
     

 

โครงการอบรม เร่ือง  โปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติั PMB ส าหรบัห้องสมุด  
 

 

หลกัการและเหตุผล 
 หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ(Library Automation  หรอื Electronic Library) เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งใน
ยุคสารสนเทศ เป็นการรวมตวักนั (Integration) ระหวา่งระบบงานหอ้งสมดุ กบั เทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ WEB เพราะนอกจากเทคโนโลยแีล้ว ปัจจยัที่สง่ผลต่อระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิได้แก ่
เศรษฐกจิ สงัคม และกฎหมาย  การพฒันารปูแบบในการเขา้ถึงขอ้มูลใหส้ะดวกและง่าย มกีารน าเสนอขอ้มลู
ผ่านเทคโนโลยเีวบ็  โดยการเขา้ถงึข้อมลูผ่านอนิเทอรเ์น็ตมกีารเชื่อมโยงขอ้มูลและระบบเครอืขา่ย  อนัจะ
เป็นการเชื่อมโยงข้อมลูที่กระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ทัว่โลกให้สามารถคน้หาและเข้าถงึขอ้มลูผ่าน
โปรแกรมระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิอนัเป็นแนวคดิในการจดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบสื่อประสม (Multimedia) 
หรอืข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์ซึ่งเรยีกกนัทัว่ไปวา่ข้อมลูดจิติอล โดยห้องสมดุอตัโนมตัจิะเป็นตวัเสรมิหอ้งสมดุ
ทัว่ไปทีจ่ดัเกบ็สื่อสิง่พมิพ์ หนังสอื วารสาร นิตยสาร ทัง้ที่อาจจะอยู่ในรปูแบบต่าง ๆ ซึ่งหอ้งสมดุอตัโนมตัมิ ี
ความสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูได้หลายรปูแบบ เชน่ ตวัอกัษร ในลักษณะ SGML (Standard Generalized 
Markup Language) เสยีง รปูภาพ หรอืแม้แต่ภาพวดิโีอ  นอกจากนี้ยงั สามารถส าเนาขอ้มลูได้ตามความ
ต้องการ อกีทัง้ขอ้มลูส าเนาทีไ่ด้จะมลีักษณะเหมอืนกบัต้นฉบบัทุกประการ สามารถน าไปประมวลผลกบั
คอมพิวเตอร ์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อในรูปแบบต่าง ๆ     หอ้งสมดุอตัโนมตั ิจงึเป็นแหล่งส าคญัใน
การจดัเกบ็ข้อมลูในรปูของอเิล็กทรอนิกส์หรอืขอ้มูลดจิติอล  และอาศยัโปรแกรมเขา้มาชว่ยงานวเิคราะห์
ทรพัยากรห้องสมดุ งานยมื-คนื งานสบืคน้ขอ้มลู โดยขอ้มูลที่จดัเกบ็ทัง้ในรปูดจิติอลหรอือเิล็กทรอนิกส์จะมี
ทัง้ภาพ เสยีง ตวัหนังสอืภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ท าใหผู้้ใช้สามารถคน้ขอ้มลูได้อย่างละเอยีด สะดวกและ
รวดเรว็ พร้อมมรีะบบป้องกนัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา และป้องกนัไมใ่หบุ้คคลอืน่น าขอ้มลูใน
หอ้งสมดุอตัโนมตัไิปใชโ้ดยไมไ่ด้รบัอนุญาต  กล่าวโดยสรปุ “หอ้งสมดุอตัโนมตั”ิ หมายถงึ แหล่งจดัเกบ็
ขอ้มลูมลัตมิเีดยีขนาดใหญ่ ขอ้มลูที่จดัเกบ็จะอยู่ในรปูของ digital/electronic format มกีารจดัการทรพัยากร
สารสนเทศหลากหลายสือ่ให้อยู่ในรปูของดจิติอล มกีารออกแบบให้สามารถเขา้ถงึเนื้อหาสารสนเทศ  มี
เครื่องมอืหรอืวธิกีารช่วยคน้ทรพัยากรสารสนเทศในระบบเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มกนัทัว่โลก  

