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ค าน า 
 

           โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University ด้านการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ รายงานนี้น าเสนอรายละเอียดการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  โดยการเตรียมความพร้อมห้องสมุดสู่ยุคดิจิตอลและมุ่งพัฒนาทรัพยากร
การเรียนรู้แบบดิจิทัลให้สามารถรองรับการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สอคคล้องกับแผนรัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล           
ด้านการศึกษา 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานการก าหนดแผนงานและงบประมาณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
              

 

    

                     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   ตุลาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 
              โครงการบ ารุงรักษาระบบ WALAI  AutoLib ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้สอคคล้องกับแผนรัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)       
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการศึกษา 
             การด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบ WALAI AutoLib ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ WALAI AutoLib  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ดิจิทัลเพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  ได้รับ
งบประมาณเงินรายได้  วงเงิน  300,000 บาท โดยมีผลการใช้จ่ ายบ ารุ งรักษาระบบ WALAI AutoLib                 
เป็นเงิน 300,000 บาท และจากผลการด าเนินงานพบว่ามี ความพึงพอใจของผู้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
ร้อยละ 78.41  และจากการเก็บสถิติอัตราการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน 
308,619 ครั้ง                        
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด WALAI AutoLib 

 

1.1 ความเป็นมา 
         ปัจจุบันห้องสมุดในประเทศไทยหลายแห่ง ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นระบบบูรณาการ 

(Integrated Library System) มาใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด กล่าวคือเป็นระบบที่สามารถท างานหลักของ
ห้องสมุดได้อย่างครบถ้วนและฐานข้อมูลของงานแต่ละงานมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ระบบส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็น Turnkey System คือบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบจะให้บริการแก่ห้องสมุดหรือศูนย์
สารสนเทศอย่างครบวงจรตั้งแต่ การจัดหา Hardware การติดตั้ง ตรวจสอบ ตลอดจนดูแลบ ารุงรักษาระบบ พร้อม
การอบรมการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าวจะน ามาใช้งานในห้องสมุดหรือ            
ศูนย์สารสนเทศขนาดใหญ่และมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้รวมเอาแนวคิดของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและระบบสารสนเทศห้องสมุด (LS) มาออกแบบในลักษณะของระบบบูรณาการเพ่ือช่วยในการบริหาร
จัดการงานของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศแบบครบวงจรโดยระบบจะช่วยในการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศและเพ่ือสนับสนุน   งานด้านบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งแก่ห้องสมุดสมาชิกชุมชน             
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib   ถูกออกแบบบนมาตรฐานการด าเนินงานของห้องสมุดโดยใช้ Oracle 
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบสามารถรองรับมาตรฐาน MARC21 และโปรโตคอล Z39.50 อันเป็นมาตรฐาน
ที่ใช้งานกันทั่วไปในห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศ การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib      
มีลักษณะของการใช้งานทั้งรูปแบบที่ เป็น Front-office ส าหรับสมาชิก (Web-based application) และ        
Back-office ส าหรับนักสารสนเทศ และบรรณารักษ์ (Non web-based application) โดยเป็นการใช้งานใน
ลั กษณะของ  Web-based application และ  Non web-based applicationระบบห้ อ งสมุ ด อัต โ นมั ติ            
WALAI AutoLib ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือใช้งานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาในประเทศไทย และมีฐานการพัฒนาบน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะ      

         ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด อั ต โ น มั ติ  WALAI AutoLib พั ฒ น า โ ด ย ส า นั ก วิ ช า ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์                     
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จึงน าเอาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib มาเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง     
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างต่อเนื่องครบวงจร  
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    ราชมงคลพระนคร 

 
1.3 แนวทางการด าเนินงาน 
          การด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  จ านวน 1 ระบบ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา         
 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome)  
ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

2. ผลลัพธ์ (Outcome)  
มีระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการโดย 

     - มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดอัตโนมัติให้สามารถเชื่อมโยงกับ 
ระบบ RFID  

                 - เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
           3.   ผลผลิตของโครงการ (Output)  

-  มีกระบวนการบ ารุงรักษาระบบ WALAI AutoLib เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด 
-  นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในการรับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

1.5 กลุ่มเป้าหมาย 
        กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานได้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 14,000 คน   

1.6 สถานที่ด าเนินงาน 
            ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
1.7 งบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน 
           โครงการบ ารุงรักษาระบบ WALAI AutoLib ได้รับงบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 300,000 บาท 
ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ WALAI AutoLib  จ านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
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1.8 แผนการด าเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

     - แผนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน              
- การด าเนินโครงการ             
- การเบิกจ่าย             
2. การด าเนินงาน              
- จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

            

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
-ลงนามในสัญญา             
-ด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ระบบ 

            

3.  ก า ร ติ ด ต า มแ ล ะกา ร
ประเมินผล  

            

- ทดสอบระบบและตรวจรับ
ระบบ 

            

- รายงานผลการประเมินผล             

  - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ WALAI AutoLib 

 

          มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา          
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมวดงบรายจ่ายอ่ืน โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                
WALAI AutoLib วงเงิน 300,000 บาท  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบ RFID ให้สามารถบริการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยมีรายละเอียดและผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
2.1 รายละเอียดการด าเนินงาน 

1. บ ารุงรักษาระบบฯ ด้วยวิธีการ Remote Access และระบบรักษาความปลอดภัย 
2. บ ารุงรักษาฐานข้อมูลระบบ WALAI AutoLib อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งดังต่อไปนี้ 

      2.1 ตรวจสอบ (Checking) โครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล 
      2.2 Update โครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล 
      2.3 Optimize พ้ืนที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 
      2.4 ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บระเบียนข้อมูล ได้แก่ Bibliographic Record, Item Record, 
Patrons Record และ Transaction Record 
  3. บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ (WALAI AutoLib System Software) ดังไปนี้ 
      3.1 ตรวจสอบสถานะของซอฟต์แวร์ระบบฯ เพ่ือให้พร้อมใช้งาน หรือตรวจสอบปัญหาของ System 
Services ที่อาจเกิดข้ึน 
      3.2 ตรวจ System Messages ของระบบฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น และบันทึก Corrective Maintenance ทุกครั้ง ซึ่งประกอบด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุง Configuration ของอุปกรณ์หลังแก้ไขเสร็จ 
   4. ปรับแต่ง (Customization) System Software และ Back Office Software ให้เข้ากับความต้องการ
ของหน่วยงาน 
      4.1 ปรับแต่ง Report ที่เก่ียวขอ้งกับการท างานจ านวน 5 รายงาน 
  4.2 ปรับแต่ง System Software ในส่วนของ Policy และ System Parameter ของระบบเพื่อให้เข้ากับ
การท างานของ 
  5. ให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท างาน 2 รูปแบบ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
  6. Auto Local Backup Data บริการส ารองข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้พื้นที่บน Server ทุกเดือนและบริการกู้
คืนข้อมูลจากข้อมูลที่ส ารองไว้ล่าสุด 
  7. ท าการ Update Software Patch ตลอดระยะเวลา Maintenance/ปี 
      8. มีการตรวจเยี่ยมเพ่ือให้บริการบ ารุงรักษาประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง  
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2.2  ผลการด าเนินงาน 
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2.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

          การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI  โดยเก็บรวบรวมผลการ
ส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยการประเมินออนไลน์ในแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จ านวน 2,580 คน ความ
พึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 78.41  โดยพบว่าด้านห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพียงพอและทันสมัย ร้อยละ 
79.37 ด้านฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย ร้อยละ 79.92 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย ร้อยละ 78.95 ด้านจ านวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) เพียงพอ
ต่อความต้องการ ร้อยละ 75.38  ดังภาพที่แสดง 
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แบบประเมินสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562 
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ค าน า 
 หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้
ด าเนินงานบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานท้ังส้ิน 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 รายงานการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ัวไปของการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผลการด าเนินงานในการดูแลรักษาระบบ การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล และการตรวจสอบการท างานของระบบใน
โมดูลต่างๆ (WULIB Back office) เพื่อให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 
 

