รายงานการประชุม
คณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ
ครั้งที่ 5/2544
วันที่ 15 ธันวาคม 2544
ณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส
2. นายสุชล แกวประทุม
3. นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา
4. นายสุริยา อภิวันทนากร
5. นางสาวสุดา หมัดอะดั้ม
6. นางสมบูรณ หานรัตนสกุล
7. นางสาวสุทิศา จรียานุวัฒน
8. นางศุภลักษณ จันทรารักษศรี
9. นางสาวฉัตรวรุณ เหมฤดี
10. นางสาวศศิธร ติณะมาศ
11. นางสาวหนอย วินัยสุรเทิน
12. นายสมพงษ เจริญศิริ
13. นางสาวเบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย
14. นายบดินทร ยางราชย
15. นางสาวสุรีย บุหงามงคล
16. นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล
17. นางสาววัชรินทร อินถา
18. นางอาภากร ธาตุโลหะ
19. นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
20. นายยุทธนา เจริญรื่น

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง รองประธาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
หองสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
หองสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
หองสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
แทนเลขานุการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกลาวตอนรับคณะทํางานฯ จากนั้นคณะทํางานฯ ไดชมวิดี
ทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และฟงบรรยายเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมของหองสมุดมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง โดยอาจารยปยศักดิ์ เจียตระกูล ซึ่งรายละเอียดแบงไดเปน 2 สวน คือสวนของบรรณารักษ และสวนของ
ผูใช รวมทั้งการสรางฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด และการดําเนินงานโมดูลตางๆ
จากนั้นจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 การกําหนดคุณลักษณะของระบบ Union Catalog
ประธานแจงใหทราบวาตามมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดําเนินงานพัฒนาเครือขาย
ระบบหองสมุดในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2544 ไดมอบหมายใหคณะทํางานความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศจัดทําคุณลักษณะของระบบ Union Catalog ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2544 คณะทํางานไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 และมีมติใหคณะทํางานความ
รวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศปรับแกคุณลักษณะของระบบ Union
Catalog โดยแบงเปน 2 ระยะ เพื่อใหงบประมาณอยูในวงเงิน 43.6 ลานบาทตามที่ไดรับจัดสรร ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2544 ซึ่งหลังจากการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ แลวจะประชุมคณะทํางานกําหนดคุณลักษณะของระบบ Union Catalog เพื่อ
แกไขรายละเอียดคุณลักษณะของระบบ Union Catalog ใหแลวเสร็จ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ผลการดําเนินงานการอบรมสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธเชื่อมกับฐานขอมูล
บรรณานุกรม
ประธานแจงใหทราบถึง ผลการดําเนินงานการอบรมสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ
เชื่อมกับฐานขอมูลบรรณานุกรม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2544 มีผูเขารวมอบรมทั้งหมด 47 คน สรุปคาใชจายทั้ง
หมดคือ รายได 14,100 บาท รายจาย 4,136 บาท เงินคงเหลือ 9,964 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ขอมูลวิทยานิพนธของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายสุชล แกวประทุม แจงใหทราบวาปจจุบันผูใชสามารถสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดโดยตรงจาก Web site มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อสนองนโยบายเปดกวางทางการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ลักษณะการจัดทําและการสืบคน มีลักษณะคลาย E-books ที่ทางมหาวิทยาลัยไดเปดให
บริการมาระยะหนึ่งแลว
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 ระบบของมหาวิทยาลัยทักษิณขัดของ
นายสุริยา อภิวันทนากร แจงใหทราบวา Web Pac ของมหาวิทยาลัยทักษิณและเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยใชการไมไดชั่วคราว เพราะเกิดความขัดของขึ้นที่ตัวระบบ ขณะนี้ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ทักษิณกําลังดําเนินการแกไข
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 E-mail ของสมาชิกและ List serve ของคณะทํางานฯ
ประธานแจงใหทราบวา e-mail ของสมาชิกบางคนยังไมถูกตอง และสมาชิกบางคนไดเปลี่ยน
e-mail address ใหมแตยังไมไดแจงตอกลุม ประธานจึงขอความรวมมือโดยใหผูแทนคณะทํางานของแตละ
สถาบันสงรายชื่อพรอม e-mail address ไปยังนายจีระพล คุมเคี่ยม เพื่อปรับปรุงใหมีความถูกตองตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.6 ผูอํานวยการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นางสมบูรณ หานรัตนสกุล แจงใหทราบวา ผูอํานวยการคนใหมของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ ผศ.ดร.วสันต อติศัพท
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 ผูอํานวยการของสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นางสาวหนอย วินัยสุรเทิน ไดแจงใหทราบวาผูอํานวยการคนใหมของสํานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ อาจารยศิริพร สุวรรณะ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 4/2544 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 3 ขอ1.4 แกไข “ลักษณะที่มอบหมมาย” เปน “ลักษณะที่มอบหมาย”
หนา 4 ขอ 1.6.4 แกไข “โปรแกรมของหอสมุดคุณหญิงหลง” เปน “โปรแกรมหองสมุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การนําเสนอขอมูลการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ประธานแจงใหทราบวา ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ไดขอใหคณะทํางานเรง
ดําเนินการสงคุณลักษณะของระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ แตเนื่องจากการแกไขรายละเอียดยังไมแลวเสร็จ