องคป์ระกอบส าคญัที่ควรค านึงและปฏบิตัใินการสรา้งหอ้งสมดุอตัโนมตั ิประกอบด้วยองคป์ระกอบ
หลายประการ อาท ิทรพัยากรสารสนเทศ การจดัการทรพัยากรสารห้องสมดุในรปูดจิติอล เพื่อให้สามารถ
ท างานรว่มกนัได้อย่างมรีะบบ ระเบยีบ มาตรฐาน ชว่ยใหเ้กดิความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหวา่ง
หอ้งสมดุ  

ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิจ าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยใีนการจดัการ จดัเกบ็ข้อมลูให้อยู่ในรปูดจิติอล 
เพื่อท าการเชื่อมโยงไปยงัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เป็นการเชีย่มโยงระหวา่งทรพัยากรดจิติอลหลายสว่น โดยผู้ใช้
มองไมเ่หน็สภาพการเชือ่มต่อทางกายภาพ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ระยุกต์ใชก้บังานหอ้งสมดุโดยทัว่ไป  



องคป์ระกอบของระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิจะต้องค านึงถงึ ได้แก่ 

1. ผู้ใชก้ลุ่มเป้าหมาย (User) บรรณารกัษ์จะต้องรูจ้กักลุ่มเป้าหมายหลักของห้องสมดุวา่คอืใคร
เพื่อจะได้ด าเนินการใหต้อบสนองและตรงกบัความต้องการของผู้ใช้อย่างแทจ้รงิ 

2. เนื้อหา/เอกสารที่จะใช้แปลงข้อมลู (Content) พจิารณาสารสนเทศที่จะน าไปแปลงข้อมลูใหอ้ยู่
ในรปูของดจิติอล หรอื อเิล็กทรอนิกส์ 

3. บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง (Staff) พจิารณาความพรอ้มและความสามารถของบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง
ตัง้แต่ผู้พฒันาระบบ เจา้หน้าทีค่อมพวิเตอร ์บรรณารกัษ์  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) พจิารณาคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ที่
เกีย่วข้อง โปรแกรมสรา้งเอกสาร โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู และระบบเครอืขา่ย  

5. งบประมาณ (Budget) พจิารณาคา่ใช้จา่ยในการจดัการเอกสาร/สารสนเทศ คา่บ ารงุรกัษา
ระบบ การสรา้งเอกสาร  

6. โครงสรา้งการด าเนินงาน (Procedure)  พจิารณาการสรา้งและจดัเกบ็ขอ้มูล การบรหิาร
ขอ้มลู การสบืคน้ การเผยแพร ่และการจดัการลขิสทิธิ ์

7. มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง (Standard) พจิารณามาตรฐานต่าง ๆ ได้แก ่ มาตรฐาน MARC 
(Machine Readable Catalogue) รปูแบบการลงรายการทรพัยากรห้องสมดุ มาตรฐาน
ส าหรบัแลกเปลี่ยนข้อมลูทางบรรณานุกรมระหวา่งห้องสมดุและมาตรฐาน Z39.5 ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการสบืคน้และแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งห้องสมดุผ่านเครอืขา่ย  

 

 โปรแกรมห้องสมดุ PMB เป็นโปรแกรมทีท่ างานบนเวบ็เป็นหลกั (Web Application)  เป็นโปรแกรม

ประเภทเปิดเผยรหสั หรอื Open source  ทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีวบ็ในการพฒันาทุกระบบงานคอื Web/Library 

2.0 พฒันาด้วยภาษา  PHP   ใชฐ้านขอ้มลู  MySQL Database Server  โดยมหีลกัการพฒันาโปรแกรม

มุง่เน้นการบรหิารจดัการระบบและการใชง้านงา่ยทัง้สว่นงานบรรณารกัษ์และผู้ใช ้บรกิาร   เป็นโปรแกรมที่

เป็นมาตรฐานระดบัโลกซึ่งใชม้าตรฐานของ ISO 2709  ในการจดัเกบ็ขอ้มลู และใช้ Protocol Z 39.50 ใน

