รายงานการประชุม
คณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ
ครั้งที่ 3/2544
วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2544
ณ สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุวนั นา ทองสีสุขใส สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน
2. นายสุชล แกวประทุม
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง รองประธาน
3. นางนันทพร อุดมวินิจศิลป สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. นางสาวฉัตรวรุณ เหมฤดี
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. นางศุภลักษณ จันทรารักษศรี สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. นางสาวเบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. นางสาวดลนภา แววศรี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. นายชัยวัฒน นาชม
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10. นางสมพิศ พรวิริยกุล
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. นางสาวมาลี เสียงไทย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12. นายจีระพล คุมเคี่ยม
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
13. นางเพ็ญแข ประจงใจ
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
14. นางสาวศศิธร ติณะมาศ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. นางสาวพรจิตต หมีงาม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
16. นางสาวหนอย วินัยสุรเทิน สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
17. นางอาภากร ธาตุโลหะ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
18. นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
19. นายสุริยา อภิวันทนากร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
20. นางสาวยุพดี จารุทรัพย
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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21. นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแกว หอสมุดสาขาวังทาพระ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
22. นางวรจิตติ์ ปยะภาณี
สํานักหองสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
23. นางสาวสุทิศา จรียานุวัฒน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยาบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
24. นางสาวสุรีย บุหงามงคล
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
25. นายยุทธนา เจริญรื่น
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
รายนามผูไมมาประชุม
1. ผูแ ทนจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เริม่ ประชุมเวลา 9.30 น.
การบรรยายโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
สืบเนือ่ งจากคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยี
สารนิเทศ มีโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย และไดทราบวานายเอกวรรณ วงศสวัสดิ์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการทบวง
มหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความเปนสากลของการอุดมศึกษา กําลังพัฒนา
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติอยู จึงไดเรียนเชิญทานที่ปรึกษาฯ มาบรรยายโปรแกรมระบบ
หองสมุดอัตโนมัตทิ ที่ า นกําลังพัฒนาใหแกคณะทํางานฯ เพื่อเปนความรูและแนวทางการศึกษาแก
คณะทํางานฯ
นายเอกวรรณ วงศสวัสดิ์กุล ไดบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตั้ง
แตเวลา 9.30 - 12.00 หลังจากนั้นไดมีการอภิปราย ซักถามเกี่ยวกับโปรแกรมระบบหองสมุด
อัตโนมัตทิ กี่ าลั
ํ งพัฒนา ในโอกาสนี้คณะทํางานไดชี้แจงใหที่ปรึกษาฯ ทราบวาคณะทํางานกําลัง
ศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อใหมี
การพัฒนาโปรแกรมกลางที่จะใชไดกับหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง ที่ปรึกษาไดใหคณะทํางาน
เรงดําเนินการสงคุณลักษณะของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ตองการพัฒนาภายในตน
เดือนสิงหาคม 2544 เพราะทางที่ปรึกษามีกําหนดพัฒนาใหเสร็จภายใน 6-8 เดือน
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หลังจากนัน้ ไดเขาสูวาระการประชุมตามรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุนของนายสมพงษ เจริญศิริ
ประธานไดแจงใหทราบวานายสมพงษ เจริญศิริ ตัวแทนจากสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดสงเมลมาแจงใหทราบความเคลื่อนไหววากําลังพัฒนาโปรแกรมรวม
รายการบรรณานุกรมของหนังสือภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุน และไดใหขอเสนอแนะวาประเทศไทย
ควรมีการจัดทํา Union Catalog ใหสาเร็
ํ จกอนที่จะพัฒนาเรื่องระบบหองสมุดอัตโนมัติ ผูที่สนใจ
ติดตอไดที่ spjrsr2001@chaiyo.com
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.2 Spam mail ทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามทีป่ ระธานไดแจงใหทราบทางเมลวาเครื่องเซอรฟเวอรระบบ INNOPAC ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนถูกใชเปนศูนยกลางในการกระจายเมลตาง ๆ (Spam mail) นัน้ บัดนี้ได
แกไขเรียบรอยแลว โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยหนอย วินัยสุรเทิน และบริษัท Innovative
Interfaces, Inc.
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.3 งบประมาณ Union Catalog
ประธานแจงใหทราบวา ไดรับทราบจากเจาหนาที่สํานักงบประมาณที่ไปประเมินผล
โครงการพัฒนาหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาควาในปงบประมาณ 2545 ทางโครงการ
ThaiLIS จะไดรับงบประมาณในการจัดทํา Union Catalog ขอใหเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงาน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.4 การสืบคนของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาวมาลี เสียงไทย แจงวาหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเริ่มใหบริการสืบ
คนขอมูลของหองสมุดผานระบบ Websis และ Webpac โดยสามารถเรียกคนไดจากหนาหลัก
จาก URL ของหองสมุดโดยตรง คือ http://www.library.tu.ac.th.
