
 

 

หนา 1 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การสํารองขอมูล 
(Backup) 

 
ขอมูลเปนสิ่งสําคัญของระบบงานหองสมุด ถาขอมูลสูญหายหรือผิดพลาดอาจสงผลถึง

ระบบงานหองสมุดจนไมสามารถใหบริการ และฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดเสียหายได  ดังนั้น 
บรรณารักษควรรูจักการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล เม่ือเกิดปญหาจะไดสามารถแกไข
เบื้องตนได  เชน  โปรแกรมเสียหาย  เครื่องคอมพิวเตอรหรือฮารดิสกชํารุดเสียหาย  เปนตน   

1.  การสํารองขอมูล 
การสํารองขอมูล (Backup) เปนการคัดลอกหรือทําสําเนาขอมูลไปยังสื่อบันทึกอ่ืน เชน 

External Hard Drive, CD, DVD  เปนตน  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ไดจัดทําระบบในการ
สํารองขอมูล  ไดแก  การสํารองขอมูลท้ังหมด (full_backup) โดยจะทําการสํารองขอมูล
ทรัพยากรหองสมุดท้ังหมด  ไดแก  ขอมูลบรรณานุกรม  ขอมูลสมาชิก  ขอมูลบริการยืม-คืน 
ขอมูลรูปภาพปกหนังสือ  และรูปภาพสมาชิก  วิธีการสํารองขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1  เปด XAMPP Control Panel  คลิก  เพ่ือหยุดการทํางานของฐานขอมูล 
MySQL ดังหนาจอภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 

คลิก Stop 



 

 

หนา 2 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2   หลัง MySQL จะหายไป แสดงวา MySQL ไดหยุดทํางานแลวดัง
หนาจอภาพท่ี 2 จากนั้นคลิก  เพ่ือปดหนาจอดังกลาว 

 

ภาพท่ี 2 

1.3  เขาไปท่ี My Computer เลือก Drive D ซ่ึงเปน Drive ท่ีเราติดตั้งระบบหองสมุด
อัตโนมัติ สพฐ. ไว จะปรากฏโฟลเดอร web  

1.4  ใหดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร web ดังภาพท่ี 3 จะปรากฏโฟลเดอร xampp ดังภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 3 

ดับเบ้ิลคลิก web 

คลิก Exit 



 

 

หนา 3 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 4 

1.5  ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร xampp จะปรากฏโฟลเดอรและไฟลตางๆ ดังภาพท่ี 5         
ใหดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร security จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี 5 

ดับเบ้ิลคลิก xampp 

ดับเบ้ิลคลิก security 



 

 

หนา 4 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 6 
1.6  ดับเบิ้ลคลิกไฟล full_backup ดังภาพท่ี 7 เม่ือสํารองขอมูลเสร็จเรียบรอย จะ

ปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 7 

ดับเบ้ิลคลิก full_backup 



 

 

หนา 5 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 8 
1.7  กด Enter ท่ีคียบอรดหนาจอภาพท่ี 8 จะถูกปด หมายถึงระบบจะทําการสํารอง

ขอมูลเสร็จเรียบรอย 
1.8  ใหยอนกลับไปเปดโฟลเดอร D:\web จะพบวามีโฟลเดอร backup นั่นหมายความ

วาไฟลสํารองขอมูลอยูในโฟลเดอร backup แลว ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร backup ดังภาพท่ี 9          
จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 10 

 

ภาพท่ี 9 

ดับเบ้ิลคลิก backup 



 

 

หนา 6 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 10 

1.9  ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร full ดังภาพท่ี 10  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 11 แสดง
โฟลเดอรท่ีถูกสํารองขอมูลไว  ไดแก  2011-27-06_0230 หมายถึงป วัน เดือน (2011-27-06) 
และเวลาท่ีสํารองขอมูล (0230) 

 

 

ภาพท่ี 11 

 

ดับเบ้ิลคลิก full 



 

 

