


คํานํา 

 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการบํารุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส� และระบบห�องสมุด
อัจฉริยะฉบับนี้ เพื่อให�ผู�ใช�บริการสามารถใช�ทรัพยากรสารสนเทศได�อย+างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน     
การจัดการเรียนการสอน เป.นแหล+งศึกษาค�นคว�าแก+ นักศึกษา อาจารย� เจ�าหน�าท่ี  ดังนั้น แผนกงานห�องสมุด    
งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป.นอย+างยิ่งว+า การจัดทํารายงานสรุปผล    
การดําเนินงานการบํารุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส� และระบบห�องสมุดอัจฉริยะนั้น จะเป.น
ประโยชน�ต+อหน+วยงานที่เก่ียวข�องและขอขอบคุณผู�ที่มีส+วนเก่ียวข�องในการจัดทํารายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุล+วง
ด�วยดี  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

การบํารุงรักษาระบบวิทยบรกิารอิเล็กทรอนิกส� และระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 
 ป"งบประมาณ 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล  

แผนกงานห�องสมุด  งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป.นหน+วยงาน
สนับสนุนซ่ึงมีภารกิจสําคัญในการพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพของระบบงานวิทยบริการ ซ่ึงเป.นแหล+งศึกษา
ค�นคว�าแก+ นักศึกษา อาจารย� เจ�าหน�าท่ี  ประชาชนทั่วไป เพื่อให�ผู�ใช�บริการสามารถใช�ทรัพยากรการเรียนรู�        
ท่ีทันสมัยได�อย+างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงต�องมีการบริหารจัดการ  
การบริการวิทยบริการในด�านต+าง ๆ เพื่อตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการ  

นอกจากน้ีในการให�บริการ แผนกงานห�องสมุด งานวิทยบริการได�นําระบบเทคโนโลยีมาใช� ในการ
ให�บริการ ได�แก+ ระบบห�องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST : Automated Library 
Systemfor Thai Higher Education Institutes)  ระบบสืบค�นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC : Online 
Public Access Catalog) ระบบห�องสมุดสื่อผสม (Multimedia Library) ระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 
(Intelligent Library ) เป.นต�น ซ่ึงระบบดังกล+าวทําให�การให�บริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก จึงจําเป.นต�องมี
การบํารุงรักษาระบบอย+างต+อเน่ือง ให�สามารถใช�งานได�ตลอดเวลา แผนกงานห�องสมุด  งานวิทยบริการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได�จัดทําโครงการน้ีข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค�  

 2.1 เพื่อบํารุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส� และระบบห�องสมุดอัจฉริยะให�มีประสิทธิภาพ 
สามารถใช�งานได�อย+างต+อเนื่อง  
 2.2 เพื่อให�ผู�ใช�บริการได�รับความพึงพอใจในการให�บริการ 
 
3. กิจกรรมการดําเนินงาน     
 3.1 การวางแผนการดาํเนินการ   
  3.1.1 ประชุมวางแผน/มอบหมายงาน 
 3.2 การดําเนินงานตามแผน 
  3.2.1 บํารุงรักษาโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ 
  3.2.2 บํารุงรักษาระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 
 3.3 การติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน 
  3.3.1 ประเมินผล  สรุปผล และจัดทํารายงาน 
 
 
 



 

 

4. กลุ,มเป-าหมาย   

 อาจารย� นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปdละไม+น�อยกว+า 250,000 
ครั้งต+อปd 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  
 5.1 ค+าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ ตั้งแต+เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 5.2 ค+าบํารุงรักษาระบบห�องสมุดอัจฉริยะ ตั้งแต+เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 
6. สถานที่ดําเนินงาน  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 
7. หน,วยงานที่รับผิดชอบ  

แผนกงานห�องสมุด งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

 
8. งบประมาณ   
 8.1 ค+าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ  
  งบประมาณ  ตามแผน   120,000  บาท 
  งบประมาณ  เบิกจ+าย   120,000  บาท 
 8.2 ค+าบํารุงรักษาระบบห�องสมุดอัจฉริยะ     
   งบประมาณ  ตามแผน   32,100  บาท 
  งบประมาณ  เบิกจ+าย   31,993  บาท 
  คงเหลือ     107 บาท 
 
9. สรุปผลการดําเนินงาน  

 การดําเนินการบํารุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส� และระบบห�องสมุดอัจฉริยะสรุปผลได� 
ดังนี้ 
 - ผู�เข�าใช�บริการ จาํนวน  209,820 ครั้งต+อปd  
 - ดําเนินการ 2 ครั้ง 
 - ค+าเฉลี่ยคุณภาพบริการ คิดเป.นร�อยละ 83.40 
 - ดําเนินการแล�วเสร็จร�อยละ 100 
 - ใช�งบประมาณ 151,993 บาท 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. ป4ญหาและการแก�ไขการใช�งานโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ และระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 

