
รายงานการประชุม
คณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ

คร้ังท่ี 4/2544
วันที่ 13-14  กันยายน  2544

ณ หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

รายนามผูเขารวมประชุม

1.  นางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส      สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
2.   นายสุชล  แกวประทุม     สํ านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง  รองประธาน
3.   นางศุภลักษณ  จันทรารักษศรี    สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.   นางสาวฉัตรวรุณ  เหมฤดี     สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5.   นางเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา     สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6.  นายจีระพล  คุมเค่ียม           สํ านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
7.  นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน     สํ านักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
8.  นายสุริยา  อภิวันทนากร     สํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ
9.  นายสมโภช พิมพพงษตอน          สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน
10.   นางสมบูรณ  หานรัตนสกุล     หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํ านักวิทยบริการ
                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตปตตานี
11. นางสาวสุทิศา  จรียานุวัฒน      หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํ านักวิทยบริการ
                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตปตตานี
12.  นางสาวสุรีย บุหงามงคล      สํ านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
             เจาคุณทหารลาดกระบัง
13.  นางสาวสุดา  หมัดอะด้ัม      หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ
14.  นางสาวสายพิณ  วิไลรัตน      หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
15   นายยุทธนา  เจริญรื่น      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
16.  นางสาวอาภรณ  ไชยสุวรรณ     ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  เลขานุการ

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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เร่ิมประชุมเวลา     9.30  น.
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ

1.1 คณะกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ประธานแจงใหทราบวาทบวงมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และนายเอกวรรณ วงศสวัสด์ิกุล เปนที่ปรึกษา
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (รศ.สงคราม เหลืองทองคํ า) เปนประธาน มีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการจํ านวน
25 คน และเจาหนาที่สํ านักงานปลัดทบวงเปนฝายเลขานุการ  มีอํ านาจหนาที่ในการพิจารณากํ าหนดแนว
ทางและแผนการดํ าเนินการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากาวไปสูการเปนศูนยการเรียนรู  พัฒนา
ระบบเครือขายหองสมุดและฐานขอมูลสหบรรณานุกรมของสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนามาตรฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการสารสนเทศ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ซึ่งเปนโครงการ

ความรวมมือระหวางสํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  24 แหง ไดรับงบประมาณในป 2545  ประกอบดวยกิจกรรมที่
จะดํ าเนินการรวมกัน 3 กิจกรรม คือ

1. การสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดมหาวิทยาลัย  (Union Catalog)
2. การสรางฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection)
3.   การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในวันที่ 5 กันยายน 2544  ไดมี
มติใหจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเครือขายหองสมุดในประเทศไทย ในวันที่ 4-5 ตุลาคม
2544  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย  ผูบริหารหองสมุดและบรรณารักษที่เกี่ยวของอีกแหงละ 3 คน

ที่ประชุมรับทราบ

1.3   มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
ประธานไดแจงใหทราบวา ทบวงมหาวิทยาลัยไดออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

เรื่องมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544  เมื่อเดือนสิงหาคม 2544        และไดสงใหผูบริหาร
หองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ แลว  มาตรฐานในสวนที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีไดแก
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ตอนที่ 3 บุคลากรหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งไดกลาวถึงงานตาง ๆ ที่ควรมีในหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษา  สวนที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีมีรายละเอียดดังนี้

" (10)  งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรประกอบดวยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร  และบรรณารักษหรือนักเอกสารสนเทศที่มีความรูทางคอมพิวเตอร"

       ตอนที่ 7 ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้
"หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรดํ าเนินการใหเกิดความรวมมือโดยการสรางเครือ
ขายเชื่อมโยงเพื่อใหมีการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีรวมกัน  โดยคํ านึงถึงหลัก
การประหยัดและประสิทธิภาพของบริการ ทั้งนี้ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุก
แหงควรไดรับงบประมาณประจํ าปเพื่อการนี้ดวย"

ที่ประชุมรับทราบ

1.4  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 5 ฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยบอกรับ
ประธานแจงใหทราบวาจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544  ไดมีมติเห็นชอบใหบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
5 ฐานตอไปในป 2544   เพราะทั้ง 5ฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยดํ าเนินการบอกรับเปนฐานขอมูลที่มี
ประโยชน มหาวิทยาลัย/สถาบันยังจํ าเปนตองใช  และมีขอเสนอแนะวา  การบริหารจัดการและใหบริการ
ฐานขอมูลควรจัดในลักษณะที่มอบหมมายใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพดานนั้น ๆ เปนผูดูแลรับผิด
ชอบ เชน ฐานขอมูลดานการแพทย ควรมอบใหมหาวิทยาลัยมหิดลเปนศูนยกลาง ฐานขอมูลดานวิศวกรรม
ศาสตร ควรมอบใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนศูนยกลาง เปนตน ซึ่งเปนรูปแบบของ
การบริหารจัดการและการใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนการใชทรัพยากรที่คุมคาและเหมาะสม

