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รายงานการประชุม 
คณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 

คร้ังท่ี 1/2547 
วันที่  26-27  มกราคม  2546 

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

 
รายนามผูเขารวมประชุม วันที่ 26 มกราคม 2547 

1.    นายสมพงษ  เจริญศิริ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประธาน 
2.    นายสุริยา  อภิวันทนากร     สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ         รองประธาน 
3.  นายวีระชัย  เตชะวัชรีกุล      สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
4.    นางสาวสุรีย  บุหงามงคล     สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

   เจาคุณทหารลาดกระบัง 
5.  นางสาวพรจิตต  หมีงาม            สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
6.    นางสาวยุพดี  จารุทรัพย                      หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง   
                                                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 7.    นางวรจิตต  ปยะภาณี      สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
 8.    นายสุชล  แกวประทุม      สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 9.    นางศุภลักษณ    จันทรารักษศรี     สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 10.  นางสาวมาลี  เสียงไทย      สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

11.  นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน     สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพฒัน 
                บริหารศาสตร 

12.  นางสมพิศ  พรวิริยกุล      สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13.  นางวีรญา  พุมพวง                              สํานักบรรณสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
14.  นางสาวกัลยาณี  สิงหทอง                  สํานักบรรณสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 15.  นางสาวศศิธร  ติณะมาศ        สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เลขานุการ 
 
รายนามผูเขารวมประชุม วันที่ 28 มกราคม 2547 
 

1.    นายสุริยา  อภิวันทนากร     สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ               ประธาน 
2.    นายสุชล  แกวประทุม     สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง รองประธาน 
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3.  นายวีระชัย  เตชะวัชรีกุล      สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
4.    นางสาวสุรีย  บุหงามงคล     สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

   เจาคุณทหารลาดกระบัง 
5.    นางสาวพรจิตต  หมีงาม            สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 6.    นางวรจิตต  ปยะภาณี     สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
 7.    นายสมพงษ  เจริญศิริ                สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 8.    นางศุภลักษณ    จันทรารักษศรี    สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9.    นางสาวเบญจวรรณ  อรสุทธิกุลชัย    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
10.  นางสมพิศ  พรวิริยกุล     สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11.  นายฐิติพงศ  ลิ้มพงศานุรักษ                หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขต 

   องครักษ 
 12.  นางอาภากร  ธาตุโลหะ     สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 13.  นางสาวศศิธร  ติณะมาศ      สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร    

14.  นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน    สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
               บริหารศาสตร                                      เลขานุการ 

 
รายนามผูไมมาประชุม 

1.   ผูแทนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
            2.   ผูแทนสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.   ผูแทนหอสมุดสาขาวังทาพระ สํานักหอสมุดศิลปากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.   ผูแทนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5.   ผูแทนหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
      วิทยาเขตหาดใหญ 
6.   ผูแทนสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
7.   ผูแทนสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
8. ผูแทนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
9.   ผูแทนสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
10.  นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล    กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ  
11.  นางเพ็ญแข  ประจงใจ  สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 
 
 ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้    
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
 1.1  ความกาวหนาในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละสถาบัน          
                     1.1.1   นายสุชล แกวประทุม  แจงเปลี่ยนหมายเลข IP ระบบ INNOPAC และ WebOPAC ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปน 202.41.171.1 สวน WebOPAC เปน 202.41.171.2 โดยจะเปลี่ยน
ต้ังแตวันที่ 31 มกราคม 2547 เปนตนไป สวน Millennium กําลังอยูในระหวางการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 
โดยจะใชงบประมาณรายได  
                     1.1.2  นางศุภลักษณ  จันทรารักษศรี  แจงใหทราบวาสถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณป 2546 ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน Millennium  สวนการยาย 
ขอมูลและการอบรม Millennium ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวเมื่อเดือนกันยายน 2546  และไดอบรมใหกับ
คณะตางๆเมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมา สําหรับป 2547 สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ จะนําระบบ Wireless Lan  
มาใชในการใหบริการ คาดวาจะเริ่มใชไดในเดือนมีนาคม ซึ่งทางฝายระบบฯ จะตองขอหมายเลข IP เพิ่มจาก
ทางมหาวิทยาลัยดวย  สวนจํานวน User ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ เดิมมี 193 users เมื่อซื้อ Millennium 
แลว เหลือ license สําหรับ staff จํานวน 140 users สวนที่เหลือใชสําหรับสืบคน OPAC และเปน Unlimited 
                      1.1.3  นางวรจิตต  ปยะภาณี   แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
กําลังขออนุมัติซื้อ Millennium จากงบประมาณแผนดิน ป 2547 และคาดวาจะเหลือ User license จํานวน 52  
users  จากของเดิม 60 users นอกจากนื้ทางสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี กําลังจะเปดให 
บริการ 24 ชม. เรียกวาบริการ “ Information Common “ ซึ่งจะเริ่มในชวงปลายป 2547  โดยมีการจัด Zone  
ที่เปดบริการ 24 ชม. และมี Internet fast lan  รวมทั้งมี Research  Librarian ทําหนาที่ชวยใหบริการดานงานวิจัย 
นอกจากนี้ยังมีมุมกาแฟ  ซึ่งจัดอยูภายในเนื้อที่ทั้งหมด 16x32 เมตร 

         1.1.4. นางสาวสุรีย  บุหงามงคล  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดเปลี่ยนผูอํานวยการเปน ผูชวยศาสตราจารย กิตติพงศ มะโน จากคณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม  สําหรับ Millennium ไดนําเขาไวในแผนระบบสารสนเทศของสถาบัน ป 2548  โดยอยูในแผนแมบท 
ของมหาวิทยาลัย ใชงบประมาณ 5 ลาน 4 แสนบาท  นอกจากนี้สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการติดต้ัง Wireless lan โดยเริ่มต้ังแตภาคเรียนที่ 2  ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 20 เครื่อง  สวนพื้นที่ๆเหลือ ผูใชบริการสามารถนํา Notebook มาใชงานและขอยืม Wireless card ได  
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อีกเรื่องหนึ่งคือ ทางสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจัดซื้อ
ซอฟตแวรมาจัดการคาใชจายในการพิมพผลของผูใช มีชื่อเรียกวา Paper Cut แตก็ยังมีปญหาอยูบาง 

1.1.5  นางสมพิศ  พรวิริยกุล  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ไดจัดสรางหอง Server ภายในหองสมุดแลว จากเดมิอยูที่ศูนยคอมพิวเตอร และขณะนี้ยังไดเปด
ใหบริการ 24 ชม. มี Web site ของหองสมุดคือ http://library.swu.ac.th   สําหรับระบบ Horizon ไดมีการแยก 
Server database กับเครื่อง iPAC ที่ใชสืบคน  สวนเครื่องคอมพิวเตอร PC จะนํามาจัดทํา Internet Café และ 
ใหนิสิตมาลงทะเบียนจองใชได ซึ่งซอฟตแวรที่ใชชื่อ  My café club platinum software   

 1.1.6  นางวีรญา  พุมพวง และนางสาวกัลยาณี  สิงหทอง  ผูแทนสํานักบรรณสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   แจงใหทราบ 3 เรื่อง ดังนี้   1. แจง  URL Address  ของสํานักบรรณ
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ http://library.stu.ac.th   2. ขณะนี้สํานักบรรณสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กําลังอยูระหวางเปลี่ยนโปรแกรม  VTLS Version Classic เปน Virtua ซึ่งอยู
ในระหวางสงขอมูลไปเปลี่ยนที่เวอรจิเนีย คิดราคาคาเปลี่ยน Version ตาม record ประมาณ 4 หมื่นกวา 
records  (คิดราคา  5 บาท/record)  3. จากการที่คณะกรรมการฐานขอมูลสหบรรณานุกรม( UC) และฐาน 
ขอมูลจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (DC) ไดแนะนําใหกลุมสถาบันที่ใช VTLS มาประชุมรวมกันที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และไดมีการสรุปรายละเอียดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ VTLS  โดย
รวบรวมปญหาวาขอมูลที่นําเขาฐานขอมูล Union Catalog มีปญหาอะไรบาง แลวนํามาตรวจสอบ ซึ่งระบบ 
VTLS ที่ใชงานรวมกับ Union Catalog พบวาไมมีปญหา 

1.1.7   นายวีระชัย  เตชะวัชรีกุล  ผูแทนจากสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม แจงใหทราบวา 
คณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม มี 2 คนคือ นางเพ็ญสุวรรณ  
นาคะปรีชา และนายวีระชัย  เตชะวัชรีกุล  และขณะนี้ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเปลี่ยน
ผูอํานวยการ โดยผูอํานวยการคนใหมคือ นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา สวนรองผูอํานวยการฝายบริหารคือ  
นางกรกมล รามบุตร และรองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศคือ นายวีระชัย  เตชะวัชรีกุล   สําหรับ 
Millennium ทางสํานักหอสมดุไดดําเนินการขอไปแลว แตไดถูกตัดออก ซึ่งในป 2548 จะดําเนินการขอไปอีก
ครั้ง และจะของบเฉพาะซอฟตแวร สวน Server ตัวเดิมยังใชไดอยู  สวนจํานวน User license  ขณะนี้มีจํานวน 
70 users นอกจากนี้ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังไดดําเนินการมีหลายอยาง ดังนี้ 

1. มีการเปดประมูลทางอิเล็กทรอนิกสหรือ E-Auction สําหรับการเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใช
งานในหองสมุด โดยเชาเครื่องภายใน 3 ป  ราคาเชาโดยเฉลี่ยตอเครื่องๆละ 900 บาท/เดือน 

2.   มีการจัดทํา E-Thesis โดยใชวิธีการสแกนและทํา link tag 856  แต lock ไวไมให link ไปที่อ่ืนได
นอกจากเรียกดู Thesis เทานั้น 

3.  มีการจัดทําหอง VDO On Demand  เพื่อใหบริการดู TV ชองตางๆผานทาง Web โดยใชสัญญาณ
ตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร  
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4. การจัดทําบัตร Smart Card  ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดทําบัตร Smart Card แบบที่ใช 
ship ใหกับนักศึกษา โดยธนาคารไทยพาณิชยเปนผูจัดทํา และนําขอมูลนักศึกษาจากสํานัก
ทะเบียนมาลง Server ของหองสมุด เพื่อจัดทําระบบการใหบริการหอง Online โดยใช card เสียบ 

5. มีการจัดต้ังมุม American Corner โดยไดรับอภินันทนาการจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา มีการจัด
มุม VDO Conference และตอเชื่อมสาย Internet โดยการเชา Leased line  ซึ่งการเปดมุม 
American Corner อยางเปนทางการจะจัดขึ้นราวตนเดือนมีนาคม 2547 นี้ 

1.1.8  นายสุริยา  อภิวันทนากร แจงใหทราบวา ผูอํานวยการคนเดิมของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดลาออก และอาจารยรัชนี  ศรีศักดา อาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร เปนรักษาการ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแทน  นอกจากนี้ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณกําลังดําเนินการจัดหา 
ครุภัณฑใหกับศูนยวิทยบริการ จ.พัทลุง โดยแยกสวนหองสมุดกับศูนยคอมพิวเตอรออกจากกัน ระบบที่
นํามาใชเปน Self Service RFID งบประมาณ 10 ลาน ขณะนี้อยูในชวงดําเนินการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ  
  1.1.9 นางสาวศศิธร ติณะมาศ แจงใหทราบวาสํานักหอสมุดประสบปญหา Server down 
เนื่องจาก hardisk Hard Disk  error ทําใหตอง reboot ระบบหลายครั้งต้ังแตชวงกอนปใหม ขณะนี้อยูใน
ระหวางติดตอชางบริษัท Hewlett-Packard มาดําเนินการ reinstall OS ที่ hardisk ตัวใหมอีกตัวที่แตยังไมได
ใชงาน และไดแจงใหบริษัท Innovative ไดทราบแลว สวน Millennium ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไดของบซื้อในป 2547 ไวแลว โดยคาดวาอีก 6 เดือนจะเริ่มดําเนินการ เนื่องจากคุณกฤษณาไดแนะนํา
เทคโนโลยีที่ใชกับ Server LINUX  จึงคาดวาจะเปลี่ยนมาใช Server LINUX สําหรับเรื่องแจงใหทราบอีกเรื่อง
คือ ผูอํานวยการคนเดิมไดดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

 1.1.10 นางสาวหนอย วินัยสุรเทิน แจงใหทราบวาสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ไดเลิกใชระบบ INNOPAC แลว โดยเปลี่ยนไปใชระบบ Horizon แทน การยายขอมูลไมมี
ปญหา สามารถยายขอมูลได ในชวงแรกไดทํางานแบบคูขนานไปทั้ง 2 ระบบ แตเมื่อ Server INNOPAC เกิด
เสีย จึงไดเปลี่ยนมาใชระบบ Horizon ทั้งระบบ การนําขอมูลออกจากระบบ INNOPAC ก็สามารถนําออกมาได
ทั้ง Bib และ Item โดยทําการ Export ออกมา  นอกจากนี้กําลังดําเนินการจัดซื้อ VDO On Demand โดย
ใหบริการ CD ประกอบหนังสือ แตใชเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

 1.1.11 นางสาวพรจิตต  หมีงาม  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไดเปลี่ยนผูอํานวยการคนใหม โดยเปนรักษาการผูอํานวยการ คือ ดร. ศุภชัย ต้ังวงศสาร  รองอธิการบดีฝายพัฒนา 
สิ่งอํานวยทางวิชาการ  มีระยะเวลา 6 เดือน  สําหรับระบบ INNOPAC ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  
ไดทําการรวมขอมูลของระบบ VTLS ที่ใชอยูที่หองสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราช มาไวระบบเดียวกัน โดยถายขอมูล
เฉพาะ Bib จาก VTLS แลวตองมาสราง Item เพิ่ม เหตุผลที่มหาวิทยาลัยมหิดลตองดําเนินการรวม 2 ระบบเปน
ระบบเดียว เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยมหิดลตองทําบัตรยืมถึง 2 ระบบ เพื่อใหผูใชสามารถยืมไดทั้ง 2 ระบบ แต 
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เจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบไดวาผูใชยืมจากระบบ VTLS ก่ีเลม ยืมจากระบบ INNOPAC ก่ีเลม จึงแกปญหาดวย
การเปด 2 หนาจอ  หลังจากทําการรวมเปนระบบเดียวแลว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาไดลงขอมูล
ใหกับหองสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราชแลว  แตทางศิริราชยังไมไดเริ่มใช ระบบ INNOPAC  นอกจากนี้สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดลกําลงัอยูในชวงเปลี่ยน Server เพราะผูบริหารไมตองการใชเครื่อง Alpha หรือ SUN  
แตตองการใชเทคโนโลยี Ship Intel ที่ใชระบบ OS LINUX  เนื่องจากราคาถูกและมีขายตามทองตลาด แตอาจมี 
ขอเสียที่สามารถเจาะขอมูลไดงาย   สวนเรื่องที่แจงใหทราบอีกเรื่องหนึ่งคือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดลได
จัดซื้อฐานขอมูล Union list of Serial จากบริษัท Book Promotion  โดยใช IR Web ในการจัดเก็บรายชื่อวารสารทาง
การแพทยที่ผลิตในประเทศไทย ม ี2 สวนคือ 1. รายชื่อวารสารและ holding 2. ดัชนีวารสาร  ซึ่งใชในหองสมุด
ทางดานการแพทยตางๆ โดยแตละหองสมุดจะทําการสงดัชนีเขามาให  สําหรับ Millennium กําลังดําเนินการขอซื้อ
อยู  
ถามีงบประมาณเพียงพอ และคาดวาจะไดจํานวน User license ประมาณ 144 users    

1.1.12 นางสาวมาลี  เสียงไทย  แจงใหทราบวาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ไดเปลี่ยนผูอํานวยการคนใหมเปน นางประไพพรรณ จารุทวี  บรรณารักษเชี่ยวชาญระดับ 9  สวนการใหบริการ
ที่หอสมุดปวย อ้ึงภากรณ ไดใหบริการ Self Check โดยมี Book drop ตลอด 24 ชม.  สําหรับเรื่องการเชา
เครื่องคอมพิวเตอร ในป 2548-2549 นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะตองมาเรียนที่ศูนยรังสิต ทางสํานักหอสมุด
จึงตองดําเนินการจัดหาครุภัณฑเพิ่มโดยใชงบรายได  และจะใชวิธีเชา โดยเปดซองสอบราคา  นอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตัดเครือขาย UNINET ออก แลวจะไปใชสาย leased line แตเดิมนั้นมีเสนทางของ
มหางวิทยาลัยอยูแลว แตถาหนวยใดที่มีเงิน ก็สามารถซื้อสายเครือขายมาใชงานได และตองมีระบบเครือขาย
สํารอง เผื่อระบบเครือขายลม  
             1.1.13 นางสาวยุพดี จาระทรัพย   แจงใหทราบวามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปลี่ยน
ผูอํานวยการเปน อาจารยณรงค ฉิมพาลี  จากภาควิชาเคมี  ซึ่งขณะนี้ทางผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําลังจะ
ใหดําเนินการทําบัตรอัตโนมัติ ใชกับประตูทางเขาออกโดยจะเขียนโปรแกรมขึ้นเอง และซื้อคอมพิวเตอร Stand 
alone  
มาใชงาน คาดวาจะเปดใชงานไดในเดือนกุมภาพันธ สวน Millennium ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
ศิลปากรไดเปดใหใชบริการ WebOPAC แลว โดยใชงานระบบเดียวกัน 3 แหงคือ วิทยาเขตวังทาพระ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตเพชรบุรี  นอกจากนี้ไดมีการซื้อ card มา share เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ใชงาน โดย CPU 1 เครื่อง ใชงานกับ 4 จอ เปนการประหยัดเครื่องคอมพิวเตอร แตจะมีปญหาเครื่องเสีย 
ก็จะเสียทั้งหมด     
 1.1.14  นายสมพงษ เจริญศิริ  แจงใหทราบวาสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได
เปลี่ยนผูอํานวยการเปน อาจารยกรรณิการ ชลลัมพี สวนรองผูอํานวยการฝายบริหารคือ นางพรพิมล มโนชัย 
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคสารสนเทศคือ นางสาวชลธิชา นารอง และรองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คือนายสมพงษ เจริญศิริ  สําหรับระบบ INNOPAC ขณะนี้สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดใช 
INNOPAC release 2002 Phase 3  สําหรับ Millennium ก็ไดดําเนินการซื้อแลวโดยใชงบประมาณแผนดิน 
และกําลังจะจัดอบรมใหกับบุคลากร สวนจํานวน User license จากเดิมมี 38 users ลงลงเหลือ 35 users 
นอกจากนี้ยังไดซื้อ Content Management และ Z39.50 broadcast เพิ่มเขามาดวย สวนฮารดแวรใชของเดิม 
อีกเรื่องหนึ่งคือทางสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดพัฒนาระบบยืมระหวางหองสมุดขึ้น และ
ทดลองใชในกลุมความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาค  
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 
                     ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 2/2546  โดยมีการแกไขดังนี้ 
                      หนาที่ 1     รายนามผูเขาประชุมคนที่ 12    นางวรจิตต ปยะภาณี แกไขชื่อสถาบันเปน สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
           หนาที่ 2    รายนามผูเขาประชุมคนที่ 25   นางสมพิศ พรวิริยะกุล  แกนามสกุลเปน พรวิริยกุล  
         หนาที่ 3    ขอ 1.1.2  แกไขขอความใหมเปน   นางสาวเบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย แจงวา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได upgrade INNOPAC release 2002 Phase 2 และในปหนามี
แผนจะ Upgrade เปน Millennium ซึ่งคาดวาจะไดงบประมาณแผนดิน 3 ลานบาท สมทบดวยงบประมาณเงนิ
รายได สวน Server จะจัดซื้อดวยงบประมาณเงินรายไดป 2546 

          ขอ 1.1.3  แกไขขอความใหมเปน   นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน แจงใหทราบวาสํานัก
บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดเซ็นสัญญากับบริษัท Libnet เพื่อซื้อระบบหองสมุด 
อัตโนมัติ Horizon version sunrise 7.2 แลว โดยไดจํานวน user license 16 licenses และได Server 2 เครื่อง 
ราคาประมาณเกือบ 3 ลาน 2 แสนบาท ราคาคาบํารุงรักษาระบบ 456,000 บาท (ไมแนใจวารวม VAT) แต
ขณะนี้สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ยังใชระบบ INNOPAC อยู 

 ขอ 1.1.6  บรรทัดที่ 3 แกไขคําวา “หองสมุดปวย อ้ึงภากรณ” เปน “หอสมุดปวย 
อ้ึงภากรณ” และบรรทัดสุดทาย แกไขคําวา Tackle tape เปน Magnatic Magnetic tape 

             ขอ 1.1.7  นางสาวเชาวลี เชิญขวัยแกว  แกไขเปน นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแกว 
                     หนาที่  4    ขอ 1.1.9  บรรทัดที่ 2 คําวา “ คุยเรื่อง Millennium “ แกไขเปน “ หารือเรื่อง 
Millennium ” 
    ขอ 1.1.10 บรรทัดแรก คําวา “ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี “  แกไขเปน  
“ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี “  

 ขอ 1.1.12 บรรทัดที่ 2 แกไขคําวาระบบ IPAC เปน iPAC 
        หนาที่ 5     ขอ 1.1.15  บรรทัดที่ 2  จากลาง  แกไขคําวา “ เจาหนาที่บริหารงานมั่วไป ” เปน   
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“ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป “ 
   ขอ 1.1.16  บรรทัดที่ 3 แกไขหมายเลข IP เปน  http://10.24.101.1  
   ขอ 1.1.17  บรรทัดที่ 3 ตัดคําวา “ แตยังไมทราบวาจะไดเมื่อไร “ ออก 
         หนาที่ 6 ขอ 1.1.18  นายจีรพล  คุมเค่ียม แกไขเปน นายจีระพล  คุมเค่ียม 
   ขอ 1.1.22  แกไขขอความทั้งหมดเปน  “ นางสมพิศ พรวิริยกุล  แจงใหทราบวาสํานัก 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได upgrade Horizon เปน version Sunrise แลว และนําระบบ  
iPAC มาใชสืบคนดวย Browser โดยแยก Server ตางหาก “ 
         หนาที่ 9    ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ขอ 3.1  บรรทัดที่ 6 แกไขคําวา “ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ “ เปน “เทคโนโลยีสารนิเทศ “ 
และแกไขชื่อ ดร. สุจินต บุตรดีสุวรรณ เปน สุจิน บุตรดีสุวรรณ 

