รายงานการประชุม
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผู#มาประชุม
1. นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม<
2. นางสาวจันทรCเพ็ญ กล<อมใจขาว หอสมุดพระราชวังสนามจันทรC สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นายกวินณัช สิงหCปJน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม<
4. นายกิตติศักดิ์ แกNวเนียม
หอสมุดจอหCน เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรC วิทยาเขตปJตตานี
5. นางจีรกาญจนC เต็มพรสิน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. นายวงศCนรินทรC สุขวิชัย
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. นายภานุวัตร อุทัยบาล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก<น
8. นายกนก มีกญ
ุ ชร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก<น
9. นายชัยพร คำเจริญคุณ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. นายณัฐชาพงษC รักสกุลกานตC สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม<โจN
11 นายป\ยะราช สุขภิญโญ
ศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
12. นางสาวทิตยา จันทรCสุข
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
13. นายนภสินธุC งามการ
ศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม<ฟaาหลวง
14. นายอนวัช กาทอง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15. นายบดินทรC ยางราชยC
ศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารี
16. นายชัชวาล นาคพันธุC
ศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณC
17. นางสาวจรินทรCญา ถาวรนิตยกุล สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรC
18. นายสมชาย บุญปJญญา
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขานุการ
19. นางสาวทิวา อุ<นแกNว
หNองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรC วิทยาเขตศรีราชา
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ผู#ไม-มาประชุม
1. คณะทำงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คณะทำงานสำนักทรัพยากรการเรียนรูNคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรC วิทยาเขตหาดใหญ<
3. คณะทำงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
4. คณะทำงานหNองสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรC
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 (9.00 น. – 16.30 น.)
กิจกรรมใหNความรูแN ก<คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ “DSpace” โดย นายบดินทรC ยางราชยC (สํานัก
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
ประธานคณะทำงานฯ กล<าวเป\ดประชุม และแจNงวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2560 จากนั้นใหNที่ประชุม
พิจารณาเรื่องต<าง ๆ ตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะทำงานต่าง ๆ
- สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อยู่ในระหว่างการศึกษาระบบห้องสมุดใหม่ เพื่อนำมาใช้งานในสำนักบรรณสารสนเทศ มี
ตัวเลือก 2 โปรแกรม คือ
• ระบบห้องสมุด Matrix ของบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น
• ระบบห้องสมุด Walai Autolib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- หอสมุดจอหCน เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรC วิทยาเขตปJตตานี
• อยู่ระหว่างสรรหาผู้อำนวยการใหม่ เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระ
• ห้องสมุดชั้น 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ทั้งชั้น เพิม
่ พื้นที่นงั่ อ่านและอำนวยความสะดวกใน
การใช้งานบริการออนไลน์มากขึ้นด้วยการเพิ่มจุด Access Point และปลัก๊ ไฟ
• อยู่ระหว่างทดลองใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST บนเว็บไซต์ในโมดูล CAT และ CIR
• กำหนดการจัดงานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair 2018 วันที่ 19-23 ก.พ. 61

- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม<โจN
• มหาวิทยาลัยแม<โจN ออกนอกระบบ เมื่อ 5 เมษายน 2560
• นางอรณา พิทยากรศิลปt ผูNอำนวยการ หมดวาระ ประมาณ กรกฎาคม 2561
• ผ<านการตรวจประเมิน หNองสมุดสีเขียว และ ผูNอำนวยการสำนักหอสมุด ไดNเขNารับประทาน
เกียรติบัตรหNองสมุดสีเขียว ของสมาคมหNองสมุดแห<งประเทศไทยฯ ประจำปw 2559 จาก
พระเจNาวรวงศCเธอ พระองคCเจNาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
• ผ<านการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม
• จัดงาน Maejo Book Fair 2018 วันที่ 7 - 9 ก.พ. 2561
• เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณพื้นที่ใหNบริการเป€น LED ครบทุกหลอด
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก<น
• รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผูNอำนวยการ ดำรงตำแหน<งวาระที่ 2
• ใชNระบบหNองสมุดอัตโนมัติ Walai 2.0 ในทุกคณะ และอยู<ในระหว<างทดลอง Version 3
ซึ่งจะมีการรายงานผลการใชNในเดือนเมษายนนี้
• จัดซื้ออุปกรณC Access Control เพิ่มอีก 1 ชุด
• เพิ่มพื้นทีใ่ หNบริการ 24/7 ที่หอสมุดกลางเพิม
่ อีก 1 หNอง
• เป\ดหNองสมุดใหม<คณะวิศวกรรมศาสตรC พรNอมใหNบริการวันที่ 24 กรกฎาคมนี้
• เป\ดพื้นที่ Maker Space มีเครือ่ งปริ้นทC 3D ใหNบริการ
• เป\ดพื้นที่ Music Zone , Smart Class Room ใหNบริการนักศึกษา
• เป\ดตัว นวัตกรรม ถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking ซึ่งโครงการนี้ไดNทำความ
ร<วมมือกับ AIS ซึ่ง AIS Support อุปกรณC NBIOT เพื่อใชN กับอุปกรณC IOT
• เร็วๆนี้ จะมีการเป\ดใชN ระบบ RFID ไดNแก< รถเข็นอัจฉริยะ, เครื่องยืมคืนอัตโนมัต,ิ เครื่ิ
องออกบัตรอัตโนมัต,ิ Book Drop ประเภทคลื่น UHF ร<วมกับบัตร Myfair
• มีโปรแกรมเมอรCจากสำนักทะเบียนมาช<วยงาน 2 เดือน
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
• สำนักหอสมุด ผ<านการตรวจประเมินหNองสมุดสีเขียว โดยไดNรับคำชมเกี่ยวกับการฆ<าเชื้อรา
บนหนังสือและการตรวจสอบค<า CO2
• ขณะนี้ไดNทำการโอนยNายขNอมูลจากระบบหNองสมุดอันโนมัติ INOPAC ไปยังระบบ
หNองสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM ไดNดำเนินการแลNวเสร็จรNอยละ 90 และขณะนี้อยู<
ระหว<างทดสอบการใชNงานระบบ Web OPAC , ระบบ Circulation, ระบบ Catalog
โดยมีกำหนดการเป\ดใชNงานระบบหNองสมุดประมาณเดือน พฤษภาคม 2561

- ศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม<ฟaาหลวง
• นางดาวนภา สุยะนนทC รักษาการแทนผูNอำนวยการ
• ระบบหNองสมุดอัตโนมัติ อยูร< ะหว<างการศึกษาขNอมูลและตัดสินใจ ระหว<างระบบ ALIST
กับ ระบบ Matrix
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ผูNอำนวยการสำนักหอสมุด อาจารยC ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม จะหมดวาระ เมษายน 2561
• ปรับปรุงภูมิทัศนC โดยสรNางเป€นหNอง Sky View หNองศึกษาคNนควNาแบบกลุ<ม และหNอง
มัลติมเี ดีย แลNวเสร็จ เมื่อตุลาคม 2560
• อยู<ระหว<างการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรCแม<ข<ายสำหรับระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ)์
• อยู<ระหว<างการจัดทำระบบ Smart Classroom
• ปรับปรุงโครงสรNางพื้นฐานเพื่อความเป€นนานาชาติ โดยปรับปรุงใหNเว็บไซตC
สำนักหอสมุดเป€นภาษาอังกฤษ
• ปรับปรุงปaายหนNาหNอง ปaายประชาสัมพันธC และปaายตามทางเดินต<างๆ ใหNเป€น
ภาษาอังกฤษ
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม<
• นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการผูNอำนวยการมีคำสั่งใหNขยายเวลารักษาการ
จนกว<าการสรรหาผูNอำนวยการจะสิ้นสุด
• อยู<ในระหว<างการศึกษาระบบหNองสมุด WorldShare Management Services OCLC
• ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ CMU student center สำหรับให้บริการ 24 ชั่วโมง
• เปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็นแบบใช้น้ำเย็น
• จัดซื้อเครื่อง Scan ภาพจาก microfilm ด้วยวิธก
ี ารจัดซือ้ ผ่านระบบ e-bidding
- หอสมุดพระราชวังสนามจันทรC สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
• อัพเกรดระบบหNองสมุดอัตโนมัติ Sierra เป€น Release 3.2.0 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
• อยู<ระหว<างการศึกษาระบบ RFID เพือ่ นำมาใชNงานกับหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต
• ศึกษาการเขียน TOR ใหNมีความกระชับยิ่งขึ้น
• หอสมุดฯ จะจัดงานทับแกNวบุ¥คแฟรC ครัง้ ที่ 12 ระหว<างวันที่ 5-11 กุมภาพันธC 2561

- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นางพรพิมล มโนชัย จะสิ้นสุดวาระ วันที่ 22 มกราคม 2561
• เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ( WUNCA ) ครัง้ ที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 –
19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• สำนักวิทยบริการได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ภายในอาคารทั้ง 4 ชั้น ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา
• ระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิ ป็น ระบบ Sierra ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายและแผนในการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
• สำนักวิทยบริการแต่งตั้ง นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย และนายภานุวัฒน์ เพียรภายลุน เข้า
มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรC วิทยาเขตกำแพงแสน
• ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดคนปัจจุบัน นายเรวัติ อ่ำทอง โดยดำรงตำแหน่ง วันที่ 28
พฤศจิกายน 2560 แทน ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี ที่ครบวาระเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2560
• จะเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
• จัดนิทรรศการแสดงผลงานของวิทยาเขตและเปิดตัว ระบบคลังความรู้ดจิ ิทลั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยเน้นแสดงผลงานตีพมิ พ์ในการ
ประชุมวิชาการ กำแพงแสน ที่มกี ารจัดเก็บไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2561 ณ มหาวิทยาเลยเกษตรศาสตร์ บางเขน
• การจัดซื้อระบบ Access Control กำหนดส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
แต่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ เนื่องจากผูร้ ับเหมาไม่สามารถทำตาม TOR ได้ทั้งหมด อยู่
ระหว่างการชี้แจ้งข้อเท็จจริง
- หNองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
• สำนักหอสมุดได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
• ขยายเวลาเปิดให้บริการ ถึงเวลา 24.00 น.
• ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือนวนิยาย
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธาณี
• ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
• ระบบหNองสมุดอัตโนมัติ WALAI 2.0 ใชNร<วมกับทุกคณะ(11 คณะ)

• นำระบบ RFID มาใชNร<วมกับระบบ Barcode
• ศึกษาการใชNบัตร Mifare

- ศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณC
• การใชNงานระบบ RFID เขNาสูร< ะยะที่ 2 พบปJญหาการปรับตัวจากผูNใชNบริการ
• จะทำการทดสอบใชNงานระบบหNองสมุดอัตโนมัติ WALAI 3.0
• สำนักหอสมุดได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ทั้งหมด
• ดำเนินการ scan วารสารทั้งหมดใหNเป€นอิเล็กทรอนิกสCและจัดทำฐานขNอมูล
• ใหNความรูNเกี่ยวกับหNองสมุดสีเขียวแก<โรงเรียนที่ตั้งอยู<ภายรอบมหาวิทยาลัยจำนวน 11 แห<ง
- ศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
• ระบบหNองสมุดอัตโนมัตเิ ป€นระบบ ALIST
• เป\ดตัว UP LIB app สำหรับใหNบริการ
• ปรับปรุงโครงสรNางองคCกร ตั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการสารสนเทศเพื่อ
การวิจัยและขNอมูลพิเศษ
1.2 เรื่องแจNงจากการรายงานผลการดำเนินงานต<อคณะกรรมการอำนวยการ ณ หNองสมุด
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรC วิทยาเขตศรีราชา เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
นางสาวจันทรCเพ็ญ กล<อมใจขาว แจNงเรื่องที่คณะกรรมการอำนวยการใหNคณะทำงาน
ต<างๆ พิจารณาและดำเนินการคือ
- ในปwงบประมาณ 2561 ในการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน ใหNรายงานผล
2 ครั้ง โดยใหNรายงานผลในรอบ 6 เดือนแรกดNวยเอกสาร โดยส<งคณะกรรมการอำนวยการ ประมาณเดือนกรกฎาคม
ส<วนในรอบ 6 เดือนหลังจะเป€นการรายงานและนำเสนอโครงการใหม< โดยประธานคณะทำงานไปรายงานกับ
คณะกรรมการอำนวยการดังทีเ่ คยเป€นมา
- ใหNคณะทำงานต<างๆ พยายามจัดการประชุมของคณะทำงานต<างๆ ในสถานที่ และช<วง
วันต<อเนื่องกับการประชุมของคณะทำงานส<วนกลาง เพื่อช<วยประหยัดงบประมาณในการเดินทาง
- คณะทำงานฯ ควรไปนำเสนอผลงานใน PULINET วิชาการ ในนามคณะทำงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศข<ายงานหNองสมุดมหาวิทยาลัยส<วนภูมภิ าค(PULINET)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 โดยไม<มีการแกNไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เครื่องแม<ข<ายของข<ายงานหNองสมุดมหาวิทยาลัยส<วนภูมิภาค (PULINET)
นางสาวจันทรCเพ็ญ กล<อ มใจขาว แจNงว<าคณะกรรมการอำนวยการฯ ไดNอนุมัติใหNเช<า
คอมพิวเตอรCแม<ข<ายสำหรับข<ายงานฯ ซึ่งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดNดำเนินการเช<าคอมพิวเตอรCแม<ข<าย
แบบ VPS Server เพื่อเป€นเครื่องแม<ข<ายสำหรับข<ายงานหNองสมุดมหาวิทยาลัยส<วนภูมิภาค โดยเริ่มมีผลตั้งแต<วันที่
1 สิงหาคม 2560
3.2 เว็บไซตCข<ายงานหNองสมุดมหาวิทยาลัยส<วนภูมิภาค (PULINET) และเว็บเพจคณะทำงานฯ
นายสมชาย บุญปJญญา แจNงว<าไดNดำเนินการเช<าพื้นที่ และจด Domain Name ชื่อ
www.pulinet.org ปJจุจบันไดNดำเนินการเพิ่มขNอมูลเกี่ยวกับ PULINET บนเว็บไซตC และจัดทำขNอมูลต<างๆ ของ
คณะทำงานต<างๆ บางส<วนแลNว คงเหลือในส<วนของการพูดคุยกันระหว<างคณะทำงานเพือ่ ปรับปรุงใหNสมบูรณC ตรง
ตามความประสงคCของแต<ละคณะทำงานต<อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การจัดการฐานขNอมูลต<างๆ ของข<ายงานหNองสมุดมหาวิทยาลัยส<วนภูมิภาค (PULINET)
เนื่องจากพบว่า มีฐานข้อมูลทีจ่ ัดทำขึ้นของคณะทำงานต่างๆ ในข่ายงานฯ อยู่กระจัด
กระจายตามเครื่องแม่ข่ายของสถาบันต่างๆ ดังนั้นเมื่อมีการเช่าเครื่องแม่ข่ายขอข่ายงานฯ แล้ว ควรดำเนินการ
รวบรวมฐานข้อมูลที่ดำเนินการอยูบ่ นเครื่องแม่ข่ายของแต่ละสถาบัน มารวมไว้ทเี่ ครื่องแม่ข่ายของ PULINET
เบือ้ งต้นจากการสอบถามคณะทำงานต่างๆ พบว่ามีฐานข้อมูล ดังนี้
 Free e-Journal - http://www.pulinet.kku.ac.th/doej/index.php พัฒนา
โดยหอสมุดจอหCน เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรC วิทยาเขตปJตตานี
 PULINET Statistic http://www.lib2.nu.ac.th/pulinet/ พัฒนาโดย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดเก็บทีเ่ ครื่องแม่ข่ายของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 PULINET Card (ULIBM) พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และจัดเก็บที่เครื่องแม่ข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และจัดเก็บทีเ่ ครื่องแม่ข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พบว่าข้อมูลไม่ได้ถูกนำมา
จัดเก็บที่เครื่องแม่ข่าย ทำให้ไม่สามารถสืบค้นได้)
 บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจัดเก็บทีเ่ ครื่องแม่ข่ายของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พบว่า
เครื่องแม่ข่ายที่จัดเก็บเสีย ไม่สามารถนำข้อมูลออกมาได้)

 ฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย http://www.localtextile.kku.ac.th/

พัฒนาโดย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดเก็บทีเ่ ครือ่ งแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ฐานข้อมูล Union List of Serials in Thai University Libraries (ULS-Thai)
http://www.lib2.nu.ac.th/tjournal/ พัฒนาโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดเก็บที่เครื่องแม่
ข่ายของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานทีเ่ ป็นผู้พฒ
ั นาแต่ละฐานข้อมูล รับผิดชอบในการ
จัดการฐานข้อมูล แลให้ย้ายฐานข้อมูลไปจัดเก็บที่เครื่องแม่ข่ายของข่ายงานฯ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2561 ยกเว้นบางฐานข้อมูลที่พบปัญหาในการโอนย้าย อาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่า
ที่กำหนด
4.2 การบริหารจัดการเครือ่ งแม<ข<ายสำหรับแต<ละคณะทำงาน
เนื่องจากคณะทำงานต<างๆ แสดงความประสงคCตNองการพื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟลCขNอมูล
ต<างๆ การ upload และ download ไฟลCต<างๆ ของคณะทำงานบนเครื่องแม<ข<ายของข<ายงาน
ที่ประชุมมีความเห็นว<า คณะทำงานต<างๆ ควรจัดเก็บขNอมูลข<าวสาร ภาพถ<ายกิจกรรม
ลงบน Cloud Service เช<น Google Drive เนื่องจากการบริหารจัดการพื้นทีบ่ น Server จะทำใหNไม<ปลอดภัย
และมีการใชNงานที่ยุ<งยากสำหรับคณะทำงานชุดต<างๆ
4.3 การดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศข<ายงานหNองสมุด
มหาวิทยาลัยส<วนภูมิภาค(PULINET) ประจำปw 2561
นางสาวจันทรCเพ็ญ กล<อมใจขาว แจNงว<าในปwงบประมาณ 2560 คณะทำงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดNนำเสนอโครงการ 2 โครงการคือ โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ PULINET (PULINET Archive)
และโครงการพัฒนาคลังผลงานวิชาการของข<ายงาน PULINET (PULINET Repository) ซึง่ คณะกรรมการ
อำนวยการ เสนอใหNมีการแต<งตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบการดำเนินการทั้ง 2 โครงการ
ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการไดNดำเนินการแต<งตั้งคณะกรรมการจัดทำคลังจดหมายเหตุ
ข<ายงานหNองสมุดมหาวิทยาลัยส<วนภูมิภาค (PULINET Archive) เพือ่ ดำเนินโครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ PULINET
(PULINET Archive) ก<อน โดยทีผ่ ูNอำนวยการศูนยCบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณC เสนอใหN
ดำเนินการในลักษณะของ PULINET Memory โดยใชNโปรแกรม Drupal ซึ่งขณะนี้อยูร< ะหว<างรวบรวมขNอมูลที่ไดN
ดำเนินการและรายละเอียด เพื่อส<งใหNคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส<วนของคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดNดำเนินการศึกษาและทดสอบ
โปรแกรมที่จะนำมาใชNในการดำเนินโครงการ พัฒนาคลังสารสนเทศ PULINET หาก PULINET Memory ไม<
สามารถดำเนินการไดN ซึ่งทีป่ ระชุมพิจารณาใหNนำระบบ Dspace มาใชN และใหNทดลองติดตั้งบนเครือ่ งแม<ข<ายของ
ข<ายงาน โดยใหNดำเนินการไปพรNอมกับการยNายฐานขNอมูลของคณะทำงาน ต<างๆ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ประธานคณะทำงานมอบหมายใหNคณะทำงานไปศึกษาระบบประชุมทางไกล เพื่อนำมาใชNงาน
ในการประชุมของคณะทำงานฯ
- ที่ประชุมมีมติใหNประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งต<อไป ณ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมาณเดือนมิถุนายน 2561
ป\ดประชุมเวลา 16.00 น.
นายสมชาย บุญปJญญา
ผูNบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวจันทรCเพ็ญ กล<อมใจขาว
ผูNตรวจรายงานการประชุม