ที่ประชุมรับทราบ

1.5  E-mail ของสมาชิกบางคนยังไมถูกตอง
ประธานแจงใหทราบวา e-mail ของสมาชิกบางคนยังไมถูกตอง เนื่องจากเมลที่

สงไปถูกตีกลับเปนประจํ า  เชนของคุณดาวนภา สุยะนนท ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  และของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอใหนายจีระพล  คุมเค่ียมชวยตรวจสอบดวย  และเนื่องจากชื่อของบางคนใน 
list serve ไมไดเปนผูปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยี  จึงใหแกไขรายชื่อของสมาชิกใหมีเฉพาะชื่อของผู
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ปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีเทานั้น   เพราะ list serve นี้จัดทํ าขึ้นเพื่อใชประโยชนในการติดตอสื่อสาร
ระหวางคณะทํ างานและผูปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีเทานั้น  ประธานจะแจงไปยังผูแทนคณะทํ างาน
ของแตละสถาบันใหสงชื่อพรอม e-mail ของผูปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีของแตละแหงไปที่นายจีระพล 
คุมเค่ียม เพื่อปรับปรุงรายชื่อสมาชิกใหถูกตองตอไป

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

1.6   เร่ืองอื่น ๆ
1.6.1 สํ านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดผูอํ านวย

การคนใหม คือ นายวัฒนชัย พงษนาค แทน นายเอื้อน ปนเงิน ซึ่งสิ้นสุดวาระ
1.6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังขอแจงชื่อ นางสาวสุรีย
 บุหงามงคล เปนผูแทนคณะทํ างานแทนนายธนา หงษสุวรรณ  ซึ่งไดสิ้นสุดวาระ

การดํ ารงตํ าแหนงตามการสิ้นสุดวาระการดํ ารงตํ าแหนงของผูอํ านวยการ
1.6.3 สํ านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดผูอํ านวย
            การคนใหมคือ รศ.ดร. อรนุช เผาจินดา
1.6.4 สํ านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดต้ังฝาย
            เทคโนโลยีสารนิเทศเปนการภายใน และแตงต้ังใหนายจีระพล คุมเค่ียมเปนหัว
  หนาฝาย
1.6.5 หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํ านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตปตตานีมีนโยบายหยุดการจายคาบํ ารุงรักษาโปรแกรม INNOPAC
และใหใชโปรแกรมของหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรต้ังแตเดือนตุลาคม
2544 เปนตนไป

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํ างานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ   ครั้งที่  3/2544  โดยมีการแกไขดังนี้

หนา 3  ขอ 1.2  บรรทัดที่ 1  เครื่องเซอรฟเวอร  แกเปน เครื่องเซิรฟเวอร
หลังจากแกไขรายงานการประชุมแลว ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํ างาน

ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ   ครั้งที่  3/2544
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง
3.1  นํ าเสนอขอมูลการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
       จากการประชุมครั้งที่ 3/2544  ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยไดขอใหคณะ

ทํ างานเรงดํ าเนินการสงคุณลักษณะของโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ตองการภายในตนเดือน
สิงหาคม 2544   ประธานจึงไดขอใหหองสมุดแตละแหงสงรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมที่ตองการ
ไปใหที่ประธานโดยดวน   หลังจากการประชุมประธานไดสงขาวสารไปใหคณะทํ างานสงขอมูลไปยังคณะ
ทํ างานโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่รับ
ผิดชอบดังนี้  คือ

โมดูลการ Acquistion     สงใหนางสาวสุรีย  บุหงามงคล
โมดูล  Catalog    สงใหนางศุภลักษณ  จันทรารักษศรี
โมดูล OPAC สงใหนางอาภากร  ธาตุโลหะ  และนางสาวสุดา  หมัดอะด้ัม
โมดูล Serial Control  สงใหนางเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา
โมดูล  Circulation  สงใหนางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส
โมดูล System Management  สงใหนายชัยวัฒน  นาชม และนายวีระชัย เตชะวัชรีกุล
แตจนถึงปจจุบันยังไมมีสมาชิกสงขอมูลให  จึงขอหารือแนวทางการดํ าเนินงานใหม

มติ   ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. ใหคณะทํ างานโครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุด

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่รับผิดชอบโมดูลตาง ๆ รวบรวมขอมูลโดยใชขอมูลจากเอกสาร
เรื่อง  "Integrated library system for Icelandic libraries"  เปนหลักรวมกับเอกสาร
Request for proposal  ในการจัดหาโปรแกรมของสํ านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ให
แลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2544