หนา 7 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.10  ขอสังเกต หนาจอภาพท่ี 11 แสดงโฟลเดอรท่ีสํารองขอมูลหลายครั้งหลาย
โฟลเดอรเรียงตามป-วันท่ี-เดือน-เวลา ดังนั้น ถาตองการสํารองขอมูล บรรณารักษควรคัดลอก 
(Copy) ขอมูลไปไวยังสื่อบันทึกอ่ืน เชน แผน CD แผน DVD  เปนตน ใหคัดลอกโฟลเดอร 
backup โดยคลิกขวา เลือกคัดลอก (Copy) ดังหนาจอภาพท่ี 12 และนําไปวาง (Paste) ไวยัง 
Desktop เพ่ือเขียนใสแผน CD, DVD หรือคัดลอกไปยัง External Hard Drive 

 

ภาพท่ี 12 

คลิกขวาเลือกคัดลอก (Copy) 



 

 

หนา 8 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.11  เม่ือสํารองขอมูลเปนระยะๆ จะทําใหมีโฟลเดอรมากเพ่ิมข้ึน ซ่ึงขอมูลในโฟลเดอร
บางสวนจะซํ้ากัน  ดังหนาจอภาพท่ี 13 บรรณารักษควรคัดลอก (Copy) เฉพาะโฟลเดอรวันท่ี
ลาสุด และลบ (Delete) โฟลเดอรวันท่ียอนหลังออกจากระบบ เพ่ือเปนการประหยัดพ้ืนท่ีในการ
เก็บขอมูล 

 

ภาพท่ี 13 

1.12  เม่ือสํารองขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหกลับไปเปด XAMPP Control Panel คลิก 
 เพ่ือใหฐานขอมูล MySQL ทํางาน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. จะสามารถใชงานได

ตามปกติ 

2.  ขอเสนอแนะในการสํารองขอมูล 

การสํารองขอมูลจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. มีขอเสนอแนะท่ีควรสังเกตดังนี้ 

2.1  กอนท่ีจะทําการสํารองขอมูลจะตองหยุดการทํางานของฐานขอมูล MySQL กอน 
โดยเขาไปท่ี XAMPP Control Panel และคลิก  หลังฐานขอมูล MySQL รอจนกระท่ัง

ฐานขอมูล MySQL หยุดทํางาน (  หลังฐานขอมูล MySQL หายไป) ดังหนาจอภาพ
ท่ี 14 



 

 

หนา 9 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 14 

2.2  เม่ือสํารองขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหกลับไปเปด XAMPP Control Panel  
คลิก  เพ่ือใหฐานขอมูล MySQL ทํางาน ระบบจึงจะสามารถทํางานไดเหมือนเดิม 
ดังภาพท่ี 15 

 

ภาพท่ี 15 

 

 

 



 

 

หนา 10 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.3  การสํารองขอมูล ควรทําสัปดาหละ 1 ครั้ง หรืออยางนอย 2 สัปดาหตอ 1 ครั้ง 
2.4  เม่ือระบบไดสํารองขอมูลแลว ใหสังเกตวาการเก็บขอมูลเปนโฟลเดอรแยกตาม  

ป-วัน-เดือน-เวลา ดังภาพท่ี 16 ขอมูลจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกครั้งท่ีมีการสํารองขอมูล
ใหมใหลบโฟลเดอรขอมูลเดิมออกจากระบบและสื่อบันทึกอ่ืนดวย เพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บ อีกท้ังยังไมเกิดความสับสนในการกูคืนขอมูล 

 

 

ภาพท่ี 16 

2.5  การคัดลอก (Copy) ขอมูลท่ีสํารองไวเพ่ือจัดเก็บในสื่อบันทึกอ่ืน ใหคัดลอก
โฟลเดอร backup เพ่ือใหการเรียกขอมูลกลับมาทํางานไดอยางสมบูรณ ดังภาพท่ี 17 หามมิให

คัดลอกเฉพาะโฟลเดอร  เพราะจะทําใหไมสามารถกูคืนขอมูลได 
 

 

ภาพท่ี 17 

 



 

 

หนา 11 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.6  การสํารองขอมูลเปนการคัดลอกขอมูลเก็บไว ในสื่อบันทึกอ่ืน เม่ือเครื่อง
คอมพิวเตอรเกิดปญหาหรือไมสามารถใชงานได เราสามารถนําขอมูลท่ีคัดลอกเก็บไวกลับไปใช
งานได  ดังนั้น เม่ือคัดลอกโฟลเดอร backup แลว ควรเขียนใสแผน CD, DVD, External Hard 
Drive หรือเก็บไวในคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนท่ีมิใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งระบบหองสมุด
อัตโนมัติ สพฐ. 

 2.7  กรณีระบบไมสามารถหยุดการทํางานของฐานขอมูล MySQL ใหดําเนินการดังนี้ 

 1)  คลิก Stop ฐานขอมูล MySQL ระบบไมสามารถ Stop ฐานขอมูลได และ
ปรากฏขอความ ดังภาพท่ี 18 

 

 

ภาพท่ี 18 

 

 

 

 

 

ขอความ Error 



 

 

หนา 12 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2)  คลิก   ดังภาพท่ี 19 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 20 
 

 

ภาพท่ี  19  

 

ภาพท่ี 20 

คลิก SCM… 



 

 

หนา 13 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3)  ชอง Name ใหหาฐานขอมูลชื่อ MySQL  และคลิก MySQL ดังภาพท่ี 21           

จะปรากฏขอความดานซายมือ ดังภาพท่ี 22 

 

ภาพท่ี 21 

 

ภาพท่ี 22 

 

 

คลิก MySQL 



 

 

หนา 14 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4)  คลิก Stop the service ดังภาพท่ี 23  ระบบจะเริ่มทํางานเพ่ือหยุดการทํางาน
ของฐานขอมูล MySQL ดังภาพท่ี 24 

 

 

ภาพท่ี 23 

 

ภาพท่ี 24 

 

 

คลิก Stop 



 

 

หนา 15 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5)  ใหรอสักครูเม่ือฐานขอมูล MySQL หยุดการทํางาน จะข้ึนขอความวา 
“Stop the service” และชองสถานะ (Status) คําวา “Started” จะไมปรากฏ ดังภาพท่ี 25  
หมายถึงระบบไดหยุดการทํางานของฐานขอมูล MySQL เรียบรอยแลว  บรรณารักษ 

สามารถทําการสํารองขอมูล (Backup) ตามวิธีการไดอธิบายรายละเอียดไวแลว 
 

 

ภาพท่ี 25 
2.8  กรณีระบบไมสามารถสํารองขอมูล (Backup) ได ใหตรวจสอบวาในเครื่อง

คอมพิวเตอรมีโปรแกรม robocopy หรือไม ดังนี้ 
1)  คลิก Start เลือก Run ดังภาพท่ี 26  คลิก Run จะปรากฏดังภาพท่ี 27 

และพิมพคําสั่ง cmd ในชอง Open คลิก OK จะปรากฏหนาจอภาพท่ี 28 



 

 

หนา 16 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ภาพท่ี 26 

 
ภาพท่ี 27 

 

ภาพท่ี 28 



 

 

หนา 17 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2)  พิมพ robocopy ดังหนาจอภาพท่ี 29  กด Enter จะปรากฏหนาจอดังภาพ
ท่ี 30 และภาพท่ี 31 

 

ภาพท่ี 29 

 

ภาพท่ี 30 

3)   จากหนาจอภาพท่ี 30 แสดงรายละเอียดวามีโปรแกรม robocopy อยูในเครื่อง
คอมพิวเตอรแลว บรรณารักษสามารถทําการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลตามวิธีการท่ีไดอธิบายไว
แลว 

4)  ถาหนาจอปรากฏดังภาพท่ี 31 แสดงวาในเครื่องคอมพิวเตอรไมมีโปรแกรม 
robocopy   

พิมพ robocopy 



 

 

หนา 18 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 31 

โดยแสดงรายละเอียดขอความวา 

 

ใหพิมพ exit ตอทายขอความวา c:\Documrnts and Settings\Administrator>exit  

 

