
รายงานการประชุม
คณะท ํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ

ครั้งที่ 3/2544
วนัศกุรที่ 20 กรกฎาคม 2544

ณ ส ํานกัหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รายนามผูเขารวมประชุม

1. นางสาวสวุนันา  ทองสีสุขใส      สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
2. นายสุชล  แกวประทุม     สํ านกัหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง  รองประธาน
3.   นางนนัทพร  อุดมวินิจศิลป     สํ านกัหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
4.   นางสาวฉัตรวรุณ  เหมฤดี     สถาบนัวทิยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5.   นางศภุลกัษณ  จันทรารักษศรี    สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.   นางเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา     สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7.   นางสาวเบญจวรรณ  อรสุทธิกุลชัย   สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.   นางสาวดลนภา   แววศรี      สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.   นายชยัวัฒน   นาชม      สํ านกับรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10. นางสมพิศ   พรวิริยกุล      สํ านกัหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. นางสาวมาลี  เสียงไทย      สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12.  นายจีระพล  คุมเคี่ยม      สํ านกัหอสมดุกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
             พระนครเหนือ
13. นางเพ็ญแข  ประจงใจ      สํ านกัหอสมดุกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

     พระนครเหนือ
14.  นางสาวศศิธร  ติณะมาศ     สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.  นางสาวพรจิตต  หมีงาม     สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล
16.  นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน     สํ านกับรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
     ศาสตร
17.  นางอาภากร  ธาตุโลหะ     สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา
18.  นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ     สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา
19.  นายสริุยา  อภิวันทนากร     สํ านกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ
20.   นางสาวยุพดี  จารุทรัพย     หอสมดุพระราชวังสนามจันทร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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21.  นางสาวเชาวล ี เชิญขวัญแกว    หอสมุดสาขาวังทาพระ  สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
     ศิลปากร

22.  นางวรจิตติ์   ปยะภาณี      สํ านกัหองสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
     เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

23. นางสาวสุทิศา  จรียานุวัฒน      หอสมดุจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํ านักวิทยาบริการ
                  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตปตตานี
24. นางสาวสุรีย บุหงามงคล      สํ านกัหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
             เจาคุณทหารลาดกระบัง
25. นายยทุธนา  เจริญร่ืน      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  เลขานุการ

     มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

รายนามผูไมมาประชุม
1.  ผูแทนจากศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เริม่ประชุมเวลา     9.30  น.

การบรรยายโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
สืบเนือ่งจากคณะท ํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยี

สารนเิทศ มโีครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย และไดทราบวานายเอกวรรณ  วงศสวัสด์ิกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการทบวง
มหาวทิยาลยัดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความเปนสากลของการอุดมศึกษา กํ าลังพัฒนา
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติอยู  จึงไดเรียนเชิญทานที่ปรึกษาฯ  มาบรรยายโปรแกรมระบบ
หองสมดุอตัโนมติัทีท่านกํ าลังพัฒนาใหแกคณะทํ างานฯ เพื่อเปนความรูและแนวทางการศึกษาแก
คณะทํ างานฯ

นายเอกวรรณ  วงศสวัสด์ิกุล  ไดบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตั้ง
แตเวลา 9.30  -  12.00  หลังจากนั้นไดมีการอภิปราย ซักถามเกี่ยวกับโปรแกรมระบบหองสมุด
อัตโนมติัทีก่ ําลงัพฒันา   ในโอกาสนี้คณะทํ างานไดชี้แจงใหที่ปรึกษาฯ  ทราบวาคณะทํ างานกํ าลัง
ศึกษาการพฒันาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  เพื่อใหมี
การพฒันาโปรแกรมกลางที่จะใชไดกับหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง    ที่ปรึกษาไดใหคณะทํ างาน
เรงด ําเนนิการสงคุณลักษณะของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ตองการพัฒนาภายในตน
เดอืนสงิหาคม 2544  เพราะทางที่ปรึกษามีกํ าหนดพัฒนาใหเสร็จภายใน 6-8 เดือน
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หลงัจากนัน้ไดเขาสูวาระการประชุมตามรายละเอียดดังนี้