 10.1 โปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ 

ลําดับ วันที่แจ�ง ป4ญหา การแก�ไขป4ญหา 

1 7 มกราคม 2562 ไม+สามารถเข�าไปตั้งค+าในส+วนของ "กฎ
ประเภทสมาชิกได�"  

ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 8 
มกราคม 2562 

2 11 มกราคม 2562 การกดชําระค+าปรับ ช+วงลด 50%  จาก
หน�าจอคืนทรัพยากร แต+รายงานแสดงเป.น
ราคาเต็ม 

อยู+ระหว+างการแก�ไขป:ญหา 

3 20 มีนาคม 2562 ติดตั้งโปรแกรม ALIST ไม+ได� ข้ึน error 
.dll 

update windows เคร่ืองท่ีติดตั้ง
โปรแกรม ALIST 
ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 25 
มีนาคม 2562 

4 26 มีนาคม 2562 แก�ไขรายการ แล�วไม+สามารถกดบันทึกได� ทางบรรณารักษ�น+าจะกรอก 
subfield ผิด ที่ tag 260 ได�แก�ไข
ตามทีมพัฒนาแนะนํา และกดบันทึก
ได�แล�ว  ดาํเนินการแล�วเสร็จ เม่ือ
วันที่ 29 มีนาคม 2562 

5 1 เมษายน 2562 การชาํระเงินกรณีทรัพยากรสญูหาย 

ในช+วงลดค+าปรับ 50% 

ทางทีมพัฒนาแนะนาํให�ทําการ

ลดหย+อนหน้ี แทนการต้ังค+าลด 50% 

เพื่อแก�ป:ญหารายงานค+าปรับ 

ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 3 

เมษายน 2562 

6 10 เมษายน 2562 ลงโปรแกรม ALIST ไม+ได� ข้ึน error .dll 
ทั้งท่ี update windows แล�ว 

ถ�าระบบ error อีก ให�กด continue 
ไปเรื่อยๆ 
ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 17 
เมษายน 2562 

7 27 พฤษภาคม 2562 1. การแจ�งหาย เม่ือเจอทรัพยากร และ
นํามาคืน             
2. ต�องการให�เปrดหน�าต+างโปรแกรมใหม+
ทุกคร้ังท่ีค�นหารายการหนังสือ                

ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 10 
มิถุนายน 2562 



 

 

ลําดับ วันที่แจ�ง ป4ญหา การแก�ไขป4ญหา 

3. เปrดสิทธิ์ในการอัพโหลด UCTAL            
4. tag 008 ในส+วนของชื่อประเทศ อยาก
ให�เรียงตามอักษร                           
5. เพิ่มประเภททรัพยากรในส+วนของการ
จัดซ้ือ 

8 7 มิถุนายน 2562 การเพิ่ม/ลบ tag ใน sorting bib brief ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 

9 7 มิถุนายน 2562 การแสดง Dewey Call ในหน�าเว็บไซต� ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 

10 5 กรกฎาคม 2562 ไม+สามารถพิมพ�ใบเสร็จรับเงินได� ติดตั้งโปรแกรม Crystal Report 
ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 5 
กรกฎาคม 2562 

11 2 กันยายน 2562 e-mail ไม+แจ�งเตือนหนังสือใกล�ครบ
กําหนดส+ง 

ทางทีมพัฒนา restart service ใน
ส+วนของการส+ง e-mail ให� 
ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 5 
กันยายน 2562 

12 5 กันยายน 2562 ค+าปรับไม+ข้ึนในสรุปรายงานค+าปรับเกิน
กําหนดส+ง 

ทีมพัฒนาตรวจสอบพบว+า มีการ
ลดหย+อนหน้ี(นักศึกษาฝyกงานกดผิด) 
จึงดําเนินการแก�ไขให�เป.นตามเดิม 
ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 13 
กันยายน 2562 

 

 10.2 ระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 

ลําดับ วันที่แจ�ง ป4ญหา การแก�ไขป4ญหา 

1 14 มีนาคม 2562 คอมพิวเตอร�เคร่ืองคืนไม+สามารถใช�งานได� คุณอุทัยให�ติดต้ัง team viewer ไว� 
เพื่อให�บริษัทท่ีสิงคโปร�ทําการรีโมท
เข�ามาติดตั้งโปรแกรมให� 
ดํา เนินการแล�วเสร็จ เ ม่ือวัน ท่ี 5 
กันยายน 2562 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

เอกสารขออนุมัติดําเนินการจัดจ�างบาํรุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส�                                
และระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 