และคณะทํางานฯ ตองเรงดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะของระบบ Union Catalog และเห็นวาควรให
การดําเนินการเรื่อง Union Catalog ใหแลวเสร็จกอน เพื่อจะไดไมมีผลกระทบตอกัน จึงขอเสนอใหชะลอการนํา
เสนอขอมูลการศึกษาการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติไวชั่วคราว จนกวาโครงการที่ดวนกวาคือ Union Catalog
จะแลวเสร็จ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ
3.2 การจัดอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธเชื่อมโยงกับฐานขอมูลบรรณานุกรม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในการจัดอบรมการสรางฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบรรณานุกรม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2544 ยังมีผูที่สนใจจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถเขารับ
การอบรมในวันดังกลาวได เนื่องจากรับจํานวนจํากัด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาสมควรจัดอบรมอีกหรือไม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติใหประธานหารือกับวิทยากรวาพรอมที่จะจัดหรือไม ถาวิทยากรมี
ความพรอมและเห็นวามีจํานวนผูสนใจมากพอก็ใหพิจารณาดําเนินการจัดอีก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การจัดอบรม/บรรยายทางวิชาการ Digital Library
ตามแผนการดําเนินงานในป 2544 ของคณะทํางานฯ จะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับ Digital library
แตไมสามารถดําเนินการไดทัน จึงเลื่อนไปเปนแผนดําเนินงานป 2545 และไดติดตอ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองผูอํานวยการสํานักหองสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนวิทยากร
บรรยายเกี่ยวกับ Digital Collection ในวันที่ 25 มกราคม 2545 ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดของการจัด
บรรยายดังกลาวและมีมติดังนี้
1. ลักษณะการจัด เปนการจัดรวมกับสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. สถานที่ หองประชุมชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. จํานวนผูเขารับฟงการบรรยายประมาณ 200 คน
4. คาลงทะเบียนคนละ 300 บาท สงที่คุณ สุรีย นาคทวม
4.2 แผนการดําเนินงานป 2545
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาและเสนอรายละเอียดของแผนการดําเนินงานของคณะทํางานฯ
ในป 2545 ที่ประชุมไดมีมติใหมีแผนดําเนินสําหรับป 2545 ดังนี้
4.2 1 การบรรยาย อบรม ทางวิชาการ
ที่ประชุมจะจัดใหมีการบรรยายทางวิชาการทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร ในหัวขอที่กําลังอยูในความสนใจที่จะสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได เชน
4.2.1.1 การบรรยาย Database Management System for Thai Collection in Southeast
Asia Studies: Kyoto University
ที่ประชุมขอให นายสมพงษ เจริญศิริ ไดเลาประสบการณและสิ่งที่เปนประโยชน
จากประสบการณที่ไปพัฒนาโปรแกรมรวมสหบรรณานุกรมที่ประเทศญี่ปุน ในการประชุมครั้งตอไป ในหัวขอ
" Database Management System for Thai Collection in Southeast Asia Studies: Kyoto University". เปนการ
บรรยายสรุปแบบสั้นๆและเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม
มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
4.2.1.2 การบรรยายและฝกอบรมเรื่องการใช XML ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
4.2.1.3 การบรรยายเรื่องมาตรฐาน Z39.5

4.2.2 รูปแบบการประชุม
คณะทํางานมีมติกําหนดใหมีการประชุมปละ 3 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง จะประชุม
กันครึ่งวัน อีกครึ่งวันจะเปนการฟงบรรยายหรือดูงาน สถานที่ในการประชุมจะหมุนเวียนไปที่หองสมุดตาง ๆ
4.2.3 กําหนดการประชุม
คณะทํางานไดกําหนดการประชุมตลอดป 2545 ดังนี้
- การประชุมครั้งที่ 1/ 2545 เดือนมีนาคม 2545 ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรทาพระจันทร และมีการบรรยายเรื่อง Database Management System for
Thai Collection in Southeast Asia Studies: Kyoto University โดยนายสมพงษ
เจริญศิริ
- การประชุมครั้งที่ 2/2545 เดือนมิถุนายน 2545 ณ สํานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และจัดใหมีการบรรยายเรื่อง "การใช XML ใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล"
- การประชุมครั้งที่ 3/2545 เดือนกันยายน 2545 ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และจะจัดใหมีการบรรยายเรื่อง "มาตรฐาน Z39.5" สรุปผลการ
ดําเนินงานในป 2545 และการเลือกประธานคนใหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเลือกประธานคณะทํางาน
ประธานแจงใหทราบวา ประธานจะมีวาระการดํารงตําแหนงอีก 1 ป และในการประชุมครั้งสุด
ทายของป 2545 จะมีการเสนอชื่อประธานคนใหม ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสรรหาประธาน
คนใหม จึงเสนอใหผูแทนคณะทํางานฯจากทุกสถาบันควรไดมีโอกาสเปนประธานดวยการผลัดเปลี่ยนกันเปน
ประธานโดยเรียงตามลําดับอักษรของสถาบัน และสลับระหวางสถาบันที่อยูอักษรตน ๆ กับสถาบันที่อยูอักษร
ทาย ๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 ป แลวสลับไปเปนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2 ป
มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
5.2 การศึกษาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ประธานขอใหคณะทํางานฯรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยถือเปนเพียงความคิดเห็นที่มีตอระบบ ไมใชมติหรือรายงาน
คณะทํางานฯ ไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตามทัศนของแตละคน
5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่ประชุมไดศึกษารายงานการศึกษาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรที่คณะทํางานฯที่ไดรับมอบหมายจัดทํามาเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และเพิ่มเติมขอคิดเห็น หรือขอเสนอ
แนะอื่นๆ เพื่อรวบรวมสงใหหองสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาด
ใหญตอไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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บันทึกการประชุม
นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส
ตรวจสอบและแกไข