2. ใหนายสุชล แกวประทุม สงเอกสาร  "Integrated library system for Icelandic libraries"  ให
คณะทํ างานที่รับผิดชอบโมดูลตาง ๆ  ภายในวันที่ 17 กันยายน 2544

3. เมื่อคณะทํ างานฯของโมดูลตาง ๆ  รวบรวมขอมูลเสร็จแลว  สงใหนายเอกวรรณ  วงศสวัสดิกุล
ในวันที่ 4-5 ตุลาคม  2544  ขณะเดียวกันก็ใหสงขอมูลขึ้น web board  ใหคณะทํ างาน
สถาบันตาง ๆ  ทํ าการแกไข ใหขอเสนอแนะ

3.2   โครงการการจัดอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ
จากการประชุมครั้งที่ 3/2544 ที่ประชุมมีมติใหจัดอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยา

นิพนธในวันที่ 24 ตุลาคม 2544  หลังจากการประชุมไดรับทราบจากนางเพ็ญแข ประจงใจวาศูนย
คอมพิวเตอรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือคิดคาใชจายแพง ถาเก็บคาลงทะเบียน



6

300.- บาท ไมคุมคาใชจาย  จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดอบรมการสรางฐานขอมูลสาระ
สังเขปวิทยานิพนธใหม
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้

1. ยังคงจัดใหมีการอบรม  โดยเปลี่ยนสถานที่เปนสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และเปลี่ยนจากวันที่ 24 ตุลาคม 2544 เปนวันเสารที่ 27 ตุลาคม 2544

2. คาลงทะเบียนยังคงเปน 300.- บาท ถานอยกวา 20 คนจะไมจัด
3. ประธานรับที่จะไปหาวิธีการออกใบเสร็จใหผูเขารับการอบรม  โดยออกเปนใบสํ าคัญรับเงิน

หากใบสํ าคัญรับเงินของคณะทํ างานฯ ไมสามารถใชเบิกจายได  ใหแจงผูเขารับการอบรม
ทราบพรอมกับการประชาสัมพันธการจัดอบรม

4. ในการอบรมดังกลาว ทางกลุมจะแจกโปรแกรม Thai Academic Libraries Search Engine
และ โปรแกรมสั่งพิมพบารโคดใหกับผูเขารับการอบรม

5. สวนโครงการการจัดอบรมยังคงมอบหมายใหนางเพ็ญแข  ประจงใจดํ าเนินการ

3.3   การวิเคราะหการลงรายการบรรณานุกรมของหองสมุดในประเทศไทย
ขณะนี้นางสาวยุพดี  จารุทรัพยไดดํ าเนินการรวบรวมขอมูลอยู  ประธานจะขอให

นางสาวยุพดีดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2544  เพราะจะตองนํ าขอมูลไปใชในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2544
มติ        ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณา
4.1   แนวทางการศึกษาระบบ Union Catalog ท่ีเหมาะสมกับหองสมุดสถาบัน
       อุดมศึกษาในประเทศไทย

 ตามที่ประธานไดแจงใหทราบในคราวประชุมคณะทํ างานครั้งที่ 3/2544 วาโครงการ
สรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดมหาวิทยาลัย  (Union Catalog) ไดรับงบประมาณในป 2545
คณะทํ างานฯ จึงควรศึกษาหาขอมูลระบบ Union Catalog  ไวเพื่อจะไดมีขอมูลไวใชในการเตรียมแผนการ
ดํ าเนินงาน

ประธานไดแจงใหทราบวา นอกจากการวิเคราะหการลงรายการบรรณานุกรมของ
หองสมุดในประเทศไทยแลว  ยังไดเตรียมศึกษาขอมูลระบบ Union Catalog ที่มีอยูในปจจุบัน  โดยไดเชิญ
บริษัท Book Promotion Service  ไปสาธิตโปรแกรม Union Catalog  ที่บริษัทพัฒนาขึ้น  และใหนาง
กฤษณา  ธรรมปาโล  สาธิตระบบ Union Catalog ของโปรแกรม INNOPAC  ในวันที่ 26 กันยายน  2544
เวลา 13.00-16.15 น.  ณ หองประชุมชั้น 1  สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อจะไดมีขอ
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มูลไปใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทบวงในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2544   และขอใหที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ
มติ       ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้

1.   ควรศึกษาระบบ  Union Catalog ของ OhioLINK เพราะเปนระบบที่มีใชจริง และใชไดผลใน
หองสมุดในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา   และรวมทั้งระบบ Union Catalog อ่ืน ๆ  ที่ประชุมไดขอ
ใหนายสุชล  แกวประทุมสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ Union Catalog   และสงใหคณะ-ทํ างานฯ ภายในวันที่ 17
กันยายน 2544

2.   มอบหมายใหนายจีระพล คุมเค่ียม  นางเพ็ญแข ประจงใจ  นายสุชล  แกวประทุม
และนายยุทธนา  เจริญรื่น รวบรวมขอมูลที่เปนคุณลักษณะของระบบ Union Catalog ที่เหมาะสมกับหอง
สมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2544

4.2  โครงการอบรม Digital library
ตามที่คณะทํ างานฯ  ไดวางแผนที่จะจัดอบรม  Digital Library  ในป 2544   แตเนื่อง

จากโครงการสรางฐานขอมูล Digital Collection เปนโครงการหนึ่งในโครงการ ThaiLIS  ที่ทบวง
มหาวิทยาลัยจะดํ าเนินการในปงบประมาณ   2545  ประธานจึงใหพิจารณาวาคณะทํ างานฯ  ยังจะจัดอบ
รมหรือไม
มติ             ที่ประชุมไดพิจารณาแลว เห็นวาเนื่องจากโครงการ  Digital Collection  เปนโครงการที่ทบวง
มหาวิทยาลัยจะทํ าอยูแลว   รูปแบบการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  คณะทํ างานฯ จึงมีมติที่จะไมจัด
โครงการอบรม Digital library  ในป 2544

4.3  สรุปผลงานที่ดํ าเนินการในป 2544   เพ่ือรายงานในการสัมมนาความ
       รวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

        ประธานไดนํ าเสนอกิจกรรมของคณะทํ างานฯ  ที่จะรายงานในการสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้

1. การเตรียมความพรอมสํ าหรับโครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
ประกอบดวย

1.1 การวิเคราะหการลงรายการบรรณานุกรมของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากป 2543  เนื่องจากในป 2543 ยังรวบรวมขอมูล
ไมครบ  จึงตองทํ าการวิเคราะหใหม  และนํ าเสนอรายงานผลการวิเคราะหในงาน
สัมมนาความรวมมือ

1.2 จัดสาธิตโปรแกรม  Union Catalog ที่มีอยูในปจจุบัน
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1.3  ศึกษาระบบ Union Cataolg ของ OhioLINK และระบบ Union Catalog
  อ่ืน ๆ

1.4 จัดทํ าคุณลักษณะของระบบ Union Catalog ที่เหมาะสมกับหองสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

2.    โครงการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสํ าหรับหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย  ซึ่งจะรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค วิธีศึกษา   และแผนการดํ าเนินงาน
รายละเอียดขอมูลที่จะศึกษา

3.    โครงการเชื่อมโยงการสืบคนขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธดวยโปรแกรม Thai Academic
Libraries Search Engine

4. โครงการฝกอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธที่เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลบรรณานุกรม
มติ     ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบใหรายงานกิจกรรมดังกลาวในงานสัมมนาความรวมมือระหวางหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ
5.1 การรายงานการศึกษาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัย
       สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

  ประธานไดขอใหคณะทํ างานทุกคนศึกษาถึงขอดีขอดอยของระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ซึ่งโปรแกรมเมอรของศูนยคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จะสาธิตใหดูในวันที่ 14 กันยายน 2544      และขอให
นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน   นางสาวอาภรณ  ไชยสุวรรณ  และนายยุทธนา  เจริญรื่น จัดทํ ารายงานและ
นํ าเสนอขึ้น web board  ใหคณะทํ างานฯ  ไดพิจารณาปรับปรุง แกไข  เพื่อนํ ามาเปนขอมูลในการศึกษา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติของคณะทํ างาน
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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การศึกษาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ

วันที่ 14 กันยายน 2544
เวลา 9.00 - 12.00  น.

คณะทํ างานฯ ไดศึกษาดูงานการพัฒนาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  โดยโปรแกรมเมอรของศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งเปนผูพัฒนาโปรแกรมไดบรรยาย
และสาธิตโมดูลการสรางฐานขอมูล  การสืบคนสารสนเทศ  และการยืม-คืน
เวลา  13.00 - 15.00 น.

คณะทํ างานฯ ประชุมรวมกับรองผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรและโปรแกรมเมอรที่พัฒนาโมดูล
ตาง  ๆ   โดยคณะทํ างานฯ  ไดสรุปและประเมินโปรแกรม พรอมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโปรแกรมตอไป

ดูรายละเอียดของผลสรุปและประเมินโปรแกรมซึ่งนางสาวหนอย วินัยสุรเทิน  นางสาวอาภรณ
ไชยสุวรรณ  และนายยุทธนา  เจริญรื่น จะรวบรวมและนํ าขึ้น  web board ที่นายจีระพล คุมเค่ียมจัดทํ า
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