                    ขอ 3.2  บรรทัดที่ 1  “ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ “ เปน “เทคโนโลยีสารนิเทศ “ 
และบรรทัดที่ 4 แกไขชื่อ คุณจีรพล คุมเค่ียม เปน คุณจีระพล  คุมเค่ียม 
                    หนาที่ 10   บรรทัดที่ 2 แกไขชื่อ คุณจีรพล  เปน คุณจีระพล  คุมเค่ียม และเพิ่มนามสกุลคุณ พิเชษฐ 
เปน คุณพิเชษฐ  มุสิกพันธ 
                                     ขอ 3.3  บรรทัดที่ 7 แกไขคําวา ฝายเทคโนโลยีหองสมุด เปน ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 
 ขอ 3.4  บรรทัดที่ 2 จากลาง  แกไขคําวา คุณจีรพล เปน คุณจีระพล  คุมเค่ียม 

        หนาที่ 11  ขอ 4.2  บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 4  แกไขคําวา  “ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ “ เปน  
“ ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ “ 

 ขอ 3  แกเลขหัวขอเปน 4.3 และแกไขคําวา  “ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ “ เปน  
“ ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ “ 
 ขอ 4.3 บรรทัดที่ 2 แกไขคําวา หองสมุดปวย อ้ึงภากรณ เปน หอสมุดปวย  อ้ึงภากรณ 

 
          หลังจากแกไขรายงานการประชุมแลว  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 3      เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 เลือกประธานคนใหม แทนคนเดิมที่หมดวาระ 
          

 ที่ประชุมมีมติใหคุณสุริยา อภิวันทนากร ผูแทนสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนประธาน 
สวนรองประธานคือ คุณสุชล  แกวประชุม แกวประทุม ผูแทนจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
เลขานุการคือคุณหนอย วินัยสุรเทิน ผูแทนจากสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

3.2 พิจารณาแผนการดําเนินงานป 2547 – 2548 
เนื่องจากแผนการดําเนินงานของคณะทํางานฯในปที่ผานมา ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไมได

ปฏิบัติ ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหดําเนินการตอไป และกําหนดใหมีการประชุมคณะทํางานฯ ปละ 3 ครั้ง 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

3.3 จัดทําหนังสือ “ โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติ “ 
สืบเนื่องจากการที่คณะทํางานความรวมมือฯ ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ไดริเริ่ม “ โครงการ

พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติ“ ขึ้น โดยมีการแตงต้ังคณะทํางานกลุมยอยเพื่อศึกษาเรื่องดังกลาว 
และมีคุณเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา   เปนประธาน  ซึ่งที่ผานมาไดมีการนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปแลว  และทางคณะทํางานฯมีความเห็นชอบใหนํารางคุณลักษณะระบบ
หองสมุดอัตโนมัติแหงประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษมาแปลเปนภาษาไทย พรอมกับนําขอมูลของระบบ
หองสมุดอัตโนมัติของประเทศไอรแลนดมาเปนตัวอยาง  โดยนําเอาขอดีของระบบตางๆแตละระบบมาเขียน
เพื่อใหไดระบบที่ใชงานไดตามตองการ  นอกจากนี้คณะทํางานฯ ยังมีความเห็นวากลุมความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษานั้นมีหลายกลุม แตการรวมมือกันยังไมเกิดขึ้นอยางจริงจัง  งานสวนใหญที่กลุม
ตางๆ นําเสนอขึ้นมา มักเกี่ยวของกับคณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารนิเทศทั้งสิ้น คุณศุภลักษณ  จันทรารักษศรี 
จึงเสนอความเห็นวานาจะมีการ Re-organization  งานของกลุมคณะทํางานตางๆที่มีความซ้ําซอนกัน  
นอกจากนี้ทางที่ประชุมยังเห็นชอบใหมีการนําเสนอ “โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติแหงชาติ“ ขึ้นมา
อีกครั้ง โดยกําหนดคุณลักษณะจากเอกสารของระบบหองสมุดอัตโนมัติที่เคยใชงานเปนหลัก และต้ังชื่อ
โครงการใหมวา  
“โครงการศึกษาตนแบบระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับประเทศไทย“  นําเสนอขึ้นไปเปนตนรางให
ผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบและดําเนินการตอไป  รวมทั้งขอความรวมมือจากคณะทํางานความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทุกกลุมดวย  
 