วาระที่  1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
     1.1   การศกึษาดงูาน ณ ประเทศญี่ปุนของนายสมพงษ  เจริญศิริ
               ประธานไดแจงใหทราบวานายสมพงษ เจริญศิริ  ตัวแทนจากสํ านักวิทยบริการ

มหาวทิยาลยัมหาสารคามไดสงเมลมาแจงใหทราบความเคลื่อนไหววากํ าลังพัฒนาโปรแกรมรวม
รายการบรรณานุกรมของหนังสือภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุน  และไดใหขอเสนอแนะวาประเทศไทย
ควรมีการจัดทํ า Union Catalog ใหสํ าเรจ็กอนที่จะพัฒนาเรื่องระบบหองสมุดอัตโนมัติ   ผูที่สนใจ
ติดตอไดที่    spjrsr2001@chaiyo.com

         ทีป่ระชุมรับทราบ

1.2   Spam mail   ทีเ่ครือ่งคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
         ตามทีป่ระธานไดแจงใหทราบทางเมลวาเครื่องเซอรฟเวอรระบบ INNOPAC ของ

มหาวทิยาลยัขอนแกนถูกใชเปนศูนยกลางในการกระจายเมลตาง ๆ   (Spam mail) นัน้  บัดนี้ได
แกไขเรียบรอยแลว  โดยไดรับคํ าแนะนํ าจากอาจารยหนอย วินัยสุรเทิน และบริษัท Innovative
Interfaces, Inc.

         ทีป่ระชุมรับทราบ

1.3   งบประมาณ Union Catalog
        ประธานแจงใหทราบวา ไดรับทราบจากเจาหนาที่สํ านักงบประมาณที่ไปประเมินผล

โครงการพฒันาหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาควาในปงบประมาณ 2545  ทางโครงการ
ThaiLIS  จะไดรับงบประมาณในการจัดทํ า Union Catalog  ขอใหเตรียมความพรอมในการ
ดํ าเนินงาน

         ทีป่ระชุมรับทราบ

1.4   การสืบคนของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
         นางสาวมาลี  เสียงไทย  แจงวาหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเร่ิมใหบริการสืบ

คนขอมูลของหองสมุดผานระบบ Websis และ Webpac   โดยสามารถเรียกคนไดจากหนาหลัก
จาก URL ของหองสมุดโดยตรง คือ http://www.library.tu.ac.th.

          ทีป่ระชุมรับทราบ
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1.5    การสืบคนของหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
    นางเพญ็สวุรรณ  นาคะปรีชา   แจงวาสํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดให

บริการการคนดรรชนีวารสารผาน Webpac   สามารถคนไดจากหนาจอหลักของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม

           ทีป่ระชุมรับทราบ

1.6   การสมัมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
        นางวรจิตติ์  ปยะภาณ ี แจงใหทราบวาจะมีการประชุมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เร่ือง โครงการหองสมุดเสมือน : การปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบรีุ  เปนเจาภาพ  โดยจัดที่โรงแรมตะวันนารามาดา ระหวางวันที่  25-26  ตุลาคม 2544

        ทีป่ระชุมรับทราบ

วาระที่  2 รบัรองรายงานการประชุม
ทีป่ระชมุไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบัน

อุดมศกึษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ   คร้ังที่  2/2544  โดยมีการแกไขดังนี้

หนาที่ 1
หวัขอรายนามผูเขารวมประชุม

ลํ าดบัที ่ 14  นางสาวสุดา  หมัดอาดํ้ า  แกเปน  นางสาวสุดา  หมัดอะดั้ม

หนาที่ 3
บรรทดัที ่ 11  นางอรนุช มานะวณิชย  แกเปน  นางวรนชุ มานะวณิชย
บรรทัดที่ 18   จากสมุด  แกเปน  จากหอสมุด

หนาที่ 4
ขอ 2   ลํ าดับที่ 3  นางสาวสุดา  หมัดอาดํ้ า  แกเปน  นางสาวสุดา  หมัดอะดั้ม

