
สรปุผลการดํ าเนินงานของคณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยี
สารนิเทศ  ป 2544

ในป  2544  คณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศไดมี
กิจกรรมความรวมมือดังนี้

1.   โครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุด มหาวิทยาลัย ใน
       ประเทศไทย

เนือ่งจากปจจุบันหองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตองเสียงบประมาณคาบํ ารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมตักัินเปนจํ านวนมาก  คณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสาร
นเิทศจึงจัดทํ าโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมตัสํิ าหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

1. เพ่ือสํ ารวจระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มีการใชในหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย   ซ่ึง
ประกอบดวย  ระบบที่ใช  คาใชจายในการจัดซ้ือ  คาบํ ารุงรักษาระบบในแตละป

2. เพ่ือผลักดนัใหเกิดการพัฒนาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติใหเปนโปรแกรมกลางที่ใชไดใน
หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

โดยมีแผนการศึกษาดังนี้
1.   ศกึษาระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ไดมีการพัฒนาแลวในประเทศไทยที่พัฒนาโดยคนไทย  ไดแก

ศกึษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ Magic Library ของสํ านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา  และระบบหองสมุด
อัตโนมตัขิองหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรที่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอรของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และรวมกันประเมินโปรแกรม

2.   ศกึษาหาขอมูลการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ซ่ึง
จะสอบถามขอมูลเก่ียวกับระบบที่ใช   ระยะเวลาที่จัดซ้ือ  คาใชจาย  คุณลักษณะของโปรแกรมที่ตองการ โดยแยก
เปนโมดูลตาง ๆ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโปรแกรมกลาง

3.  ศกึษาคณุลักษณะของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมกับหองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย

  เมือ่ไดขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมกับหองสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  แลวจะสงใหนายเอกวรรณ วงศสวัสดิกุล        ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยตอไป  ซ่ึงไดวางแผนที่จะรวบรวมขอมูลใหเสร็จภายในเดือนกันยายน 2544

2.  การเตรียมความพรอมสํ าหรับโครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
สืบเนื่องจากโครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งในโครง

การพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ทีเ่ปนโครงการความรวมมือระหวางสํ านักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย และหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค



24 แหง ไดรับงบประมาณในป 2545  คณะทํ างานจึงไดรวมกันศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดํ าเนินงาน
สรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรมเพื่อเปนการเตรียมความพรอม  ประกอบดวย

2.1 การวิเคราะหการลงรายการบรรณานุกรมของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
คณะท ํางานฯ ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศไดตั้งคณะทํ างานวิเคราะหโครงสรางระเบียนของหองสมุด

สถาบนัอดุมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่ใชในการสรางฐานขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือศึกษาวา
หองสมุดแตละแหงซ่ึงนํ า USMARC (ปจจุบันคือ MARC21)  ไปใชในการสรางฐานขอมูลนั้น ไดมีการใชตาม
มาตรฐานเพียงใด มีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด   เพ่ือเตรียมขอมูลไวรองรับโครงการ  Union Catalog  ซ่ึง
เปนโครงการหนึ่งของเครือขายความรวมมือของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงจะมีฐานขอมูลกลางที่รวมขอมูล
ของหองสมุดทุกแหงเขาดวยกัน  เพ่ือใหความสะดวกในการสืบคนขอมูล  การยืมระหวางหองสมุด  ซ่ึงจะชวยให
การใชทรัพยากรรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การจะรวมขอมูลของทุกแหงเขาดวยกันเปนฐานขอมูลกลาง
จงึมคีวามจ ําเปนที่จะตองวิเคราะหวาโครงสรางฐานขอมูลของแตละแหงมีความเหมือนหรือแตกตางกันมากนอย
เพียงใด  เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนใหเปนมาตรฐานเดียวกันกอนที่จะดํ าเนินการถายโอนขอมูลเขา
ดวยกัน

โครงการนีเ้ปนโครงการตอเนื่องจากป 2543  เนื่องจากในป 2543 ยังรวบรวมขอมูลไดไมครบ  จึงตอง
ท ําการรวบรวม สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมและวิเคราะหขอมูลอีกครั้งในป 2544

2.2 จัดสาธิตโปรแกรม  Union Catalog ทีมี่อยูในปจจุบัน  ดวยการจัดสาธิตโปรแกรม Union Catalog ที่
พัฒนาโดยบริษัท Book Promotion Services  และระบบ Union Catalog ของโปรแกรม INNOPAC ซ่ึงมีการใชใน
ระบบ OhioLINK  ของหองสมุดในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในวันที่ 26 กันยายน 2544  ณ สถาบัน
วิทยบรกิาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพ่ือคณะทํ างานฯ จะไดชวยกันประเมินขอดี ขอดอยของโปรแกรม

2.3 ศกึษาระบบ Union Cataolg ของ OhioLINK  เพราะเปนระบบที่มีใชจริง และใชไดผลในหองสมุดใน
มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  และระบบ Union Catalog  อ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวยใหไมตองเสีย
เวลาในการเริ่มตนใหม

2.4 จดัท ําคุณลักษณะของระบบ Union Catalog ทีเ่หมาะสมกับหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และจะนํ าเสนอคณะกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัยตอไป

3.   โครงการเชื่อมโยงการสืบคนขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธดวยโปรแกรม Thai Academic   
      Libraries Search Engine

เนือ่งจากในปจจุบัน   หองสมุดหลายแหงไดสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธและ
เช่ือมโยงกับฐานขอมูลบรรณานุกรม   ทํ าใหผูใชไดรับความสะดวกในการสืบคนวิทยานิพนธ  และสามารถเปดดู
สาระสังเขปได     ในเมือ่ขณะนี้ตางก็ทํ าฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธของสถาบันของตนอยูแลว  เพ่ือให
อํ านวยความสะดวกในการสืบคนสารสนเทศ  โดยการสืบคนครั้งเดียวสามารถไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ พรอมกัน
ดวยการพัฒนาโปรแกรมใหทํ าการคนหาไดแบบ parallel searching  คอืคนครั้งเดียวไดจาก
หลายฐานขอมูล  โดยแตละแหงจะปรากฏเปน 1 หนาตาง (window)   วิธีนี้หองสมุดแตละแหงเพียงแตนํ า
โปรแกรมที่นายจีระพล  คุมเคี่ยม (โปรแกรมเมอรของสํ านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ)   พัฒนาขึ้นไปใสไวที่  web site  ของหองสมุด   ไมตองมี server กลาง ที่รวมระเบียนบรรณานุกรม



ของแตละแหง  และไดตั้งช่ือ  search engine นี้วา  Thai Academic Libraries Search Engine    ซ่ึงสามารถนํ าไปใช
ในการคนทรัพยากรสารนิเทศอยางอื่น ๆ ไดดวย

4.    โครงการฝกอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธท่ีเช่ือมโยงกับฐานขอมูล
      บรรณานุกรม
 การทีจ่ะทํ าใหโครงการเชื่อมโยงการสืบคนขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธดวยโปรแกรม Thai
Academic Libraries Search Engine  ประสบความสํ าเร็จ  ผูใชสามารถไดสารสนเทศที่ตองการไดอยางกวางขวาง
ครอบคลุม  และไดสารสนเทศมากที่สุด      หองสมุดตาง ๆ  จะตองสรางฐานขอมูลสาระสังเขวิทยานิพนธ  ของ
ตนเอง   คณะทํ างานจึงจัดโครงการฝกอบรมสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธที่เช่ือมโยงกับฐานขอมูล
บรรณานุกรม  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2544  ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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