แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
รายบุคคล กลุมบุคคล

เลขที.่ ......................

ชื่อ - สกุล : นางปภาดา นอยคํายาง
ตําแหนง : บรรณารักษ
งาน : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นายทรงยศ ขันบุตรศรี
ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งาน : งานเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายนิธิภัทร ลิดดิโลว
ตําแหนง : บรรณารักษ
งาน : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นายกันตพงศ พุมอยู
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
งาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร : โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย
วันเดือนป : 7 สิงหาคม 2558 เวลา : 09.00-12.00 น.
สถานที่จัด : หอง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนวยงานผูจัด : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร และฝายวิจัย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาใชจาย
ไมมี มี จํานวน.....บาท
เบิกจายจากงบประมาณ แผนดิน เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............................
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ไดรับ ไมไดรบั เนื่องจาก...........................................................................
ไมมี
สรุปสาระสําคัญ
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย มีเนื้อหาในการบรรยายแบงออกเปน 2 ตอน คือ 1)
การจัดการคลังภาพดิจิทัลอักษรศาสตรบรมราชกุมารี: งานวิจัยดานมนุษยสารสนเทศในยุคไซเบอร โดยจะเนนไปที่หลักการ
จัดการภาพ และความสามารถของโปรแกรมจัดการคลังภาพที่มีชื่อวา OMEKA 2) การวิจัยดานมนุษยสารสนเทศ: พรมแดนที่ไม
สิ้นสุด โดยจะเนนไปที่การยกตัวอยางการจัดการขอมูลของศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีการรวบรวม
ขอมูลทั้งที่เปนภาพและอักษร เกี่ยวกับทุกทองที่ในประเทศไทยมารวมไวที่สวนกลางสําหรับใหประชาชนสืบคน ซึ่งสรุปภาพรวม
ได ดังนี้
การจัดการคลังภาพดิจิทัลอักษรศาสตรบรมราชกุมารี: งานวิจัยดานมนุษยสารสนเทศในยุคไซเบอร
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และ อาจารย ดร. ทรงพันธ เจิมประยงค ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนื่องในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเสนอโครงการวิจัยเรื่อง
การจัดการคลังภาพดิจิทัล “อักษรศาสตรบรมราชกุมารี” ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองของคณะอักษรศาสตรใน
วโรกาสอันเปนมหามงคลนี้ โดยภาควิชาฯ จัดหา จัดเก็บ และใหบริการสืบคนพระฉายาลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตรอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะเปนคลังทรัพยากร

สารสนเทศที่ผูสนใจสามารถเขาถึงและมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับพระฉายาลักษณ (metadata) ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ผานเว็บ และไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวนตามหลักบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
คลังภาพดิจิทัลอักษรศาสตรบรมราชกุมารี ( http://www.princessmcs.org/)

ใชระบบจัดการคลังภาพที่มีชื่อวา OMEKA (Version 2.3) ซึ่งเปนระบบ Content Management System (CMS) เปน
ซอฟทแวรแบบ Open Source ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
- สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Linux และ Apache ได
- ทํางานรวมกับ database โดยใช MySQL 5 และ PHP 5
- ออกแบบมาเพื่อเปน online digital collection โดยเฉพาะ
- สามารถทํา nesting collection ได กลาวคือ เปนลักษณะของ collection ใหญ ที่แยกออกมาเปน collection ยอยๆได
และยังสามารถใช Dublin Core ไดในระดับ collection และ item
- สามารถรับรูปภาพจากภายนอก และทํางานรวมกับ ImageMagick ได
- OAI-PMH Supported
- Atom, DCMESXML, JSON, and RSS2
- CSV, EAD
- Tagging
- Controlled vocabularies (e.g. LCSH)
- เปนระบบที่สนับสนุนภาษาไทย
โดยมีเทคนิคการลงรายการภาพโดยสรุป ดังนี้
1) การบรรยายภาพ – จะบันทึกขอมูลใดบาง รายละเอียดมากนอยแคไหน
2) การแสดงขอมูล – รูปแบบการจัดแสดงขอมูล ควรเนนการแสดงภาพมากกวาตัวหนังสือ
3) การเลือกใชคํา – ตองมีความสม่ําเสมอ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจกําหนด data entry dictionary ขึ้นมาเพื่อเปน
รูปแบบในการเลือกใชคํา
4) บันทึกลงไฟล CSV – จะชวยใหงายตอการตรวจสอบ และประหยัดเวลาในการลงรายการภาพ เนื่องจากสามารถทําใน
MS Excel แลว import ไปยัง database ได

5) เลือกจํานวนเขตขอมูลอยางเหมาะสม – ไมงายและไมซับซอนจนเกินไป
การวิจัยดานมนุษยสารสนเทศ: พรมแดนที่ไมสิ้นสุด โดย อาจารยทัศนีย เจริญพร ภาควิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยากรกลาวถึง Human Information Behavior (HIB) เปนการศึกษาวิธีการเพื่อเขาใจวิธีการที่มนุษยมีปฏิสัมพันธกับ
สารสนเทศ สารสนเทศเกิดขึ้นจากการสราง (Create) การคนหา (Seek) และการใช (Use) วิทยากรไดนําเสนอคลังขอมูลตางๆ
ที่เปน Open data เชน http://www.data.gov/ (ของสหรัฐอเมริกา) และของไทย ไดแก http://www.data.go.th/ รวมทั้ง
การเกิด Big data และ linked open data ซึ่งจะมีขอมูลที่เชื่อมโยงกันถึงไดหมด
0
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linked open data จะเห็น WorldCat อยูทางมุมขวาของภาพ

จากนั้นไดกลาวถึงศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม (http:/m-culture.in.th/) เปนตัวอยางฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลทุกอยาง
ทางวัฒนธรรมไวเปนฐานขอมูลของชาติ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับ NECTEC ประกอบดวยขอมูลของ
บุคคลหรือองคกรทางวัฒนธรรม เชน ปราชญชาวบาน บุคคลสําคัญทางศาสนา เปนตน สิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรม รวมถึง
โบราณวัตถุ หนังสือ งานศิลปะ เครื่องแตงกาย วิถีชีวิต ภูมิปญญา ตลอดจนสถานที่ทางวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยว ทั้ง
ภาพถายและวีดิทัศน ซึ่งเปนตัวอยางในการจัดการ Big Data ที่มีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขามาแบงปน
ขอมูล โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูกลั่นกรองขอมูลอีกชั้นหนึ่ง
ประโยชนที่ไดรับ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการคลังภาพอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการจัดเก็บ คนคืน และเผยแพรผานสื่อออนไลน
โดยผานซอฟทแวร OMEKA ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับภาพถายกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ของหองสมุดได ซึ่งจะชวยให
การจัดเก็บภาพเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว และเปนระบบ อีกทั้งถาสามารถนําภาพออกเผยแพรสูสาธารณะได ก็จะเปนการ
เสริมสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธหองสมุดไดอีกทางหนึ่ง

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา

รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่

ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ผูรายงาน.......................................................
(นางปภาดา นอยคํายาง)
ผูรายงาน.......................................................
(นายทรงยศ ขันบุตรศรี)
ผูรายงาน.......................................................
(นายนิธิภัทร ลิดดิโลว)
ผูร ายงาน.......................................................
(นายกันตพงศ พุมอยู)
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที่................/.........................../...........
ความคิดเห็นของผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที่................/.........................../...........
หมายเหตุ : 1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน
2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารที่กํากับดูแล
3. แจงผูรายงานทราบ และจัดเก็บเขาแฟม รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา

