
รายงานการประชุม 
คณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 

คร้ังท่ี 2/2546 
วันจันทรท่ี  23  มิถุนายน  2546 

ณ หองประชุม 1  สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
--------------------------------------- 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 

1.    นายสมพงษ  เจริญศิริ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประธาน 
2.    นายสุริยา  อภิวันทนากร     สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ         รองประธาน 
3.  นางเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา    สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
4.    นางเพ็ญแข  ประจงใจ                         สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา     

   พระนครเหนือ 
5.  นางสาวสุรีย  บุหงามงคล     สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

   เจาคุณทหารลาดกระบัง 
6.  นางสาวพรจิตต  หมีงาม            สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7.    นางสาวยุพดี  จารุทรัพย                      หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง   
                                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
8.    นายยุทธนา  เจริญรื่น                           ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัย                                 
         วลัยลักษณ 
9.    นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ                        สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
10.  นายฐิติพงศ  ลิ้มพงศานุรักษ                 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขต 

    องครักษ 
 11.   นางวริชาวรรณ  คํามุลตรี      สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 12.   นางวรจิตต  ปยะภาณี      สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
 13.   นายสุชล  แกวประทุม      สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 14.   นางศุภลักษณ    จันทรารักษศรี     สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15.   นางสาวเชาวลี  เชิญขวัญแกว     หอสมุดสาขาวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 16.   นางสาวฉัตรวรุณ    เหมฤดี      สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

17.   นางสาวมาลี  เสียงไทย      สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
18.   นายบดินทร  ยางราชย      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 
         เทคโนโลยีสุรนารี 



 2

19.   นางสาวสุดา  หมัดอะด้ัม หอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  สํานักวิทย 
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขต 

               หาดใหญ 
20.   นางสาวฤทัยชนนี  สิทธิชัย                สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      

                    วิทยาเขตปตตานี 
21.   นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน    สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 

               บริหารศาสตร 
22.   นางสาวเบญจวรรณ  อรสุทธิกุลชัย    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
23.   นางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส     สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
24.   นางสาววันวิสา  วงสุวรรณ     ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
        แมฟาหลวง 
25.   นางสมพิศ  พรวิริยะกุล     สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
26.   นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล    กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ 
27.   นายจีระพล  คุมเค่ียม                         สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา     

   พระนครเหนือ 
 28.   นางสาวศศิธร  ติณะมาศ      สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เลขานุการ 

    
รายนามผูไมมาประชุม 

ผูแทนสํานักบรรณสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  
เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 
 
 ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้    
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
 1.1  ความกาวหนาในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละสถาบัน          
1.1.1   นางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส  แจงใหทราบวา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดติดต้ัง
ระบบ Millennium ของระบบ INNOPAC แลว แตยังดําเนินการไมเสร็จ คาดวาจะเสร็จ ภายในเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม  ราคาของระบบ Millennium  ประมาณ 3 ลานบาท  สวน Server ราคาลานกวาบาท  
นอกจากนี้ไดจัดซื้อระบบ Self Check ของ 3M  มาในราคา 1 ลาน 6 แสนบาท และจัดซื้อ Interface ของ
ระบบ INNOPAC มาใชรวมกัน  แตการใหบริการยังมีปญหาหนังสือจองไมสามารถยืมได ตองรอบริษัท 
Innovative จัดการแกไขให 
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 1.1.2   นางสาวเบญจวรรณ  อรสุทธิกุลชัย  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได Upgrade INNOPAC release 2002 Phase 2 แลว และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีปญหาเขาใช  Manual INNOPAC ผาน Csdirect ไดชา  นอกจากนี้
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะไดงบประมาณแผนดิน 3 ลานบาท จากวิทยาเขตกําแพงแสน  
สวน Server 
จะไดงบรายไดประมาณป 2547 
 1.1.2   นางสาวเบญจวรรณ  อรสุทธิกุลชัย  แจงวาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ได Upgrade INNOPAC เปน Release 2002 Phase 2 แลว และในปหนามีแผนจะ 
Upgrade เปน Millennium ซึ่งคาดวาจะไดงบประมาณแผนดินป 2547 ประมาณ 3 ลานบาท สมทบดวย
งบประมาณเงินรายได สวน Server จะจัดซื้อดวยงบประมาณเงินรายไดป 2546 
                      1.1.3  นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน   แจงใหทราบวาสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตรไดเซ็นตสัญญากับบริษัท Libnet เพือ่ซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon version 
sunrise 7.2  แลว โดยไดจํานวน user licenses 16 licenses และได Server 2 เครื่อง ราคาประมาณเกือบ 3 
ลาน 2 แสนบาท ราคาคาบํารุงรักษาระบบ  456,000 (ไมแนใจวารวม Vat หรือยัง )  แตขณะนี้นิดายังใชระบบ 
INNOPAC อยู โดยจะเปลี่ยนมาใชระบบใหมหลังเขาพรรษา 
 1.1.4   นางสาวฤทัยชนนี  สิทธิชัย  แจงใหทราบวาสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จะเปนเจาภาพจัดสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
21  ในหัวขอ “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัย และเครือขายความรวมมือ  : นวัตกรรมสงเสริม
การบริการสารสนเทศ”  ระหวางวันที่ 20-22 ตุลาคม  2546  ณ โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ จ. สงขลา  สามารถ
เขาไปดูรายละเอียดไดที่ http://tanee.psu.ac.th  ซึ่งจะมีรายละเอียดของโครงการ ใบสมัครเขารวมสัมมนา
และเสนอผลงานวิจัยไวดวย 

1.1.5  นายบดินทร  ยางราชย  แจงใหทราบวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีไดเปลี่ยน URL เปน http://library.sut.ac.th 

1.1.6  นางสาวมาลี เสียงไทย  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได 
เปลี่ยน Server ใหม และเพิ่ม iPAC Server สําหรับใชสืบคนขอมูล โดยเปดใหบริการสืบคนระบบใหมที่ URL 
http://192.150.249.123/ipac  นอกจากนี้หองสมุดปวย อ้ึงภากรณ ไดเปลี่ยนมาใชระบบ RFID ซึ่งซื้อมาใน
ราคา 13 ลานบาท เริ่มใชงานเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผานมา แตยังมีปญหาเกี่ยวกับแถบแมเหล็ก ซึ่งทําให
นักศึกษาสามารถขโมยหนังสือได  สวนเครื่องอานเดิมยังใชไดกับหนังสือ Collection ที่ไมไดติด RFID  สําหรับ
ประตูอัตโนมัติที่ใชมี 2 ระบบ คือ RFID และ Tackle tape 
 1.1.7  นางสาวเชาวลี  เชิญขวัยแกว  แจงใหทราบวาผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรคนเดิมไดลาออก ขณะนี้อยูในระหวางรักษาการ และกําลังดําเนินการสรรหา
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ผูอํานวยการคนใหม สวนเรื่องการประชุมกลุมผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC (IUG Group) ครั้งที่ 8 
จะจัดในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  สําหรับ 
Millennium Server ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังอยูที่ศูนยคอมพิวเตอร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร แต
จะใชขอมูลของหองสมุดสาขาวังทาพระเปนหลัก แลวโอนขอมูลของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเขา  สวน 
Server เดิม ยังไมไดนํามาใชอะไร 
 1.1.8  นางศุภลักษณ  จันทรารักษศรี  มีเรื่องแจงใหทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 1.  สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะแจกหนังสือครบรอบ 25 ป สถาบันวิทยบริการ ไปยังหองสมุดตางๆ   2. สถาบัน
วิทยบริการ จุฬาฯ ไดรับอนุมัติใหซื้อ Millennium เมื่อตนเดือนมิถุนายน  ซึ่งกําลงัดําเนินการจัดซื้อกอนปด
งบประมาณในเดือนตุลาคม  โดยจุฬาฯ ใชวิธีซื้อระบบใหม INNOPAC Millennium มาครอบระบบเดิม ไมได
ซื้อ 
Millennium ทั้งระบบเหมือนกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งระบบที่จุฬาฯซื้อนี้จะทําใหใชไดทั้ง
ระบบ Text และ Graphic  สวน  Server ที่ซื้อใหมใชเครื่องยี่หอ SUN เนื่องจากสามารถรองรับระบบ JAVA ได 
แตราคา Migrate hardware ใหมราคาจะแพงขึ้น  สําหรับการฝกอบรมผูใชจะใชเวลาประมาณ 4 วัน ในชวง
เดือนสิงหาคม   
 1.1.9  นายสุชล แกวประทุม  แจงใหทราบวา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูบริหารกําลังคุยเรื่อง Millennium อยู สวนการเปดใหบริการของหองสมุด วันจันทร-ศุกรเปดต้ังแต 8.00-
21.00 น. และเสาร-อาทิตยเปดต้ังแต  9.00-18.00 น. 

1.1.10 นางวรจิตต ปยะภาณี แจงใหทราบวา สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
ไดซื้อ Z39.50 ทั้ง Server และ Client ราคา  19,500  US$ และซื้อเครื่อง Self Check ย่ีหอ 3 M แลว ซึ่ง
ในชวงทดลองใชงานพบปญหาคือ 1. สามารถยืมคืนไดดวยกระดาษซีรอกซแถบบารโคด โดยทดลองรับคืน
แลวพบวารับคืนได  2. มีปญหาภาษาไทยซึ่ง Display เปนตัว  
 1.1.11  นางวริชาวรรณ  คํามุลตรี  แจงใหทราบวาสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดจัดซื้อระบบปองกันหนังสือหายและติดต้ังใชงานเรียบรอยแลว จากบริษัท Industrial Marketing ซึ่งเปนยี่หอ
Check Point  สวนการเปดปดบริการของหองสมุด  วันจันทร-ศุกร  เปดต้ังแต  8.00-16.30 น. เสาร-อาทิตย 
9.00-17.00 น. การเปดบริการ 24 ชั่วโมง แบงเปน 2 ชวงคือ  1. เวลา 16.30-20.30 น. ไดเบ้ียเลี้ยง 200 บาท
โดยเบิกจากเงินงบประมาณ 100 บาท และเงินรายไดสํานักสมทบอีก 100 บาท  2. เวลา 20.30-24.00 น.  
ไดเบ้ียเลี้ยง 250 บาท โดยเบิกจากเงินงบประมาณ 100 บาทและเงินรายไดสํานักสมทบอีก 150 บาท   
3.  วันเสาร-อาทิตย  9.00-17.00 น. ไดเบ้ียเลี้ยง 300 บาท โดยเบิกจากเงินงบประมาณ 200 บาท และเงิน
รายไดสมทบ 100 บาท 
 1.1.12  นายฐิติพงศ  ลิ้มพงศานุรักษ  แจงใหทราบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตองครักษ ไดแยก Server ระบบหองสมุดจากสํานักหอสมุดกลาง โดยใชระบบ IPAC แทน ซึ่งสามารถ 
เขาใชไดที่ URL http://oklib.swu.ac.th 
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 1.1.13  นางสาวอุฬาริน  เฉยศิริ  แจงใหทราบวา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ไดติดต้ัง
ระบบ Magic Library ใหกับหองสมุดคณะแลว โดยหองสมุดคณะจะ Save ขอมูลไวที่หอสมุดกลาง  ขณะนี้มี
ปญหาคือ กลัววาเจาหนาที่ของหองสมุดคณะซึ่งไมใชบรรณารักษจะเขามาแกไขขอมูลในฐาน จึงตองหา
วิธีการปองกันไว  สวนระบบ Magic Library ยังใช version 4 แตกําลังพัฒนาเปน version 5  ที่ทํางานไดบน 
web และจะทําใหทํางานเร็วขึ้น นอกจากนี้สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพายังไดเปลี่ยน Server ใหม ซึ่ง
หลังจากเปลี่ยน Server แลวพบวา web ไมคอยลม  สําหรับการใชงานนั้นสามารถใชงานไดโดยไมจํากัด 
licenses 
 1.1.14   นายยุทธนา  เจริญรื่น  แจงใหทราบวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ กําลังพิจารณาการ Upgrade VTLS จาก version Classic เปน Virtua  แตยังไมมขีอสรุปอยาง
เปนทางการ เนื่องจากกําลังพิจารณาความเหมาะสมอยู เพราะตอง upgrade ทั้งซอฟตแวร ฮารดแวร และตอง
ทําการโอนยายขอมูลจาก version เกาไปยัง version ใหมอีกดวย  สวนเวลาเปดทําการของหองสมุด ระหวาง
เปดภาคการศึกษา  วันจันทร-ศุกร เปดเวลา 8.00-21.00 น. เสาร-อาทิตย เปดเวลา 9.00-18.00 น.  สวนกอน
สอบ 3 สัปดาหและระหวางสอบปลายภาค วันจันทร-ศุกรเปดต้ังแต  8.00-22.00 น. สวนวันเสาร-อาทิตย
ต้ังแต 9.00-18.00 น.และระหวางปดภาคการศึกษา จันทร-ศุกร เปดเวลา 8.00-16.00 น สวนเสาร-อาทิตย ปด
บริการ 
 1.1.15  นางสาวยุพดี  จารุทรัพย แจงใหทราบวาหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทดลองเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงมาแลว แตเปดบริการชั้นเดียว โดยใช
บรรณารักษ 1 คน และเจาหนาที่อีก 1 คน รวมเปน 2 คน  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 22.00-08.30 น.  โดยเบิก
คา OT ใหต้ังแต 06.00-8.30 น. 60 บาท  และคนที่ออกเวรเชาสามารถพักงานได 1 วัน  สวนเวลาเปดบริการ
ตามปกติ จันทร-ศุกร เวลา 8.30-16.30 น. บริการลวงเวลา 16.30-22.00 น.  เสาร-อาทิตยเวลา 9.00-20.00 
น. สําหรับการเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงภาคการศึกษานี้ จะเริ่มต้ังแตวันที่ 1 กันยายน-3 ตุลาคม 2546 โดยให
เจาหนาที่บริหารงานมั่วไป หรือนักวิชาการตําแหนงอ่ืนซี 5 ขึ้นไปมาเปนหัวหนาเวรได 1 คน และมีเจาหนาที่อีก 
2 คน รวมเปน 3 คน 
 1.1.16  นางสาวพรจิตต  หมีงาม แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ได 
upgrade INNOPAC เปน release 2002 Phase 2 แลว และแจง URL ของระบบหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
http://10.124.101.1 และ telnet mulinet.li.mahidol.ac.th   เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชปฏิบัติงานทุกเครื่องจะ 
set เลข IP ปลอมเพื่อปองกัน Hacker  สวนในอนาคตมหาวิทยาลัยมหิดลจะรวมระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
VTLS ที่หองสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราชใชอยูเขากับระบบ INNOPAC  สําหรับการเปดใหบริการของ
หองสมุด เปดต้ังแตเวลา 8.00-19.00 น. ซึ่งที่วิทยาเขตศาลายาจะมีแตนักศึกษาชั้นปที่ 1 เทานั้น 
 1.1.17  นางสาวสุรีย  บุหงามงคล  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําลังเปดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร สวนระบบ INNOPAC ได 
upgrade เปน release 2002 Phase 2 แลว สําหรับ Millennium ไดบรรจุไวในแผน ICT ของสถาบันแลว แต
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ยังไมทราบวาจะไดเมื่อไร  สวนการเปดใหบริการของหองสมุด เปดต้ังแต 8.30-19.45 น. สวนวันเสาร-อาทิตย
เปดเวลา 9.00-16.00 น.  สําหรับการเปดบริการถึงเที่ยงคืน ทางลาดกระบังเคยเสนอทางมหาวิทยาลัยไป แต
ทางมหาวิทยาลัยใหทดลองดูกอน 
 
 1.1.18   นายจีรพล  คุมเค่ียม  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ ไมไดติดตอกับบริษัท Innovative มาหลายปแลว และยังใช INNOPAC release 2001 
เนื่องจากไมมี Bug  สวนการเปดใหบริการของหองสมุด เคยเปดบริการถึง 21.00 น. แตไมคอยมีคนมาใช
บริการ ทําใหสิ้นเปลืองเครื่องปรับอากาศและไฟฟา 

1.1.19 นางเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดต้ังงบประมาณไวสําหรับซื้อ Millennium แตไมไดงบ จึงอาจใชวิธีซื้อ license เพิ่มแทน เนื่องจากพบปญหา 
all ports in use  บอย  สวนการเปดใหบริการของหองสมุด เปดต้ังแตเวลา 8.00-21.00 น. สวนวันเสาร-
อาทิตย เปดต้ังแตเวลา 10.00-18.00 น.  โดยเปดใหบริการเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ 

1.1.20 นายสุริยา  อภิวันทนากร  แจงใหทราบวา หลังจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได upgrade Horizon เปน iPAC แลว ชวงเปดเทอมยังไมพบปญหา มีแตผูใชบริการยังติดกับระบบเดิม  สวน
ระบบ iPAC นี้  WebOPAC จะใชสืบคนที่ตัว database  แต iPAC จะทําใหการสืบคนเร็วขึ้น เนื่องจากไปดึง 
Index จาก database มาไวที่ iPAC    
                     1.1.21  นายสมพงษ  เจริญศิริ  แจงใหทราบวามหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเปลี่ยน 
อธิการบดีคนใหม ชื่อ ศาสตราจารย นายแพทย อดุลย  วิริยเวชสกุล  สวน Millennium สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดต้ังงบประมาณไวซื้อในป 2547 โดยจะขอซื้อเครื่องสําหรับใชบริการยืมกอน  
สวนเครื่องที่ใชบริการคืนอัตโนมัติตองตัดออกไป เพราะสามารถซื้อมาภายหลังได  สวนระบบ INNOPAC 
ขณะนี้ยังใช release 2002 Phase 1  นอกจากนี้สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดสัมมนา
เรื่อง “ สารสนเทศทองถิ่นกับการพัฒนาการศึกษา ” สําหรับบรรณารักษ ผูบริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานสารสนเทศทองถิ่น   ระหวางวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2546  ที่โรงแรมตักศิลา จ. มหาสารคาม สวนการเปด
ใหบริการของหองสมุด  วันจันทร-ศุกรเปดต้ังแต 8.00-20.00 น. เสาร-อาทิตยเปดต้ังแต 8.00-18.00 น. 
 1.1.22  นางสมพิศ  พรวิริยะกุล  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตรได upgrade Horizon เปน version Sunrise แลว และนําระบบ iPAC (Internet Public 
Access Catalog) มาใช ซึ่งเหมือนกับระบบ Browser เดิม แตสามารถคนไดทั้งหมดโดยแบงเปน Index สวน 
Server แยกตางหาก เวลาสืบคนจะไปคนที่ Index แลวจึงสงขอมูลให User  สวนเครื่อง Server นั้นยังไมไดซื้อ 
นอกจากนี้ยังใหบริการ Intranet  โดยไมไดเปดใหบริการขางนอก  สวนการเปดบริการของหองสมุด เปดต้ังแต
เวลา 8.00-20.30 น. 
 1.1.23  นางสาววันวิสาข  วงสุวรรณ  แจงใหทราบวาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ระบบ Virtua  ซึ่งอยูในระหวางนําขอมูลลงฐาน 
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แตยังไมไดปรับหนาตาของ Web  ระบบนี้สามารถโอนขอมูลจากสํานักทะเบียนมาได สวนการเปดใหบริการ 
ของหองสมุด เปดบริการโดยแบงเปน 2 ชวง ต้ังแต 8.00-16.00 น. และ 16.00-22.00 น.  

1.1.24 นางสาวศศิธร  ติณะมาศ  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดซื้อ 
 license INNOPAC เพิ่มอีก 4 licenses จากเดิม 18 licenses เปน 22 licenses  โดยใชที่หองสมุดสาขา
วิทยาศาสตรสขุภาพ 3 licenses หองสมุดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 3 licenses  สวน 4 licenses ที่ซื้อใหม
เปนของสํานักหอสมุดกลาง  สําหรับ Millennium ทางสํานักหอสมุดจะจัดซื้อไดในปงบประมาณ 2548-2549  
การเปดใหบริการของหองสมุด เปดวันจันทร-อาทิตย เวลา 8.00-20.00 น. สวนชวงกอนสอบปลายภาค 1 
เดือน เปดต้ังแตเวลา 8.00-22.00 น.  
 1.1.25  นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล แจงใหทราบวาหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งใชระบบ 
Horizon ได upgrade version เปน  Sunrise แลว  สําหรับ Server ยังใชเครื่องเกา ความเร็ว 167 MHz  และ 
มีแผนจะใชงานรวมกับหองสมุดคณะ แตยังมีปญหาที่หองสมุดของมหาวิทยาลัยแมโจ ยังเปนหนวยงานระดับ
กอง จึงยังไมมีระเบียบรองรับ อาจจะใชวิธีจางบรรณารักษชั่วคราวมาเพิ่ม  สวนของ Server คงมีการต้ัง
งบประมาณจัดซื้อในปตอๆไป  สําหรับการเปดใหบริการของหองสมุด วันจันทร-ศุกร เปดต้ังแต 8.00-20.00 น. 
สวนวันเสาร-อาทิตย เปดต้ังแต 8.00-16.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 
                     ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝาย
เทคโนโลยีสารนิเทศ คร้ังที่ 1/2546  โดยมีการแกไขดังนี ้
                      หนาที่ 1     รายนามผูเขาประชุมคนที่ 9    นางสาวศศิธร  ติณะมาศ  สํานักหอสมุด   มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เลขานุการ  ใหตัดออก 
               รายนามผูเขาประชุมคนที่ 13  นางสาวเชาวลี  เชิญขวัญแกว  หอสมุดสาขาวัง 

ทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตัดคําวา เหรัญญิก
ออก 

           หนาที่ 2     เพิ่มรายนามผูเขาประชุมคนที่ 20  นางสาวศศิธร  ติณะมาศ  สํานักหอสมุด 
            มหาวิทยาลัยนเรศวร  เลขานุการ 

            ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ  ขอ 1.1.1  ตัดคําวา “ เปลี่ยน “ ออกแลว
แกไขเปน  “ไดรับงบประมาณในการปรับโปรแกรมใหเปน Millennium “ 

          หนาที่ 3    ขอ 1.1.9  ตัดคําวา “ และขณะนี้ไดมีการนําระบบยืมคืนอัตโนมัติ Self Check 
 มาใชแลว ” ออก แลวเพิ่มคําวา  “และนําระบบยืมคืนอัตโนมัติมาใชที่

หองสมุดปวย อ้ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ” 
              ขอ 1.1.11  เพิ่มคําวา 7.2 ตอทายคําวา Horizon version  
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                      หนาที่ 4     ขอ 1.1.13  บรรทัดที่ 2 แกไขเปน  “ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังไมได 
upgrade INNOPAC release 2002 Phase 2 เนื่องจาก Server มีปญหา
ระเบียนเต็มมาก ” 

 
             ขอ 1.1.14  แกไขเปน  “ นางสาวเบญจวรรณ  อรสุทธิกุลชัย แจงใหทราบวา 
                        สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําลังจะ upgrade INNOPAC 

เปน release 2002 Phase 2  ขณะนี้ยังใช release 2000  นอกจากนี้
การเปดใหบริการ  Card เครือขายไรสาย ซึ่งเปดใหบริการต้ังแตวันที่ 19 
กันยายน-ธันวาคม เปนเวลา 3 เดือน  ผูใชสวนใหญเปนนักศึกษา
ปริญญาโท ในอนาคตจะเพิ่มจุดใหบริการอีก 3 จุดนอกหองสมุด พรอม
กับไดรับ Card เครือขายจากศูนยคอมพิวเตอรมาเพิ่มอีกเปน 35  cards 
และไดขยายเวลาบริการจนถึง 3 ทุม “ 

    ขอ 1.1.15  แกไข 2 บรรทัดสุดทายเปน  “ การ check duplicate ระบบจะทําให
การแสดงผลปรากฏเปนภาษาที่อานไมได และในการลง Millennium จะ
พบปญหา Character อานไมได ตอง add font ลงไป “ 

             ขอ 1.2  อ่ืนๆ  แกหัวขอเปน  รายงานการเงิน และตัดขอ 1.2.1 ออก 
        หนาที่ 5     บรรทัดที่ 3  จากบน  แกไขคําวา “ ครั้งที่ 1/2546 “ เปน  “ ครั้งที่ 3/2545 ” 
        หนาที่ 6     ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

            ขอ 3.2  แกเปน  3.3  และตัด 3 บรรทัดสุดทายออก ต้ังแตคําวา “ และจะได 
หารือ.. ไปจนถึง อีกทั้งทบวงฯก็ยังไมมีงบประมาณในการจัดซื้อสวน
ดังกลาวดวย “  

            ขอ 3.3  แกเปน  3.4 
                     หนาที่ 7    ขอ 4.3  มติที่ประชุม  รอผลสรุปจากการประชุมคณะทํางาน Union Catalog ใน 

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2546   แกไขเปน  ที่ประชุมรับทราบ 
                     หนาที่ 8    ขอ 4.5  แกไขหัวขอเปน  “ศึกษาดูงานดานไอทีหองสมุดอัตโนมัติในตางประเทศ 

“  และแกไขบรรทัดแรกของขอ โดยเปลี่ยนจากคําวา “ ในตางประเทศ 
“ เปน “ ยังตางประเทศ “ และแกไข 2 บรรทัดสุดทายของขอ โดยแกคํา
วา “แหลงดูงาน “ เปน “ สถานที่ดูงาน” และตัดคําวา “ นัก” ใน
บรรทัดสุดทายออก 

             ขอ 4.5  แกเปน  4.6  และแกไขหัวขอเปน  “ การจัดอบรมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดวย XML “ 
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หลังจากแกไขรายงานการประชุมแลว  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   

3.1 การนําเสนอโครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติ  
สืบเนื่องจากคุณสุรีย บุหงามงคล  เลขานุการคณะทํางานศึกษาโครงการพัฒนาระบบหองสมุด 

อัตโนมัติแหงชาติ ไดแจงวาไดมีการประชุมคณะทํางานศึกษาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติขึ้น เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2546 ที่ผานมา  และจากการปรึกษาหารือรวมกันของกลุมคณะทํางานความรวมมือฯ ฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการตอไปดังนี้ 
 1.  มอบหมายใหคุณสมพงษ  เจริญศิริ  ประธานคณะทํางานความรวมมือ ฯ ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ นําเสนอโครงการไปยัง  ดร. สุจินต  บุตรดีสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ซึ่งเปนที่ปรึกษาคณะทํางานความรวมมือฯ  เพื่อเสนอตอไปยังทบวงมหาวิทยาลัย และผูบริหาร
ของแตละหองสมุดไดรับทราบ โดยผานคณะกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา แลวเสนอเขา
แผนพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป โดยใหมี
การเขียนใบปะหนาโครงการพรอมเอกสารประกอบ เชน คาบํารุงรักษาระบบของแตละระบบ และแตละ
หองสมุด 

2.  มอบหมายใหผูแทนของแตละสถาบัน แจงผูอํานวยการของแตละหองสมุดใหทราบวา 
คณะทํางานโครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติไดทําอะไรไปแลวบาง เพื่อเปนขอมูลใหแก
ผูบริหารแตละแหงไดรับทราบ 
 3.  เมื่อนําเสนอโครงการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและผูบริหารแตละแหงไดรับทราบแลว จะได
มีการวางแผนจัดประชุม Workshop ในโอกาสตอไป 
 
มติท่ีประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 
            3.2    การจัดอบรมการใชโปรแกรม winisis และ XML 
 
                   ประธานคณะทํางานความรวมมือฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเสนอใหหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาสวนภูมิภาค จัดอบรมการใชโปรแกรม winisis ใหกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เชน สถาบัน
ราชภัฎ  โดยอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับ CDS/ISIS  หรือโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติที่โปรแกรมเมอรของ 
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หองสมุดหลายแหงพัฒนาขึ้นเอง เชน คุณจีรพล  คุมเค่ียม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
คุณสุชล แกวประทุม จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือคุณสมพงษ เจริญศิริ   จากสํานัก
วิทยบริการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แตจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  สรุปวาการอบรมดังกลาว
จําเปนตองมีการปูพื้นฐานเนื้อหาเกี่ยวกับ MARC การจัดอบรมเพียง 2 วันจะไมเพียงพอ  นาจะมีการอบรม
เนื้อหาเรื่องที่กําลังอยูในความสนใจเกี่ยวกับ Metadata จะดีกวา โดยเสนอวิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ คุณ
ประดิษฐา  ศิริพันธ จาก TIAC มาเปนผูใหการอบรม ซึ่งกลุมเปาหมายจะเปนบรรณารักษคณะทํางานฝาย
วารสาร และฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยจัดอบรมชวงประมาณเดือนสิงหาคม และมอบหมายใหคุณสุ
วันนา ทองสีสุขใส และคุณเบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัยไปเขียนโครงการ สวนการอบรมเรื่อง XML มอบหมายให
คุณจีรพล และคุณพิเชษฐ ไปศึกษาพัฒนา XML เพื่อนําไปสูการใช Metadata 15 Element แลวนํามาเสนอ
ภายหลัง 
 
มติท่ีประชุม     ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

3.3   ระบบสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Union Catalog) 
 