มติท่ีประชุม      ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ  
 

3.4 การจัดอบรมการใชโปรแกรม winisis และ XML 
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สืบเนื่องจากแผนงานที่ไดวางไวในป 2546 ที่ผานมา ที่จะใหมีการจัดอบรมการใชโปรแกรม
Winisis และ XML นั้น เนื่องจากโครงการนี้ยังไมไดดําเนินการ และทางคณะทํางานมีความเห็นวาควรมีการจัด
อบรมข้ึนอีกครั้ง โดยที่ประชุมไดหารือกันวา หลักสูตรที่ควรจัดอบรมไดแก Winisis ที่ใชงานบน wwwisis และ 
Winisis ที่ใชงานบน LINUX ทั้งนี้เพราะเปน free software และ support XML แตบางทานมีความเห็นวาควรมี
การจัดอบรมในเรื่องที่บรรณารักษยังไมมีความรู เชน  JAVA   XML  Macromedia ยกตัวอยางเชน หลักสูตร 
JAVA for Librarian  และเนนกลุมเปาหมาย 2 กลุมคือ ผูใชภายนอกตามโรงเรียนในชนบท และผูใชภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติใหมีการจัดอบรมตามความตองการ 2 กลุมคือ บรรณารักษในมหาวิทยาลัย
และใหความรูกับบุคคลทั่วไป สวนความรูเกี่ยวกับ XML มอบหมายใหคุณจีระพล คุมเค่ียม และคุณพิเชษฐ  
มุกสิกพันธ เปนผูประสานงานกับวิทยากร 
 

3.5 การดําเนินงานระบบสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( Union Catalog ) 
 
จากการหารือแสดงความคิดเห็นเรื่องปญหาการใชงาน Union Catalog ของคณะกรรมการ

ตรวจรับและผูแทนคณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารนิเทศฯ สามารถสรุปไดวาฐานขอมูล Union Catalog มี
ปญหาดังนี้ 

1.  การแสดงผล    ฐานขอมูล Union Catalog แสดงผลเปนภาษาไทยได แตไมสามารถ 
Import เขาสู INNOPAC ไดทันที ตองใชวิธี save เปน file  สําหรับระบบ Horizon ถาใชงานกับ Virtua จะคน
ภาษาไทยไมได ใชไดเฉพาะภาษาอังกฤษ แตถาใชระบบของ Horizon เองจะคนภาษาไทยได 

2.  การ Import    ยังมีปญหาที่ระบบ INNOPAC เมื่อใช Z39.50 สืบคน ตองใชวิธีการ save 
file แลวจึง Import เขา Union Catalog  จึงจะใชได แสดงวาถึงแมจะใช Z39.50 ก็ยังไมสามารถทํางานไดทันที 
เชนเดียวกับ Horizon ที่ตองใชวิธี save file เหมือนกัน โดยสรุปก็คือ ระบบ Virtua ทํางานไดกับ VTLS แต
สําหรับระบบ INNOPAC และ Horizon มีปญหาคนภาษาไทยไมได แสดงวามีปญหาที่ Virtua Client 
                     3.  ระบบ ILL      ขณะนี้เมื่อสืบคนจาก Union Catalog และตองการ Request หนังสือ  
ผูใชของแตละหองสมุด จะตองกรอก ID และชื่อผูใชบนหนาจอสืบคนของแตละมหาวิทยาลัยเทานั้น แลวระบบ
จะทําการตรวจสอบวาเปนผูใชที่อยูในระบบของสถาบันนั้นหรือไม  แลวจึงสงไปที่ Server  แตปญหาขณะนี้คือ
ระบบ ILL ไมสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลยืมคืนของผูใชในระบบแตละแหงได  ทั้งระบบ INNOPAC และ 
Horizon  สวนระบบ VTLS  สามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล ยืมคืนของผูใชไดจาก ILL  ดวยเหตุนี้หากตองการ
ใหสามารถยืมระหวางหองสมุดไดดวยระบบ Union Catalog โดยเปนลักษณะ Union Circulation นั้น จะตอง
เอาขอมูลผูใชแตละแหงลงไปดวย เพื่อใหผูใชของหองสมุดอีกที่หนึ่งมาสืบคนอีกที่หนึ่ง แลวสามารถ Request 
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หนังสือของอีกที่หนึ่งได แตยังมีปญหาหองสมุดแตละแหงตางมี Software ตางระบบกัน ซึ่งไมมีระบบ Union 
Catalog ใดสามารถทําได  อยางไรก็ตามเนื่องจาก ILL ตางจาก Union Circulation ซึ่งเจาหนาที่ของบริษัทได
ใหขอมูลวา ILL จะสามารถทําไดในลักษณะ Union Circulation ได โดยตองมี Z39.83   นอกจากนี้
คณะทํางานฯ ไดหารือประเด็นเกี่ยวกับลักษณะการทํางานที่แทจริงของระบบ Union Catalog และ ILL ที่ไม
ตรงตามขอกําหนดคุณลักษณะที่คณะกรรมการฯไดเขียนไว กรรมการตรวจรับจึงไมสามารถเซ็นรับได แตเพื่อ
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง อาจตองอาศัยอนุญาโตตุลาการเปนผูตีความ จึงจะสามารถหาขอสรุปได 
 
