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ผลการดําเนินงานรอบ 5 ป เครือขายสารสนเทศนครราชสีมา  

ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 

Nakhon Ratchasima Information Network : NARINET 
 

นางสาวธันยกานต สินปรุ และ นางสาวยุพาพร ประกอบกิจ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

บทคัดยอ 

 ในปจจุบัน ขณะที่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกตางประสบกับปญหาวิกฤตทางการเงิน และมีการแขงขันทางดาน

เศรษฐกิจ และการศึกษามากขึ้น องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางเห็นถึงความสําคัญของการแสวงหาความ

รวมมือระหวางองคกร เชน สถาบันอุดมศึกษาของไทย เปนกลุมสถาบันที่มีความพยายามในการสรางความรวมมือ

ดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือระหวางหองสมุด (Library Co-Operation) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใช

ทรัพยากรรวมกัน (Library Resource Sharing) ซึ่งความรวมมือนี้ไดมีพัฒนาการมาเปนเวลายาวนาน เชน ขายงาน

หองสมุดสวนภูมิภาค (PULINET) เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) เปนตน 
 เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Information Network : NARINET) 

ซึ่งนับเปนโครงการตนแบบเพื่อหาแนวทางในการใชทรัพยากรทุกๆ ดานรวมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนภารกิจที่เกื้อหนุนตอความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนในระดับพื้นฐานของจังหวัด

นครราชสีมา ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในระยะ 5 ปแรก เครือขายฯ ไดมีกิจกรรมและผลิตผลงานอยางตอเนื่อง 

ภายใตการดําเนินงานโครงการตางๆ ไดแก โครงการแบงปนทรัพยากร โครงการสหบรรณานุกรมสารสนเทศ

นครราชสีมา โครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา ซึ่งความรวมมือนี้นําไปสูการแบงปนและ

การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา และเปนทางออกในภาวะที่ประเทศชาติประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเชน

ในปจจุบัน 
 

คําสําคัญ 

ความรวมมือระหวางหองสมุด / เครือขายสารสนเทศ นครราชสีมา / เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 

ความนํา 

 ในปจจุบันขณะที่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกตางประสบกับปญหาวิกฤตทางการเงิน อีกทั้งยังมีการ
แขงขันทางดานเศรษฐกิจและการศึกษามากข้ึน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางเห็นถึงความ สาํคญั
ของการแสวงหาความรวมมือระหวางองคกร สถาบันอุดมศึกษาของไทยเปนกลุมสถาบนัทีม่คีวาม พยายาม
ในการสรางความรวมมือดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือระหวางหองสมุด (Library Co-
Operation) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใชทรัพยากรรวมกัน (Library Resource Sharing) ซึ่งความ
รวมมือระหวางหองสมุดนี้ ไดมีพัฒนาการมาเปนเวลายาวนาน เชน ขายงานหองสมุดสวนภูมิภาค 
(PULINET) เครือขายควาวมรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) เปนตน 
 จังหวัดนครราชสีมา เปนอีกหนึ่งตัวอยางของการสรางความรวมมือระหวางหองสมุดซึ่งจะได
แนะนําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครือขาย ดังนี้ 
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เครือขายสารสนเทศนครราชสีมา : NARINET (Nakhon Ratchasima Information Network) 

 เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนับเปนโครงการตนแบบเพือ่หาแนวทางใน
การใชทรัพยากรทุกๆ ดานรวมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนภารกิจ
ที่เกื้อหนุนตอความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนในระดับพ้ืนฐานของจังหวัดนครราชสีมา 
 

วัตถุประสงคของการตั้งเครือขาย 

1. เพื่อสงเสริมการจัดการระบบสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ ของสถาบันอุดม 
ศึกษานครราชสีมาใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา 
3. เพื่อเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการสาขาตางๆ และโคราชศึกษาที่สําคัญของจังหวัด