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารเทศ 
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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รายงานผลการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าเดือนเมษายน 2562 

(Maintenance Report : Rajamagala University of Technology Phra Nakhon, April 2019) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รูปแบบ MA : Gold package 
ระยะเวลาที่ท าการต่อ MA : วันเริ่มต้น 1 ต.ค. 2561 / วันส้ินสุด 30 ก.ย. 2562 
Version Software: WALAI AutoLib 2.0 
Module ที่ใช:้  งานบริหารจัดการ (Policy management module) 

งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
งานควบคุมวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
งานจัดซื้อจัดหา (Acquisition module) 
งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC& Utility module) 
รายงาน (Report module) 
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2. แผนการด าเนินงานในการดูแลรักษาระบบ 
ในการด าเนินงานดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้

ด าเนินงานใน 3 ส่วนคือ  
1) การด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึ้นกับระบบไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบฐานข้อมูล การท างานในกระบวนการนี้จะใช้วิธีการการตรวจสอบระบบในส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา
และข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 

2) การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ (Perfective maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

3) การด าเนินงานเพื่อแก้ไขระบบให้มีความถูกต้อง (Corrective  maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการดูแลให้ระบบท างานได้ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะท่ีใช้งานทางทีมพัฒนาระบบจะท าการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

* หมายเหตุ การท า MA ในข้อนี้จะขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดท่ี End User พบเจอและส่งปัญหามายังทีมพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอาจจะมี 
   หรือไม่มีรายงาน Corrective  maintenance ออกให้ในแต่ละเดือน ท้ังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ท้ังนี้ในระยะเวลาท่ีผ่านมา (1 เม.ย. 2562 – 30 เม.ย. 2562) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

ได้ด าเนินงานท้ังสามส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอตัโนมัติ WALAI AutoLib 
โดยหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

| 3 

 

3. ผลการปฏิบัติงาน Preventive Maintenance 
3.1 การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล 

การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้  
 3.1.1  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Check Link and Relation) 
  3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในบางระเบียน (Check Data) 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy 
3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 
3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 
3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

 3.1.2การตรวจสอบจ านวน Record ในระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบขนาดของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละ แถว (Record) ดังนี้ 
  3.1.2.1 Bibliographic Record 
  3.1.2.2 Item Record 
  3.1.2.3 Patrons Record 
  3.1.2.4 Transaction Record 
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ตารางที่ 3.1.1 ผลการตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บ 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง

ตาราง (Check Link and Relation) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / การเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางเป็นปกติ 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นใน
บางระเบียน (Check Data) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูล
ระเบียน 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง 
Policy 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ  รูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag (1xx, 7xx) 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม 
(001 - 009) 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.1.2  ผลการตรวจสอบจ านวน Record ในระบบ 
 

ล าดับ รูปแบบการตรวจสอบ ช่ือตาราง จ านวนแถว (Record) วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.2.1 Bibliographic Record ตารางรายการบรรณานุกรม 67,470 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
3.1.2.2 Item Record ตารางรายการทรัพยากร 162,710 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
3.1.2.3 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคลากร 691 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

 Patrons Record ตารางข้อมูลนักศึกษา 3,242 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคคลภายนอก 4 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.2.4 Transaction Record ตารางข้อมูลการยืมคืน 403,109 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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3.2 การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) 
การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) จะใช้วิธีการตรวจสอบการท างานของระบบในแต่ละโมดูลท่ีใช้

งานซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.1  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริหารจัดการ (Policy management module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.1.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสอดคล้องกับ

นโยบายท่ีต้ังไว้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารท างานได้
ตามปกติสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ต้ังไว้ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.1.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ บันทึก 
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว ้

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.1.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.2  ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.2.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถในการสืบค้น

ในรูปแบบต่างๆ  ได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ 
*หมายเหตุ การสืบค้นผ่าน Z39.50 ต้องมีการเปิด พอร์ต ท่ีใช้ใน
การสืบค้นทรัพยากรก่อน ถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ช่ันดังกล่าวน้ีได้ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแสดงผลการ
สืบค้นตามเง่ือนไขได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมแสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลท างานได้เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมท างานได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรท างานได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรนิภา 

2.2.2.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมท างานได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPACท างานได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน Hot 
Key ในการบันทึกรายการบรรณานุกรม และการท างานใน
ส่วนต่างๆ ของ ระบบ ท ารายการ ได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน Hot 
Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.8 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box จาก 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดข้ึนหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.3  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.3.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดการ

เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิกท างานได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถให้บริการ
ยืม-คืน ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ
ให้บริการยืม-คืน ได้เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถดูรายการ
บริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถดู
รายการบริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.4  ผลการตรวจสอบโมดูล งานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.4.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก

รายการบรรณานุกรมของวารสารได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมของวารสารได้เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท า
รายการ MARC holding ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท า
รายการ MARC holding ได้เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้เป็นปกติ  

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่านOPAC  ได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการ บันทึกรายการบรรณานุกรมของ
วารสาร และการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบควบคุม
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.5 ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดซ้ือจัดหา (Acquisition module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.5.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ

จัดซื้อจัดหาได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้อง  

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.5.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การแนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ถูกต้อง 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.5.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ถูกต้อง 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.6 ผลการตรวจสอบโมดูล งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC & Utility module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.6.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ ได้
เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ 
ได้เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก 
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
บันทึก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ จอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้เป็นปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแนะน า
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Export 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถExport 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ปกติ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

*  หมายเหตุ การแสดงผลการสืบค้นของ OPACจะขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของ Browser ท่ีใช้งาน 
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ตารางที่ 3.2.7  ผลการตรวจสอบโมดูล รายงาน (Report module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.7.1 ระบบสามารถออกรายงานได้ถูกต้องตามประเภทของ

รายงานในแต่ละแบบ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถออก
รายงานได้ถูกต้องตามประเภทของรายงานในแต่ละแบบ 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.7.2 ระบบสามารถQuery ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ใน
รายงานแต่ละประเภทได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถQuery 
ข้อมลูตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ในรายงานแต่ละประเภทได้
ถูกต้อง 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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4. ผลการปฏิบัติงาน Perfective Maintenance 
การปรับปรุงการท างานของ WULIB Back office เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถรองรับการเพิ่มของข้อมูลท่ีมีปริมาณมากขึ้น มีวิธีการ

ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1  ผลการตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 ปรับแต่งสถิติการสืบค้น (Optimize Statistics) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Optimize Statistics ให้

ฐานข้อมูลเรียบร้อย 
30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.2 ปรับแต่งพื้นท่ีในการจัดเก็บตาราง (Optimize Table 
spaces) 

*หมายเหตุ พื้นท่ีจัดเก็บตารางยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่มีการ
ปรับแต่งพื้นท่ีจัดเก็บตารางเพิ่มเติม 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.3 ปรับปรุงการสร้างดัชนี (Rebuild Index) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Rebuild Index  ให้
ฐานข้อมูลเรียบร้อย 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.4 Clean session ท่ีค้างอยู่ใน Server ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการClean session ท่ีค้างอยู่ใน 
Server เรียบร้อย 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.5 Clean รายการบรรณานุกรมท่ี check-out ค้างอยู่ใน 
Server 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Clean รายการบรรณานุกรม
ท่ี check-out ค้างอยู่ใน Serverเรียบร้อย 

30 เม.ย. 62 ศิรินภา 
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รายงานผลการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 

(Maintenance Report : Rajamagala University of Technology Phra Nakhon, May 2019) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รูปแบบ MA : Gold package 
ระยะเวลาที่ท าการต่อ MA : วันเริ่มต้น 1 ต.ค. 2561 / วันส้ินสุด 30 ก.ย. 2562 
Version Software: WALAI AutoLib 2.0 
Module ที่ใช:้  งานบริหารจัดการ (Policy management module) 

งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
งานควบคุมวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
งานจัดซื้อจัดหา (Acquisition module) 
งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC& Utility module) 
รายงาน (Report module) 
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2. แผนการด าเนินงานในการดูแลรักษาระบบ 
ในการด าเนินงานดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้

ด าเนินงานใน 3 ส่วนคือ  
1) การด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึ้นกับระบบไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบฐานข้อมูล การท างานในกระบวนการนี้จะใช้วิธีการการตรวจสอบระบบในส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา
และข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 

2) การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ (Perfective maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

3) การด าเนินงานเพื่อแก้ไขระบบให้มีความถูกต้อง (Corrective  maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการดูแลให้ระบบท างานได้ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะท่ีใช้งานทางทีมพัฒนาระบบจะท าการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

* หมายเหตุ การท า MA ในข้อนี้จะขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดท่ี End User พบเจอและส่งปัญหามายังทีมพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอาจจะมี 
   หรือไม่มีรายงาน Corrective  maintenance ออกให้ในแต่ละเดือน ท้ังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ท้ังนี้ในระยะเวลาท่ีผ่านมา (1 พ.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2562) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

ได้ด าเนินงานท้ังสามส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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3. ผลการปฏิบัติงาน Preventive Maintenance 
3.1 การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล 

การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้  
 3.1.1  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Check Link and Relation) 
  3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในบางระเบียน (Check Data) 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy 
3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 
3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 
3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

 3.1.2การตรวจสอบจ านวน Record ในระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบขนาดของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละ แถว (Record) ดังนี้ 
  3.1.2.1 Bibliographic Record 
  3.1.2.2 Item Record 
  3.1.2.3 Patrons Record 
  3.1.2.4 Transaction Record 
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ตารางที่ 3.1.1 ผลการตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บ 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง

ตาราง (Check Link and Relation) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / การเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางเป็นปกติ 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นใน
บางระเบียน (Check Data) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูล
ระเบียน 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง 
Policy 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ  รูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag (1xx, 7xx) 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม 
(001 - 009) 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.1.2  ผลการตรวจสอบจ านวน Record ในระบบ 
 

ล าดับ รูปแบบการตรวจสอบ ช่ือตาราง จ านวนแถว (Record) วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.2.1 Bibliographic Record ตารางรายการบรรณานุกรม 67,525 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
3.1.2.2 Item Record ตารางรายการทรัพยากร 162,787 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
3.1.2.3 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคลากร 666 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

 Patrons Record ตารางข้อมูลนักศึกษา 816 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคคลภายนอก 3 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.2.4 Transaction Record ตารางข้อมูลการยืมคืน 404,642 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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3.2 การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) 
การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) จะใช้วิธีการตรวจสอบการท างานของระบบในแต่ละโมดูลท่ีใช้

งานซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.1  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริหารจัดการ (Policy management module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.1.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสอดคล้องกับ

นโยบายท่ีต้ังไว้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารท างานได้
ตามปกติสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ต้ังไว้ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.1.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ บันทึก 
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว ้

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.1.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.2  ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.2.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถในการสืบค้น

ในรูปแบบต่างๆ  ได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ 
*หมายเหตุ การสืบค้นผ่าน Z39.50 ต้องมีการเปิด พอร์ต ท่ีใช้ใน
การสืบค้นทรัพยากรก่อน ถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ช่ันดังกล่าวน้ีได้ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแสดงผลการ
สืบค้นตามเง่ือนไขได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมแสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลท างานได้เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมท างานได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรท างานได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

2.2.2.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมท างานได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPACท างานได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน Hot 
Key ในการบันทึกรายการบรรณานุกรม และการท างานใน
ส่วนต่างๆ ของ ระบบ ท ารายการ ได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน Hot 
Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.8 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box จาก 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดข้ึนหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.3  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.3.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดการ

เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิกท างานได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถให้บริการ
ยืม-คืน ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ
ให้บริการยืม-คืน ได้เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถดูรายการ
บริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถดู
รายการบริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.4  ผลการตรวจสอบโมดูล งานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.4.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก

รายการบรรณานุกรมของวารสารได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมของวารสารได้เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท า
รายการ MARC holding ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท า
รายการ MARC holding ได้เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้เป็นปกติ  

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่านOPAC  ได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการ บันทึกรายการบรรณานุกรมของ
วารสาร และการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบควบคุม
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.5 ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดซ้ือจัดหา (Acquisition module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.5.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ

จัดซื้อจัดหาได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้อง  

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.5.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การแนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ถูกต้อง 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.5.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ถูกต้อง 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.6 ผลการตรวจสอบโมดูล งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC & Utility module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.6.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ ได้
เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ 
ได้เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก 
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
บันทึก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ จอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้เป็นปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแนะน า
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Export 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถExport 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ปกติ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

*  หมายเหตุ การแสดงผลการสืบค้นของ OPACจะขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของ Browser ท่ีใช้งาน 
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ตารางที่ 3.2.7  ผลการตรวจสอบโมดูล รายงาน (Report module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.7.1 ระบบสามารถออกรายงานได้ถูกต้องตามประเภทของ

รายงานในแต่ละแบบ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถออก
รายงานได้ถูกต้องตามประเภทของรายงานในแต่ละแบบ 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.7.2 ระบบสามารถQuery ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ใน
รายงานแต่ละประเภทได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถQuery 
ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ในรายงานแต่ละประเภทได้
ถูกต้อง 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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4. ผลการปฏิบัติงาน Perfective Maintenance 
การปรับปรุงการท างานของ WULIB Back office เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถรองรับการเพิ่มของข้อมูลท่ีมีปริมาณมากขึ้น มีวิธีการ

ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1  ผลการตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 ปรับแต่งสถิติการสืบค้น (Optimize Statistics) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Optimize Statistics ให้

ฐานข้อมูลเรียบร้อย 
31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.2 ปรับแต่งพื้นท่ีในการจัดเก็บตาราง (Optimize Table 
spaces) 

*หมายเหตุ พื้นท่ีจัดเก็บตารางยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่มีการ
ปรับแต่งพื้นท่ีจัดเก็บตารางเพิ่มเติม 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.3 ปรับปรุงการสร้างดัชนี (Rebuild Index) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Rebuild Index  ให้
ฐานข้อมูลเรียบร้อย 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.4 Clean session ท่ีค้างอยู่ใน Server ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการClean session ท่ีค้างอยู่ใน 
Server เรียบร้อย 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.5 Clean รายการบรรณานุกรมท่ี check-out ค้างอยู่ใน 
Server 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Clean รายการบรรณานุกรม
ท่ี check-out ค้างอยู่ใน Serverเรียบร้อย 

31 พ.ค. 62 ศิรินภา 
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รายงานผลการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

(Maintenance Report : Rajamagala University of Technology Phra Nakhon, June 2019) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รูปแบบ MA : Gold package 
ระยะเวลาที่ท าการต่อ MA : วันเริ่มต้น 1 ต.ค. 2561 / วันส้ินสุด 30 ก.ย. 2562 
Version Software: WALAI AutoLib 2.0 
Module ที่ใช:้  งานบริหารจัดการ (Policy management module) 

งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
งานควบคุมวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
งานจัดซื้อจัดหา (Acquisition module) 
งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC& Utility module) 
รายงาน (Report module) 
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2. แผนการด าเนินงานในการดูแลรักษาระบบ 
ในการด าเนินงานดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสน เทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้

ด าเนินงานใน 3 ส่วนคือ  
1) การด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึ้นกับระบบไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบฐานข้อมูล การท างานในกระบวนการนี้จะใช้วิธีการการตรวจสอบระบบในส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา
และข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 

2) การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ (Perfective maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

