รายงานการประชุม
คณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2548
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
ณ หองประชุม 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
--------------------------------------รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายสุริยา อภิวันทนากร
2. นายสุชล แกวประทุม
3. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน
4. นางศุภลักษณ จันทรารักษศรี
5. นางสาวเบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย
6. นางสาวศศินพร นาคเกษม
7. นายวิษณุ กุหลาบ
8. นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
9. นางสาวศศิธร ติณะมาศ
10. นางอาภากร ธาตุโลหะ
11. นายสมพงษ เจริญศิริ
12. นางเยาวภา เขื่อนคํา
13. นายธนาคาร ศรีคลัง
14. นางสมพิศ พรวิริยกุล
15. นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแกว
16. นางสาวยุพดี จารุทรัพย
17 นางสาวกัลยาณี สิงหดวง
18. นายจอมพงษ นอยอิ่มใจ
19 นายวีระพล มาทะเล
20. นางสุชาวดี ผลาผล
21. นายจีระพล คุม เคี่ยม

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธาน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง รองประธาน
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอสมุดสาขาวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
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22. นางเพ็ญแข ประจงใจ
23. นางสาวสุรีย บุหงามงคล
24. นางสาวหนอย วินัยสุรเทิน

สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
เลขานุการ

รายนามผูไมมาประชุม
1. ผูแทนสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผูแทนสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. ผูแทนสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
4 ผูแทนสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผูแทนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
6. ผูแทนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
7. ผูแทนหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ
8. ผูแทนสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
9. ผูแทนหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
10. ผูแทนสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 9.11 น. -10.35 น. ฟงบรรยายเรื่อง Library@Mobile และ Web ThaiLIS โดยนายจีระพล คุมเคี่ยม
จากสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เวลา 10.40 น. -12.46 น. ฟงบรรยายเรื่อง E-Book/E-Journal และการสรางฐานขอมูลของภาคีรวมกัน
โดยนางสรอยทิพย สุกุล จากบริษทั Best Books
เริ่มประชุมเวลา

13.42 น.

ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ความกาวหนาในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละสถาบัน
1.1.1 นายสุรยิ า อภิวันทนากร จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ แจงวา
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•

