
 

หนา 1 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานจัดการและบริหารระบบ 
(System Administration Module) 

งานจัดการและบริหารระบบ (System Administration Module)  เปนเครื่องมือสําคัญ
สําหรับบรรณารักษ สามารถใชในการกําหนดระบบงานพ้ืนฐานของหองสมุด    แตละแหงใหมี
ความสอดคลองกับแนวนโยบายของหนวยงานนั้น ๆ  การทํางานประกอบดวยเมนูหลัก  ไดแก  การ
กําหนดสิทธิ์ผูใชงาน  การตั้งคาหองสมุด  การกําหนดประเภทสมาชิก  การกําหนดเขตขอมูล
สมาชิก  การกําหนดประเภททรัพยากรหองสมุด  การกําหนดหมวดหมูการจัดเก็บ  การกําหนด
ระเบียบการยืม-คืน  การตั้งคาการสืบคนผาน Z39.50  การเชื่อมโยงเครือขาย Z39.50  และการ
นําเขา/สงออกขอมูลเขา  งานจัดการและบริหารระบบเขาสูระบบโดยคลิกแถบเมนูงานจัดการและ
บริหารระบบดังภาพท่ี 1 จะปรากฏดังภาพท่ี 2   

 

 

ภาพท่ี 1 

1.  การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน 

การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน คลิกเมนู  ดังภาพท่ี 2 จะปรากฏ
หนาจอดังภาพท่ี 3     



 

หนา 2 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 3 
 

การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน บรรณารักษสามารถแกไขขอมูลผูใชงานระบบ  แกไขหรือลบ
รหัสผานผูใชงาน และเพ่ิมรายชื่อผูใชงานใหมได ดังภาพท่ี 3   

1.1  แกไขขอมูลผูใชงานระบบ 
บรรณารักษสามารถแกไขรายละเอียดของผูใชงานท่ีมีอยูในระบบไดโดยคลิกแกไข 

ดังภาพท่ี 4 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 4 

คลิกเมนกูารกําหนดสิทธิผู์ใชงาน 

คลิกแกไข 



 

หนา 3 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ภาพท่ี 5 

แกไขขอมูลโดยคลิกในชองท่ีมีตองการแกไข ปอนขอมูลท่ีตองการแกไขใหม  สําหรับ
สิทธิ์การใชงาน ใหคลิกในชอง  เครื่องหมายถูกจะปรากฏหรือหายไปตามความตองการ  เม่ือ

แกไขขอมูลเรียบรอยแลวคลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือตองการยกเลิกคลิก  

1.2  รหัสผานผูใชงานระบบ 
บรรณารักษสามารถตั้งคารหัสผานหรือแกไขรหัสผานไดโดยคลิก รหัสผาน ดัง

ภาพท่ี 6 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี 6 
 

 

ภาพท่ี 7 

ใหปอนรหัสผานใหมท่ีตองการท้ัง 2 ชองใหเหมือนกัน โดยใชชื่อเปนภาอังกฤษ หรือ

ตัวเลขไมนอยกวา 6 ตัวอักษร จากนั้นคลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือตองการยกเลิกการ

บันทึก คลิก  

1.3  ลบผูใชงานระบบ 
บรรณารักษตองการลบผูใชงานไมอนุญาตใหใชระบบแลว สามารถดําเนินการไดโดย

คลิก  ดังภาพท่ี 8 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 9 

คลิกรหัสผาน 



 

หนา 4 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 9 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. จะถามยืนยันการลบผูใชงานระบบ ถาตองการลบคลิก 

 หรือถาไมตองการลบใหคลิก  
สิ่งสําคัญของการใชเมนูนี้ท่ีตองคํานึงถึง คือ การไมลบชองรายการชื่อ นามสกุลท่ีระบบ

ไดตั้งคาคําวา “ผูดูแลระบบ” และชื่อผูใชงาน คําวา “admin” เพราะจะทําใหไมสามารถเขาใช
งานระบบและตั้งคาตาง ๆ ไดเลย 

1.4  เพ่ิมรายช่ือผูใชงานใหม 
บรรณารักษตองการเพ่ิมรายชื่อผูใชงานใหม ใหคลิก   ดังภาพ

ท่ี 10 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 11 

 

ภาพท่ี 10 

คลิกเพ่ิมผูใชงาน 

คลิกลบ 



 

หนา 5 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 11 

การปอนขอมูลเพ่ิมรายชื่อผูใชงานใหม มีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ช่ือ ปอนชื่อเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

นามสกุล ปอนนามสกุลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

ช่ือผูใชงาน ปอนชื่อเปนภาษาอังกฤษเทานั้น  

ใสรหัสผาน ปอนรหัสเปนภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ไมนอยกวา 6 ตัวอักษร 

ยืนยันรหัสผาน ปอนรหัสผาน ใหใชรหัสเดียวกับท่ีกําหนดไวในชอง “ใสรหัสผาน” 

สิทธิ์การใชงาน คลิกในชอง  เพ่ือกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานเมนูตางๆ ถาตองการ

ใหผู ใช งานมีสิทธิ์ ใช งานเมนู ใด ใหคลิก  หนาชื่อเมนูนั้น        
เม่ือผูใชงานเขาสูระบบจะใชงานไดเฉพาะเมนูท่ีถูกกําหนดไวเทานั้น 

 

เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก

คลิก  



 

หนา 6 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  การตั้งคาหองสมุด 

บรรณารักษสามารถตั้งคาหองสมุด  ไดแก  ชื่อหองสมุด  โลโกหองสมุด แสดงโลโก
หองสมุด  วันเวลาเปดทําการ  เว็บไซตหองสมุด  URL ระบบ OPAC  เวลาอยูในระบบ  ผลการ
สืบคน  ลบประวัติรายการทรัพยากรหองสมุด  คาปรับ  การจอง  ภาษา  ชุดอักขระ HTML  คา
ภาษาในแท็ก HTML  ปรับปรุงขอมูลสมาชิก  รูปแบบตัวอักษร  และขนาดตัวอักษร  โดยคลิก

เมนู  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 12 

 

ภาพท่ี 12 
การตั้งคาหองสมุดจะแสดงรายละเอียดของหองสมุด บรรณารักษสามารถตั้งคาได โดย

ปอนขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
 
 



 

หนา 7 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ช่ือหองสมุด ระบบไดตั้งคาคําวา “หองสมุด” ไวแลว  ใหปอนชื่อเฉพาะหนวยงาน  
เชน   

“โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  
ชื่อจะปรากฏบนแถบบนหนาตางของระบบ ดังภาพ 

 

โลโกหองสมุด ระบุตําแหนง Path ท่ีมีไฟลโลโกหองสมุด ระบบไดกําหนดตําแหนง Path 
ไวเรียบรอยแลว คือ ../images/logo.png  บรรณารักษ ไมตองเปลี่ยน
ตําแหนง Path ดังกลาว สิ่งท่ีจะตองสังเกตคือ รูปภาพโลโกหองสมุดท่ีทํา
เสร็จแลวนั้น เปนไฟลนามสกุล .jpg, .png, .gif  ถาไฟลใชนามสกุลอะไรก็
ใหเปลี่ยนเฉพาะนามสกุลของ logo เทานั้น เชน  ไฟล logo นามสกุล 
.jpg ก็ใหเปลี่ยน../images/logo.png เปน ../images/logo.jpg จากนั้น 
Copy ไฟลโลโกไปวางในโฟลเดอร images โดยใหเขาไปยังตําแหนง 
Path  ไดแก D:\web\xampp\htdocs\obeclib\images\ 
ขอสังเกต ถา Copy ไฟลโลโกไปวางไวในโฟลเดอร images แลว เม่ือ
กลับไปเรียกดูท่ีหนาตางของระบบรูปภาพโลโกยังไมเปลี่ยนไปตามท่ี
ตองการ ใหตรวจสอบ ดังนี้ 
1.  ใหกดปุม F5 เพ่ือ Refresh ใหแสดงรูปภาพโลโกใหม แตยังไมปรากฏ
รูปภาพใหม ใหกดปุม F5 ไปจนกวาจะเปลี่ยนรูปภาพ 
2.  ตรวจสอบอีกครั้งวาตําแหนง Path ท่ี Copy ไฟลโลโกไปวางไว
ถูกตองหรือไม 
3.  ตําแหนงท่ีระบุ จะตองใสเฉพาะ ../images/logo.png  
(ข้ึนอยูกับนามสกุลของไฟลโลโก) 
 

แสดงโลโกหองสมุด
เทานั้น 

ถาตองการใหระบบแสดงเฉพาะโลโกหองสมุด โดยไมแสดงชื่อหองสมุด 

สามารถกําหนดไดโดยคลิก  และคลิก  ระบบจะแสดง
เฉพาะโลโกเทานั้น ดังภาพ 

 

กรณีนี้เหมาะสําหรับโรงเรียนท่ีใชโลโกและชื่อหองสมุด รวมอยูในไฟล
เดียวกัน 

 



 

หนา 8 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เวลาเปดทําการ ปอนวันเวลาเปดทําการของหองสมุด 

ติดตอ ปอนรายละเอียดการติดตอ ไดแก  เบอรโทรศัพท, E-mail เวลาเปดทําการ 
และการติดตอจะแสดงผลดังภาพ 

 

เว็บไซตหองสมุด ถาหองสมุดมีเว็บไซตของหองสมุด หรือหนวยงาน  

ใหปอนท่ีอยูของเว็บไซต (URL)  เม่ือคลิกเมนู  ใน
หนาตางหลักของระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. จะแสดงหนาตางของ
เว็บไซตนั้น 

URL ระบบ OPAC ระบบไดกําหนด URL ของระบบ OPAC ไวเรียบรอยแลวคือ 
../opac/index.php สําหรับเชื่อมโยงการสืบคนทรัพยากรหองสมุด 

เวลาอยูในระบบ การกําหนดเวลาในการทํางานของระบบเม่ือ Login เขาสูระบบ ระบบจะ
ทํางานในระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยใหตั้งคาเปนนาที ถาเกินกําหนด
ผูใชงานจะตอง Login เขาสูระบบอีกครั้งหนึ่ง 
*** การกําหนดเวลาดังกลาว ควรกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม ไมสั้นหรือยาว
จนเกินไป เชน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง *** 

ผลการสืบคน การกําหนดใหระบบแสดงผลการสืบคน จํานวนรายการตอหนา 

ลบประวัติรายการ
ทรัพยากรหองสมุด
หลังจาก 

การกําหนดระยะเวลาใหระบบลบประวัติรายการทรัพยากรหองสมุด (การ
ยืม-คืน) เปนจํานวนเดือน 
*** ฟงกชั่นนี้จะใชงานบนระบบปฏิบัติการ Linux เทานั้น*** 

มีคาปรับไมสามารถยืม
ออกได 

ถาตองการกําหนดใหสมาชิกท่ีคางคาปรับไมสามรถยืมตอได  ใหคลิก   
ระบบจะไมอนุญาตใหยืม และมีขอความแจงเตือนเรื่องคาปรับ 

ระยะเวลาสูงสุดในการ
จอง 

การกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการจองทรัพยากรหองสมุด เปนจํานวนวัน 

ภาษา กําหนดใหเลือกภาษาท่ีใชแสดงผลในระบบ ดังภาพ  

 

ชุดอักขระ HTML ระบบกําหนดไวเปน utf-8 ไมสามารถแกไขได ใชในการแสดงผลบนหนา
เว็บไซต 

คาภาษาในแท็ก HTML ระบบกําหนดไวเปน utf-8 ไมสามารถแกไขได ใชในการแสดงผลบนหนา
เว็บไซต 

 
 



 

หนา 9 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปรับปรุงขอมูลสมาชิกท่ี
ไมไดใชงาน 

การกําหนดระยะเวลาของสมาชิกท่ีไมไดใชงานใหเปลี่ยนสถานะเปนระงับ
การใชงาน เปนจํานวนวัน 
*** ฟงกชั่นนี้จะใชงานบนระบบปฏิบัติการ Linux เทานั้น*** 

รูปแบบตัวอักษร การกําหนดรูปแบบตัวอักษระท่ีปรากฏในไฟล PDF กําหนดใหเปน th-
sarabun 

ขนาดตัวอักษร การกําหนดขนาดตัวอักษรท่ีปรากฏในไฟล PDF เปนพอยท  

เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล 
  

 

 

 

3.  การกําหนดประเภทสมาชิก 

บรรณารักษสามารถแกไข ลบ เพ่ิมประเภทสมาชิกใหม ตารางจะแสดงการตั้งคา
รายละเอียด คาประกัน และจํานวนสมาชิกแตละประเภท  

 ตั้งคา  ใชแกไขรายละเอียด และคาประกันของประเภทสมาชิก  ลบใชลบ
ประเภทสมาชิกท่ีตองการลบออกจากระบบ 

 รายละเอียด แสดงประเภทสมาชิก 
 คาประกัน   แสดงจํานวนเงินท่ีเรียกลวงหนาเพ่ือใชเปนคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนของ

สมาชิกหองสมุด ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบรรณารักษท่ีจะเรียกเก็บหรือไม 

 

ภาพท่ี 13 

ระบบไดกําหนดคาเริ่มตนการตั้งคาหองสมุดใหเรียบรอยแลว บรรณารักษ สามารถตั้งคาชื่อ
หองสมุด โลโกหองสมุด การแสดงโลโกหองสมุด เวลาเปดทําการ ติดตอ และเว็บไซตหองสมุด
ไดเทานัน้ สวนรายการอ่ืน ๆ ไมจําเปนตองตั้งคาใหม 



 

หนา 10 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คลิก  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 13 แสดงประเภทสมาชิก  
ท่ีกําหนดไวในระบบ บรรณารักษสามารถแกไขรายละเอียดประเภทสมาชิกหรือลบประเภท
สมาชิก หรือเพ่ิมประเภทสมาชิกใหมได ซ่ึงระบบจะข้ึนเปนตัวอักษรเปนสีน้ําเงิน 

3.1  แกไขประเภทสมาชิก 

การแกไขรายละเอียดประเภทสมาชิก  สามารถทําไดโดยคลิกแกไข ดังภาพท่ี 14 
จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 15 

 

ภาพท่ี 14 

 

ภาพท่ี 15 

การแกไขขอมูลประเภทสมาชิกโดยลบขอมูลเดิม และปอนขอมูลใหมในแตละชอง 

เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เ พ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก         

คลิก  

3.2  ลบประเภทสมาชิก 

การลบประเภทสมาชิกท่ีไมตองการ ใหคลิก ลบ ดังภาพท่ี 16 จะปรากฏ

หนาจอภาพท่ี 17  ใหยืนยันการลบประเภทสมาชิก ถาตองการลบขอมูล คลิก  หรือ

ยกเลิก คลิก  

 