3) การด าเนินงานเพื่อแก้ไขระบบให้มีความถูกต้อง (Corrective  maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการดูแลให้ระบบท างานได้ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะท่ีใช้งานทางทีมพัฒนาระบบจะท าการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

* หมายเหตุ การท า MA ในข้อนี้จะขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดท่ี End User พบเจอและส่งปัญหามายังทีมพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอาจจะมี 
   หรือไม่มีรายงาน Corrective  maintenance ออกให้ในแต่ละเดือน ท้ังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ท้ังนี้ในระยะเวลาท่ีผ่านมา (1 มิ.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

ได้ด าเนินงานท้ังสามส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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3. ผลการปฏิบัติงาน Preventive Maintenance 
3.1 การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล 

การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้  
 3.1.1  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Check Link and Relation) 
  3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในบางระเบียน (Check Data) 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy 
3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 
3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 
3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

 3.1.2การตรวจสอบจ านวน Record ในระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบขนาดของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละ แถว (Record) ดังนี้ 
  3.1.2.1 Bibliographic Record 
  3.1.2.2 Item Record 
  3.1.2.3 Patrons Record 
  3.1.2.4 Transaction Record 
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ตารางที่ 3.1.1 ผลการตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บ 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง

ตาราง (Check Link and Relation) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / การเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางเป็นปกติ 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นใน
บางระเบียน (Check Data) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูล
ระเบียน 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง 
Policy 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ  รูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag (1xx, 7xx) 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม 
(001 - 009) 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.1.2  ผลการตรวจสอบจ านวน Record ในระบบ 
 

ล าดับ รูปแบบการตรวจสอบ ช่ือตาราง จ านวนแถว (Record) วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.2.1 Bibliographic Record ตารางรายการบรรณานุกรม 67,628 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
3.1.2.2 Item Record ตารางรายการทรัพยากร 162,951 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
3.1.2.3 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคลากร 672 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

 Patrons Record ตารางข้อมูลนักศึกษา 1,255 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคคลภายนอก 3 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.2.4 Transaction Record ตารางข้อมูลการยืมคืน 406,734 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอตัโนมัติ WALAI AutoLib 
โดยหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

| 32 

 

3.2 การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) 
การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) จะใช้วิธีการตรวจสอบการท างานของระบบในแต่ละโมดูลท่ีใช้

งานซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.1  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริหารจัดการ (Policy management module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.1.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสอดคล้องกับ

นโยบายท่ีต้ังไว้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารท างานได้
ตามปกติสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ต้ังไว้ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.1.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ บันทึก 
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว ้

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.1.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.2  ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.2.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถในการสืบค้น

ในรูปแบบต่างๆ  ได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ 
*หมายเหตุ การสืบค้นผ่าน Z39.50 ต้องมีการเปิด พอร์ต ท่ีใช้ใน
การสืบค้นทรัพยากรก่อน ถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ช่ันดังกล่าวน้ีได้ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแสดงผลการ
สืบค้นตามเง่ือนไขได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมแสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลท างานได้เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมท างานได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรท างานได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

2.2.2.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมท างานได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPACท างานได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน Hot 
Key ในการบันทึกรายการบรรณานุกรม และการท างานใน
ส่วนต่างๆ ของ ระบบ ท ารายการ ได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน Hot 
Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.8 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box จาก 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดข้ึนหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.3  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.3.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดการ

เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิกท างานได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถให้บริการ
ยืม-คืน ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ
ให้บริการยืม-คืน ได้เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถดูรายการ
บริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถดู
รายการบริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.4  ผลการตรวจสอบโมดูล งานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.4.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก

รายการบรรณานุกรมของวารสารได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมของวารสารได้เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท า
รายการ MARC holding ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท า
รายการ MARC holding ได้เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้เป็นปกติ  

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่านOPAC  ได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการ บันทึกรายการบรรณานุกรมของ
วารสาร และการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบควบคุม
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.5 ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดซ้ือจัดหา (Acquisition module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.5.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ

จัดซื้อจัดหาได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้อง  

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.5.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การแนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ถูกต้อง 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.5.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ถูกต้อง 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.6 ผลการตรวจสอบโมดูล งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC & Utility module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.6.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ ได้
เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ 
ได้เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก 
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
บันทึก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ จอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้เป็นปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแนะน า
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Export 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถExport 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ปกติ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

*  หมายเหตุ การแสดงผลการสืบค้นของ OPACจะขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของ Browser ท่ีใช้งาน 
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ตารางที่ 3.2.7  ผลการตรวจสอบโมดูล รายงาน (Report module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.7.1 ระบบสามารถออกรายงานได้ถูกต้องตามประเภทของ

รายงานในแต่ละแบบ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถออก
รายงานได้ถูกต้องตามประเภทของรายงานในแต่ละแบบ 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.7.2 ระบบสามารถQuery ข้อมลูตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ใน
รายงานแต่ละประเภทได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถQuery 
ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ในรายงานแต่ละประเภทได้
ถูกต้อง 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอตัโนมัติ WALAI AutoLib 
โดยหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

| 39 

 

4. ผลการปฏิบัติงาน Perfective Maintenance 
การปรับปรุงการท างานของ WULIB Back office เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถรองรับการเพิ่มของข้อมูลท่ีมีปริมาณมากขึ้น มีวิธีการ

ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1  ผลการตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 ปรับแต่งสถิติการสืบค้น (Optimize Statistics) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Optimize Statistics ให้

ฐานข้อมูลเรียบร้อย 
30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.2 ปรับแต่งพื้นท่ีในการจัดเก็บตาราง (Optimize Table 
spaces) 

*หมายเหตุ พื้นท่ีจัดเก็บตารางยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่มีการ
ปรับแต่งพื้นท่ีจัดเก็บตารางเพิ่มเติม 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.3 ปรับปรุงการสร้างดัชนี (Rebuild Index) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Rebuild Index  ให้
ฐานข้อมูลเรียบร้อย 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.4 Clean session ท่ีค้างอยู่ใน Server ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการClean session ท่ีค้างอยู่ใน 
Server เรียบร้อย 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.5 Clean รายการบรรณานุกรมท่ี check-out ค้างอยู่ใน 
Server 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Clean รายการบรรณานุกรม
ท่ี check-out ค้างอยู่ใน Serverเรียบร้อย 

30 มิ.ย. 62 ศิรินภา 
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รายงานผลการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 

(Maintenance Report : Rajamagala University of Technology Phra Nakhon, July 2019) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รูปแบบ MA : Gold package 
ระยะเวลาที่ท าการต่อ MA : วันเริ่มต้น 1 ต.ค. 2561 / วันส้ินสุด 30 ก.ย. 2562 
Version Software: WALAI AutoLib 2.0 
Module ที่ใช:้  งานบริหารจัดการ (Policy management module) 

งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
งานควบคุมวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
งานจัดซื้อจัดหา (Acquisition module) 
งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC& Utility module) 
รายงาน (Report module) 
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2. แผนการด าเนินงานในการดูแลรักษาระบบ 
ในการด าเนินงานดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้

ด าเนินงานใน 3 ส่วนคือ  
1) การด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึ้นกับระบบไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบฐานข้อมูล การท างานในกระบวนการนี้จะใช้วิธีการการตรวจสอบระบบในส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา
และข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 

2) การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ (Perfective maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

3) การด าเนินงานเพื่อแก้ไขระบบให้มีความถูกต้อง (Corrective  maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการดูแลให้ระบบท างานได้ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะท่ีใช้งานทางทีมพัฒนาระบบจะท าการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

* หมายเหตุ การท า MA ในข้อนี้จะขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดท่ี End User พบเจอและส่งปัญหามายังทีมพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอาจจะมี 
   หรือไม่มีรายงาน Corrective  maintenance ออกให้ในแต่ละเดือน ท้ังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ท้ังนี้ในระยะเวลาท่ีผ่านมา (1 ก.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2562) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

