
หนา 1 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานสนับสนุน 
(Supporting Module) 

งานสนับสนุน (Supporting Module) เปนเครื่องมือสําหรับบรรณารักษใชในสั่งพิมพ
รายการตางๆ  ท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การทํางาน
ประกอบดวยเมนูหลัก  ไดแก  การพิมพบัตรสมาชิกหองสมุด การพิมพเลขทะเบียนหนังสือ 
(บารโคด)  การพิมพเลขเรียกหนังสือ  และการพิมพเลขทะเบียนหนังสือและเลขเรียกหนังสือ 
บรรณารักษสามารถเขาสูเมนูงานสนับสนุนไดโดยคลิกเมนูงานสนับสนุนดังภาพท่ี 1 จะปรากฏ
หนาจอ ดังภาพท่ี 2  

 

 

ภาพท่ี 1 



 

 

หนา 2 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 2  

1.  การพิมพบัตรสมาชิกหองสมุด 

การ พิมพบั ตรสมาชิกหองส มุด  บรรณารักษสามารถใช งานได โดยคลิก เมนู 

  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 3 ปอนหมายเลขสมาชิก (บารโคด) 
ตามท่ีตองการ หรือเลือกสั่งพิมพบัตรสมาชิกมากกวา 1 คน ใหปอนหมายเลขสมาชิก (บารโคด) 
ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน 00001, 00002,00004,00009,00019 โดยไมตองเวนวรรค 
หรือเลือกสั่งพิมพเฉพาะรายการท่ีตองการตั้งแตวันท่ีเทาไร ถึงวันท่ีเทาไร และแสดงผลขอมูลให
เรียงตามหมายเลขสมาชิก (บารโคด) หรือชื่อสมาชิก หรืออาจจะไมกําหนดเง่ือนไขใดๆ ระบบจะ
แสดงบัตรสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในฐานขอมูลของหองสมุด ดังภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 จากนั้นคลิก 

 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 6 
 

 



 

 

หนา 3 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 5 

 

 



 

 

หนา 4 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 6 

ถาตองการสั่งพิมพใหออกทางเครื่องพิมพ คลิก   เพ่ือสั่งพิมพ ซ่ึงการจัดพิมพระบบไดตั้งคา   
ไวเปนขนาดกระดาษ เอ-4 หรือ 210 x 299 มม. 

2. การพิมพเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) 

การพิมพเลขทะเบียนหนังสือ(บารโคด) เปนการสั่งพิมพปายเลขทะเบียนหนังสือ
(บารโคด) สําหรับใชติดตัวเลมหนังสือ ประกอบดวย ชื่อหองสมุด  แถบบารโคดหนังสือ  
เลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) และชื่อเรื่อง  บรรณารักษสามารถใชงานไดโดยคลิกเมนู 

 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 7 ปอนเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) ตามท่ีตองการ 
หรือเลือกสั่งพิมพเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) มากกวา 1 ปายใหปอนเลขทะเบียนหนังสือ 
(บารโคด) ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)  เชน  000001,000005,000123,000154 โดยไมตองเวน
วรรค หรือเลือกสั่งพิมพเฉพาะรายการท่ีตองการตั้งแตวันท่ีเทาไรถึงวันท่ีเทาไร และแสดงผลขอมูลให
เรียงตาม เลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) หรือชื่อเรื่อง หรืออาจจะไมกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ระบบ
จะแสดงปายเลขทะเบียนหนังสือท้ังหมดท่ีมีอยูในฐานขอมูลของหองสมุด ดังภาพท่ี 8 และภาพท่ี 

9 จากนั้นคลิก  จะปรากฏหนาจอภาพท่ี 10 
 



 

 

หนา 5 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 9 



 

 

หนา 6 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 10 

ถาตองการสั่งพิมพใหออกทางเครื่องพิมพ คลิก   เพ่ือสั่งพิมพ ซ่ึงการจัดพิมพระบบไดตั้งคา   
ไวเปนขนาดกระดาษ A4 หรือ 210 x 299 มม. หรือปาย (ลาเบล) สําเร็จรูปขนาด 16 x 50 มม. 
บนกระดาษสติ๊กเกอร ขนาด A4 สําหรับใชงานกับเครื่องพิมพเลเซอรหรือเครื่องพิมพอิงคเจ็ท 