การตดิต่อเชื่อมโยงระหวา่งห้องสมดุส าหรบัคน้ขอ้มูลหนังสอืระหวา่งห้องสมดุทีใ่ช้มาตรฐานดงักล่าวอกีทัง้ยัง

มมีาตรฐานสากล ได้แก ่MARC, ISBD, AACR2,  และ OAI Protocol  เป็นต้น 

ผู้รบัผิดชอบ 
 สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
 

วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดมคีวามรู้ ความเข้าใจ

เกีย่วกบัโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
2. เพื่อให้บรรณารกัษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีสามารถบรหิารจดัการ

ห้องสมุดโดยการสร้างฐานข้อมูลทรพัยากรห้องสมุด  การยืมคนืทรพัยากรห้องสมุดในระบบ



ออนไลน์  การจดัเกบ็สถติิ การจดัท ารายงาน และการบรหิารระบบหอ้งสมดุด้วยโปรแกรมระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

3. เพื่อประยุกต์ใชโ้ปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ PMB ในหอ้งสมดุ  

ระยะเวลาอบรม 
 วนัที ่1-2 พฤศจกิายน 2561 

สถานท่ีอบรม  
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ถนนอาคารสงเคราะห์  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 
10240 

ผู้เข้าประชุม 
1. บรรณารกัษ์ เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ  และผู้ปฏบิตังิานในหอ้งสมดุ 
2. ผู้สนใจทัว่ไป 

ค่าลงทะเบียน 
 คา่ลงทะเบยีนรวมเอกสารประกอบการประชมุ อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั 

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

หมายเหตุ 
- โปรดน ำ notebook ของตนเอง เพื่อควำมสะดวกในกำรอบรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการอบรม เร่ือง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมติั PMB ส าหรบัห้องสมุด 

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

วนัท่ี 1 
 8.30 - 9.30 น.  แนะน า ระบบโปรแกรมระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิPMB 
     การบรหิารจดัการผู้ใชร้ะบบ ขอ้มูลระเบยีน (Administration Modula) 
 9.30 - 12.00 น.  การก าหนดเลขหมู่หวัเรื่องในระเบยีนรายการ (Work sheet) 
     การก าหนดเลขประจ าตวัผู้แต่งของหนังสอื(Call Number) 

13.00-16.30 น.  การสรา้งฐานขอ้มลูหนังสอืของห้องสมดุ (Cataloging Module) 
     ระบบการลงรายการ (MARC Format) 
     การก าหนดหมวดหมู ่หวัเรื่อง (AACR II) 
     การเพิม่รายการขอ้มูล (Items) 
วนัท่ี 2 
 8.30 - 10.30 น.  การสรา้งฐานขอ้มลูสมาชกิห้องสมดุ (Library Member)  
     การจดัท าบตัรสมาชกิห้องสมดุ 
 10.30-12.00น.  ระบบบรกิารยมื-คนื (Circulation Module) 
 13.00-15.30 น.  การจดัพมิพ์บารโ์คดั (Barcode) และ เลขเรยีกหนังสอื (Call Number) 
     การตดับารโ์คด้ เลขเรยีกหนังสอื และแถบส ีทรพัยากรห้องสมดุ 
     การจดัท าสถติแิละรายงานของหอ้งสมดุ(Statistic & Report Module) 
 15.30-16.00 น.  การสบืคน้ข้อมลูทรพัยากรหอ้งสมดุ (OPAC Module) 

16.00-16.30 น.  มอบวุฒบิตัร  และถ่ายภาพรว่มกนัเป็นที่ระลึก 
 
 
*ระบบโปรแกรมห้องสมดุอตัโนมตั ิPMB  ประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย  ได้แก่ 
1) ระบบการลงรายการ (Cataloging)  2) ระบบยืมคนื (Circulation) 3) ระบบสบืคน้ (OPAC)  
  4) ระบบรายงาน (Statistic & Report) 5) ระบบบรหิาร (Administration) 
**รวมอาหารวา่ง และอาหารกลางวนั  
***โปรดน ำ notebook ของตนเอง เพื่อควำมสะดวกในกำรอบรม 
 
 


