 
Metropolitan : ThailiNet) เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบันสวนภูมิภาค (Provincial University Library 
Network : PULINET) และสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน บนเครือขาย UniNet เพื่อประโยชนในการ
ใชทรัพยากรรวมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และพัฒนาฐานขอมูลรวมกัน ซึ่งเปนการประหยัด
งบประมาณ และกอใหเกิดความเปนเอกภาพของหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา อีกทั้งยังเปนรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาองคความรูเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูในภูมิภาคเอเชียอาคเนย  โครงการที่คณะทํางานฯ ฝาย
เทคโนโลยีสารนิเทศ ไดเขารวมทํางานและเปนกรรมการประกอบไปดวย 3 สวนหลัก ดังนี้ 
  2.1 ระบบฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)   
  2.2 ระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) 
  2.3 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการใชงานทรัพยากรรวมกัน (Reference Database) 
 

 3. นําเสนอโครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติ (Integrated Library System for  
Thailand Libraries) 

 นโยบายแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา อบรมใหบุคคลมีความรูคูกับ
คุณธรรม และปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณตาง ๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคือองคประกอบหลักประการหนึ่งที่เปนปจจัยในการ
พัฒนาการศึกษา และรัฐใหการสนับสนุนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยการสรางเครือขายการศึกษา
แหงชาติขึ้น ซึ่งหนึ่งในเปาหมายสําคัญคือ การสรางเครือขายหองสมุดสถาบันการศึกษา และหองสมุดประชาชนทั่ว
ประเทศใหเปนแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ โดยพัฒนาหองสมุดใหมีลักษณะเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และได
กําหนดภารกิจขอหน่ึงไวในแผนพัฒนาหองสมุดและศูนยการเรียนรู คือ การพัฒนา Library Software  ที่เหมาะสม
สําหรับการศึกษา  

 จากที่หนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และหนวยงานที่ไมใชสถาบันการศึกษา 
ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขาใช ซึ่งเร่ิมเปนรูปเปนรางตั้งแตปงบประมาณ 2537 เปนตนมา ทําใหการบริการ
สารสนเทศทางดานหองสมุดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บ การทํางานและการใหบริการตามระบบหองสมุด
อัตโนมัติที่แตละองคกรนํามาใชงาน และงบประมาณก็เปนตัวแปรหนึ่งในการเลือกใชระบบหองสมุดอัตโนมัติดวย  
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แตทั้งนี้และทั้งนั้นระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มีการนํามาใชในประเทศมีความหลากหลาย และสวนใหญเปนระบบที่
ตองซื้อสําเร็จรูป (Turnkey System) ของตางประเทศมาใช หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช เพื่อพัฒนาศักยภาพการใหบริการอัน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่นํามาใชไดแก INNOPAC, VTLS, Horizon, 
Magic Library ฯลฯ ถึงแมหนวยงานตาง ๆ จะมีการใชระบบที่แตกตางกัน แตสิ่งที่จะตองมีในระบบเหมือนกันคือ
มาตรฐานโครงสรางและการลงรายการ จะเห็นไดวา ณ ปจจุบันไดมีโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลสหบรรณานุ
กรม (Union Catalog) สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนแนวทางการ
เชื่อมโยงระบบสหบรรณานุกรมแหงชาติสําหรับทุกหนวยงานตอไป 

 หองสมุดหลาย ๆ แหงหลาย ๆ สถาบันที่ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชงาน เร่ิมประสบ
ปญหาดานงบประมาณไมวาจะเปนการซื้อโมดูลทํางานเพิ่มเติม การเปลี่ยนเวอรชั่นใหม และคาบํารุงดูแลระบบซึ่ง
เหลานี้ตองใชงบประมาณจํานวนมากในแตละป จากขอมูลคาบํารุงดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติเฉพาะหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 24 แหง ตองจายคาบํารุงรักษาระบบประมาณ 25 ลานบาทตอป ทั้งนี้ยังไมรวมหองสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชน และหองสมุดสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยและโรงเรียน ซึ่งถารวมทุกหนวยงานทุกองคกรแลวแตละ
ปตองจายคาบํารุงดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติไมนอยกวาปละ 35 ลานบาทตอป (เฉพาะคาบํารุงดูแลระบบ ยังไม
รวมคาซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติใหม) ถามองในระยะยาวแลวจะตองมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้นอีกเทาตัว เพราะ
หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หนวยงานองคกรวิทยาลัย 
โรงเรียนที่จะเกิดหนวยงานใหม มีความตองการระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามาใชงานมีอีกเปนจํานวนมาก 

 จากจุดนี้ กลุมงานเทคโนโลยีสารนิเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไดเล็งเห็นถึงประโยชนแก
ประเทศชาติในสวนรวมในการที่จะนําเสนอโครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติ เพื่อใหการพัฒนา
ระบบหองสมุดไปในแนวทางเดียวกัน และมีองคกรหรือหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนางานทุก
อยางทางดานหองสมุดในประเทศไทย สามารถแกปญหาทั้งทางดานงบประมาณ บุคลากร ความเปนเอกภาพของ
ระบบหองสุมดอัตโนมัติ ต้ังแตระดับอุดมศึกษา องคกร หนวยงาน สถาบันการศึกษา ตาง ๆ อยางทั่วถึง ถามีองคกร
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความกาวหนา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
จากภารกิจดังกลาวประกอบกับคณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพิจารณาเห็นวาการจะสราง  Library 
Software สําหรับประเทศไดน้ัน ควรกําหนดความตองการที่เปนมาตรฐานรวมกันพรอมทั้งตองคํานึงถึงพื้นฐานการ 
ทํางานของหองสมุด เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการทํางานในการออกแบบระบบ Library Software ของประเทศ 
  คณะทํางานฯ ไดนําเสนอโครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติ ในที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2546 ณ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบ
และดําเนินการตอไป 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 แผนงานที่คณะทํางานฯ ไมไดปฏิบัติ มีดังนี้ 
  1. จัดประชุมการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับหองสมุดในประเทศไทย 
  2. ดูงานระบบจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติ 
  3. ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในแหลงสารสนเทศตางประเทศ 
  4. ฝกอบรมหรือจัดอบรมการแลกเปลี่ยนขอมูลดวย XML 
  5. จัดอบรม Dublin Core Matadata 
 สาเหตุเนื่องมาจากคณะทํางานมีภาระงานเรงดวน  ในโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย  
(ThaiLIS) ซึ่งมีการกําหนดคุณสมบัติของระบบ  การจัดประชุม ฝกอบรม และประชุมตรวจรับอยูบอย ๆ ทําให 
คณะทํางานไมสามารถดําเนินการตามแผนที่วางไวได 
 
 


