
รายงานการประชุม
คณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ

คร้ังท่ี 2/2544
วันจันทรท่ี 19 มีนาคม  2544

เวลา 9.00 น.
ณ สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา

……………………………………………….

รายนามผูเขารวมประชุม

1. นางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
2. นายสุชล  แกวประทุม สํ านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง  รองประธาน
3. นางสาวฉัตรวรุณ  เหมฤดี สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.   นางศุภลักษณ  จันทรารักษศรี สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.   นางเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5.   นายวีระชัย  เตชะวัชรีกุล สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6.   นางสาวเบญจวรรณ  อรสุทธิกุลชัย สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.   นางสาวดลนภา   แววศรี สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.   นางสาวสุภาภรณ  บุตรดีวงษ สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.   นางสมพิศ   พรวิริยกุล สํ านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. นางสาวมาลี  เสียงไทย สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
11. นายวิษณุ  กุหลาบ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12. นายจีระพล  คุมเค่ียม สํ านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
13. นางเพ็ญแข  ประจงใจ สํ านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
14. นางสาวสุดา  หมัดอาด้ํ า สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
15. นางสาวศศิธร  ติณะมาศ สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร
16. นางสาวพรจิตต  หมีงาม สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล
17. นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน สํ านักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
18. นางอาภากร  ธาตุโลหะ สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา
19. นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา
20. นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา
21. นายสุริยา  อภิวันทนากร สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ
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23. นายสมพงษ  เจริญศิริ สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24.  นางสาวอาภรณ   ไชยสุวรรณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เลขานุการ
รายนามผูไมมาประชุม
1. นางสาวยุพดี  จารุทรัพย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.   นางสาวเชาวลี  เชิญขวัญแกว หอสมุดสาขาวังทาพระ  สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

เร่ิมประชุมเวลา 9.35 น.

วาระที่  1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ

คณะทํ างานมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ  ดังนี้
1. ประธานแจงใหทราบวาไดใหนายจีระพล คุมเค่ียม จัดทํ า listserve ของคณะทํ างานฯ  ทานใดที่ยังไม

มีชื่อใน listserve ของกลุม  ใหกรอก e-mail address ลงในแบบฟอรมดวย  เพื่อจะไดเพิ่มเติมรายชื่อ
ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

2. นายจีระพล  คุมเค่ียม    สํ านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ แจงวาผู
อํ านวยการคือ  อาจารยธนากร  เกียรติบันลือ  ไดขอลาออกจากตํ าแหนง  รองผูอํ านวยการคือ
อาจารยอรนุช   เผาจินดา    รักษาการแทนผูอํ านวยการ
ที่ประชุมรับทราบ

3. นายสมพงษ  เจริญศิริ     สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แจงวา  มีรองผูอํ านวยการ
ฝายบริการ  คือ  นางสาวชลธิชา  นาลอ
ที่ประชุมรับทราบ

4. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ที่ประชุมไดเลือกใหนายสุชล  แกวประทุม  เปนรองประธาน
คณะทํ างานและนางสาวอาภรณ  ไชยสุวรรณ เปนเลขานุการคณะทํ างานนั้น  ประธานไดทํ าหนังสือ
ขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาของทั้งสองทานแลว
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุม  คณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ   ครั้งที่  1/2544  โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่  1
หัวขอ  ผูเขารวมประชุม