นครราชสีมา 
 

สมาชิกเครือขาย 

1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 

นครราชสีมา 
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4. สํานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
5. สํานักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
6. หองสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
7. หองสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

 

โครงสรางการบริการ 

1.  ระบบบริหาร 

 โครงสรางการบริการเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา ประกอบดวยคณะกรรมการที่
ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางาน 3 คณะ ดังแผนภูมิแสดงโครงสรางการบริการดังนี้ 
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 องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะทํางานมีดังนี้ 

1.1 กรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย อธิการบดีของสถาบันสมาชิกเครือขายอุดมศึกษา

นครราชสีมา ซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน และจัดหางบประมาณ
สนับสนุน คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

 รองผูอํานวยการฝายสงเสริมการศึกษา หองสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา 

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ผูอํานวยการศูนยขอมูลทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ผูอํานวยการสํานักบรรณสารและสารสนเทศมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสานนครราชสีมา 

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
  
 โดยกรรมการอํานวยการ 1 ทานทําหนาที่ประธานซึ่งไดมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
อํานวยการทั้งหมด และอีก 1 ทาน ทําหนาที่เลขานุการ ซึ่งไดมาจากการแตงตั้งของประธาน โดย
คณะกรรมการอํานวยการทําหนาที่กําหนดนโยบายดําเนินงานกิจกรรมตางๆ วางแผนการใชและอนุมัติ
งบประมาณ การแตงตั้งคณะทํางานรวมทั้งอํานวยการ กํากับดูแลและประสานงานเพื่อใหการดําเนินงาน
ของเครือขายเปนไปโดยราบร่ืนและสอดคลองวัตถุประสงคของเครือขาย 

คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะทํางานสารสนเทศ
ทองถิ่น 

คณะทํางานบริการและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
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1.2 คณะทํางานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงาน

บริการและงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศแตละสถาบันหรือบุคคลอื่นตาม
ความเหมาะสม ทําหนาที่รวมกันสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด กําหนดระเบียบวิธีการใชทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท กําหนดวิธีบริการยืมระหวาง
หองสมุดและพัฒนาระบบการยืมระหวงหองสมุดใหบริการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน กําหนด
รูปแบบและวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศของผูใช เพื ่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาบริการรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัตงาน 

1.3 คณะทํางานสารสนเทศทองถิ่น ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศทองถิ่น

ของแตละสถาบันหรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสม ทําหนาที่ในการจัดหาและจัดเก็บสารสนเทศ
นครราชสีมาในสื่อรูปแบบตางๆ ใหสมบูรณ จัดสรางฐานขอมูลสารสนเทศนครราชสีมารวมกับ
คณะทํางานที่เกี่ยวของ กําหนดมาตรฐานและหลักการในการลงรายการบรรณานุกรม เผยแพรฐาน 
ขอมูลสารสนเทศนครราชสีมาใหมีการใชอยางกวางขวาง และศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศของ
ผูใชเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาบริการรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.4 คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ผู รับผิดชอบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศของแตละสถาบัน หรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสม ทําหนาที่ใน
การประสานงานกับคณะทํางานสารสนเทศทองถิ่น และคณะทํางานบริการและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินกิจกรรมของทั้งสองคณะทํางาน รวมทั้ง
กําหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและโปรแกรม และรวมมือกับคณะทํางานพัฒนา
ฐานขอมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

2.  ระบบสารสนเทศ 

 การจัดการฐานขอมูลอยูในรูปแบบรวมฐานขอมูล (Central Database) และใชมาตรฐาน
การบันทึกขอมูลแบบ Metadata 

 