หลงัจากแกไขรายงานการประชุมแลว ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํ างาน
ความรวมมอืระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ   คร้ังที่  2/2544
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วาระที่  3  เรือ่งสืบเนื่องและพิจารณา
3.1    การวเิคราะหการลงรายการบรรณานุกรมของหองสมุดในประเทศไทย
         ขณะนีน้างสาวยพุด ี จารุทรัพยกํ าลังดํ าเนินการแกไขรายการของหองสมุดที่สงให

แกไขครัง้ที ่2  และรายการของหองสมุดที่เพิ่งสงให  ประธานไดขอใหเรงทํ าใหเสร็จ  เพราะไดทราบ
ขาววาในปงบประมาณ 2545   โครงการ ThaiLIS   จะไดงบประมาณดํ าเนินโครงการ Union
Catalog  ซึง่หองสมดุควรมีความพรอมที่จะสามารถดํ าเนินการไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

3.2   ความกาวหนาของโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับ
หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
             ประธานไดแจงใหทราบวาคณะทํ างานโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมติัสํ าหรบัหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดประชุมคร้ังแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2544 ซึง่ไดกํ าหนด
1. วัตถุประสงค

1.1 เพือ่ศึกษาถงึระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
และคาบํ ารุงรักษา

1.2 เพือ่ผลักดนัใหมีการพัฒนาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติใหเปนโปรแกรมกลางที่ใชได
ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

2. แผนการดํ าเนินงาน
2.1   ศึกษาระบบหองสมุดอัตโนมัติที่กํ าลังมีการพัฒนาในปจจุบัน    โดย
     -    วนัที ่20 กรกฎาคม 2544   เชิญนายเอกวรรณ  วงศสวัสด์ิกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ

                ทบวงมหาวทิยาลัยไปบรรยายเรื่องโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่นายเอกวรรณ
                วงศสวัสด์ิกุลกํ าลังพัฒนา

- วนัที ่7  กนัยายน 2544  จัดไปดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร วทิยาเขตหาดใหญ และจะใหมีการประชุมคณะทํ างานความรวมมือระหวาง
หองสมดุสถาบันอุดมศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ณ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ
กระวสุีนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญดวย

- ในเดอืนธนัวาคม  ศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง  และจะจดัใหมีการประชุมคณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศดวย
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      2.2  ศึกษาหาขอมลูการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ  ซึง่จะสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระบบที่ใช   ระยะเวลาที่จัดซื้อ  คาใชจาย  คุณลักษณะของ
โปรแกรมที่ตองการ โดยแยกเปนโมดลูตาง ๆ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโปรแกรมกลาง   ซึ่งจะ
ใหเสร็จส้ินเดือน พฤษภาคม 2545

หลงัจากทีไ่ดหารือกับที่ปรึกษาฯ แลว   ที่ปรึกษาไดขอใหคณะทํ างานเรงดํ าเนินการสงคุณ
ลักษณะของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ตองการภายในตนเดือนสิงหาคม 2544 ประธาน
จงึไดขอใหหองสมุดแตละแหงสงรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมที่ตองการไปใหที่ประธาน
โดยดวน    สวนการศึกษาดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติที่กํ าลังพัฒนาก็ยังคงมีตอไป

3.3   โครงการแลกเปลี่ยน URL ของฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ
        เนือ่งจากเหน็วาโครงการเดิมที่กํ าหนดไว จะไดประโยชนไมมากเทาที่ควร  นายจีระ

พล คุมเคีย่มจึงไดเสนอความคิดใหม โดยการใหสืบคนครั้งเดียวสามารถไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ
พรอมกัน  โดยไดเสนอ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1  ใหมี server กลางทีร่วมระเบียนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธและ URL ของสาระ
สังเขปวทิยานพินธ  โดยนายจีระพล คุมเคี่ยมจะเขียนโปรแกรมดึงขอมูลของระเบียนบรรณานุกรม
จากแตละแหงมาเก็บไวที่ server กลางโดยอัตโนมัติ   แตหองสมุดที่เปนเจาของระบบจะตองให
สิทธใินการเขาใชระบบอัตโนมัติและกํ าหนดสิทธิในการดึงขอมูล ถายโอนขอมูล   สวนการสืบคน
หองสมุดจะตองมีโปรแกรมการสืบคนไวที่ web page ของหองสมุด  ซึ่งจะใหเลือกวาจะคนของ
หองสมดุของตนหรือคนจากฐานขอมูลกลาง   เมื่อคนไดแลว  ระบบกลางจะปรากฏระเบียน
บรรณานุกรม และ URL ของสาระสงัเขปวิทยานิพนธ  วิธีนี้โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของ
แตละแหงตองมีทางเลือกให load ขอมูล