อาจารยรัชนีย ศรีศักดา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
• ไดดําเนินการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติเพิ่มเติมที่สงขลาเปนระบบ RFID ไป
เมื่อประมาณปลายเดือนทีแ่ ลว ราคาประมาณ 8 ลานบาทจากบริษทั ลิบเน็ทส
จํากัด โดยมี ตัว RFID เปนผลิตภัณฑของ Tagsys และ Server สําหรับโปรแกรม
Horizon รวมทั้งครุภัณฑอื่น ๆ ดวย เชน ซื้อโปรแกรมยอยใหทวี่ ิทยาเขตพัทลุง คา
tag และ สติ๊กเกอรที่ติดทับ ราคาประมาณ 40 บาทตอ 1 ชิ้น
1.1.2 นายสุชล แกวประทุม จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง แจงวา
• รศ.ทศพร คลายอุดม รักษาการผูอํานวยการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2547
• สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ
Millennium และระบบ Self Check และพิจารณางบประมาณสําหรับ RFID
• ไดจัดมุมความรูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET corner) ซึ่งตลาด
หลักทรัพยฯ จะนําหนังสือมาให และใหวางที่มมุ นี้ พรอมทั้งมีเครื่องคอมพิวเตอรให
สืบคน
1.1.3 นางอาภากร ธาตุโลหะ จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา แจงวา
• บริษัทเมจิก กําลังพัฒนาในสวนที่เปน Self Check ซึ่งใชแถบแมเหล็กและระบบ
ตรวจสอบขอมูลสมาชิกตรงทางเขา ซึ่งบริษัทพัฒนาใหฟรี คาดวาจะเสร็จภายในป
นี้
1.1.4 นางสาวสุรีย บุหงามงคล จากสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง แจงวา
• กําลังดําเนินการจัดซื้อระบบ Millennium พรอมฮารดแวร ปรากฏวาเปดซองแลว
ราคาเกินงบประมาณ จึงจะดําเนินการใหมอีกครั้งหนึ่ง
• ไดตั้งงบประมาณจัดซื้อ RFID ปงบประมาณ 2549
1.1.5 นางสาวยุพดี จารุทรัพย จากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร แจงวา
• กําลังติดตั้งประตูอัตโนมัติเปนผลิตภัณฑของ 3M
• กําลังติดแถบแมเหล็กที่ตัวเลมหนังสือ จะระดมเจาหนาที่มาชวยในชวงปดภาค
การศึกษา
• รศ. ดร. วิวัฒนชัย อัตถากร อดีตขาราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดํารง
ตําแหนงอธิการบดี
1.1.6 นางสาวศศิธร ติณะมาศ จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แจงวา
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กําลังดําเนินการจัดซื้อระบบ Millennium และรอจะติดตั้งเดือนเมษายน 2548
พรอม server Alpha ใหม
• กําลังดําเนินการจัดซื้อ wireless network
1.1.7 นางเยาวภา เขื่อนคํา จากกองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ แจงวา
• ไดดําเนินการเปดซองงบประมาณป 2548 สําหรับการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ซึง่ จะมี
server สําหรับทํา video on demand และจอพลาสมา ซึง่ ใหกบั หองสมุดคณะดวย
เปนงบประมาณแผนดิน 13 ลาน 3 แสนบาท
1.1.8 นางสมพิศ พรวิริยกุล จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงวา
• RFID ไดเฉพาะตัว tag ยังไมมีอุปกรณอื่นรวม และได Inventory Module มาดวย
ตอนนี้อยูในระหวางบริษทั ลิบเน็ทส จํากัด ดําเนินการจัดสง
• จะมีการ upgrade Horizon จาก version 7.21 เปน version 7.3 ในเดือน
พฤษภาคม 2548
• ไดจัดมุมความรูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET corner)
1.1.9 นายวิษณุ กุหลาบ จากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แจงวา
• ตอนนี้ไดปรับเปลี่ยนระบบงานพิมพจากระบบเดิมทีม่ ีเจาหนาเก็บเงินเปนระบบการ
เติมเงินและปรับเงินแทน คือ เมื่อนักศึกษาพิมพงานออกมาแลวระบบจะตัดเงิน
ทันที เพื่อลดจํานวนเจาหนาทีท่ ี่จะตองมาปฏิบัติงานที่เคานเตอร นักศึกษาจะมา
ลงทะเบียนและเติมเงินจํานวน 50 บาท ชําระเงินทีเ่ คานเตอร และ เวลาใชงาน
นักศึกษาจะตองมี login user name และ password เขาใช คิดคาพิมพหนาละ 1
บาท ซอฟตแวรเปนของ papercut เปนตัวที่ดาวนโหลดมา ขณะนี้ทดลองใชยังพบ
ปญหาอยู กอนหนานี้ไดทดลองใชโปรแกรม PrintQuota ที่มอ. หาดใหญ ใชอยู ซึ่ง
บริษัทริโกนํามาใหใช แตมีความยุงยากคอนขางมาก ตอนนี้ไดเชาเครื่องพิมพของ
บริษัทริโก ซึง่ จะคิดคาเชาตามมิเตอร หนาละ 50 สต. แตจะตองมียอดวา 1 เดือน
จะตองไดไมต่ํากวากีห่ นา หรือในชวงปดเทอมจํานวนการพิมพจะนอย แตอาจจะ
เอามารวมยอด 1 ป จะตองไดจํานวนตามที่กําหนด ไมตอ งมีการใชบัตรในการพิมพ
1.1.10 นางสาวกัลยาณี สิงหดวง จากสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แจงวา
• รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล ดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการ โดยมีนางวรนุช
มานะวนิชย ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ ซึ่งเปนคนเดิม
1.1.11 นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แจงวา
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ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร ไดเปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS เปนระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เรียบรอยแลว เริ่มใหบริการตั้งแต วันที่ 4 กุมภาพันธ 2548
เปนตนไป
• ไดเขียนโปรแกรมบริการยืมระหวางหองสมุดระหวางทาพระจันทรกับศูนยรังสิต
ขึ้นมาเพื่อใหผใู ชบริการสามารถเขาไปกรอกรายละเอียด และในสวนของเจาหนาที่
สามารถโตตอบกับผูใชได โดยมีการรับประกันวาภายใน 18 ชั่วโมงผูใชจะตอง
ไดรับคําตอบวา หนังสือที่ผูใชขอยืมระหวางหองสมุด จะไดหรือไม ถาไมไดเพราะ
อะไร
• จะมีการ upgrade Horizon จาก version 7.21 เปน version 7.3 ประมาณ วันที่
26 – 27 เมษายน 2548
1.1.12 นางสาวเบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงวา
• กําลังรอตึกใหม
• E-Office ทดลองใชโปรแกรม LotusNote ซึ่งเคยมาดูงานที่จฬุ า LotusNote เปน
Demo version โดยขออนุญาตใชกับบริษทั IBM ไดมกี าร Implement เรื่อง email, calendar และ resource reservation ซึ่งใชไดดีเหมือนกัน
1.1.13 นางสาวหนอย วินยั สุรเทิน จากสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร แจงวา
• จะมีการ upgrade Horizon จาก version 7.21 เปน version 7.3 ปลายเดือน
เมษายน 2548
•
มีการใหบริการ wireless network โดยทางสถาบันเปนผูจัดหาให
1.1.14 นางศุภลักษณ จันทรารักษศรี จากสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แจงวา
• ผศ.ดร. พิมพราํ ไพ เปรมสมิทธ จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษร
ศาสตร ดํารงตําเหนงผูอาํ นวยการ สวนรองผูอํานวยการยังไมมีการแตงตั้ง
• ในปงบประมาณ 2548 มีเรื่องระบบ RFID และ Self Check Machine แตยัง
Implement ไมเรียบรอย เพราะไมสามารถติด tag ไดทั้งหมด เนื่องจาก tag มี
ราคาแพง ตองทยอยซื้อ ทําใหตองใชทง้ั 2 ระบบคูกัน คือ ใหบริการทั้งบารโคค
และ แผน RFID ซึง่ ยังไมไดเริ่มติด RFID เพราะขณะนี้ใชระบบ INNOPAC ไปกับ
Self Check Machine ที่เปนของบริษทั TagSys ซึ่งยังไมมีประสบการณในการใช
กับระบบ INNOPAC ซึ่งมีปญ
 หาเรื่องการพิมพภาษาไทยยังไมถูกตอง (ถาเปน
ของ Check Point จะใชกับระบบ INNOPAC ได)
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•

มีการติดตั้งจอพลาสมา เพื่อการประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2548
โดยใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย
1.1.15 นายสมพงษ เจริญศิริ จากสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจงวา
• ผูอํานวยการเปนคนเดิม เปลี่ยนรองผูอาํ นวยการ 2 คน ชื่อ นายอารยะ เสนาคุณ
ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ และ
นางสาวมะลิวลั ย นอยบัวทิพย ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายสารสนเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2547 โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 1
รายนามผูเขาประชุมคนที่ 5 แกคําวา “นาด” เปน “นาค”
หนาที่ 3
บรรทัดแรก แกคําวา “แลพ” เปน “และ”
ขอ 1.2.5 แกขอความ “โดยมีโปรแกรมจองผาน web ไดโดยใช account ของ
มหาวิทยาลัย จองครั้งละ 2 ชั่วโมง” เปน “โดยมีโปรแกรมจองเครื่องคอมพิวเตอร
ผาน web ไดโดยใช account ของมหาวิทยาลัย จองและใชไดครั้งละ 2 ชั่วโมง”
และแกคําวา “นาดเกษม” เปน “นาคเกษม”
บรรทัดสุดทาย แกคําวา “ทองสีสุก” เปน “ทองสีสุข”
หนาที่ 4
ขอ 1.2.12 แกตัวเลข “จํานวน 4 จุด” เปน “จํานวน 6 จุด” และ “ใหบริการ 10
การด” เปน “ใหบริการ 20 การด”
หนาที่ 6
ขอ 3.2 แกคําวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ” เปน
“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”
หนาที่ 7
บรรทัดที่ 3 แกคําวา “มหาวิทยาลัยศิลปากร
(พระราชวัง สนามจันทร)”
เปน “มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
บรรทัดที่ 4 แกคําวา “มหาวิทยาลัยศิลปากร
(วังทาพระ)” เปน
“มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ”
บรรทัดสุดทาย แกคาํ วา “พัศดุ” เปน “พัสดุ”
หนาที่ 8
ขอ 4.3 แกคําวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ” เปน
“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”
หลังจากแกไขรายงานการประชุมแลว ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการศึกษาตนแบบระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับประเทศไทย
จากการประชุมครั้งที่ 2/2547 ไดมีการจัดคณะทํางานทําตนแบบระบบหองสมุดอัตโนมัติ และชวง
สิ้นงบประมาณ ทางสกอ.ไดขอใหทางคณะทํางานจัดทําคุณลักษณะกลางของระบบหองสมุดอัตโนมัติ โดย
มีการเชิญตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัยมาจัดทําในแตละ module คือ System Requirement, Cataloging,
Circulation และ OPAC module เนื่องจากทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไดจัดทําระบบหองสมุดอัตโนมัติขึ้นใชเอง จึงขอใหเปนผูป ระสานงานในการกําหนดคุณลักษณะ จัดทํา
ขอมูลตางๆ และตนแบบการทําโปรแกรม ตอมามีการเปลี่ยนแปลงโดยจะนําโปรแกรมจากหอสมุดคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มาให
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปรับปรุงแกไขตอยอด ซึ่งไมสามารถทําได แต
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะรวบรวม requirement ทั้งหมดให ขณะนี้
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกําลังทํา OPAC Module ซึ่งคาดวาจะเสร็จปลาย
เดือนเมษายน 2548 ซึ่งทางคณะทํางานอาจจะไปประชุมและดูงานทีส่ ํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีในครั้งตอไป ประมาณเดือนพฤษภาคม 2548 ขณะนี้สกอ.ไดเปลี่ยนงบประมาณจาก
การทําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจัดซื้อ e-book และคุณลักษณะของแตละโปรแกรมยอย ไดจัดทําเสร็จ
แลว โดย OPAC module ไดเอาตนแบบมาจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
แตจะยังไมจัดสงใหสกอ. รอใหทางสกอ.ขอมาเปนทางการกอน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

3.2 การจัดทําโฮมเพจของโครงการ ThaiLIS
นายจีระพล คุมเคี่ยมไดพัฒนาโฮมเพจของโครงการ ThaiLIS คือ www.thailis.or.th เพื่อเผยแพร
ขอมูลของของโครงการ ThaiLIS และมีคําถามคําตอบ ลักษณะคลายกับที่ทางบริษทั เบสทบุคสนาํ เสนอ
โดยมีสมาชิกสมัครเขามามากแตยังไมมีใครใสหัวขอ ไดมีการแบงระดับของผูใช ซึง่ มีหลายระดับ เชน เปน
สมาชิกแบบธรรมดา แบบนักเขียน ถาเปนแบบนักเขียน ขอความที่เขียนจะยังไมถกู เผยแพรจนกวา
บรรณาธิการจะตรวจสอบกอน ทุกอยางจะทําผานหนาจอบนเว็บหมด นอกจากนีย้ ังมีสว นของ Web
Board ซึ่งไมไดอยูในสวนนี้ แตไดมีการติดตั้งไวแลว โฮมเพจจะเปนการประชาสัมพันธการทํางาน กิจกรรม
และประสานงานของคณะทํางาน ที่ผานมามี mailing list ของกลุม สวนของนามานุกรมก็อาจจะนํามาไว
ที่นี่ เวลาปลายปการสรุปผลงานอาจใชสว นนี้แสดงแทน Power Point
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ
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3.3 การดําเนินงานระบบสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( Union Catalog ) และ ระบบ
ฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection)
นายจีระพล คุมเคี่ยม ไดกาํ หนดคาให Server (NAS) ของระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารรูป
อิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) เพื่อจัดเก็บ object และใหใชไดเฉพาะสมาชิกของ ThaiLIS และแตละ
ที่จะเขาไดเฉพาะของตนเอง แตยังไมมีการยายขอมูล ตอนนี้มีปญหาเรื่องการโอนขอมูล เพราะสกอ.ปด
การใช ftp ใหใช ssh ซึ่งบริษทั ตองแกไขโปรแกรมจากการใช ftp เปน ssh
ระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) จะมีการประชุม ในวันที่ 1
มีนาคม 2548 ตอนบาย โดยใหบริษทั มาเสนอ template ของ elements ใหมที่ไดกาํ หนดกันที่โรงแรมแอม
บาสเดอร และการทํา index ใหม และบริษัทจะไปทุก site เพื่อทําการ upgrade server และ client พรอม
ทั้ง convert ขอมูลของ site ที่ไดเอาขอมูลขึ้นไปแลว เนือ่ งจากสัญญาจะหมดในวันที่ 6 มีนาคม 2548
บริษัทจึงไดกาํ หนดใหมีการอบรมในวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2548
ระบบสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( Union Catalog ) ขอมูลมีประมาณ 3.3 ลาน
ระเบียน โดยมีภาษาไทยประมาณ 1.5 ลานระเบียน และภาษาอังกฤษประมาณ 1.5 ลานระเบียน ใช
mysql และเขียนโปรแกรมชวยในการเรียงลําดับ ISBN, ชื่อเรื่อง, ชื่อผูแตง, Edition และตรวจสอบทีละ
บรรทัด ใชเวลาประมาณ 16 นาทีตอลานกวาระเบียน โดยตรวจสอบขอมูลที่ติดกันแตกตางตรงไหน
ตรวจสอบ ISBN ถูกตองหรือไม และกําหนดสถานะใหในแตละระเบียน ขอมูลที่บริษัทนํามาใหไมมี
location ตองใหบริษัทสงมาใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 แผนการดําเนินงานป 2548
•
จัดทํา ThaiLIS forum
o จัดกลุมตามระบบหองสมุดอัตโนมัติ เชน horizon, innopac เปนตน
o ขอมูลระบบสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( Union
Catalog ) และ ระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส
(Digital Collection)
•
แนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใหบริการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศเชน e-book, RFID มี
แนวโนมใชกนั มาก จะมีการศึกษาถึงแนวทาง ขอดี ขอเสีย คุณลักษณะ รูปแบบของ
RFID และ การใชงานของ e-book โดยจะมีการแบงกลุม การทํางาน ดังนี้
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กลุม e-book - นายสมพงษ เจริญศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธาน
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กลุม RFID
- นายสุริยา อภิวันทนากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธาน
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยขอนแกน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 4 เรือ่ งอื่นๆ
4.1 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
•
ที่ประชุมตกลงนัดประชุมครัง้ ที่ 2/2548 ทีส่ ํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี เพือ่ ศึกษาดูงานระบบ OPAC
•
ประชุมครั้งที่ 3 ใหบริษัทมาเสนอเรื่องการจัดเก็บเอกสารซึ่งจะมีการแยกเปน module คลาย
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ และประชุมสรุปผลงาน เพื่อนําไปเสนอในการประชุมความรวมมือฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.40 น.
นายสุริยา อภิวันทนากร
ผูตรวจและแกไขรายงานการประชุม

นางสาวหนอย วินัยสุรเทิน
ผูบนั ทึกการประชุม