ได้ด าเนินงานท้ังสามส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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3. ผลการปฏิบัติงาน Preventive Maintenance 
3.1 การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล 

การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้  
 3.1.1  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Check Link and Relation) 
  3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในบางระเบียน (Check Data) 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy 
3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 
3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 
3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

 3.1.2การตรวจสอบจ านวน Record ในระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบขนาดของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละ แถว (Record) ดังนี้ 
  3.1.2.1 Bibliographic Record 
  3.1.2.2 Item Record 
  3.1.2.3 Patrons Record 
  3.1.2.4 Transaction Record 
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ตารางที่ 3.1.1 ผลการตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บ 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง

ตาราง (Check Link and Relation) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / การเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางเป็นปกติ 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นใน
บางระเบียน (Check Data) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูล
ระเบียน 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง 
Policy 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ  รูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag (1xx, 7xx) 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม 
(001 - 009) 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.1.2  ผลการตรวจสอบจ านวน Record ในระบบ 
 

ล าดับ รูปแบบการตรวจสอบ ช่ือตาราง จ านวนแถว (Record) วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.2.1 Bibliographic Record ตารางรายการบรรณานุกรม 67,719 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
3.1.2.2 Item Record ตารางรายการทรัพยากร 163,070 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
3.1.2.3 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคลากร 673 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

 Patrons Record ตารางข้อมูลนักศึกษา 2,045 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคคลภายนอก 3 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.2.4 Transaction Record ตารางข้อมูลการยืมคืน 411,124 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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3.2 การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) 
การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) จะใช้วิธีการตรวจสอบการท างานของระบบในแต่ละโมดูลท่ีใช้

งานซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.1  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริหารจัดการ (Policy management module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.1.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสอดคล้องกับ

นโยบายท่ีต้ังไว้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารท างานได้
ตามปกติสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ต้ังไว้ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.1.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ บันทึก 
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว ้

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.1.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.2  ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.2.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถในการสืบค้น

ในรูปแบบต่างๆ  ได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ 
*หมายเหตุ การสืบค้นผ่าน Z39.50 ต้องมีการเปิด พอร์ต ท่ีใช้ใน
การสืบค้นทรัพยากรก่อน ถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ช่ันดังกล่าวน้ีได้ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแสดงผลการ
สืบค้นตามเง่ือนไขได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมแสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลท างานได้เป็นปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมท างานได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรท างานได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

2.2.2.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมท างานได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPACท างานได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน Hot 
Key ในการบันทึกรายการบรรณานุกรม และการท างานใน
ส่วนต่างๆ ของ ระบบ ท ารายการ ได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน Hot 
Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.8 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box จาก 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดข้ึนหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.3  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.3.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดการ

เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิกท างานได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถให้บริการ
ยืม-คืน ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ
ให้บริการยืม-คืน ได้เป็นปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถดูรายการ
บริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถดู
รายการบริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้เป็นปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.4  ผลการตรวจสอบโมดูล งานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.4.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก

รายการบรรณานุกรมของวารสารได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมของวารสารได้เป็นปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท า
รายการ MARC holding ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท า
รายการ MARC holding ได้เป็นปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้เป็นปกติ  

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่านOPAC  ได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการ บันทึกรายการบรรณานุกรมของ
วารสาร และการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบควบคุม
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.5 ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดซ้ือจัดหา (Acquisition module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.5.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ

จัดซื้อจัดหาได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้อง  

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.5.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การแนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ถูกต้อง 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.5.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ถูกต้อง 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.6 ผลการตรวจสอบโมดูล งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC & Utility module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.6.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ ได้
เป็นปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ 
ได้เป็นปกต ิ

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก 
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
บันทึก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ จอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้เป็นปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแนะน า
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Export 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถExport 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ปกติ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

*  หมายเหตุ การแสดงผลการสืบค้นของ OPACจะขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของ Browser ท่ีใช้งาน 
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ตารางที่ 3.2.7  ผลการตรวจสอบโมดูล รายงาน (Report module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.7.1 ระบบสามารถออกรายงานได้ถูกต้องตามประเภทของ

รายงานในแต่ละแบบ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถออก
รายงานได้ถูกต้องตามประเภทของรายงานในแต่ละแบบ 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.7.2 ระบบสามารถQuery ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ใน
รายงานแต่ละประเภทได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถQuery 
ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ในรายงานแต่ละประเภทได้
ถูกต้อง 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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4. ผลการปฏิบัติงาน Perfective Maintenance 
การปรับปรุงการท างานของ WULIB Back office เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถรองรับการเพิ่มของข้อมูลท่ีมีปริมาณมากขึ้น มีวิธีการ

ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1  ผลการตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 ปรับแต่งสถิติการสืบค้น (Optimize Statistics) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Optimize Statistics ให้

ฐานข้อมูลเรียบร้อย 
31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.2 ปรับแต่งพื้นท่ีในการจัดเก็บตาราง (Optimize Table 
spaces) 

*หมายเหตุ พื้นท่ีจัดเก็บตารางยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่มีการ
ปรับแต่งพื้นท่ีจัดเก็บตารางเพิ่มเติม 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.3 ปรับปรุงการสร้างดัชนี (Rebuild Index) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Rebuild Index  ให้
ฐานข้อมูลเรียบร้อย 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.4 Clean session ท่ีค้างอยู่ใน Server ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการClean session ท่ีค้างอยู่ใน 
Server เรียบร้อย 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.5 Clean รายการบรรณานุกรมท่ี check-out ค้างอยู่ใน 
Server 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Clean รายการบรรณานุกรม
ท่ี check-out ค้างอยู่ใน Serverเรียบร้อย 

31 ก.ค. 62 ศิรินภา 
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รายงานผลการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

(Maintenance Report : Rajamagala University of Technology Phra Nakhon, August 2019) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รูปแบบ MA : Gold package 
ระยะเวลาที่ท าการต่อ MA : วันเริ่มต้น 1 ต.ค. 2561 / วันส้ินสุด 30 ก.ย. 2562 
Version Software: WALAI AutoLib 2.0 
Module ที่ใช:้  งานบริหารจัดการ (Policy management module) 

งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
งานควบคุมวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
งานจัดซื้อจัดหา (Acquisition module) 
งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC& Utility module) 
รายงาน (Report module) 
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2. แผนการด าเนินงานในการดูแลรักษาระบบ 
ในการด าเนินงานดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้

ด าเนินงานใน 3 ส่วนคือ  
1) การด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึ้นกับระบบไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบฐานข้อมูล การท างานในกระบวนการนี้จะใช้วิธีการการตรวจสอบระบบในส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา
และข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 

2) การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ (Perfective maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

3) การด าเนินงานเพื่อแก้ไขระบบให้มีความถูกต้อง (Corrective  maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการดูแลให้ระบบท างานได้ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะท่ีใช้งานทางทีมพัฒนาระบบจะท าการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

* หมายเหตุ การท า MA ในข้อนี้จะขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดท่ี End User พบเจอและส่งปัญหามายังทีมพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอาจจะมี 
   หรือไม่มีรายงาน Corrective  maintenance ออกให้ในแต่ละเดือน ท้ังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ท้ังนี้ในระยะเวลาท่ีผ่านมา (1 ส.ค.2562 – 31 ส.ค. 2562) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        

ได้ด าเนินงานท้ังสามส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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3. ผลการปฏิบัติงาน Preventive Maintenance 
3.1 การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล 

การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้  
 3.1.1  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Check Link and Relation) 
  3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในบางระเบียน (Check Data) 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy 
3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 
3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 
3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

 3.1.2การตรวจสอบจ านวน Record ในระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบขนาดของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละ แถว (Record) ดังนี้ 
  3.1.2.1 Bibliographic Record 
  3.1.2.2 Item Record 
  3.1.2.3 Patrons Record 
  3.1.2.4 Transaction Record 
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ตารางที่ 3.1.1 ผลการตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บ 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง

ตาราง (Check Link and Relation) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / การเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางเป็นปกติ 28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นใน
บางระเบียน (Check Data) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูล
ระเบียน 28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง 
Policy 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ  รูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag (1xx, 7xx) 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม 
(001 - 009) 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.1.2  ผลการตรวจสอบจ านวน Record ในระบบ 
 

ล าดับ รูปแบบการตรวจสอบ ช่ือตาราง จ านวนแถว (Record) วันท่ีปฏิบติังาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.2.1 Bibliographic Record ตารางรายการบรรณานุกรม 67,747 27 ส.ค. 62 ศิรินภา 
3.1.2.2 Item Record ตารางรายการทรัพยากร 163,146 27 ส.ค. 62 ศิรินภา 
3.1.2.3 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคลากร 673 27 ส.ค. 62 ศิรินภา 

 Patrons Record ตารางข้อมูลนักศึกษา 2,111 27 ส.ค. 62 ศิรินภา 
 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคคลภายนอก 3 27 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.1.2.4 Transaction Record ตารางข้อมูลการยืมคืน 414,680 27 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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3.2 การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) 
การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) จะใช้วิธีการตรวจสอบการท างานของระบบในแต่ละโมดูลท่ีใช้

งานซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.1  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริหารจัดการ (Policy management module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.1.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสอดคล้องกับ

นโยบายท่ีต้ังไว้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารท างานได้
ตามปกติสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ต้ังไว้ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.1.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ บันทึก 
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว ้

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.1.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.2  ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.2.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถในการสืบค้น

ในรูปแบบต่างๆ  ได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ 
*หมายเหตุ การสืบค้นผ่าน Z39.50 ต้องมีการเปิด พอร์ต ท่ีใช้ใน
การสืบค้นทรัพยากรก่อน ถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ช่ันดังกล่าวน้ีได้ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแสดงผลการ
สืบค้นตามเง่ือนไขได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมแสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลท างานได้เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมท างานได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรท างานได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

2.2.2.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมท างานได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPACท างานได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน Hot 
Key ในการบันทึกรายการบรรณานุกรม และการท างานใน
ส่วนต่างๆ ของ ระบบ ท ารายการ ได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน Hot 
Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.2.8 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box จาก 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดข้ึนหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.3  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.3.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดการ

เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิกท างานได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถให้บริการ
ยืม-คืน ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ
ให้บริการยืม-คืน ได้เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถดูรายการ
บริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถดู
รายการบริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.4  ผลการตรวจสอบโมดูล งานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.4.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก

รายการบรรณานุกรมของวารสารได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมของวารสารได้เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท า
รายการ MARC holding ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท า
รายการ MARC holding ได้เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้เป็นปกติ  

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่านOPAC  ได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการ บันทึกรายการบรรณานุกรมของ
วารสาร และการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบควบคุม
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.4.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.5 ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดซ้ือจัดหา (Acquisition module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.5.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ

จัดซื้อจัดหาได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้อง  

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.5.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การแนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ถูกต้อง 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.5.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ถูกต้อง 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.6 ผลการตรวจสอบโมดูล งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC & Utility module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.6.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ ได้
เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ 
ได้เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก 
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
บันทึก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ จอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้เป็นปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแนะน า
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.6.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Export 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถExport 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ปกติ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

*  หมายเหตุ การแสดงผลการสืบค้นของ OPACจะขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของ Browser ท่ีใช้งาน 
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ตารางที่ 3.2.7  ผลการตรวจสอบโมดูล รายงาน (Report module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.7.1 ระบบสามารถออกรายงานได้ถูกต้องตามประเภทของ

รายงานในแต่ละแบบ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถออก
รายงานได้ถูกต้องตามประเภทของรายงานในแต่ละแบบ 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

3.2.7.2 ระบบสามารถQuery ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ใน
รายงานแต่ละประเภทได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถQuery 
ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ในรายงานแต่ละประเภทได้
ถูกต้อง 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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4. ผลการปฏิบัติงาน Perfective Maintenance 
การปรับปรุงการท างานของ WULIB Back office เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถรองรับการเพิ่มของข้อมูลท่ีมีปริมาณมากขึ้น มีวิธีการ

ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1  ผลการตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 ปรับแต่งสถิติการสืบค้น (Optimize Statistics) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Optimize Statistics ให้

ฐานข้อมูลเรียบร้อย 
28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.2 ปรับแต่งพื้นท่ีในการจัดเก็บตาราง (Optimize Table 
spaces) 

*หมายเหตุ พื้นท่ีจัดเก็บตารางยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่มีการ
ปรับแต่งพื้นท่ีจัดเก็บตารางเพิ่มเติม 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.3 ปรับปรุงการสร้างดัชนี (Rebuild Index) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Rebuild Index  ให้
ฐานข้อมูลเรียบร้อย 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.4 Clean session ท่ีค้างอยู่ใน Server ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการClean session ท่ีค้างอยู่ใน 
Server เรียบร้อย 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 

4.1.5 Clean รายการบรรณานุกรมท่ี check-out ค้างอยู่ใน 
Server 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Clean รายการบรรณานุกรม
ท่ี check-out ค้างอยู่ใน Serverเรียบร้อย 

28 ส.ค. 62 ศิรินภา 
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รายงานผลการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าเดือนกันยายน 2562 

(Maintenance Report : Rajamagala University of Technology Phra Nakhon, September 2019) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รูปแบบ MA : Gold package 
ระยะเวลาที่ท าการต่อ MA : วันเริ่มต้น 1 ต.ค. 2561 / วันส้ินสุด 30 ก.ย. 2562 
Version Software: WALAI AutoLib 2.0 
Module ที่ใช:้  งานบริหารจัดการ (Policy management module) 

งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
งานควบคุมวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
งานจัดซื้อจัดหา (Acquisition module) 
งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC& Utility module) 
รายงาน (Report module) 
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2. แผนการด าเนินงานในการดูแลรักษาระบบ 
ในการด าเนินงานดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ ได้

ด าเนินงานใน 3 ส่วนคือ  
1) การด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึ้นกับระบบไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบฐานข้อมูล การท างานในกระบวนการนี้จะใช้วิธีการการตรวจสอบระบบในส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา
และข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 

2) การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ (Perfective maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

3) การด าเนินงานเพื่อแก้ไขระบบให้มีความถูกต้อง (Corrective  maintenance) คือการบ ารุงรักษาระบบโดยการดูแลให้ระบบท างานได้ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะท่ีใช้งานทางทีมพัฒนาระบบจะท าการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

* หมายเหตุ การท า MA ในข้อนี้จะขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดท่ี End User พบเจอและส่งปัญหามายังทีมพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอาจจะมี 
   หรือไม่มีรายงาน Corrective  maintenance ออกให้ในแต่ละเดือน ท้ังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ท้ังนี้ในระยะเวลาท่ีผ่านมา (1 ก.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2562) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        

ได้ด าเนินงานท้ังสามส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอตัโนมัติ WALAI AutoLib 
โดยหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

| 68 

 

3. ผลการปฏิบัติงาน Preventive Maintenance 
3.1 การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล 

การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้  
 3.1.1  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Check Link and Relation) 
  3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในบางระเบียน (Check Data) 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy 
3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 
3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 
3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

 3.1.2การตรวจสอบจ านวน Record ในระบบจะใช้วิธีการตรวจสอบขนาดของข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละ แถว (Record) ดังนี้ 
  3.1.2.1 Bibliographic Record 
  3.1.2.2 Item Record 
  3.1.2.3 Patrons Record 
  3.1.2.4 Transaction Record 
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ตารางที่ 3.1.1 ผลการตรวจสอบข้อผิดพลาดของรูปแบบการจัดเก็บ 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1.1 ตรวจสอบการเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง

ตาราง (Check Link and Relation) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / การเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางเป็นปกติ 30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นใน
บางระเบียน (Check Data) 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว / ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูล
ระเบียน 30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.3 ตรวจสอบรูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง 
Policy 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ  รูปแบบของ Tag และ Subfield ในตาราง Policy เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.4 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง Index ของหัวเรื่อง (6xx) 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.5 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของรายการทรัพยากร (1xx, 7xx) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag (1xx, 7xx) 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.1.6 ตรวจสอบและแก้ไข Record  Error ในตาราง 
index ของ Tag ควบคุม (001 - 009) 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ ไม่พบ Record  Error ในตาราง index ของ Tag ควบคุม 
(001 - 009) 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.1.2  ผลการตรวจสอบจ านวน Record ในระบบ 
 

ล าดับ รูปแบบการตรวจสอบ ช่ือตาราง จ านวนแถว (Record) วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1.2.1 Bibliographic Record ตารางรายการบรรณานุกรม 68,184 29 ก.ย. 62 ศิรินภา 
3.1.2.2 Item Record ตารางรายการทรัพยากร 164,275 29 ก.ย. 62 ศิรินภา 
3.1.2.3 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคลากร 680 29 ก.ย. 62 ศิรินภา 

 Patrons Record ตารางข้อมูลนักศึกษา 2,434 29 ก.ย. 62 ศิรินภา 
 Patrons Record ตารางข้อมูลบุคคลภายนอก 3 29 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.1.2.4 Transaction Record ตารางข้อมูลการยืมคืน 420,151 29 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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3.2 การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) 
การตรวจสอบการท างานของ WULIB Back office (WALAI AutoLib clients & Utilities) จะใช้วิธีการตรวจสอบการท างานของระบบในแต่ละโมดูลท่ีใช้

งานซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.1  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริหารจัดการ (Policy management module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.1.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสอดคล้องกับ

นโยบายท่ีต้ังไว้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารท างานได้
ตามปกติสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ต้ังไว้ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.1.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ บันทึก 
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องตามรูปแบบฟอร์มท่ีวางไว ้

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.1.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.2  ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดท ารายการ (Cataloging module) 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.2.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถในการสืบค้น

ในรูปแบบต่างๆ  ได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท างานได้
ปกติ 
*หมายเหตุ การสืบค้นผ่าน Z39.50 ต้องมีการเปิด พอร์ต ท่ีใช้ใน
การสืบค้นทรัพยากรก่อน ถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ช่ันดังกล่าวน้ีได้ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแสดงผลการ
สืบค้นตามเง่ือนไขได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมแสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลท างานได้เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมท างานได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการทรัพยากรท างานได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

2.2.2.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากร ผ่าน โปรแกรมท างานได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรประเภทต่างๆ  ผ่าน OPACท างานได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน Hot 
Key ในการบันทึกรายการบรรณานุกรม และการท างานใน
ส่วนต่างๆ ของ ระบบ ท ารายการ ได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน Hot 
Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.2.8 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box จาก 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดข้ึนหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.3  ผลการตรวจสอบโมดูล งานบริการยืม-คืน (Circulation module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.3.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดการ

เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิกท างานได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถให้บริการ
ยืม-คืน ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ
ให้บริการยืม-คืน ได้เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถดูรายการ
บริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถดู
รายการบริการต่างๆ ของสมาชิกผ่าน OPAC ได้เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Massage Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Massage Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.4  ผลการตรวจสอบโมดูล งานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.4.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก

รายการบรรณานุกรมของวารสารได้ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถบันทึก
รายการบรรณานุกรมของวารสารได้เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท า
รายการ MARC holding ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถท า
รายการ MARC holding ได้เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจัดท า
ดรรชนีบทความวารสารได้เป็นปกติ  

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
รายการวารสารผ่านตัว โปรแกรมได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่าน OPAC ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีวารสารผ่านOPAC  ได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการ บันทึกรายการบรรณานุกรมของ
วารสาร และการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบควบคุม
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.4.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.5 ผลการตรวจสอบโมดูล งานจัดซ้ือจัดหา (Acquisition module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.5.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ

จัดซื้อจัดหาได้  
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้อง  

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.5.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถท าการ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้  

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมว่าสามารถท า
การแนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ถูกต้อง 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.5.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถใช้งาน 
Hot Key ในการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถใช้งาน 
Hot Key ในส่วนต่างๆ ของระบบได้ถูกต้อง 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.3.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่ามี Message Box 
จาก ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/ไม่มี Message Box 
แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีเกิดขึ้น 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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ตารางที่ 3.2.6 ผลการตรวจสอบโมดูล งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC & Utility module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.6.1 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ ได้
เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.2 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ สืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภท
ต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสืบค้น
ดรรชนีบทความวารสารตามรูปแบบการสืบค้นประเภทต่างๆ 
ได้เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.3 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถบันทึก 
และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
บันทึก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.4 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถ Renew 
ทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.5 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ จอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบได้เป็นปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.6 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถแนะน า
ทรัพยากรผ่านระบบได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถสามารถ
แนะน าทรัพยากรผ่านระบบได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.6.7 ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ Export 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถExport 
ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ปกติ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

*  หมายเหตุ การแสดงผลการสืบค้นของ OPACจะขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของ Browser ท่ีใช้งาน 
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ตารางที่ 3.2.7  ผลการตรวจสอบโมดูล รายงาน (Report module) 
 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.2.7.1 ระบบสามารถออกรายงานได้ถูกต้องตามประเภทของ

รายงานในแต่ละแบบ 
ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถออก
รายงานได้ถูกต้องตามประเภทของรายงานในแต่ละแบบ 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

3.2.7.2 ระบบสามารถQuery ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ใน
รายงานแต่ละประเภทได้ 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว/โปรแกรมสามารถQuery 
ข้อมูลตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ในรายงานแต่ละประเภทได้
ถูกต้อง 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 
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4. ผลการปฏิบัติงาน Perfective Maintenance 
การปรับปรุงการท างานของ WULIB Back office เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถรองรับการเพิ่มของข้อมูลท่ีมีปริมาณมากขึ้น มีวิธีการ

ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1  ผลการตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล 
ล าดับ การด าเนินงาน ผลการตรวจสอบการท างานของระบบ วันท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 ปรับแต่งสถิติการสืบค้น (Optimize Statistics) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Optimize Statistics ให้

ฐานข้อมูลเรียบร้อย 
30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.2 ปรับแต่งพื้นท่ีในการจัดเก็บตาราง (Optimize Table 
spaces) 

*หมายเหตุ พื้นท่ีจัดเก็บตารางยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่มีการ
ปรับแต่งพื้นท่ีจัดเก็บตารางเพิ่มเติม 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.3 ปรับปรุงการสร้างดัชนี (Rebuild Index) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Rebuild Index  ให้
ฐานข้อมูลเรียบร้อย 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.4 Clean session ท่ีค้างอยู่ใน Server ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการClean session ท่ีค้างอยู่ใน 
Server เรียบร้อย 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

4.1.5 Clean รายการบรรณานุกรมท่ี check-out ค้างอยู่ใน 
Server 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว/ท าการ Clean รายการบรรณานุกรม
ท่ี check-out ค้างอยู่ใน Serverเรียบร้อย 

30 ก.ย. 62 ศิรินภา 

 
 
 
 



 

 
 

รายงานสรุปการอบรมและทดสอบโปรแกรม WALAI AutoLib Converter ครั้งที่ 2/2562 

ระหว่างวนัที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 
 
 
 

ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

 
 
 

