รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาเว็บไซต์
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
1. โครงการในปีงบประมาณ 2555
1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น (http://www.mahalib.msu.ac.th/localp)
ที่ป ระชุ มคณะทำงำนข้อมูล ท้องถิ่น ได้มอบหมำยให้ คณะทำงำนทุกคนบันทึก รำยละเอียดบรรณำนุกรม
ทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่นตำมมำตรฐำน MARC21 และ export ข้อมูลระเบียนบรรณำนุกรม ในรูปแบบ ISO2709
และ Z39.5 พร้อมกับบริหำรจัดกำรเว็บไซต์เฉพำะสถำบันของตน และมอบหมำยให้นำยสิทธิชัย วิมำลำ เป็นผู้บริหำร
จัดกำรและดูแลเว็บไซต์ในภำพรวม ซึง่ ได้ดำเนินกำรดังนี้
1. เพิ่มข้อมูลรำยละเอียดของสถำบันที่เป็นสมำชิกคณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่นไว้เมนูด้ำนซ้ำย และเพิ่มกำร
เชื่อมโยงไปยังฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมย่อยของแต่ละสถำบัน
2. อบรมกำรบันทึกรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่นและกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ วันที่ 14
พฤศจิกำยน พ.ศ.2554 ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
3. มอบหมำยให้แต่ละสถำบันบันทึกรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศท้องถิ่นที่มีให้บริกำรในสถำบันของตนเข้ำ
ไปที่ฐำนข้อมูล และบริหำรจัดกำรหน้ำเว็บเพ็จสถำบันของตน ผลกำรดำเนินงำน คณะทำงำนได้บันทึก
รำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 25,645 ระเบียน จำแนกได้ดังนี้
สถาบัน
จานวน (ระเบียน)
การจัดการหน้าเว็บไซด์
1.มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
9,002
ดำเนินกำรแล้ว
2. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2,993
ดำเนินกำรแล้ว
3. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
1,143
ดำเนินกำรแล้ว
4. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
292
ดำเนินกำรแล้ว
5. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
91
ดำเนินกำรแล้ว
6. มหำวิทยำลัยทักษิณ
1,252
ดำเนินกำรแล้ว
7. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หำดใหญ่
1,488
ดำเนินกำรแล้ว
8. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
422
ดำเนินกำรแล้ว
9. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2,153
ดำเนินกำรแล้ว
10. มหำวิทยำลัยแม่โจ้
3,008
ดำเนินกำรแล้ว
11. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
43
ดำเนินกำรแล้ว
12. มหำวิทยำลัยนเรศวร
N/A
N/A
13. มหำวิทยำลัยพะเยำ
N/A
N/A
14. มหำวิทยำลัยบูรพำ
606
ดำเนินกำรแล้ว
15 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศรีรำชำ
22
ดำเนินกำรแล้ว
16. มหำวิทยำลัยศิลปำกร
2,724
ดำเนินกำรแล้ว
17. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำแพงแสน
282
ดำเนินกำรแล้ว
18. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
124
ดำเนินกำรแล้ว
19. มหำวิทยำลัยนครพนม
N/A
N/A
20. มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
N/A
N/A
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2. โครงการต่อเนื่อง
2.1.ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเตอร์เน็ต
(http://pulinet.thailis.or.th/localpulinet/searching/) ผลกำรดำเนินงำน มีดังนี้
1. ที่ประชุมคณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่น ได้มอบหมำยให้ นำงณัฐพร เดชชัย เป็นผู้บริหำรจัดกำรและ
ดูแลเว็บไซต์
2. ที่ประชุมได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ในภูมิภำค และมอบหมำยให้แต่ละสถำบันรับผิดชอบชี้แหล่ง
สำรสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ดังนี้
สถาบัน
1.มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ขอบเขตพื้นที่
มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ สกลนคร
นครพนม ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
2. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ขอนแก่น อุดรธำนี หนองบัวลำภู เลย
หนองคำย และบึงกำฬ
3. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี อำนำจเจริญ ยโสธร มุกดำหำร
และศรีสะเกษ
4. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
นครรำชสีมำ
5. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร
6. มหำวิทยำลัยทักษิณ
กระบี่ พังงำ ภูเก็ต และระนอง
7. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หำดใหญ่ สงขลำ พัทลุง และตรัง
8. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัตตำนี ปัตตำนี สตูล ยะลำ และนรำธิวำส
9. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
10. มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ลำปำง แพร่ และน่ำน
11. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
เชียงรำย
12. มหำวิทยำลัยนเรศวร
กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
นครสวรรค์ ตำก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ
อุทัยธำนี
13. มหำวิทยำลัยพะเยำ
พะเยำ
14. มหำวิทยำลัยบูรพำ
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด ระยอง นครนำยก
จันทบุรี ปรำจีนบุรี และสระแก้ว
15. มหำวิทยำลัยศิลปำกร
นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม
และสุพรรณบุรี
16. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำญจนบุรี รำชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
17. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
นนทบุรี และปทุมธำนี
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3. ผลกำรดำเนินงำนของแต่ละสถำบัน มีดงั ต่อไปนี้
สถาบัน
1.มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
2. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
3. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
4. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
5. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
6. มหำวิทยำลัยทักษิณ
7. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หำดใหญ่
8. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
9. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
10. มหำวิทยำลัยแม่โจ้
11. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
12. มหำวิทยำลัยนเรศวร
13. มหำวิทยำลัยพะเยำ
14. มหำวิทยำลัยบูรพำ
15. มหำวิทยำลัยศิลปำกร
16. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน
17. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

จานวน (ระเบียน)
122
934
211
27
130
109
72
70
113
83
54
100
N/A
160
108
28

การสารองข้อมูล












N/A
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4. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฐำนข้อมูล สำรสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ตฉบับสมบูรณ์ ในกำรประชุม
คณะท ำงำนข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ครั้ ง ที่ 3/2554 เมื่ อ วั น ที่ 14-15 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ.2554 ณ ส ำนั ก หอสมุ ด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมมอบหมำยให้ นำงนำยิกำ เดิดขุนทด และนำงณัฐพร เดชชัย เป็น ผู้พิจำรณำขอบเขต
และเกณฑ์กำรคัดเลือกสำรสนเทศให้ชัดเจนและเป็นมำตรฐำน และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ตฉบับ สมบูรณ์ ขณะนี้ อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร นอกจำกนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ นำคู่มือกำร
ปฏิ บั ติ งำนฐำนข้อ มูล สำรสนเทศท้ องถิ่น บนอิน เทอร์ เน็ ต ฉบั บสมบู รณ์ นำลงเผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ข องคณะท ำงำน
เนื่องจำกคู่มือฉบับสมบูรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ในเบื้องต้นได้ดำเนินกำรนำคู่มือฉบับที่นำงณัฐพร เดชชัย ได้จัดทำไว้ แล้วขึ้น
เ ว็ บ ไ ซ ด์ ไ ป พ ล ำ ง ก่ อ น ค ณ ะ ท ำ ง ำ น ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ไ ป ดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง ค ณ ะ ท ำ ง ำ น ข้ อ มู ล ท้ อ ง ถิ่ น
(http://pulinet.thailis.or.th/web/local/) หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงาน
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2.2 เว็บไซต์คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น (http://pulinet.thailis.or.th/web/local/)
ที่ประชุมคณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่น ได้มอบหมำยให้นำงสำวขนิษฐำ ทุมมำกรณ์ เป็นผู้บริหำรจัดกำรและดูแล
เว็บไซต์ และได้ดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ในส่วนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ภำพและข้อควำมต้อนรั บในหน้ ำหลั กของเว็บไซด์ ปัจจุบันเป็นภำพกำรประชุมและกำรศึกษำดูงำนของ
คณะทำงำน ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 30 เมษำยน – 1 พฤษภำคม พ.ศ.2555
2. เพิ่มกำรเชื่องโยง Facebook ของคณะทำงำนที่หน้ำหลักของเว็บไซด์
3. คณะทำงำนที่ส่งข้อมูลมำประชำสัมพันธ์ที่หน้ำหลักของเว็บไซด์ คือ คณะทำงำนจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น
นำงนำยิกำ เดิดขุนทด โดยนำเสนอสไลด์เรื่อง “กำรศึกษำควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร
เพื่อพัฒ นำฐำนข้อมูลอีส ำนสนเทศ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ” ซึ่งได้รับรำงวัล ผู้นำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรดีเด่นโดยวำจำ ในงำนกำรสัมมนำ PULINET วิชำกำร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มกรำคม พ.ศ.
2555 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
4. เมนู “แนะนาบริการ” ซึ่งเป็นส่วนของกำรแนะนำกำรให้บริกำรข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละสถำบัน สถำบันที่ยัง
ไม่มีข้อมูลได้แก่ มหำวิทยำลัยพะเยำ มหำวิทยำลัยนครพนม และมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
5. ปรับปรุงข้อมูลในเมนู “คณะทางาน” โดยเปลี่ยนชื่อและภำพของประธำนคณะทำงำนและเพิ่มรำยชื่อของ
คณะทำงำนปี 2555 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีภำพของคณะทำงำนบำงท่ำนที่เพิ่มเข้ำมำใหม่
6. ปรับปรุงข้อมูลในเมนู “ภาพกิจกรรม” โดยเพิ่มข้อมูลภำพกำรประชุมและกำรศึกษำดูงำนของคณะทำงำน
ครั้งที่ 1/2555 ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ
7. ปรับปรุงข้อมูลในเมนู “รำยงำนกำรประชุม” โดยเพิ่มข้อมูลรำยงำนกำรประชุมคณะทำงำน ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 14-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุม3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ
รำยงำนกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนำเว็บไซด์ คณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่น วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2555
8. ปรับปรุงข้อมูลในเมนู “ผลงำนของคณะทำงำน” โดยเพิ่มข้อมูลตำมมติที่ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนำเว็บไซด์
วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ.2554
- กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนข้อท้องถิ่น
ปีงบประมำณ 2554
- รำยงำนกำรสัมมนำเรื่อง "แนวทำงกำรดำเนินงำนสร้ำงฐำนข้อมูลท้องถิ่น " โดย คณะทำงำนสร้ำง
ฐำนข้อมูลท้องถิ่น ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค วันที่ 27-28 พฤษภำคม พ.ศ.2536
- แหล่งสำรสนเทศท้องถิ่น ปี 2540
- กำรจัดกำรข้อมูลท้องถิ่น ปี 2542
- ข้อมูลท้องถิ่น : ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ ปี 2549
9. กำรเชื่อมโยงเว็บไซต์คณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่นกับฐำนข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละสถำบัน ได้ดำเนินกำรเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซด์และฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่แต่ละสถำบันจัดทำขึ้น ดังนี้
ภาคเหนือ ประกอบด้วย
- อำหำรพื้นบ้ำนล้ำนนำ
- ภำพล้ำนนำในอดีต
- ฐำนข้อมูลสิ่งพิมพ์ภำคเหนือตอนล่ำง
- CMUL Digital Heritage Collection
- E-rare Book
- ฐำนข้อมูลเกษตรภำคเหนือ
- ข้อมูลท้องถิ่นเชียงรำย
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ภาคอีสาน ประกอบด้วย
- กฤตภำคอีสำนอิเล็กทรอนิกส์
- สำรสนเทศท้องถิ่นบนอินเตอร์เน็ต
- เทียนพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี
- วัดในจังหวัดอุบลรำชธำนี
- ภำพเก่ำ...เล่ำเรื่องเมืองอุบล
- พิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอน
- อีสำนสนเทศ
- แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลรำชธำนี
- นิทรรศกำรออนไลน์
- ช่ำงเทียนพรรษำเมืองอุบล
- พระดังเมืองอุบลฯ
- พิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอน 2
- ฐำนข้อมูลงำนหัตถกรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
- วีดิทัศน์รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำน
- อีสำนน่ำรู้
- ฐำนข้อมูลสำรสนเทศอีสำนอิเล็กทรอนิกส์
ภาคกลาง ประกอบด้วย
- นนทบุรีท้องถิ่นของเรำ
- เมื่อมีคลอง ต้องมีเรือ
- ตำมรอยเกียรติยศ ศิลปินถิ่นนนท์
- เมืองนนท์ของหนู
- สวนป่ำ มหำชำติ
- ล่องคลอง ท่องวัด
- ของดีเมืองนนท์
- วิจิตรศิลป์ ในแดนดินบ้ำนปำกเกร็ด
- เหตุเกิดที่บำงพูด
- เมื่อคลองกลำยเป็นแม่น้ำ
- ลำยนิยม
- ค. ควำยไถนำ
- อดีตกำลผ่ำนผนังโบสถ์
- เครื่องปั้นดินเผำนนทบุรี
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย
- ฐำนข้อมูลเว็บไซด์ภำคตะวันออก
ภาคตะวันตก ประกอบด้วย
- กฤตภำคข้อมูลตะวันตก
- ศูนย์ข้อมูลภำคตะวันตก
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ภาคใต้ ประกอบด้วย
- นิทรรศกำรออนไลน์
- จดหมำยเหตุปัตตำนี
- งำนวิจัยจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- หอจดหมำยเหตุ มอ. ปัตตำนี
- คลังปัญญำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- ฐำนข้อมูลข่ำวจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- Information on Southern Thailand
- ฐำนข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้
- จดหมำยเหตุ ม.วลัยลักษณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2555
นำงนำยิกำ เดิดขุนทด
ประธำนคณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่น
ผู้รำยงำน
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