ภาพท่ี 16 

คลิกแกไข 

คลิกลบ 



 

หนา 11 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 17 

 

 
 

3.3  เพ่ิมประเภทสมาชิกใหม 

การเพ่ิมประเภทสมาชิกใหม คลิก  ปอนขอมูลในชอง ดังภาพท่ี 18 
 รายละเอียด  ปอนขอมูลท่ีกําหนดใหเปนประเภทสมาชิก 
 คาประกัน   ปอนจํานวนเงินคาประกัน 

 

ภาพท่ี 18 

เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการ

บันทึก คลิก   กรณีท่ีคลิกบันทึกเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอ และเขาไปดูผลลัพธ
จะแสดงดังภาพท่ี 19 และภาพท่ี 20 

 

ภาพท่ี 19 

 

ภาพท่ี 20 

การลบประเภทสมาชิกสามารถลบไดเฉพาะประเภทท่ีมีจํานวนสมาชิกเปน 0 เทานั้น 



 

หนา 12 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.  การกําหนดเขตขอมูลสมาชิก 

บรรณารักษสามารถเพ่ิม แกไข ลบเขตขอมูลสมาชิกท่ีระบบหองสมุดกําหนดไวเปน
เบื้องตน หากหองสมุดตองการรายละเอียดขอมูลสมาชิกมากกวาท่ีระบบกําหนดไว สามารถคลิก

เมนู  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 21 

 

ภาพท่ี 21 

 

4.1  เพ่ิมเขตขอมูลสมาชิกใหม 

การเพ่ิมเขตขอมูลสมาชิกใหม คลิก   ปอนขอมูลในชอง           
ดังภาพท่ี 22  

  ชื่อเขตขอมูล ปอนชื่อเขตขอมูลตองเปนชื่อภาษาอังกฤษเทานั้น ชื่อเขต
ขอมูลดังกลาวเปนตําแหนงท่ีเก็บขอมูลแตละเรื่องในฐานขอมูลของระบบ ถาเพ่ิมเขตขอมูลแลว
จะไมสามารถแกไขได เพราะระบบจะทําการเพ่ิมชื่อเขตขอมูลไวในตารางฐานขอมูลแลว 
  รายละเอียด ปอนหัวขอเพ่ิมเติมของสมาชิกท่ีตองการจัดเก็บ รายละเอียด
หัวขอเพ่ิมเติมจะไปแสดงอยูในแบบเพ่ิมสมาชิกใหม 

 

 

ภาพท่ี 22 



 

หนา 13 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก 

คลิก   กรณีท่ีคลิกบันทึกเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอ และเขาไปดูผลลัพธจะแสดง
ดังภาพท่ี 23 และภาพท่ี 24 

 

ภาพท่ี 23 

 

ภาพท่ี 24 

4.2  แกไขเขตขอมูลสมาชิก 

การแกไขเขตขอมูลสมาชิก สามารถทําไดโดยคลิก แกไข ดังภาพท่ี 25 จะปรากฏ
หนาจอ ดังภาพท่ี 26 

  

ภาพท่ี 25 

 

ภาพท่ี 26 

คลิกแกไข 



 

หนา 14 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เขตขอมูลสมาชิกสามารถแกไขไดเฉพาะชองรายละเอียดเทานั้น เนื่องจากชื่อเขตขอมูล    
ถูกนําไปเพ่ิมในฐานขอมูลของระบบแลวจึงไมสามารถแกไขได เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิก 

 เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก คลิก  

4.3  ลบเขตขอมูลสมาชิก 

การลบเขตขอมูลสมาชิก สามารถทําไดโดยคลิก ลบ ดังภาพท่ี 27 จะปรากฏ

หนาจอดังภาพท่ี 28  ใหยืนยันการลบเขตขอมูลสมาชิก ถายืนยันตองการลบคลิก  หรือ

ยกเลิกการลบ คลิก  

 

ภาพท่ี 27 

 

ภาพท่ี 28 

ถาตองการเรียกดูผลลัพธการเพ่ิมเขตขอมูลสมาชิกใหม ใหคลิกแถบเมน ู

  และคลิกเมนู   จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 29 
แสดงชองเขตขอมูลและรายละเอียดหัวขอเพ่ิมเติมใหมดานลางสุดของแบบบันทึก 

คลิกลบ 



 

หนา 15 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 29 

5.  การกําหนดประเภททรัพยากรหองสมุด 

บรรณารักษสามารถแกไข ลบ เพ่ิม MARC และเพ่ิมประเภททรัพยากรหองสมุดใหม  โดย

คลิกเมนู  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 30 แสดงประเภท
ทรัพยากรหองสมุดกําหนดเปนคาเริ่มตนไว  

 

ภาพท่ี 30 

ชองเขตขอมูลสมาชกิท่ีถูกเพ่ิมเติม 



 

หนา 16 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.1  แกไขประเภททรัพยากรหองสมุด 
การแกไขประเภททรัพยากรหองสมุดสามารถแกไขไดตามความตองการของ

หองสมุด โดยคลิก แกไข ดังภาพท่ี 31 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 32 

 

ภาพท่ี 31 

 

ภาพท่ี 32 

ปอนขอมูลท่ีตองการแกไขในแตละชอง เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิก  

เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก คลิก  

5.2  ลบประเภททรัพยากรหองสมุด 
การลบประเภททรัพยากรหองสมุดสามารถทําไดโดยคลิก ลบ ดังภาพท่ี 33 จะ

ปรากฏหนาจอภาพท่ี 34 ใหยืนยันการลบประเภททรัพยากรหองสมุด ถายืนยันตองการลบ 

คลิก  หรือยกเลิกการลบ คลิก  

 

ภาพท่ี 33 

 
ภาพท่ี 34 

 

 

 

การลบประเภททรัพยากรหองสมุด 
สามารถลบไดเฉพาะประเภทท่ีมีจํานวนทรัพยากรหองสมุดเปน 0 เทานั้น 

คลิกแกไข 

คลิกลบ 



 

หนา 17 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.3  เพ่ิม MARC ประเภททรัพยากรหองสมุด 

ระบบไดกําหนดระเบียน MARC ซ่ึงยึดรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมตาม
หลักเกณฑการลงรายการแบบ AACR2  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ไดกําหนดระเบียน MARC   
ท่ีจําเปนและเหมาะสมกับหองสมุดโรงเรียน เรียกวา “OBEC MARC”  ในกรณีท่ีหองสมุด
ตองการลงรายการ MARC มากกวาท่ีระบบกําหนดไว  บรรณารักษสามารถเพ่ิม MARC ในแตละ
ประเภททรัพยากรหองสมุดได โดยคลิกเพ่ิม MARC ดังภาพท่ี 35 และคลิกเพ่ิม MARC    ดังภาพ
ท่ี 36  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 37 

 

ภาพท่ี 35 

 

ภาพท่ี 36 

 

ภาพท่ี 37 

ใหเลือกเขตขอมูลโดยคลิก   จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 38 

คลิกเพ่ิม MARC 

คลิกเพ่ิม MARC 



 

หนา 18 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 38 

การเลือกเขตขอมูลท่ีตองการเพ่ิม โดยคลิก    เพ่ือเลือกเขตขอมูล (Tag) และเขตขอมูล
ยอย (Subfield) ตลอดจนขอมูลรายละเอียดท่ีตองการ เม่ือเลือกแลวจะแสดงผลดังภาพท่ี 39 

 

ภาพท่ี 39 

บรรณารักษสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูล และกําหนดไดวา MARC ท่ีกําหนด
นี้เปนชองท่ีบังคับใหปอนขอมูลหรือไม และยังสามารถกําหนดรูปแบบชองปอนขอมูลไดวาเปน

แบบบรรทัดเดียว หรือหลายบรรทัด เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึก

ขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก คลิก  

 
การเพ่ิม MARC ควรทําโดยบรรณารักษท่ีมีความรูเรื่อง MARC เทานั้น 



 

หนา 19 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.4  เพ่ิมประเภททรัพยากรหองสมุดใหม 

การเพ่ิมประเภททรัพยากรหองสมุดใหม โดยคลิก   ดัง
ภาพท่ี 40 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 41 

 

ภาพท่ี 40 

 

ภาพท่ี 41 

การปอนขอมูลเพ่ิมประเภททรัพยากรหองสมุดใหม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ประเภททรัพยากรหองสมุด ปอนชื่อประเภททรัพยากรหองสมุดเพ่ิมใหม 

นอกเหนือจากระบบไดกําหนดไว  
 ชื่อไฟลรูปภาพ ปอนชื่อไอคอนรูปภาพท่ีจะใหแสดง โดย

สามารถเรียกดูไฟลรูปภาพท่ีอยูในโฟลเดอร 
images ท่ีตําแหนง Path ดังนี้ 
D:\web\xampp\htdocs\obeclib\images\ 
นอกจากนี้ บรรณารักษยังสามารถเพ่ิม
ไอคอนรูปภาพไดท่ีโฟลเดอร images นี้
เชนกัน ขนาดของรูปภาพท่ีแสดงไวใน
ประเภททรัพยากรหองสมุด คือ 20 x 20 pixel 

เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการ

บันทึก คลิก  

คลิกเพ่ิมประเภททรัพยากรหองสมุดใหม 



 

หนา 20 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6.  การกําหนดหมวดหมูการจัดเก็บ 

บรรณารักษสามารถแกไข ลบ และเพ่ิมหมวดหมูการจัดเก็บใหม โดยสามารถกําหนด
ระยะเวลายืม และอัตราคาปรับ นอกจากนี้ ระบบไดแสดงจํานวนทรัพยากรหองสมุดในแตละ
หมวดหมูการจัดเก็บไวดวย 