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.5 การสืบคนของหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา แจงวาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดให
บริการการคนดรรชนีวารสารผาน Webpac สามารถคนไดจากหนาจอหลักของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.6 การสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นางวรจิตติ์ ปยะภาณี แจงใหทราบวาจะมีการประชุมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เรือ่ ง โครงการหองสมุดเสมือน : การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี เปนเจาภาพ โดยจัดที่โรงแรมตะวันนารามาดา ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2544
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
ทีป่ ระชุมไดรบั รองรายงานการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 2/2544 โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 1
หัวขอรายนามผูเขารวมประชุม
ลําดับที่ 14 นางสาวสุดา หมัดอาดํ้า แกเปน นางสาวสุดา หมัดอะดั้ม
หนาที่ 3
บรรทัดที่ 11 นางอรนุช มานะวณิชย แกเปน นางวรนุช มานะวณิชย
บรรทัดที่ 18 จากสมุด แกเปน จากหอสมุด
หนาที่ 4
ขอ 2 ลําดับที่ 3 นางสาวสุดา หมัดอาดํ้า แกเปน นางสาวสุดา หมัดอะดั้ม
หลังจากแกไขรายงานการประชุมแลว ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํางาน
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 2/2544
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วาระที่ 3
เรือ่ งสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 การวิเคราะหการลงรายการบรรณานุกรมของหองสมุดในประเทศไทย
ขณะนีน้ างสาวยุพดี จารุทรัพยกําลังดําเนินการแกไขรายการของหองสมุดที่สงให
แกไขครัง้ ที่ 2 และรายการของหองสมุดที่เพิ่งสงให ประธานไดขอใหเรงทําใหเสร็จ เพราะไดทราบ
ขาววาในปงบประมาณ 2545 โครงการ ThaiLIS จะไดงบประมาณดําเนินโครงการ Union
Catalog ซึง่ หองสมุดควรมีความพรอมที่จะสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
3.2 ความกาวหนาของโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับ
หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ประธานไดแจงใหทราบวาคณะทํางานโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมัตสิ าหรั
ํ บหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2544 ซึง่ ไดกําหนด
1. วัตถุประสงค
1.1 เพือ่ ศึกษาถึงระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
และคาบํารุงรักษา
1.2 เพือ่ ผลักดันใหมีการพัฒนาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติใหเปนโปรแกรมกลางที่ใชได
ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2. แผนการดําเนินงาน
2.1 ศึกษาระบบหองสมุดอัตโนมัติที่กําลังมีการพัฒนาในปจจุบัน โดย
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2544 เชิญนายเอกวรรณ วงศสวัสดิ์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัยไปบรรยายเรื่องโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่นายเอกวรรณ
วงศสวัสดิ์กุลกําลังพัฒนา
- วันที่ 7 กันยายน 2544 จัดไปดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และจะใหมีการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ณ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสนุ ทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญดวย
- ในเดือนธันวาคม ศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง และจะจัดใหมีการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศดวย
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2.2 ศึกษาหาขอมูลการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ซึง่ จะสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระบบที่ใช ระยะเวลาที่จัดซื้อ คาใชจาย คุณลักษณะของ
โปรแกรมที่ตองการ โดยแยกเปนโมดูลตาง ๆ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโปรแกรมกลาง ซึ่งจะ
ใหเสร็จสิ้นเดือน พฤษภาคม 2545
หลังจากทีไ่ ดหารือกับที่ปรึกษาฯ แลว ที่ปรึกษาไดขอใหคณะทํางานเรงดําเนินการสงคุณ
ลักษณะของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ตองการภายในตนเดือนสิงหาคม 2544 ประธาน
จึงไดขอใหหองสมุดแตละแหงสงรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมที่ตองการไปใหที่ประธาน
โดยดวน สวนการศึกษาดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติที่กําลังพัฒนาก็ยังคงมีตอไป
3.3 โครงการแลกเปลี่ยน URL ของฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ
เนือ่ งจากเห็นวาโครงการเดิมที่กําหนดไว จะไดประโยชนไมมากเทาที่ควร นายจีระ
พล คุม เคีย่ มจึงไดเสนอความคิดใหม โดยการใหสืบคนครั้งเดียวสามารถไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ
พรอมกัน โดยไดเสนอ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ใหมี server กลางทีร่ วมระเบียนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธและ URL ของสาระ
สังเขปวิทยานิพนธ โดยนายจีระพล คุมเคี่ยมจะเขียนโปรแกรมดึงขอมูลของระเบียนบรรณานุกรม
จากแตละแหงมาเก็บไวที่ server กลางโดยอัตโนมัติ แตหองสมุดที่เปนเจาของระบบจะตองให
สิทธิในการเขาใชระบบอัตโนมัติและกําหนดสิทธิในการดึงขอมูล ถายโอนขอมูล สวนการสืบคน
หองสมุดจะตองมีโปรแกรมการสืบคนไวที่ web page ของหองสมุด ซึ่งจะใหเลือกวาจะคนของ
หองสมุดของตนหรือคนจากฐานขอมูลกลาง เมื่อคนไดแลว ระบบกลางจะปรากฏระเบียน
บรรณานุกรม และ URL ของสาระสังเขปวิทยานิพนธ วิธีนี้โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของ
แตละแหงตองมีทางเลือกให load ขอมูล
วิธที ี่ 2 พัฒนาโปรแกรมใหทําการคนหาไดแบบ parallel searching คือคนครั้งเดียวไดจาก
หลายฐานขอมูล โดยแตละแหงจะปรากฏเปน 1 หนาตาง (window) วิธนี หี้ องสมุดแตละแหง
เพียงแตนําโปรแกรมที่นายจีระพล คุมเคี่ยม พัฒนาขึ้นไปใสไวที่ web site ของหองสมุด ไมตอง
มี server กลาง ที่รวมระเบียนบรรณานุกรมของแตละแหง
ทีป่ ระชุมไดเลือกใชวิธีที่ 2 เพราะสะดวกกวา และปลอดภัยกวา เพราะไมตองเขาไปยุง
เกีย่ วในระบบหองสมุดอัตโนมัติของแตละแหง และไดตั้งชื่อ search engine นี้วา Thai
Academic Libraries Search Engine ซึง่ สามารถนําไปใชในการคนทรัพยากรสารนิเทศอยาง
อื่น ๆ ไดดวย
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3.4 โครงการฝกอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธและเชื่อมโยง
กับฐานขอมูลบรรณานุกรม
ทีป่ ระชุมมีมติใหมีการจัดอบรมใหแกบุคลากรของหองสมุดตาง ๆ ในวันที่ 24 ตุลาคม
2544 ณ ศูนยคอมพิวเตอรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยเก็บคาลง
ทะเบียนคนละ 300 บาท รับจํานวน 30 คน สวนคณะทํางานฯ นั้นทางนางเพ็ญแข ประจงใจจะ
บรรยายใหฟง ในวันที่ประชุมคณะทํางานฯ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
นางเพ็ญแข ประจงใจ รับเขียนโครงการ สวนการทําหนังสือเชิญนั้นประธานรับที่จะนําไป
พิจารณาวิธีดําเนินการ
3.5 การศึกษาการติดตั้ง Union Catalog
สืบเนือ่ งจากประธานไดรับทราบจากเจาหนาที่สํานักงบประมาณที่ไปทําการ
ประเมินระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มหาวิทยาลัยขอนแกนวาในปงบประมาณ 2545 โครงการ
ThaiLIS จะไดรบั งบประมาณในการดําเนินการโครงการ Union Catalog ขอ ใหเตรียมแผนการ
ดําเนินงานไว ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการวิเคราะหการลงรายการใหเครื่องอานไดของ
หองสมุดตาง ๆ ทีค่ ณะทํางานกําลังทําอยูก็เปนการเตรียมตัวอยางหนึ่ง และไดหารือที่ประชุมเกี่ยว
กับการศึกษาขอมูลระบบ Union Catalog ทีม่ อี ยูใ นปจจุบัน ซึ่งที่ประชุมเห็นพองตองกันวาควรทํา
การศึกษาขอมูลโดยเร็ว โดยในวันที่ 27 กรกฏาคม 2544 บริษัท Best Book ไดจัดใหมีบรรยาย
และหารือเกี่ยวกับ Union Catalog โดยเจาหนาที่จาก OCLC ขอใหคณะทํางานไปฟงดวย และ
จะเชิญบริษัท Book Promotion Services ไปบรรยายเกี่ยวกับ Union Catalog ทีบ่ ริษทั พัฒนาอยู
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2544 ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจะเชิญคณะ
ทํางานกลุม วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขารวมฟงดวย
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส
ประธานคณะทํางาน