3.  ระบบโทรคมนาคม  

 การเชื่อมโยงระบบเครือขายของแตละสถาบัน ภายใตเครือขายสารสนเทศนครราชสีมาอยูใน
รูปของ Physical Union Catalog โดยแตละสถาบันฯ ตองมีระบบเครือขายเปนของตนเองและเชือ่มโยง
กับภายนอกได ซึ่งแตละสถาบันจะทําหนาที่ปอนขอมูลที่รวบรวมมาไดเขาสูระบบกลาง ผานระบบ
เครือขาย Internet เมื่อผูใชคนสารสนเทศจากฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศนครราชสีมาจะสามารถ
ทราบไดทันทีวา คําคนที่พิมพลงในระบบมีจํานวนเทาไร และจัดเก็บไวที่สถาบันใดบาง 

 การดําเนินงานเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา ในระยะ 5 ปแรก (พ.ศ.2547-2552) 
ประกอบดวยการดําเนินโครงการยอย 3 โครงการ ไดแก โครงการแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ โครงการ 
สหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมา และโครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นโคราช  
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ซี่งแตละโครงการมีแนวคิดดังนี้ 

 โครงการแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ 

ปจจุบันทรัพยากรสารสนเทศไดรับการผลิตขึ้นจํานวนมหาศาลในรูปแบบที่แตกตางกัน 
แตโดยขอเท็จจริงคือ ไมมีสถาบันบริการสารสนเทศแหงใดที่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได
ครอบคลุมความตองการของผูใชอยางครบครัน การดําเนินโครงการนี้จะชวยใหเกิดการประหยัด
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยลดการซื้อที่ซ้ําซอนกันได นอกจากนี้ผูใชยังสามารถ
ขยายขอบเขตการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไปยังสถาบันสมาชิกเครือขาย ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดย
จัดใหกิจกรรมการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) หรือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกันใน
รูปเครือขาย (Consortium) 

 โครงการสหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมา 

      จังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองเกาแกที่มีการสะสมอารยธรรมมาหลายยุคหลายสมัยและมี
พัฒนาการจากอดีตสูปจจุบันอยางเปนระบบ สารสนเทศนครราชสีมาจึงเปนสารสนเทศที่ทรงคุณคาทั้ง
ทางดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และอื ่นๆ ปจจุบันสถาบันบริการสารสนเทศของ
สถาบันสมาชิกเครือขายอุดมศึกษานครราชสีมา ไดจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศนครราชสีมาจํานวน
หนึ่งในลักษณะตางคนตางทํา ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการเขาถึงของผูใช กลาวคือผูใชตองใชเวลามากใน
การเขาถึงสารสนเทศที่ตองการจากสถาบันบริการสารสนเทศแตละแหง ดังนั ้นการจัดทํารายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับนครราชสีมา ใหอยูในรูปแบบดิจิตอลที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันสามารถคนคืนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมาจึงเปน
เครื่องมือที่ชวยใหผูคนควา สามารถเขาถึงสารสนเทศนครราชสีมาจากแหลงเดียวไดครอบคลุมทุกดานโดย
ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ 

 โครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นโคราช 

      ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความสามารถในการใชความรูจากประสบการณสรางสรรคงานเพือ่
การพัฒนาและการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่นนั้นๆ ในแตละพื้นที่ตางมีบุคคลในทองถิ่นที่ไดสั่งสมความรู 
ความสามารถ ประสบการณตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ ตามแขนงสาขาวิชาตางๆ กัน อาทิ 
เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ จึงควรคาแกการ
อนุรักษและสืบทอด ในอดีตการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นยังอยูในวงจํากัด อยางไรก็ตามในปจจุบัน
การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นไดขยายวงกวางไปสูสาธารณชนทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากไดรับการ
กระตุนและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถ
ถายทอดความรูไดอยางกวางขวางและหลากหลายรูปแบบ โครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญา
ทองถิ่นโคราชจึงมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม จัดระบบ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นโคราชใหอยูในรูป
ขอความเต็ม (Fulltext) และมัลติมีเดีย (Multimedia) เพื่อเปนแหลงสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น
โคราชที่สมบูรณและเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโคราชใหคงอยูตลอดไป 
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กิจกรรม/ผลงาน 

 ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในระยะ 5 ปแรก เครือขายฯ ไดมีกิจกรรมและผลิตผลงานอยาง
ตอเนื่อง ภายใตการดําเนินงานโครงการตางๆ ดังนี้ 

 1.  โครงการแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ 

 แผนพับ โปสเตอรและชุดนิทรรศการประชาสัมพันธเครือขายฯ 

 คูมือการใหบริการยืมระหวางหองสมุดและคูมือการใชงานเครือขายสารสนเทศ
นครราชสีมา 

 ใหบริการยืมระหวางหองสมุดและสําเนาเอกสารรวมกัน 

 2.  โครงการสหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมา 

 จัดทําฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา โดยสามารถสืบคนไดที่ 
www.narinet.in.th หรือ http://203.158.6.11/ 

 จัดทําบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกสภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา 

 จัดทําหนังสือบรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา พรอมซีดี-รอม 

 จัดทําหนังสือบทคัดยองานวิจัยโคราชศึกษา พรอมซีดี-รอม 

 จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการสารสนเทศทองถิ่น 

 จัดอบรมทางวิชาการเรื่องการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน Metadata และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการสารสนเทศทองถิ่น กรณีศึกษา นนทบุรีศึกษา 

 3.  โครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา 

 จัดทําสื่อประสมภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมาไดแก พุทธทายาทในโคราช ศิลปน
แหงชาติ : กําปน บานแทน ขนมจีนประโดก หมี่ตะคุ วัดในเขตเมืองนครราชสีมาและ
คําขวัญเดิมของจังหวัดนครราชสีมา 

 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

 บทเรียนเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับสารสนเทศทองถิ่นนครราชสีมา 

 หนังสือการตูนภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมาและซีดี-รอม ไดแก หมี่ตะคุ  
     ขนมจีนประโดก 

http://www.narinet.in.th/
http://203.158.6.11/
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ประโยชนที่ไดรับจากการสรางเครือขายความรวมมือ 

 ดานการปฏิบัติงานของสถาบันบริการสารสนเทศสมาชิกเครือขายฯ 

      เกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา ประหยัดงบประมาณในการจัดหา จัดเก็บ และ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งสถาบันบริการสารสนเทศของเครือขายอุดมศึกษานครราชสีมา ไดรับ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน และจังหวัดนครราชสีมามีแหลงการ
เรียนรูทางวิชาการและโคราชศึกษาที่สมบูรณ 

 ดานผูใชบริการ 

     สามารถขยายขอบเขตการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่อยูตางสถาบัน การไดรับสาร-
สนเทศที่รวดเร็วและทันกับความตองการ อีกทั้งสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดโดยไมมีขอจํากัด
ดานเวลาและสถานที่โดยสามารถสั่งพิมพหรือดาวนโหลดขอมูลที่ตองการไดทันที เปนการประหยัด
คาใชจายและเวลาในการเดินทางและสามารถเขาถึงขอมูลไดพรอมๆ กันหลายคนในเวลาเดียวกัน 

 ดานผูปฏิบัติงาน 

      การฝกอบรม ประชุม สัมมนา ทําใหผูปฏิบัติงานไดรับความรูเพิ่มข้ึน สามารถนําไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการปรึกษาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและความ
คิดเห็นระหวางกัน จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานของสถาบันบริการสารสนเทศแตละแหง 
สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดการบริการที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งการมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน จะทําใหสามารถลดความซ้ําซอนในการดําเนินงานดานการลงรายการได 
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บทสรุป 

 การจัดตั้งเครือขายสารสนเทศนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Information Network – 
NARINET) ชวยใหสถาบันบริการสารสนเทศของจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 7 สถาบัน รวมมือกันกําหนด
แนวทางและพัฒนาการดําเนินงานอันจะนําไปสูการแบงปน และการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
อยางคุมคา และเปนทางออกในภาวะที่ประเทศชาติประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเชนในปจจุบัน 

 
 

 
 

 


