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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

การบํารุงรักษาระบบวิทยบรกิารอิเล็กทรอนิกส� และระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 

 ป"งบประมาณ 2563 

 

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�องสมุดอัตโนมัติ เพื่ อสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST : Automated Library 
Systemfor Thai Higher Education Institutes)  ระบบสืบค�นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC : Online 
Public Access Catalog) ระบ บ ห� อ งส มุ ดสื่ อ ผสม  (Multimedia Library) ระบ บ ห� อ งส มุด อัจฉ ริย ะ 
(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 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ  
 5.1 ค+าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ ตั้งแต+เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
 5.2 ค+าบํารุงรักษาระบบห�องสมุดอัจฉริยะ ตั้งแต+เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
6. สถานที่ดําเนินงาน  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 
7. หน,วยงานที่รับผิดชอบ  

แผนกงานห�องสมุด งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

 
8. งบประมาณ   
 8.1 ค+าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ  
  งบประมาณ  ตามแผน   120,000.00  บาท 
  งบประมาณ  เบิกจ+าย   120,000.00  บาท 
 8.2 ค+าบํารุงรักษาระบบห�องสมุดอัจฉริยะ     
   งบประมาณ  ตามแผน     32,100.00  บาท 
  งบประมาณ  เบิกจ+าย      -        บาท 
 
9. สรุปผลการดําเนินงาน  

 9.1 ค+าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ 
 - ผู�เข�าใช�บริการ จาํนวน  141,599 ครั้งต+อปd  
 - ดําเนินการ 1 ครั้ง 
 - ค+าเฉลี่ยคุณภาพบริการ คิดเป.นร�อยละ 85.20 
 - ดําเนินการแล�วเสร็จร�อยละ 100 
 - ใช�งบประมาณ 120,000.00 บาท 
 9.2 ค+าบํารุงรักษาระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 
 - ไม+ได�ดําเนินการเบิกจ+าย เน่ืองจากระบบห�องสมุดอัจฉริยะมีมติให�ชะลอการบํารุงรักษา 
เนื่องจากพิจารณาผู�ว+าจ�างใหม+ 
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10. ป4ญหาและการแก�ไขการใช�งานโปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ  

 10.1 โปรแกรมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ 

ลําดับ วันที่แจ�ง ป4ญหา การแก�ไขป4ญหา 

1 27 มกราคม 2563 1. สอบถามโมดูลจัดซ้ือจัดหา       
ตรงรายการร�องขอว+าสามารถเก็บ
ข�อมูลได�มากน�อยเพียงใด และสามารถ
เพิ่มข�อมูลร�านหนังสือเป.นรูปแบบ 
Drop down ได�ไหม 
2. สอบถามเร่ืองการย�าย Server ทาง
งานไอทีต�องการทราบคุณสมบัติของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร�แม+ข+าย (Sever)   
ท่ีจะย�ายไปและขนาดของข�อมูล
ต�องการเท+าไหร+  
3. สอบถามเร่ืองค+าปรับเกินกําหนดส+ง 
ทาง มทร. ต�องการให�ค+าปรับเกิน
กําหนดส+งไม+เกินราคาของหนังสือ    
ไม+ทราบว+าจะสามารถทําได�หรือไม+ 

1. ทางทีมพัฒนา แจ�งว+าสามารถเก็บข�อมูลได�
ไม+จํากัด ในส+วนข�อมูลร�านหนังสือท่ีต�องการ
ให�เป.นรูปแบบ Drop down  ทางทีมพัฒนา
ให�ระบุชื่อร�านในช+อง “ข�อมูลอ่ืน ๆ ”
ดําเนินการแล�วเสร็จ       
2. ผู�ใช�บริการต�องมีข�อกําหนดด�านฮาร�ดแวร�
และซอฟต�แวร�ตามท่ีทางทีมพัฒนาแจ�งไว�ทาง 
E-mail  
3. ทางทีมพัฒนา แจ�งว+าไม+สามารถแก�ไข
โปรแกรมได� เนื่องจากการให�ไปกําหนด
ค+าปรับเกินกําหนดส+งโดยดูจากราคาของ
หนังสือแต+ละเล+มค+อนข�างซับซ�อน และมี
รายละเอียดท่ีต�องปรับแก�ไขเยอะ ดําเนินการ
แล�วเสร็จ เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2563 

2 20 มีนาคม 2563 สอบถามการใช�ระบบห�องสมุด
อัตโนมัติ (ALIST) นอกสถานท่ี 
(ทํางานท่ีบ�าน) 

ทางทีมพัฒนาแนะนําให�ใช�งานผ+าน VPN เม่ือ
วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

3 21 เมษายน 2563 เข�าใช�งานระบบช�ามาก ข้ึน not 
responding 

ทางทีมพัฒนาตรวจสอบเบื้องต�น พบว+า RAM 
ไม+เพียงพอจึงได�ทําการ Restart Service  
ของระบบห�องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ทําให�มี
พื้นท่ี RAM ของเคร่ือง Server เพิ่มข้ึนและ
ทํางานได�เร็วจากเดิม ดําเนินการแล�วเสร็จ 
เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 

4 27 เมษายน 2563 ย�ายเครื่องคอมพิวเตอร�แม+ข+าย 
(Server) ไป 203.158.192.206 
ต�องการให�ทางทีมพัฒนาดําเนินการ 
Config ค+าต+าง ๆ บน Sever  ตาม IP 
ท่ีแจ�งมาใหม+ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร�แม+ข+าย (Server) ตัวเก+า  
ก็ยังคงให�เป.น Database Server เหมือนเดิม   
ส+วนเคร่ืองใหม+ให�ทําเป.น Web Server 
เนื่องจากไม+มี license ของ oracle 
ดําเนินการแล�วเสร็จ เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2563 ทางทีมงานจะดาํเนินการ Config      
ค+าต+างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร�แม+ข+าย 
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ลําดับ วันที่แจ�ง ป4ญหา การแก�ไขป4ญหา 

(Sever)  ตาม IP ที่แจ�งมาใหม+ โดยจะ
ดําเนินการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

5 28 พฤษภาคม 2563 ต�องการให�ระบบแสดงรายละเอียด
ทรัพยากรประเภทส่ือในหน�าการ
สืบค�นผ+าน OPAC 
 

ทางทีมพัฒนาแจ�งว+า ผู�ดูแลระบบ (Admin) 

สามารถแก�ได�เอง โดยทําการเข�าสู+ระบบผ+าน 

OPAC ดําเนินการแล�วเสร็จเม่ือวันที่ 28 

พฤษภาคม 2563 

6 9 กันยายน 2563 ระบบไม+สามารถคืนทรัพยากรท่ีแจ�ง
หายไว�ได� 
 

ทางทีมพัฒนา ดาํเนินการแล�วเสร็จเม่ือวันที่ 9 
กันยายน 2563 

7 15 กันยายน 2563 ไม+สามารถเข�าใช�งานระบบห�องสมุด
อัตโนมัติ (ALIST) ได� 
 

ทางทีมพัฒนาได�ทําการ Restart Service ให� 
ดําเนินการแล�วเสร็จเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 
2563 

8 21 กันยายน 2563 ต�องการแก�ไขสถานะหนังสือท่ีข้ึนแจ�ง
หาย 

ทางทีมพัฒนา ดาํเนินการแก�ไขแล�วเสร็จ เม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน 2563 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

เอกสารขออนุมัติดําเนินการจัดจ�างบาํรุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส�                                

และระบบห�องสมุดอัจฉริยะ 



 

 



 

 



 

 



 



 

 
 