วธิทีี ่2  พัฒนาโปรแกรมใหทํ าการคนหาไดแบบ parallel searching  คือคนครั้งเดียวไดจาก
หลายฐานขอมูล  โดยแตละแหงจะปรากฏเปน 1 หนาตาง (window)   วธินีีห้องสมุดแตละแหง
เพยีงแตนํ าโปรแกรมที่นายจีระพล  คุมเคี่ยม พัฒนาขึ้นไปใสไวที่  web site  ของหองสมุด   ไมตอง
มี server กลาง ที่รวมระเบียนบรรณานุกรมของแตละแหง

ทีป่ระชมุไดเลือกใชวิธีที่ 2  เพราะสะดวกกวา และปลอดภัยกวา เพราะไมตองเขาไปยุง
เกีย่วในระบบหองสมุดอัตโนมัติของแตละแหง  และไดต้ังชื่อ  search engine นี้วา  Thai
Academic Libraries Search Engine    ซึง่สามารถน ําไปใชในการคนทรัพยากรสารนิเทศอยาง
อ่ืน ๆ ไดดวย
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3.4   โครงการฝกอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธและเชื่อมโยง
กบัฐานขอมูลบรรณานุกรม

      ทีป่ระชมุมมีติใหมีการจัดอบรมใหแกบุคลากรของหองสมุดตาง ๆ ในวันที่ 24 ตุลาคม
2544 ณ ศูนยคอมพิวเตอรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     โดยเก็บคาลง
ทะเบยีนคนละ 300 บาท  รับจํ านวน 30 คน  สวนคณะทํ างานฯ นั้นทางนางเพ็ญแข  ประจงใจจะ
บรรยายใหฟงในวนัที่ประชุมคณะทํ างานฯ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

นางเพญ็แข  ประจงใจ  รับเขียนโครงการ  สวนการทํ าหนังสือเชิญนั้นประธานรับที่จะนํ าไป
พจิารณาวิธีดํ าเนินการ

3.5    การศกึษาการติดต้ัง Union  Catalog
   สืบเนือ่งจากประธานไดรับทราบจากเจาหนาที่สํ านักงบประมาณที่ไปทํ าการ

ประเมนิระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มหาวิทยาลัยขอนแกนวาในปงบประมาณ  2545  โครงการ
ThaiLIS  จะไดรับงบประมาณในการดํ าเนินการโครงการ Union Catalog   ขอ ใหเตรียมแผนการ
ดํ าเนนิงานไว   ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการวิเคราะหการลงรายการใหเครื่องอานไดของ
หองสมดุตาง ๆ ทีค่ณะทํ างานกํ าลังทํ าอยูก็เปนการเตรียมตัวอยางหนึ่ง  และไดหารือที่ประชุมเกี่ยว
กบัการศึกษาขอมูลระบบ Union Catalog ทีม่อียูในปจจุบัน  ซึ่งที่ประชุมเห็นพองตองกันวาควรทํ า
การศกึษาขอมูลโดยเร็ว   โดยในวันที่ 27 กรกฏาคม 2544 บริษัท Best Book ไดจัดใหมีบรรยาย
และหารือเกี่ยวกับ Union Catalog  โดยเจาหนาที่จาก OCLC  ขอใหคณะทํ างานไปฟงดวย  และ
จะเชิญบริษัท Book Promotion Services ไปบรรยายเกี่ยวกับ Union Catalog ทีบ่ริษทัพัฒนาอยู
ในวนัที ่29 ตุลาคม 2544 ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และจะเชิญคณะ
ท ํางานกลุมวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขารวมฟงดวย

เลิกประชุม   เวลา  16.00  น.

นางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส
      ประธานคณะทํ างาน
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