หนาจอ cmd.exe จะถูกปด จากนั้นใหบรรณารักษทําการติดตั้งโปรแกรม robocopy โดยเลือก
โปรแกรม rktools ซ่ึงมีใหไวในแผนซีดีโปรแกรมระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. แลว โดย
ดับเบิ้ลคลิกไฟล rktools และทําตามข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ บรรณารักษจึง
ทําการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลตามวิธีการไดอธิบายไวแลว 

3.  การกูคืนขอมูล 

เม่ือเกิดปญหาหรือความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งระบบ  ใหบรรณารักษทํา
การติดตั้งระบบใหมและกูคืนขอมูลท่ีสํารองไวกลับมาใชงานไดดังเดิม โดยไมตองบันทึกขอมูลใหม
ท้ังหมด การกูคืนขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1  ติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ใหมท่ี Drive D จากนั้นใหคัดลอกโฟลเดอร 
backup ท่ีไดเก็บขอมูลสํารองไวในสื่อบันทึกอ่ืน 

3.2  ไปท่ี My Computer ดับเบิ้ลคลิก Drive D จะพบโฟลเดอร web ดังภาพท่ี 32 
ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร web จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 33 แสดงโฟลเดอร XAMPP 

พิมพ exit 



 

 

หนา 19 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 32 

 

ภาพท่ี 33 

3.3  คลิกขวาเลือกวาง (Paste) เพ่ือวางโฟลเดอร backup ท่ีคัดลอกจากสื่อบันทึกอ่ืน     
จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 34 ใหดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร backup จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 35 

ดับเบ้ิลคลิก web 



 

 

หนา 20 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 34 

 

ภาพท่ี 35 

3.4  ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร full จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 36 แสดงโฟลเดอรท่ีได
สํารองขอมูลไว ถาหากพบโฟลเดอรหลายโฟลเดอร ใหบรรณารักษเลือกโฟลเดอรท่ีตองการกูคืน
ขอมูลโดยเลือกจากวันท่ีและเวลาท่ีตองการ ซ่ึงควรเลือกโฟลเดอรลาสุดเพราะจะไดขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน ใหดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอรท่ีตองการจะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 37 

 

ดับเบ้ิลคลิก backup 

ดับเบ้ิลคลิก full 



 

 

หนา 21 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 36 

 

ภาพท่ี 37 

 

 

 

 

 

 

ดับเบ้ิลคลิก Folder 

ดับเบ้ิลคลิก restore 



 

 

หนา 22 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.5  ดับเบิ้ลคลิกไฟล restore ดังภาพท่ี 38 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 39 
 

 

ภาพท่ี 38 

3.6  ระบบจะถามยืนยันวาจะกูคืนขอมูลใชหรือไม ถายืนยันใหกดปุม y ท่ีคียบอรด    
ถาไมยืนยันใหกดปุม n เม่ือกดปุม y ท่ีคียบอรดแลว จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 40 

 

 

ภาพท่ี 39 

 

 



 

 

หนา 23 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.7  ระบบทําการกูคืนขอมูล ใหรอจนกระท่ังหนาจอหยุด และแสดงหนาจอ ดังภาพท่ี 40 
 

 

ภาพท่ี 40 
3.8  กดปุม Enter ท่ีคียบอรด หนาจอภาพท่ี 40 จะถูกปดไป เปนอันวาระบบไดกูคืน

ขอมูลเสร็จเรียบรอย 
3.9  เม่ือกูคืนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหกลับไปเปด XAMPP Control Panel คลิก 

 เพ่ือใหฐานขอมูล MySQL ทํางาน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. จะสามารถทํางาน
ไดตามปกติ 

3.10  ขอควรระวัง การกูคืนขอมูลตองติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ใหม        
ใน Drive D ใหเรียบรอยกอน แลวจึงนําขอมูลท่ีสํารองไว  ไดแก  โฟลเดอร backup ใหคัดลอก 
(Copy) ไปไวยังตําแหนง D:\web\ 
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