เ ม่ือคลิกเมนู   จะปรากฏหนาจอภาพท่ี  42 แสดง
หมวดหมูการจัดเก็บโดยระบบไดตั้งคาเปนคาเริ่มตน  บรรณารักษสามารถแกไข หรือลบหมวดหมู
การจัดเก็บไดเฉพาะท่ีมีจํานวนทรัพยากรหองสมุดเปน 0 เทานั้น 

 

ภาพท่ี 42 

4.6.1  แกไขหมวดหมูการจัดเก็บ 
การแกไขหมวดหมูการจัดเก็บท่ีมีอยูในระบบสามารถทําไดโดยคลิกแกไข 

ดังภาพท่ี 43 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 44 

 

ภาพท่ี 43 

คลิกแกไข 



 

หนา 21 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 44 

แกไขขอมูลหมวดหมูการจัดเก็บ โดยปอนขอมูลใหมในแตละชอง ถาชองจํานวนวันท่ี

ยืมไดมีคาเปน 0 ไมสามารถยืมได เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ

ยกเลิกการบันทึก คลิก  

6.2  ลบหมวดหมูการจัดเก็บ 

การลบหมวดหมูการจัดเก็บ สามารถทําไดโดยคลิก ลบ ดังภาพท่ี 45 จะปรากฏ

หนาจอภาพท่ี 46 ใหยืนยันการลบหมวดหมูการจัดเก็บ ถาตองการลบ คลิก  หรือยกเลิก 

คลิก  

 

ภาพท่ี 45 

 

ภาพท่ี 46 

 

 

 

การลบหมวดหมูการจัดเก็บ สามารถลบไดเฉพาะหมวดหมูการจัดเก็บท่ีมีจํานวน
ทรัพยากรหองสมุดเปน 0 เทานั้น 

คลิกลบ 



 

หนา 22 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6.3  เพ่ิมหมวดหมูการจัดเก็บใหม 

การเพ่ิมหมวดหมูการจัดเก็บใหม โดยคลิก  ดังภาพท่ี 
47 จะปรากฏหนาจอภาพท่ี 48 

 

ภาพท่ี 47 

 

ภาพท่ี 48 

การปอนขอมูลเพ่ิมหมวดหมูการจัดเก็บใหม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 รายละเอียด ปอนชื่อหมวดหมูการจัดเก็บท่ีตองการเพ่ิมใหม 
 จํานวนวันท่ียืมได ปอนจํานวนวันใหยืมทรัพยากรหองสมุด 
  ของหมวดหมูการจัดเก็บ 

*** หากปอนจํานวนวันเปน 0 จะไมสามารถยืม
ทรัพยากรหองสมุดได*** 

 คาปรับเกินกําหนด ปอนจํานวนเงินคาปรับทรัพยากรหองสมุดท่ียืมเกิน
กําหนด ระบบจะคํานวณคาปรับท้ังหมด (ปอนเฉพาะตัว
เลขเทานั้น) 

คลิกเพ่ิมหมวดหมูการจัดเก็บใหม 



 

หนา 23 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก      
ค ลิ ก   ก ร ณี ท่ี ค ลิ ก บั น ทึ ก เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว จ ะป ร า ก ฏ ห น า จ อ ดั ง ภ า พ ท่ี  4 9                     

คลิก  ดังภาพท่ี 50 

 

ภาพท่ี 49 

 

ภาพท่ี 50 

7.  การกําหนดระเบียบการยืม-คืน 

บรรณารักษสามารถกําหนดจํานวนเลมท่ียืมได และจํานวนครั้งท่ียืมตอในแตละประเภท

ทรัพยากร และประเภทสมาชิก โดยคลิก   ดังภาพท่ี 51 แสดง
ประเภททรัพยากร ประเภทสมาชิก จํานวนเลมท่ียืมได และจํานวนครั้งท่ีสามารถยืมตอและคลิก 
แกไข จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 52 



 

หนา 24 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 51 

 

ภาพท่ี 52 

การยืมตอระบบไดตั้งคาเปน 0 หมายถึง บรรณารักษสามารถคลิกยืมตอ ในกรณีท่ี
สมาชิกนําทรัพยากรหองสมุดมาคืนและแจงความจํานงยืมตอ โดยบรรณารักษปอนจํานวนครั้ง 

เม่ือปอนขอมูลท่ีตองการเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกบันทึก คลิก 

  กรณีท่ีคลิกบันทึกเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 53 
 

คลิกเมนกูารกําหนด
ระเบียบการยืม-คืน 

คลิกแกไข 



 

หนา 25 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 53 

8.  การตั้งคาการสืบคนผาน Z39.50 

การตั้งคาการสืบคนผาน Z39.50  เปนการสืบคนขอมูลไปยังฐานขอมูลหองสมุดอ่ืน โดย
การเชื่อมโยงผานโปรโตคอล Z39.50  วัตถุประสงคเพ่ือคนหารายการทางบรรณานุกรมสามารถ
ชวยบรรณารักษใชงานวิเคราะหทรัพยากรหองสมุด ทําใหสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา  

 
ภาพท่ี 54 

คลิกเมนกูารต้ังคาการสืบคนผาน Z39.50 



 