มติท่ีประชุม      บริษัทควรปรับปรุงการทํางานของระบบ Union Catalog สวนของ Virtua Client ใหสามารถ 
ทํางานไดกับระบบอ่ืน  และปรับปรุงการทํางานของระบบ  ILL ให Integrated กวานี้  
            3.6  ระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) 

 
ระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส ยังมีปญหาในเรื่อง Graphic Annotation  

ซึ่งระบบ DC ที่บริษัทไดพัฒนาขึ้นนั้น ไมตรงกับ Graphic Annotation ตามที่กรรมการตองการ และไมตรง
ตามที่เขียนไวในขอกําหนดคุณลักษณะ ซึ่ง Graphic Annotation ที่แทจริงแลว จะตอง key ขอมูลลงในภาพ
เปนภาษา และใชหลักการของ Image Processing ซึ่งเปนสิ่งที่ยาก  สําหรับในสวนของ Object และ Index 
ทางบริษัทไดทําการแกไขใหแลว โดยไดแยก Server ทั้ง 2 ตัวออกจากกัน  สวนการจัดทําฐานขอมูล Fulltext 
ทางคณะทํางานจัดทําฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส ไดทําการสํารวจจํานวน record ที่แตละ
หองสมุดคาดวาจะสามารถนําลงฐานขอมูลไดในป 2547 และ ป 2548 ไวแลว  และไดตกลงกันวาสถาบันที่นํา
ขอมูล Fulltext ลงเผยแพรบนฐานขอมูล DCMS เฉพาะสวนที่อนุญาตใหใชไดนั้น จะคิดราคาคาจัดทํา record 
ละ 200 บาท ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะตองมีเงินมาสนับสนุนในการจัดทําเอกสาร Fulltext 
บนฐานขอมูล DCMS ดวย  คาดวาคาใชจายทั้งหมดประมาณไมเกิน 3,700,000  บาท 
 
มติท่ีประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.7   การพิจารณาสถาบันอื่นเขารวมคณะทํางานฯ 
 
ที่ประชุมมีมติใหรอผลการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  9 

กลุม ที่จะเขาประชุมรวมกับประธานคณะทํางานฐานขอมูลสหบรรณานุกรมและประธานคณะทํางานฐานขอมูล 
จัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส ที่สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 27 มกราคม 2547 นี้ 



 

รายงานการประชุมคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครัง้ที่ 1/2547 
หนาที่ 12/12 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอื่นๆ   
 
             4.1    เนื่องจากสมาชิกคณะทํางานฯ บางทาน ไมไดรับ e-mail ขาวสารตางๆที่ประธานไดสงไปให
ผานทาง itgroup  ดังนั้นจึงขอใหมีการสํารวจขอมูลผูแทนเขาประชุมของแตละสถาบันอีกครั้ง พรอมที่อยูที่ 
ติดตอได โดยมอบใหประธานรางแบบฟอรมแลวสงใหแตละสถาบัน 

4.2 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดซื้อ E-Book มาใชในลักษณะ Consortium 
โดยซื้อจาก Net Library ซึ่งเปนของ OCLC  มีสถาบันที่ใช  2 แหงคือ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใหสามารถใชฟรีไดประมาณ 3,000 เลม  ซึ่งหาก
สถาบันใดตองการเขารวมใชงาน สามารถซื้อไดในราคา 1 ลานบาท และจะไดเปนลิขสิทธิ์ของเราตลอดไป  
สวนวิธีการจัดการ ทาง Net Library จะสงรายการบรรณานุกรมรูปแบบ MARC ของ E-Book ที่ซื้อมาใหดวย 
และทางหองสมุดสามารถนํามาลงในฐานขอมูลของหองสมุด แสดงรายการบนชั้นไดเลย  สวนอีกผลิตภัณฑ
หนึ่งคือ E-Brary ของบริษัท Book Promotion ก็สามารถสืบคนได และพิมพผลไดเชนกัน 
                4.3     สําหรับการศึกษาดูงานของคณะทํางานฯ ที่ประชุมไดกําหนดไวในการประชุมครั้งที่ 3  
สวนการประชุมคณะทํางานคราวหนา กําหนดไวในชวงปลายเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม โดยจัด 
ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  สวนเดือนกรกฎาคม จัดใหไปดูงานจัดเก็บเอกสาร ในการ
ประชุมที่สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งวันและเวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
 
วันที่  26 มกราคม  เลิกประชุมเวลา  16.00 น.   
วันที่  27 มกราคม  เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
   นางสาวศศิธร  ติณะมาศ  
       ผูบันทึกการประชุม 

 
    นายสุริยา  อภิวันทนากร  
      ผูตรวจและแกไขรายงานการประชุม 
 
 