โดย 
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ผู้ปฏิบัติงาน 
1. นางสาวนาฎยา แขสวัสดิ์ 
2. นางสาวอุษณีย์ สดศรีประเวศ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อโปรแกรม WALAI AutoLib 2.0 และทดสอบการท างานของระบบ WALAI AutoLib 2.0 ในทุกโมดูลการท างาน 
2. ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ในทุกโมดูล และรับปัญหาการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0 
3. ติดตั้งและทดสอบการใช้งานเบื้องต้นโปรแกรม WALAI AutoLib Converter  
4. อบรมการใช้งานโปรแกรม WALAI AutoLib Converter และแนะน าการแก้ไขข้อมูลผ่านโปรแกรม WALAI AutoLib Converter 
5. สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจเยี่ยมระบบและอบรมโปรแกรม WALAI AutoLib Converter ดังตาราง 

 

เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

  Module Patron    
 1. ระบบแจ้งเตือนดังภาพ ขณะ Autofix ข้อมูล   ชี้แจงแล้ว  

เนื่องจากมีการแก้ไข
รายการข้อมูลดังกล่าว
ไปก่อนหน้า เช่น แก้ไข
แล้ว แต่มีการ Autofix 
ข้อมูดังกล่าวใหม่อีกครั้ง 
จึงเกิดแจ้งเตือนดังภาพ 
แนะน าให้ Refresh 
ข้อมูล ก่อนท ารายการ 
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เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

 
  Module Acquisition    
 2. Email Format ในงานจัดหา แสดงแจ้งเตือน Super Cricical  /  
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เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

 
  Module Serial    
 3. รายการ Holdings records ที่ถูกลบไปแล้วในโปรแกรม WALAI AutoLib 2.0 แต่แสดงใน

โปรแกรม WALAI AutoLib Converter 
  แนะน าคลิกปุ่ม Reject 
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เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

 
 4. แท็บ บทความวารสารไม่พบข้อมูล Tag 001 จ านวนมาก  / ทางทีมด าเนินการเพ่ิม 

Tag 001 ให้เรียบร้อย
แล้ว แต่ในโปรแกรม 
WALAI AutoLib 
Converter ต้องคลิก
บันทึกรายการนั้นๆใหม่
อีกครั้ง ซึ่งทางทีม 
WALAI จะอัพเดท
รายการเหล่านั้นให้ 
และด าเนินการน าเข้า
แบบ Manual ใน
ภายหลัง (มีบางรายการ
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เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

 

ที่ติดปัญหาอ่ืนนอกจาก 
ปัญหา 001 สามารถ
แก้ไขและน าเข้าให้
ห้องสมุดได้หรือไม ่) 

 5. แท็บ Holding indicator มีรายการแจ้งเตือน Critical แต่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ 

 

  แนะน า คลิก Ignore 
และทางทีม Update 
ข้อมูลในฐาน Ultimate 
ในภายหลัง 
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เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

  Module Catalog    
 6. เมื่อคลิก Item แสดงแจ้งเตือนดังภาพ 

 

 /  

 7. เข้าตรวจสอบระเบียนหนังสือ พบว่าไม่มีแจ้งรายการแก้ไขมุมขวา   ชี้แจงแล้ว  
เนื่องจากมีการแก้ไข
รายการข้อมูลดังกล่าว
ไปก่อนหน้า แนะน าให้ 
Refresh ก่อนตรวจสอบ
ข้อมูล 
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เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

 
  อ่ืนๆ    
 1. ทางห้องสมุดต้องการใช้งาน  AD เพ่ือส่ง Service ตรวจสอบพันธะห้องสมุดกับฝ่ายทะเบียน 

- กรณีบุคลากรใช้เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสประจ าตัวหลักในการเข้าใช้งานระบบต่างๆ 
หากต้องการใช้เป็นรหัสพนักงาน มีแนวทางแก้ไขข้อมูลในการส่ง Service ถึงกันหรือไม่ 
เพราะการใช้รหัสบัตรประชาชนมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล 
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เลขที่
ปัญหา 

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ปัญหา ก าลัง
ด าเนินการ 

แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ 

- AD สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของสมาชิก ในกรณีที่นักศึกษาเรียนแบบ ภาคปกติ 4 
ปี ภาคพิเศษ 5 ปี และอีกกรณีคือนักศึกษาไม่จ่ายค่าเทอม ระบบสามารถจ าแนกให้ทราบ
ได้หรือไม ่(นัดวันประชุม Conference อีกครั้ง) 

- ทางผู้บริหารต้องการทราบว่า ผู้ใช้เข้าห้องสมุดแล้วใช้งานหรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรใน
ห้องสมุดบ้าง เช่น หยิบหนังสืออ่าน นอน ดูหนัง ฟังเพลง ทาง WALAI มีแนวทางหรือ
ข้อเสนอในการจัดการข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 

 2. ทาง WALAI มีรายการ API ให้ทางห้องสมุดเลือกใช้งานหรือไม่ ทั้งในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

   



 

 

 
สรุปการปฏิบัติงาน MA & Train CV 2/2562 RMUTP 21 - 23 ส.ค. 2562 

โดยศูนยค์วามเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 
| 10  

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก ก าหนดการปฎิบัติงาน 
 

ก าหนดการอบรมและทดสอบโปรแกรม WALAI AutoLib Converter 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 วันที่  21 สิงหาคม 2562  
          09.00 น. - 12.00 น.  รับฟังและให้ค าแนะน าปัญหาที่พบระหว่างการใช้ระบบห้องสมุด  
                                               อัตโนมัติ  WALAI AutoLib 2.0 
          12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
          13.00 น. - 16.30 น.  ตรวจสอบ แนะน า และแก้ไขการใช้งานระบบ ทุกส่วนงาน 
 

วันที่  22 สิงหาคม 2562 
          09.00 น. – 10.00 น. น าเสนอโปรแกรม WALAI AutoLib Ultimate 
          10.00 น. – 10.30 น. น าเสนอท่ีมาและความส าคัญของโปรแกรม WALAI AutoLib  
                                               Converter 
          10.30 น. – 10.45 น. อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
          10.45 น. – 12.00 น. น าเสนอหลักการท างานของโปรแกรม WALAI AutoLib Converter 
          12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
          13.00 น. - 14.30 น.            น าเสนอวิธีการและขั้นตอนในการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ WALAI  
                                               AutoLib เวอร์ชัน 2.0 ไปยัง WALAI AutoLib เวอร์ชัน Ultimate 
          14.30 น. – 14.45 น. อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
          14.45 น. – 16.30 น.  ทดลองตรวจสอบข้อมูล (Data verification) ผ่านโปรแกรม WALAI  
                                               AutoLib Converter 
 

วันที่  23 สิงหาคม 2562 
         09.00 น. – 10.30 น. ทดลองตรวจสอบข้อมูล (Data verification) ผ่านโปรแกรม WALAI  
                                               AutoLib Converter  
        10.30 น. – 10.45 น. อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
        10.45 น. – 12.00 น. ทดลองแก้ไขข้อมูล (Data validation) ผ่านโปรแกรม WALAI  
                                               AutoLib Converter  
        12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
        13.00 น. - 14.30 น.              ทดลองแก้ไขข้อมูล (Data validation) ผ่านโปรแกรม WALAI  
                                               AutoLib Converter (ต่อ)  
        14.30 น. – 14.45 น.             อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
        14.45 น. – 16.30 น.             แนะน าการโอนย้ายข้อมูล (Data transfer) ผ่านโปรแกรม WALAI  
                                               AutoLib Converter 
 

หมายเหตุ      ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ข รายช่ือผู้เข้าอบรม 
 

1.นายธนาวุฒิ นิลมณี 
2.นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 
3.นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล 
4.นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 
5.นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย 
6.นางสาวบัวระภา กลยนีย์ 
7.นางสาวนฤชล บิลอิสมาแอล 
8.นางสาวกมร สุประภารพงษ์ 
9.นางสาวรัตตา พุทธะศรีเมือง 
10.นางสาวโสภา ไทยลา 
11.นางสาวสุมาลี พรเจริญ 
12.นายธีรพัฒน์ จ าลองพิมพ์ 
13.นางสาวอ้อมทิพย์ วงษศ์รีแก้ว 
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ภาพประกอบที่ 1  
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