หนา 26 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คลิกเมนู   จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 54  บรรณารักษสามารถตั้ง
คาการสืบคนผาน Z39.50 ไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ตัวเชื่อมตอ ระบบไดตั้งคาโดยกําหนดใหใช YAZ เพ่ือ
เปนตัวเชื่อมตอสําหรับโปรโตคอล Z39.50 
จึงไมควรเปลี่ยนแปลงคาในชองนี้ เปน SUR 
เพราะจะไมสามารถเชื่อมตอกับหองสมุดอ่ืน
ได 

 
 จํานวนผลลัพธสูงสุดท่ีแสดง  กําหนดคาเริ่มตนไวจํานวนผลลัพธ 100   
   สามารถเปลี่ยนแปลงได 
 ระบบการแบงหมวดหมู       กําหนดใหคนหาการจัดหมวดหมูหนังสือ 

ระบบทศนิยมดิวอ้ี  
 กําหนดหมวดหมูการจัดเก็บ  คลิกในชอง  เพ่ือกําหนดใหขอมูลท่ีจะทํา 
      การวิเคราะหไปแสดงผลในหมวดหมู     
      การจัดเก็บโดยอัตโนมัติ 
 หมวดหมูการจัดเก็บ        เลือกหมวดหมูการจัดเก็บของขอมูลท่ีจะทํา 

                                        วิเคราะห                                                             

 
 

เม่ือตั้งคาเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล 
 
 

 
 

ตัวเชื่อมตอของระบบไดตั้งคาและกําหนดใหใช YAZ ดังนั้น ไมควรเปลี่ยนแปลง
ตวัเชื่อมตอเพราะจะไมสามารถเชื่อมตอกับหองสมุดอ่ืนได 



 

หนา 27 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9.  การเช่ือมโยงเครือขายผาน Z39.50 

การเชื่อมโยงเครือขาย Z39.50  เปนการตั้งคาการเชื่อมโยงระหวางหองสมุดอ่ืน ๆ ท่ี
ตองการคนหารายการทางบรรณานุกรม  เม่ือทําการติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 
เรียบรอยแลว ระบบไดตั้งคาเริ่มตนของหองสมุดอ่ืน ๆ ไวใหเบื้องตนแลว จํานวน 10 แหง 

เ ม่ื อต อ งการแก ไข  ลบ  หรื อ เ พ่ิมแม ข ายฐานข อ มูลห อ งส มุด ใหม  คลิ ก เมนู 

 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 55  แสดงรายชื่อหนวยงานท่ีกําหนดไวเพ่ือ
เชื่อมโยงเครือขาย Z39.50 บรรณารักษสามารถแกไข หรือลบไดตามความตองการ 

 

ภาพท่ี 55 

 
9.1  แกไขรายช่ือเคร่ืองแมขายฐานขอมูล 

การแกไขรายชื่อเครื่องแมขายฐานขอมูลหองสมุดท่ีกําหนดไวในระบบ สามารถทํา
ไดโดยคลิก แกไข จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 56 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 57 

 

ภาพท่ี 56 

คลิกเมนกูารเชื่อมโยงเครือขาย Z39.50 

คลิกเพ่ิมเคร่ืองแมขาย 

คลิกแกไข 



 

หนา 28 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ภาพท่ี 57 

หนาจอการแกไขคาตาง ๆ ของเครื่องแมขายทําไดโดยลบขอมูลเดิมท่ีมีอยู และปอน

ขอมูลใหมในแตละชอง เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ

ยกเลิกการบันทึก คลิก  

9.2  ลบรายช่ือเคร่ืองแมขายฐานขอมูลหองสมุด 

การลบเครื่องแมขายฐานขอมูลหองสมุด สามารถทําไดโดยคลิก ลบ ดังภาพท่ี 58        
จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 59 ใหยืนยันการลบรายชื่อเครื่องแมขายฐานขอมูลหองสมุด ถา

ตองการลบคลิก  หรือยกเลิกการลบ คลิก  

 

ภาพท่ี 58 

คลิกลบ 



 

หนา 29 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 59 

9.3  เพ่ิมเคร่ืองแมขายฐานขอมูลหองสมดุใหม 

การเพ่ิมเครื่องแมขายฐานขอมูลหองสมุดใหม คลิก  
จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 60 

 

ภาพท่ี 60 

การปอนขอมูลเครื่องขายฐานขอมูลหองสมุดใหม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ชื่อหนวยงาน  ปอนชื่อหนวยงานท่ีเปดใหบริการเชื่อมโยงเครือขาย Z39.50 
 URL port  ปอนท่ีอยูและตําแหนงของเว็บไซตสําหรับเชื่อมตอ 
 ชื่อฐานขอมูล  ปอนชื่อฐานขอมูลหองสมุดของหนวยงาน 
 ลําดับ   ปอนเลขเพ่ือจัดลําดับในการคนหา 
 เปดใชงาน   คลิกในชอง  เพ่ือเปดใชงาน 
 ชื่อผูใช   ปอนชื่อผูใช (ถาหนวยงานมีการตั้งชื่อผูใชในการเชื่อมตอ) 
 รหัสผาน   ปอนรหัสผาน (ถาหนวยงานมีการตั้งชื่อผูใชในการเชื่อมตอ) 
 ชุดอักขระ   เปนคาภาษาใน HTML ท่ีใชในการแสดงผลบนหนา 
     เว็บ (ถาไมทราบใหปลอยวางไว) 