ลํ าดับที่  6  แกไขจากนางสาวดาวนภา  สุขะนนท  เปนนางสาวดาวนภา  สุยะนนท
ลํ าดับที่  8  แกไขจากนายชัยวัฒน   นาชม  ศูนยบรรสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปนนายชัยวัฒน   นาชม  สํ านักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนาที่  2
วาระที่  1  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ
หัวขอที่  2  แกไขจาก  นายชัยวัฒน  นาชม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แจงวามีรองผูอํ านวยการศูนย
บรรณสารสนเทศคนใหม  คือ อาจารยมณฑา  วิศวไพศาล   เปนนายชัยวัฒน  นาชม  มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช  แจงวาสํ านักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีผูอํ านวยการสํ านักบรรณสาร
สนเทศคนใหม  คือ นางบุญฑา  วิศวไพศาล  บรรณารักษเชี่ยวชาญระดับ  9      และนางอรนุช  มานะวณิชย  
บรรณารักษชํ านาญการระดับ  8  เปนรองผูอํ านวยการ
หนาที่  3
หัวขอ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

ขอตัดขอความออกทั้งหมด
หนาที่  4
วาระท่ี  3  เร่ืองสืบเน่ือง

บรรทัดที่ 9  แกไขจาก ประกอบดวยประธานเปนประธานคณะทํ างาน  คุณยุพดี  จารุทรัพย  จากสมุด
พระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนเลขานุการ  เปน  ประกอบดวยนางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส  
เปนประธานคณะทํ างาน  และมีผูแทนจาก  4 สถาบันเปนคณะทํ างาน
หนาที่  5

บรรทัดที่  6  แกไขจาก มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประทศไทย    เปนมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทย

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองและพิจารณา
วาระท่ี  3.1 การวิเคราะหการลงรายการบรรณานุกรมของหองสมุดในประเทศไทย

ประธานแจงใหทราบวานางสาวยุพดี  จารุทรัพย   จากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   ไดจัดสงแฟมขอมูลการลงรายการของหองสมุดใหกับมหาวิทยาลัย 3 แหงที่ยังไมไดรับ  คือ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง   และขอใหจัดสงคืนนางสาว
ยุพดีประมาณตนเดือนเมษายน

วาระท่ี  3.2 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย

ที่ประชุมไดมีการประชุมเกี่ยวกับโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังนี้

1. ประธานแจงใหทราบวาจากการประชุมครั้งที่ผานมาที่ประชุมมีมติขอใหคณะทํ างานสง ราย
ละเอียดคาบํ ารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติของแตละมหาวิทยาลัย  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการนํ าเสนอ
โครงการ   ขณะนี้ไดรับรายละเอียดแลว 13  แหง  ไมไดรับอีก 13  แหง   ประธานจึงขอความกรุณาให
มหาวิทยาลัยที่ยังไมไดสงรายละเอียดจัดสงภายในวันที่ 26 มีนาคม 2544   โดยขอใหจัดสงรายละเอียดของคา
บํ ารุงรักษาปลาสุดและขอใหคํ านวณเปนราคาเงินบาท

2. แนวทางการศึกษา   จากการที่รองประธานไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติของประเทศตาง ๆ  และไดสงอีเมลใหคณะทํ างานทุกคนไดศึกษาขอมูลจากเอกสารกอน
การประชุมนั้น   เนื่องจากขอมูลดังกลาวมีจํ านวนมาก   ทํ าใหไมสามารถศึกษาไดทั้งหมด  จึงมีมติใหจัดต้ังคณะ
ทํ างานเพื่อศึกษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ประกอบดวย

1. นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประธาน
2.   นายสุชล แกวประทุม     สํ านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
3.   นางสาวสุดา หมัดอาด้ํ า     สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต

หาดใหญ
4.   นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล    สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5.   นางอาภากร  ธาตุโลหะ    สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา
6.   นางสาวสุรีย  บุหงามงคล         สํ านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง
7.   นางศุภลักษณ จันทรารักษศรี สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8.   นายชัยวัฒน นาชม สํ านักบรรณสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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โดยคณะทํ างานจะทํ าหนาที่ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุด

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย    และจะรายงานความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป

วาระท่ี  3.3 โครงการแลกเปลี่ยน URL ของฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2544  ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหนายจีระพล คุมเค่ียม หาวิธีการ

เชื่อมโยงขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธของแตละแหง เพื่อหองสมุดตาง ๆ จะไดไมตองทํ างานซํ้ าซอนกัน   เพื่อ
ประหยัดเวลาและบุคลากร   ในการประชุมนายจีระพล คุมเค่ียม ไดเสนอวิธีการ 2 วิธีคือ

1. หองสมุดแตละแหงใชโปรแกรม  CDS/ISIS ในการจัดทํ าสาระสังเขปวิทยานิพนธเพียง
โปรแกรมเดียว  และเมื่อมีเครื่อง server แลว  จะมีโปรแกรมที่ทํ างานเบื้องหลังในการสง
ขอมูล  จากนั้นจึงสงขอมูลดังกลาวไปยังเครื่อง server  อีกครั้งเพื่อทํ าใหขอมูลหลักมี
ความทันสมัย  และมีการแจงวาขอมูลเหลานี้สงไปยังที่ใดบาง

2. ใชโปรแกรม CDS/ISIS  รวมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ  อาจจะเปนซอฟตแวร  mySQL ซึ่งมีหลัก
การทํ างานเหมือนกับโปรแกรม  CDS/ISIS  หรือกับซอฟตอ่ืน ๆ  แตตองใชกับ Tag 856
ต้ังโปรแกรมใหมีการทํ าใหขอมูลมีความทันสมัย โดยเชื่อมโยงไปยังที่อยูของขอมูลที่ระบุ
ดังนั้น  หองสมุดทุกแหงที่อยูในโครงการตองการติดต้ังซอฟตแวร mySQL เพื่อชวยในการ
พิมพขอมูลลงใน Tag 856

ทั้งสองวิธีนี้นายจีระพล คุมเค่ียม จะทดลองกับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ VTLS,INNOPAC,
CDS/ISIS และโปรแกรมอื่น ๆ โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยรามคํ าแหงรวมทดลองดวย    และ
จะรายงานผลการทดลองในการประชุมครั้งตอไป

วาระท่ี  3.4 โครงการฝกอบรม
จากการประชุมครั้งที่ 1/2544  ที่ประชุมมีความเห็นวาหองสมุดหลายแหงยังไมไดสรางฐานขอมูล

สาระสังเขปวิทยานิพนธ   ดังนั้นเพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน URL ของสาระสังเขปวิทยานิพนธกันได  ที่ประชุม
จึงมีมติใหจัดฝกอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบรรณานุกรม    
โดยนายจีระพล  คุมเค่ียม รับเปนหัวหนาโครงการฝกอบรม โดยจะจัดฝกอบรมหลังจากการทดลองแลกเปลี่ยน 
URL ของสาระสังเขปวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลว  และจะนํ าเสนอโครงการจัดฝกอบรมในการประชุมครั้ง
ตอไป
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วาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ

ประธานนัดประชุมครั้งตอไป  ในวันศุกรที่ 20  กรกฎาคม  2544  ณ สํ านักหอสมุดกลาง  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาระการประชุมประกอบดวย

1. รายงานความกาวหนาในการแลกเปลี่ยน URL ของสาระสังเขปวิทยานิพนธ
2. การนํ าเสนอโครงการฝกอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูล

บรรณานุกรม
3. ความกาวหนาการทํ างานโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุด

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
4. การพิจารณาการจัดอบรม  Digital Library

และในภาคบายไดมีการศึกษาดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ    Magic  Library  ของสํ านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา   โดยศึกษาถึงขอดีขอดอยของระบบดังกลาว  เพื่อนํ ามาเปนขอมูลในการศึกษาระบบหอง
สมุดอัตโนมัติของคณะทํ างาน  และไดมอบหมายใหนางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน    และนางสาวเบญจวรรณ  อร
สิทธิกุลชัย  เปนผูเขียนรายงานและนํ าเสนอใหกับ Listserv  ไดพิจารณา

นางสาวอาภรณ   ไชยสุวรรณ
  ผูบันทึกรายงานการประชุม
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