       สืบเนื่องจากการเตรียมความพรอมของขอมูลบรรณานุกรมของแตละหองสมุดที่จะจัดสงให

บริษัท Book Promotion เพื่อนําเขาสูฐานขอมูล Union Catalog ซึ่งไดมีการกําหนดใหสงขอมูลไปแลวเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม  2546 ที่ผานมานั้น  มีหองสมุดบางแหงที่มีปญหาในการสง ตองสงขอมูลใหมอีกครั้ง 
เชน สํานักหอสมุด ม. รามคําแหง สํานักวิทยบริการ ม. มหาสารคาม  ซึ่งไดสงขอมูลแลวเสร็จครบหมดทุก
สถาบันแลว สําหรับในสวนของรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานของฐานขอมูล  Union Catalog จะไดมี
การพูดคุยปรึกษาหารือและตกลงกันระหวางบริษัทกับคณะทํางาน Union Catalog ในวันที่ 24-26 
มิถุนายน นี้ ซึ่งมติที่ประชุมคณะทํางานความรวมมือฯ ฝายเทคโนโลยีหองสมุด ไดเห็นชอบในการเสนอ
คุณศุภลักษณ จนัทรารักษศรี เปนประธานคณะทํางาน Union Catalog ตามที่เคยเสนอกันไวในการ
ประชุมคณะทํางานครั้งแรก  และเสนอคุณสุวันนา ทองสีสุขใส เปนรองประธาน 
 
มติท่ีประชุม       ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

3.4   ระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) 
 

สืบเนื่องจากโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital 
Collection) ของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการจัดอบรมและประชุมคณะทํางานสวนนี้ไปแลว เมื่อวันที่ 18-
22 มิถุนายน 2546 ที่ผานมา จากการประชุมคณะทํางานฯ ไดมีการกลาวถึง  Metadata 15 Element ซึ่ง
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เปนรูปแบบของขอมูลที่ตองนํามาใชในการจัดทําฐานขอมูล Digital Collection  ซึ่งในที่ประชุมคณะทํางานฯ 
ไดมอบหมายใหคุณพรนภา แสงดี ผูแทนจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 
Metadata เพิ่มเติม แลวประธานคณะทํางานฯ คือคุณเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา จะไดนําสงตอยังสมาชิก
คณะทํางานทานอ่ืนๆ  นอกจากนี้คุณจีรพล ยังไดแจงเพิ่มเติมวาจะสง e-mail ไปยังสมาชิกคณะทํางานฯ วา 
MARC Field ใด สามารถลง Element ใดใน Metadata  ไดบาง 

 
มติท่ีประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอืน่ๆ   
 
             4.1    ประธานคณะทํางานฯ ขอใหสมาชิกคณะทํางานฯ ชวยกันตรวจสอบวาตองการเพิ่มเติม
อะไรในโครงการ Union Catalog บาง เพื่อที่จะไดขอเพิ่มเขาไปในงบประมาณ ป 2548-2551 (อยูใน
แผนการดําเนินงาน ป 2547-2551) 
    4.2    การจัดอบรม Metadata ของคณะทํางานความรวมมือฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กําหนดใหมีการจัดอบรมประมาณวันที่ 21-22 สิงหาคม 2546 โดยใชสถานที่คือ สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตงต้ังกรรมการ
คณะทาํงานจัดอบรม Metadata ขึ้น ซึ่งเปนสมาชิกคณะทํางานความรวมมือฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรของสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ   ประกอบไปดวยฝายตางๆดังนี้ 
 ฝายเอกสารและประเมินผล      
            ฝายลงทะเบียน 
 ฝายพิธีการ 
 ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายของที่ระลึก          
ฝายการเงิน  
ฝายตอนรับ 

สวนคาลงทะเบียน กําหนดใหเก็บคาลงทะเบียนคนละ 800 บาท และใหสงเงินคาสมัครพรอมใบสมัคร
ลวงหนาที่สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ  โดยรับจํานวนผูเขาอบรมเพียง 50 คนเทานั้น 
 3.  กําหนดการประชุมคณะทํางานความรวมมือฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งตอไป วันที่ 18-
19 กันยายน 2546 โดยวันที่ 18 กันยายน 2546 เปนการประชุมคณะทํางานฯ ณ หองสมุดปวย อ้ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และชวงบายเปนการดูงาน  สวนวันที่ 19 กันยายน 2546 เชาเปนการ
ดูงานที่สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และชวงบายเปนการดูงานระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส ณ กระทรวงคมนาคม  ซึ่งสมาชิกคณะทํางานฯ สามารถจะขึ้นรถของสถาบันตางๆ 
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ไปดูงานได 4 คัน ไดแก  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักหอสมุดกลาง  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ 
  
เลิกประชุมเวลา  16.00 น.   
   นางสาวศศิธร  ติณะมาศ  
       ผูบันทึกการประชุม 
 
   นายสมพงษ  เจริญศิริ 
      ผูตรวจและแกไขรายงานการประชุม  