 

หนา 30 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอยางการปอนขอมูลเครื่องแมขายฐานขอมูลหองสมุดใหม ดังภาพท่ี 61 

 
ภาพท่ี 61 

เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกการบันทึก 

คลิก  
  
 

 

 
 

10.  การนําเขา/สงออกขอมูล 

การนําเขา/สงออกขอมูล  บรรณารักษสามารถนําเขาขอมูลสมาชิก และขอมูล
บรรณานุกรม พรอมท้ังยังสามารถสงออกขอมูลหองสมุดเพ่ือนําขอมูลไปใชในงานอ่ืนๆ ได 

คลิกเมนู  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 62 แสดงเมนูนําเขา
ขอมูลสมาชิก  นําเขาขอมูลบรรณานุกรม  และสงออกขอมูลหองสมุด 

 
 

ภาพท่ี 62 

การตั้งคาเครื่องแมขายฐานขอมูลหองสมุด อาจจะตองสอบถามรายละเอียดจากผูดูแล
ระบบของแตละหนวยงานท่ีใหบริการเชื่อมโยงเครือขายผาน Z39.50 

คลิกเมนกูารนําเขา/สงออกขอมลู 



 

หนา 31 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10.1  การนําเขาขอมูล 
การนําเขาขอมูล แบงขอมูลออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  

1)  การนําเขาขอมูลสมาชิก  เปนการนําเขารายชื่อสมาชิก โดยปอนขอมูล
รูปแบบ CSV ไฟลตนแบบ ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหบรรณารักษสามารถการทํางานไดรวดเร็ว

ข้ึนไมตองปอนขอมูลทีละรายการ คลิก  ดังภาพท่ี 63 ระบบจะเขาไปสู
เมนูงานบริการยืม-คืน การนําเขาขอมูลสมาชิก ดังภาพท่ี 64 คลิกไฟลนี้เปนตนแบบ จะปรากฏ
หนาจอดังภาพท่ี 65 

 
 

ภาพท่ี 63 
 

 

ภาพท่ี 64 

คลิกนําเขาขอมลูสมาชิก 

คลิกไฟลนี้เปนตนแบบ 



 

หนา 32 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 65 

ให Save ไฟล เพ่ือนําแบบไฟลตนแบบในการปอนขอมูลสมาชิกจํานวนหลายรายการ และนําเขา
ขอมูลนั้นเขาสูฐานขอมูลอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดไวในบทตอไป 

2)  การนําเขาขอมูลบรรณานุกรม  เปนการนําเขารายชื่อทรัพยากรหองสมุด 
โดยปอนขอมูลรูปแบบ CSV ไฟลตนแบบ ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยบรรณารักษสามารถการ
ทํางานไดรวดเร็วข้ึน ไมตองปอนขอมูลทีละรายการ คลิก  ดังภาพท่ี 
66 ระบบจะเขาไปสูเมนูงานวิเคราะหทรัพยากรหองสมุด การนําเขาขอมูลบรรณานุกรม ดังภาพ
ท่ี 67 คลิกไฟลนี้เปนตนแบบ จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 68 

 

 

ภาพท่ี 66 

คลิกนําเขาขอมลูบรรณานุกรม 



 

หนา 33 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 67 
 

 

ภาพท่ี 68 

ให Save ไฟล เพ่ือนําแบบไฟลตนแบบในการปอนขอมูลบรรณานุกรมจํานวนหลายรายการ และ
นําเขาขอมูลนั้นเขาสูฐานขอมูลอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดไวในบทตอไป 

10.2  การสงออกขอมูล 

การสงออกขอมูล เปนการสงออกขอมูลหองสมุดท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด ไดแก 

ขอมูลทรัพยากรหองสมุด ขอมูลสมาชิก ขอมูลผูใชงาน โดยคลิก  ดังภาพท่ี 69
ถาระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 จะปรากฏหนาจอดัง

ภาพท่ี 70  ใหคลิกเลือก Save File คลิก   ไฟลท่ีบันทึกจะเปนไฟลท่ีมีนามสกุล .zip 
ดังนั้น ถาตองการเรียกดูขอมูลจะตอง unzip กอนจึงจะสามารถเปดดูขอมูลไฟลได ดัง
หนาจอภาพท่ี 71 ไฟลขอมูลท่ีถูกสงออกมาจะสามารถนําไปใชกับระบบอ่ืนได 

 

คลิกไฟลนี้เปนตนแบบ 



 

หนา 34 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 69 

 

ภาพท่ี 70 

 
ภาพท่ี 71 

คลิกสงขอมลูหองสมุด 
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