3. การพิมพเลขเรียกหนังสือ 

การพิมพเลขเรียกหนังสือ  เปนการสั่งพิมพเลขเรียกหนังสือสําหรับติดสันหนังสือหรือ
หนาปกหนังสือ ประกอบดวย  เลขหมู เลขประจําหนังสือ  ปท่ีพิมพ  และฉบับท่ี บรรณารักษ

สามารถทําไดโดยคลิกเมนู  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 11 ปอนเลขทะเบียน
หนังสือ (บาร โคด) ตามท่ีตองการ หรือเลือกสั่ ง พิมพ เลขทะเบียนหนังสือ (บาร โคด)  
มากกวา 1 ปาย ใหปอนเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน  
000020,000045,000223,000354 โดยไมตองเวนวรรค หรือเลือกสั่งพิมพเฉพาะรายการท่ี
ตองการตั้งแตวันท่ีเทาไรถึงวันท่ีเทาไร และแสดงผลขอมูลใหเรียงตาม เลขทะเบียนหนังสือ 
(บารโคด) หรือชื่อเรื่อง หรืออาจจะไมกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ระบบจะแสดงปายเลขทะเบียน
หนังสือ (บารโคด) ท้ังหมดท่ีมีอยูในฐานขอมูลของหองสมุด ดังภาพท่ี 12 และภาพท่ี 13 จากนั้น

คลิก  จะปรากฏหนาจอภาพท่ี 14 
 



 

 

หนา 7 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 11 

 

ภาพท่ี 12 

 

ภาพท่ี 13 

 



 

 

หนา 8 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 14 

ถาตองการสั่งพิมพใหออกทางเครื่องพิมพ คลิก   เพ่ือสั่งพิมพ ซ่ึงการจัดพิมพระบบไดตั้งคา     
ไวเปนขนาดกระดาษ A4 หรือ 210 x 299 มม. หรือปาย (ลาเบล) สําเร็จรูปขนาด 27 x 38 มม.      
บนกระดาษสติ๊กเกอร ขนาด A4 สําหรับใชงานกับเครื่องพิมพเลเซอรหรือเครื่องพิมพอิงคเจ็ท 

4.  การพิมพเลขทะเบียนหนังสือและเลขเรียกหนังสือ 

การพิมพเลขทะเบียนและเลขเรียกหนังสือ เปนการสั่งพิมพปายเลขทะเบียนพรอมเลข
เรียกหนังสือใหอยูในปายเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการติดสันหนังสือ บรรณารักษสามารถทําไดโดย

คลิกเมนู  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 15 ปอนเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) 
ตามท่ีตองการ หรือเลือกสั่งพิมพเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) มากกวา 1 ปาย ใหปอนเลข
ทะเบียนหนังสือค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)  เชน  000020,000045,000223,000354 เปนตน  
โดยไมตองเวนวรรค หรือเลือกสั่งพิมพเฉพาะรายการท่ีตองการตั้งแตวันท่ีเทาไรถึงวันท่ีเทาไร 
และแสดงผลขอมูลใหเรียงตามเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) หรือชื่อเรื่อง หรืออาจจะไมกําหนด
เง่ือนไขใด ๆ ระบบจะแสดงปายเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) ท้ังหมดท่ีมีอยูในฐานขอมูลของ

หองสมุด ดังภาพท่ี 16 และภาพท่ี 17 จากนั้นคลิก  จะปรากฏหนาจอภาพท่ี 18 
 



 

 

หนา 9 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 15 

 

ภาพท่ี 16 

 

ภาพท่ี 17 
 



 

 

หนา 10 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 18 

ถาตองการสั่งพิมพใหออกทางเครื่องพิมพ คลิก   เพ่ือสั่งพิมพ ซ่ึงการจัดพิมพ ระบบไดตั้งคา   
ไวเปนขนาดกระดาษ A4 หรือ 210 x 299 มม. หรือปาย (ลาเบล)สําเร็จรูปขนาด 34 x 79 มม.      
บนกระดาษสติ๊กเกอร ขนาด A4 สําหรับใชงานกับเครื่องพิมพเลเซอรหรือเครื่องพิมพอิงคเจ็ท 
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