
รายละเอียดการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 
(MATRIX Software Maintenance) 

ภารกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือการสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนการสอน และ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดมีหน้าท่ีในการคัดเลือก จัดหา จัดหมวดหมู่ ทำรายการ และ 
เผยแพร่สารสนเทศ ตลอดจนเอ้ืออำนวยในการเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ดังนั้น 
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหาร การจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศ 
ของห้องสมุดเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อการให้บริการผู้ใช้และพัฒนาห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ จึงได้มีการ 
นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ในงานห้องสมุด ซึ่งจะช่วยให้การจัดระบบการจัดเก็บ การค้นหา 
และการเผยแพร่สารสนเทศของห้องสมุดเป็นไปโดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทั้งยังช่วยลดภาระงาน 
ประจำของห้องสมุด ในข้ันตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดหาสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และ 
ทำรายการ การสืบค้นสารสนเทศ การควบคุมวารสาร และการยืมคืนสารสนเทศ รวมถึงระบบงานอ่ืน ๆ 
ตามความต้องการของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยแต่ละระบบจะมีระบบงานย่อย ที่ทำงานประสาน 
สัมพันธ์เขื่อมต่อกันไต้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ โดยช่วยให้งานท่ีบรรณารักษ์ 
ทำเป็นประจำ มีความถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไต้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. เพ่ือช่วยผู้บริหารห้องสมุดในการจัดการและบริหารงานห้องสมุด 
4. เพ่ือประหยัดต้นทุนการปฏิบัติงานของห้องสมุดในระยะยาว 
ทั้งนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถแบ่งส่วนประกอบท่ีสำคัญไต้ดังน้ี คือ 

(1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์ (2) ซอฟต์แวร์ (Software) 
แบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยชุดโปรแกรมหรือโมดูล (Module) หลายชุดตามความต้องการของระบบแต่ละระบบ 
นอกจากองค์ประกอบท่ีสำคัญ ทั้ง 2 ส่วนทั้งในต้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ (3) ระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูล 
ที่เชื่อมโยงผู้ใช้กับระบบห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร 
โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และไต้รับการอบรมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบห้องสมุดเป็นอย่างดี คู่มือการใช้งานซึ่งอธิบายรายละเอียดการทำงานของระบบ 
และงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินงานท้ังระบบ 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องมี 
การบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างต่อเน่ืองและทำให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจาก 
งานของห้องสมุดมีกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะ และค่อนช้างซับซ้อน มีรายละเอียดของแต่ละงาน 
ค่อนช้างมาก ดังนั้นการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ความสามารถในต้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้านห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
อีกทั้งมีประสบการณ์เพียงพอที่จะแก็ไขปิญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ไต้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ 
ห้องสมุด ;ปr~ 
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แนวทางการให้บริการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
การบำรุงรักษาระบบห้อง?Iมุดอัตโนมัติ มีแนวทางการให้บริการที่ครอบคลุมการดูแลรักษา 

ระบบ 5 แนวทาง ดังนี้ 
1. การบำรุงรักษาระบบเพ่ือให้มีความถูกต้องเสมอ (Corrective maintenance) 

เป็นการบำรุงรักษาและแกไขข้อผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการออกแบบระบบ การเขียน 
โปรแกรม แกไขจุดบกพร่อง (Bug) และการติดต้ังเพ่ือการใช้งาน 

2. การบำรุงรักษาเพ่ือปรับเปล่ียนตามความเปล่ียนแปลง (Adaptive maintenance) 
เป็นการบำรุงรักษาเพ่ือปรับเปล่ียนระบบตามความเปล่ียนแปลงของข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ 

3. การบำร ุงรักษาเพื ่อให้ระบบทำงานมีประส ิทธิภาพสูงสุด (Perfective 
maintenance) เป็นการบำรุงรักษาระบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายโดยการปรับปรุง 
ให้ระบบทำงานไต้โดยมีประสิทธิภาพสูง เพ่ิมศักยภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้สมบูรณ์ 
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้Iต้ 

4. การบำร ุงรักษาเพื่อการป ้องกันตามกำหนดเวลา (Preventive maintenance) 
เป็นการบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบให้อยู่ในสภาพใช้งานไต้ดี ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และลูกข่ายโดยสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันไมให้เกิดป้ญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและสามารถรองรับการใช้งาน 
ไต้อย่างต่อเน่ือง 

5. การบำรุงรักษาเพ่ือยกระดับหรือเสริมเพ่ิมเติม (Enhancing and Upgrading 
maintenance) เป็นการบำรุงรักษาเม่ือต้องมีการเปล่ียน Hardware, Software หรือมีความ 
ต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ จะต้องมีการ Upgrade ให้ใช้งานไต้ 

ในการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฝ่ายดูแลระบบจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ 
มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานต้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การดูแลระบบปฏิบัติการ 
Linux Ubuntu สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
และระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยมีรายชื่อและประวัติการทำงานและประสบการณ์ 
ของบุคลากร มีการรายงานผลสรุปการทำงานทุกครั้ง พร้อมออกใบรับการบริการ (Service Form) 
ให้กับผ้รับบริการ 

แนวทางการสนับสนุนภารกิจของห้องสมุด 
1. ต้านการดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยให้บริการครอบคลุมท้ัง 5 แนวทาง เพ่ือให้ 

สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติไต้อย่างมีประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
2. ต้านการสนับสมุนกิจกรรมดำเนินงานของหน่วยงาน เข่น การจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) การรายงานผลการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำในกรณีท่ีมีปิญหา 
เพ่ือให้มีการรายงานท่ีครบถ้วน ตรงตามเวลา 

3. ต้านการอบรมให้ความรู้ โดยบุคลากรของหน่วยงาน/สถาบันจะไต้รับการอบรม 
เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความเช้าใจเก่ียวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินการและการพัฒนาห้องสมุด 



นโยบายการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
การดูแลและบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เป็นการบริการให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

สามารถใช้หรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยบริษัทจะจัดเจ้าหน้าท่ีเช้าดำเนินการตรวจสอบระบบงาน 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ทำงานได้อย่างปกติ 
2. ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูล อาจมีการ Update Patch ใหม่ให้สามารถ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
4. ทำการบำรุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้สามารถ 

รองรับการทำงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ให้คำปรึกษาในการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) รวมท้ังส่งเจ้าหน้าท่ี 
ของบริษัทฯ เช้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับห้องสมุดเป็นประจำ 
ในภาวะปกติอย่างน้อย 4 คร้ังในระยะเวลา 12 เดือน 

6. เม่ือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เกิดบกพร่องใช้งานไดํไม่สมบูรณ์ บริษัทจะต้องมอบหมาย 
ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ 

7. ในกรณีท่ีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เกิดขัดช้องทำให้ไม่สามารถใช้งานไต้ บริษัทฯ ต้องให้ 
คำปรึกษาแนะนำและเร่ิมดำเนินการแกไขภายใน 48 ชั่วโมงในเวลาทำการ นับตั้งแต่เวลา 
ที่ไต้รับแจ้ง ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเช้ามาดำเนินการแกไขตามลักษณะของปิญหา 

8. บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์และแจ้ไขปิญหา ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารโมเด็ม (Modem) 
ตามความเหมาะสมของปิญหา 

9. เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดเพ่ือรับทราบปิญหา/อุปสรรค หรือ 
การร้องขอจากห้องสมุด รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำตามความเหมาะสมของปิญหา 
จากบริษัทประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบห้องสมุด 

แผนการบำรุงรักษาระบบโดยรวมจะประกอบด้วย 
1. ตรวจสอบระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืน 
2. การจัดการคำส่ังต่าง ๆ ในระบบ (Script, Batch Jobs and Command) 
3. วิธีการ Export ข้อมูลเพื่อจัดเก็บลงเทปหรือดิสก์ 
4. วิธีการ Import ข้อมูลเช้าสู่ฐานข้อมูล 
5. ตรวจสอบ Operating File Systems และเน้ือท่ีในการจัดเก็บข้อมูล 
6. จัดการกับส่วนจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวและแฟ้มข้อมูลชั่วคราว 

การบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix มีรายละเอียดดังนึ้ 
1. การบำรุงรักษาฐานข้อมูล 

- ตรวจสอบฐานข้อมูลระบบ Matrix 
- ตรวจสอบการสืบค้นและการใช้งาน 
- ตรวจสอบระบบตามรายการ 



- ตรวจสอบและลบ Log Files (Transaction Histories) 
- ตรวจสอบการสำรองข้อมูลและตรวจสอบรายงานผลการสำรองข้อมูล 

2. การบำรุงรักษาระบบ (OS) 
- ตรวจสอบเน้ือท่ีของ Hard Disk 
- ตรวจสอบโครงสร้าง Web Server 
- ตรวจสอบโครงสร้างระบบ Network 
- ตรวจสอบคำส่ังของระบบ 
- การ Startup และ Shutdown ฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ 

เกิดข้ึนในProcess ของการ Startup และ Shutdown Database 
3. ตรวจสอบการใช้งานในแต่ละระบบงานย่อย (Subsystem) และทำรายการซึ่งรวมถึง 

การสร้าง แก้โข หรือปรับปรุงข้อมลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางเปรียบเทียบ 
ผู้เสนอราคาต้องแสดงตารางการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล; 

คุณลักษณะที่บริษัทเสนอ พร้อมท้ังระบุว่าตรงกับแคตตาล็อกท่ีบริษัทเสนอข้อใด 

การส่งมอบงาน 
ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 


