แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
 รายบุคคล  กลุมบุคคล

เลขที.่ ......................

ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี ตุมทอง
ตําแหนง : บรรณารักษ
งาน : บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : นายนิธิภัทร ลิดดิโลว
ตําแหนง : บรรณารักษ
งาน : บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
วันเดือนป : 9 กันยายน 2558
เวลา : 8.00 น. – 16.00 น.
ชื่อการประชุม : OCLC Thai Member Meeting 2015
สถานที่จัด : โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร กรุงเทพฯ
หนวยงานผูจัด : บริษัท Advanced Media Supplies
คาใชจาย
 ไมมี  มี
จํานวน............บาท
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............................
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
 ไดรับ  ไมไดรับ เนื่องจาก...........................................................................
 ไมมี
สรุปสาระสําคัญจากการประชุมไดดังนี้
1. บริการตางๆ ของ OCLC
1.1 WorldCat Local สามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถใหผูใชสืบคน และเขาถึงทรัพยากรของหองสมุดจากทั่วโลกไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โดยจะมี search box ซึ่งทําหนาที่แบบ single-search ติดตั้งเขากับระบบของหองสมุดผูใชสามารถ
เขาถึงแหลงทรัพยากรหองสมุด 3 ระดับ คือ 1) ทรัพยากรของหองสมุดตนเองที่ไดสงเขาฐาน WorldCat 2) ทรัพยากร
ของหองสมุดเครือขายภายในประทศที่จัดตั้งขึ้นภายใต Consortium 3) ทรัพยากรของหองสมุดเครือขายประชาคมโลก
ที่นําเขาขอมูลสูฐาน WorldCat
1.2 Connexion Service เปนบริการ Global Union Catalog ซึ่งหองสมุดสมาชิกเครือขายทั่วโลกรวมมือกันจัดทํา
บรรณานุกรมที่มีความเปนเอกภาพตามมาตรฐานสากลซึ่งจะชวยลดความซ้ําซอน ประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
จัดทําบรรณานุกรม
1.3 WorldShare Collection Evaluation เปนบริการที่จัดทําขึ้นโดย OCLC เพื่อใหหองสมุดสามารถเปรียบเทียบ
Collection ของตนกับหองสมุดทั่วโลกทําใหรูจุดแข็งและจุดออนของ Collection ของตนเอง รวมถึงการวิเคราะหสถิติ
การยืมทรัพยากรของหองสมุดที่มีอยู Circulation Analysis แบบเจาะลึก
1.4 WorldCat Knowledge Base ใชสําหรับบริหารและจัดเก็บรายชื่อวารสารที่อยูในฐานขอมูลออนไลน วารสาร
อิเล็กทรอนิกสและหนังสืออางอิงอิงเล็กทรอนิกส และยังสามารถสืบคนจากกลอง WorldCat Local ได
1.5 Worldshare Interlibrary Loan เปนบริการยืมระหวางหองสมุดสมาชิกในเครือขาย OCLC เมื่อผูใชสืบคนรายการที่
ตองการซึ่งปรากฏอยูในหองสมุดอื่นสามารถติดตอผานระบบสวนกลางของ OCLC โดยมีระบบคิดคาใชจาย มีความ
ปลอดภัยในเรื่องลิขสิทธิ์และยังสามารถสงไฟลอิเล็กทรอนิกสไดถึง 60 MB
1.6 EZproxy เปนโปรแกรมที่ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงฐานขอมูลที่หองสมุดบอกรับโดยไมตองเชื่อมตอ VPN เพียงแต
ล็อกอินเขา EZproxy ดวย Username และ Password ที่กําหนดให ( คลายกับ CL VPN )
1.7 OCL Question Point เปนการบริการแบบ Library Virtual Reference Service ซึ่งผูใชสามรถถามคําถามไดตลอด
24 ซม.
1.8 Web Dewey Service เปนบริการที่ชวยใหหองสมุดที่ใชระบบดิวอี้ มีความสะดวกสบายขึ้นในการลงรายการ

2. การแลกเปลี่ยนประสบการณของผูบริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหงที่ใชบริการของ OCLC ซึ่งสมาชิกประกอบดวย
2.1 อาจารยศรีจันทร จันทรชีวะ ผูอํานวยการ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.2 อาจารยวรารักษ พัฒนเกียรติพงศ ผูอํานวยการ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2.3 อาจารยอารีย กิจจานุกิจ ผูอํานวยการ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.4 อาจารยพรจิตต หมีงาม รองผูอํานวยการ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
เพราะอะไรถึงเลือกใชบริการตางๆ ของ OCLC
- ตัวแทน จากหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา ที่เลือกใชบริการตางๆ ของ OCLC เพราะตรง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการ เปนมหาวิทยาลัยที่มุงสูบริการที่เปนมาตรฐานสากล
- ตัวแทนจาก สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววาเลือกใชบริการตางๆ ของ OCLC เพราะ
ประการแรกตองการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของนานาประเทศทั่วโลก และประการที่สองตองการใหผลงานของ
อาจารยและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเผยแพรสูสากล
- ตัวแทนจาก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลือกใชบริการตางๆ ของ OCLC เพราะ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยคือตองการเปน Digital University และรูสึกประทับใจมากหลังจากไดใช WorldShare
- ตัวแทนจาก สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่แรกในประเทศไทย
ที่เลือกใช OCLC ซึ่งไดมีแนวคิดที่จะใชบริการดังกลาวนี้มานานแลว แตติดปญหาบางประการ อยางไรก็ตามทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเล็งเห็นความจําเปนในอนาคตที่จะตองกาวไปสูความเปนนานาชาติ จึงไดเริ่มนําบริการ
OCLC มาใช นับถึงปจจุบัน เปนเวลา 10 ปแลว จากการลองผิด ลองถูก จนถึงขณะนี้คิดวาไดตัดสินใจถูกตองแลวที่ใช
บริการตางๆของ OCLC
ในประเด็นอื่นๆ ที่ผูบริหารมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน คือ ทุกมหาลัยประสบปญหาเรื่อง การถายโอนขอมูล
รายการบรรณานุกรมเขาในฐานขอมูล เพราะมีบางเขตขอมูล เชน tag 245 จะยายไปอยูที่ tag 880 จึงตองใชเวลา
คอนขางมากในการแกไขรายการบรรณานุกรมใหครบถวนสมบูรณ
ประโยชนที่ไดรับ
1. ผูเขาประชุมวิชาการไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงปนประสบการณในการใชบริการตางๆของ OCLC
2. ไดรับความรู และความเขาใจวิทยาการใหมๆ ในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเพื่อนําไปพัฒนางาน
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา

รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่

ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................

ผูรายงาน นางสาวอัญชลี ตุมทอง
(นางสาวอัญชลี ตุมทอง)
วันที่ 10 กันยายน 2558
ผูรายงาน นายนิธิภัทร ลิดดิโลว
(นายนิธิภัทร ลิดดิโลว)

วันที่ 10 กันยายน 2558
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที่................/.........................../...........
ความคิดเห็นของผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
(.........................................)
วันที.่ .............../.........................../...........
หมายเหตุ : 1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน
2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารที่กํากับดูแล
3. แจงผูรายงานทราบ และจัดเก็บเขาแฟม รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา

