
 

 

หนา 1 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานบริการยืม – คืน 
(Circulation Module) 

 

งานบริการยืม- คืน (Circulation Module) เปนสวนของการใหบริการยืม - คืน
ทรัพยากรหองสมุดแกสมาชิกหองสมุด การทํางานประกอบดวยเมนูหลัก ไดแก การยืม
ทรัพยากรหองสมุด  การคืนทรัพยากรหองสมุด  การเพ่ิมสมาชิกใหม และการนําเขาสมาชิก       
งานบริการยืม – คืน เขาสูระบบโดยคลิกแถบเมนูงานบริการยืม - คืน ดังภาพท่ี 1 จะปรากฏหนาจอ    
ดังภาพท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 1 



 

 

หนา 2 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 2 

1.  การยืมทรัพยากรหองสมดุ 

การยืมทรัพยากรหองสมุด สามารถคนหาขอมูลสมาชิกไดจากหมายเลขสมาชิก 
(บารโคด) หรือชื่อสมาชิก โดยปอนขอมูลในชองหมายเลขสมาชิก (บารโคด) หรือชื่อสมาชิก     
ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 3 

 

   การยืมโดยคนหาจากหมายเลขสมาชิก (บารโคด)  ใหปอนหมายเลข

สมาชิก คลิก  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 4 แสดงการใชงานสําหรับสมาชิก และแสดง
เมนูยอย เก่ียวกับสมาชิก  ไดแก  แกไขขอมูลสมาชิก  เปลี่ยนรหัสผานสมาชิก  ลบชื่อสมาชิก  
ขอมูลคาปรับ และขอมูลการยืม 
 



 

 

หนา 3 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 4 

 การยืมโดยคนหาจากช่ือสมาชิก  ปอนชื่อสมาชิก คลิก  ดังภาพท่ี 5 
จะปรากฏผลการสืบคนดังภาพท่ี 6  คลิกชื่อสมาชิก  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 7 แสดงการใช
งานสําหรับสมาชิกเชนเดียวกับการคนหาจากหมายเลขสมาชิก และแสดงเมนูยอยเก่ียวกับสมาชิก 
ไดแก  แกไขขอมูลสมาชิก  เปลี่ยนรหัสผานสมาชิก  ลบชื่อสมาชิก  ขอมูลคาปรับ และขอมูลการยืม 

 

 

ภาพท่ี 5 

คลิก 

เมนูยอย 



 

 

หนา 4 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี 7 

  1.1  การใชงานสําหรับสมาชิก  แสดงรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิก  ไดแก 
การยืมโดยปอนเลขทะเบียนหนังสือ (บาร โคด) ขอมูลทรัพยากรหองสมุดท่ียืม ขอมูล
ทรัพยากรหองสมุดท่ียืม และประวัติขอมูลสมาชิก วิธีการทํางานดังรายละเอียดดังตอไปนี้  

1)  ยืมทรัพยากรหองสมุดโดยปอนเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด)          

ท่ีตองการยืม ใหคลิก  ดังภาพท่ี 8 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 9 

 

ภาพท่ี 8 
 

คลิก 



 

 

หนา 5 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรณีท่ีบรรณารักษใชเครื่องอานบารโคด ใหวางตําแหนงเคอรเซอรในชองเลขทะเบียนหนังสือ 
(บารโคด) ท่ีตองการยืมและเปลี่ยนแปนพิมพเปนภาษาอังกฤษ ยิงเครื่องอานบารโคดบนแถบ
บารโคดเลขทะเบียนหนังสือของหนังสือเลมนั้น จะปรากฏขอมูลทรัพยากรหองสมุดท่ียืม
เชนเดียวกัน  
 

 
ภาพท่ี 9 

นอกจากนี้ ระบบไดตั้งคาใหบรรณารักษสามารถกําหนดวันคืนหนังสือไดดวยตนเอง โดย

คลิก  ดังภาพท่ี 10 จากนั้นเลือกกําหนดวัน เดือน ปตามท่ีตองการ คลิก  จะ
ปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 11 
 

 
ภาพท่ี 10 

 
ภาพท่ี 11 



 

 

หนา 6 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เม่ือสมาชิกยืมทรัพยากรหองสมุดจะปรากฏรายละเอียดการยืม  ไดแก  วันท่ียืม  ประเภท
ทรัพยากร เลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด)  ชื่อเรื่อง  ผูแตง  วันกําหนดคืน  ยืมตอ  และ        
เกินกําหนด 

   กําหนดคืน  แสดงวัน เดือน ปท่ีสมาชิกตองสงหนังสือคืน 
  ยืมตอ  แสดงการตออายุเวลาการยืมหนังสือเม่ือถึงวันกําหนดสง โดยคลิกท่ีคําวา “ตอ

อาย”ุ ระบบจะคํานวณวันกําหนดคืนใหม ดังภาพท่ี 12 
   เกินกําหนด  แสดงจํานวนวันท่ีเกินกําหนด 

   พิมพขอมูลการยืม สามารถพิมพไดโดยคลิก  จะปรากฏหนาจอ       
ดัง ภาพท่ี 13 

ภาพท่ี 12 

 
ภาพท่ี 13 



 

 

หนา 7 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใหเลือกเครื่องพิมพท่ีจะพิมพ คลิก  โปรแกรมจะพิมพเอกสารใบยืมทางเครื่องพิมพ      
ท่ีกําหนดไว 

2 )   ข อ มู ล ท รั พ ย า ก ร ห อ ง ส มุ ด ท่ี จ อ ง  ส ม า ชิ ก ต อ ง ก า ร ยื ม
ทรัพยากรหองสมุดท่ีถูกยืมไปแลว บรรณารักษสามารถทําไดโดยปอนเลขทะเบียนหนังสือ 

(บารโคด) ท่ีตองการจอง คลิก  ดังภาพท่ี 14  รายการจองจะปรากฏข้ึนในสวนของขอมูล
ทรัพยากรหองสมุดท่ีจอง  ดังภาพท่ี 15  ถาตองการยกเลิกการจองใหคลิกลบในชองยกเลิก 
ระบบจะทําการลบรายการจอง 

 

 
ภาพท่ี 14 

 
ภาพท่ี 15 

 
 

 
 
 

การจองทรัพยากรหองสมุด สามารถจองไดเฉพาะทรัพยากรหองสมุดท่ีถูกยืมออกไป
โดยสมาชิกคนอ่ืนเทานั้น 



 

 

หนา 8 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3)  ขอมูลสมาชิก  แสดงขอมูลของสมาชิก และขอมูลการยืมดังปรากฏ
ภาพท่ี 16 

 
ภาพท่ี 16 

1.2  แกไขขอมูลสมาชิก  แสดงชองขอมูลของสมาชิกท่ีตองการแกไข 

สามารถทําไดโดย คลิก  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 17 
 

 
ภาพท่ี 17 



 

 

หนา 9 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บรรณารักษสามารถแกไขขอมูลแตละชองไดตามความตองการ ยกเวน ชองหมายเลข
สมาชิก (บารโคด) หามแกไขเด็ดขาด เพราะระบบกําหนดใหโดยอัตโนมัติ  ถาตองการเปลี่ยน

รูปภาพสมาชิกใหมใหคลิก  ระบบจะถามยืนยันการลบรูปภาพดังภาพท่ี 18 

  

ภาพท่ี 18 

คลิก  รูปภาพจะถูกลบออก  ถาตองการใสรูปภาพใหม คลิก  เพ่ือเลือก

ไฟลรูปภาพ เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิก  หรือยกเลิก คลิก   ดังภาพท่ี 19 

 

 
ภาพท่ี 19 

1.3  เปลี่ยนรหัสผาน สามารถทําไดโดยคลิก             
จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 20  ปอนรหัสผานของสมาชิกท่ีตองการเปลี่ยนใหม ใหใชตัวเลขไมนอย

กวา 6 หลัก  คลิก  หรือยกเลิก คลิก  
 

 
 

ภาพท่ี 20 



 

 

หนา 10 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.4  ลบรายการ  บรรณารักษตองการลบชื่อสมาชิกจากการเปนสมาชิกของ

หองสมุด สามารถทําไดโดยคลิก  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 21 แสดงรายละเอียด
รายการทรัพยากรหองสมุดท่ีสมาชิกคางสงอยู และไมสามารถลบรายชื่อสมาชิกได จนกวาสมาชิก
จะคืนทรัพยากรหองสมุดเรียบรอย ถาสมาชิกไมมีรายการคางสงจะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 22 

 

ภาพท่ี 21 

 

ภาพท่ี 22 

ระบบจะถามยืนยันการลบสมาชิก ถาตองการลบคลิก   หรือยกเลิกคลิก  หรือ

ระงับคลิก  เปนการระงับการยืมทรัพยากรหองสมุดชั่วคราวโดยไมตองลบสมาชิกจะปรากฏ
หนาจอดังภาพท่ี 23 

 

 

ภาพท่ี 23 
ถ า ต อ งการ ยก เ ลิ กกา ร ระ งับยื มทรั พย ากรห อ งส มุด  ส ามา รถ ทํ า ได โ ดยคลิ ก เ มนู 

  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 24 



 

 

หนา 11 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  

ภาพท่ี 24 

ใหไปท่ีรายการ สถานะ คลิกเลือก ปกติ จากนั้นคลิก  สมาชิกจะสามารถกลับมายืม
ทรัพยากรหองสมุดไดเหมือนเดิม ดังภาพท่ี 25 และ 26 



 

 

หนา 12 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

  
 

ภาพท่ี 25 
 

  
 

ภาพท่ี 26 
 
 



 

 

หนา 13 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.5  ขอมูลคาปรับ  แสดงรายละเอียดขอมูลจากหนังสือเกินกําหนด หรือ    

ทําหนังสือหาย บรรณารักษสามารถทําไดโดยคลิก  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 27 
 

 

ภาพท่ี 27 

ระบบจะแสดงขอมูลคาปรับ  ไดแก  รายละเอียดคาปรับ  เปลี่ยนแปลงขอมูลคาปรับ และ
คํานวณจํานวนเงินคาปรับใหอัตโนมัติเม่ือการยืมหนังสือเกินกําหนด ดังภาพท่ี 28 

 

ภาพท่ี 28 

รายการเปลี่ยนแปลงขอมูลคาปรับ สามารถเลือกรายการ ไดแก  คาประกัน  คาปรับ  ชําระเงิน  
 - คาประกัน  หมายถึง  เงินท่ีบรรณารักษเรียกเก็บลวงหนาไวเปนคาเสียหาย

ตางๆ อันเกิดข้ึนจากการกระทําของสมาชิก 
  - คาปรับ  หมายถึง  เงินท่ีสมาชิกตองชําระ กรณีท่ีสมาชิกทําหนังสือหาย หรือ

หนังสือเกินกําหนด  
  - ชําระเงิน  หมายถึง  เงินท่ีสมาชิกชําระเงินใหแกหองสมุดท้ังเงินคาปรับและ
คาหนังสือเกินกําหนด 

ใหเลือกรายการชําระเงิน โดยปอนจํานวนเงินท่ีตองการชําระ คลิก   ระบบจะลบ
จํานวนเงินท่ีคางชําระ ดังภาพท่ี 29  
 



 

 

หนา 14 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

ภาพท่ี 29 
กรณีสมาชิกทําหนังสือหายตองการชําระเปนเงิน บรรณารักษทําไดโดยเลือกรายการ คาปรับ 
ปอนรายละเอียด และปอนจํานวนเงิน ระบบจะคํานวณเงินท่ีสมาชิกตองชําระท้ังหมด ดังภาพท่ี 
30 และ 31 
 

 
 

ภาพท่ี 30 
 

 
 

ภาพท่ี 31 
เม่ือสมาชิกตองการชําระเงิน ใหเลือกรายการชําระเงิน และปอนรายละเอียดและจํานวนเงิน         
ท่ีตองการชําระ คลิก  ระบบจะลบจํานวนเงินท่ีคางชําระ ดังภาพท่ี 32 จะปรากฏ
หนาจอดังภาพท่ี 33 

เลือกชําระเงิน 



 

 

หนา 15 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 
 

ภาพท่ี 32 
 

 
ภาพท่ี 33 

 



 

 

หนา 16 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.6  ขอมูลการยืม  แสดงรายละเอียดขอมูลการยืมของสมาชิก สามารถทํา

ไดโดย คลิก  จะแสดงตารางขอมูลการยืม  ไดแก  เลขทะเบียนหนังสือ 
(บารโคด)       ชื่อเรื่อง  ผูแตง  สถานะ  วันท่ียืม  กําหนดคืน ดังปรากฏหนาจอภาพท่ี 34 และ
สามารถคลิกลงบนชื่อเรื่องท่ีตองการจะปรากฏขอมูลบรรณานุกรม ดังภาพท่ี 35 

 

 

ภาพท่ี 34 

 

ภาพท่ี 35 

2.  การคืนทรัพยากรหองสมดุ 

การคืนทรัพยากรหองสมุดของสมาชิก สามารถทําไดโดย คลิก         
จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 36  

 



 

 

หนา 17 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ภาพท่ี 36 

ปอนเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) หรือคนหาตามท่ีตองการคืน คลิก   หรืออาจใชเครื่อง
อานบารโคดวางเคอรเซอรในชองเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) เครื่องอานบารโคดจะอานขอมูล
ใหเชนเดียวกัน รายการท่ีคืนก็จะปรากฏในตารางยืนยันการคืน จากนั้นคลิกในชอง  

เครื่องหมาย  สําหรับยืนยันรายการท่ีตองการคืน เลือกคลิก   หรือ 

 ถาเลือกยืนยันการคืนท้ังหมด ไมตองคลิกในชอง  จะสามารถคืนไดเชนกันดัง
ภาพท่ี 37 และ 38 

 

ภาพท่ี 37 

 

ภาพท่ี 38 



 

 

หนา 18 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรณีสมาชิกยืมเกินกําหนด ระบบจะคํานวณเงินท่ีตองชําระใหโดยอัตโนมัติ และแสดงจํานวนเงิน    
ท่ีตองชําระ สมาชิกจะตองชําระเงินยืมเกินกําหนด จึงจะสามารถยืมครั้งตอไปได ดังภาพท่ี 37 
 

 

ภาพท่ี 39 

กรณีหนังสือฉบับท่ีสมาชิกไดจองไว เม่ือหนังสือท่ีจองไว สมาชิกอีกคนหนึ่งไดนํามาคืน ระบบจะ
ทําการคืนและจะปรากฏขอความการจองหนังสือฉบับนี้ ดังภาพท่ี 40 
 

 

ภาพท่ี 40 

3.  การเพ่ิมสมาชิกใหม 

การเพ่ิมสมาชิกใหม บรรณารักษสามารถทําไดโดยคลิกเมนู  จะ
ปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 41 



 

 

หนา 19 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 41 

ปอนขอมูลสมาชิกใหม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ประเภทสมาชิก เลือกประเภทสมาชิก สามารถกําหนดประเภทสมาชิกไดจาก

เมนูงานจัดการและบริหารระบบ ดังภาพท่ี 42 
 

 
 

ภาพท่ี 42 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนา 20 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สถานะ  เลือกสถานะปกติ  สถานะมี 2 แบบคือ ปกติ  ระงับ  
 (ระงับการใชงานชั่วคราว) ดังภาพท่ี 43 

 
 

ภาพท่ี 43 
  หมายเลขสมาชิก (บารโคด) บรรณารักษสามารถกําหนดบารโคดดวยตนเอง หรือ 
     ใหระบบ สรางข้ึนอัตโนมัติ ถาตองการใหระบบสราง 

     อัตโนมัติ คลิกในชอง หมายเลขสมาชิก (บารโคด)  
     อัตโนมัติ บรรณารักษควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งไมสามารถ 
     ใชปนกัน ท้ังสองวิธี 
  รหัสผูใช   กําหนดรหัสผูใชเปนภาษาอังกฤษสําหรับล็อกอินเขาสูระบบ 
     จากหนา OPAC 

  รหัสผาน   กําหนดรหัสผานใหใชตัวเลขไมนอยกวา 6 หลัก 

  คํานําหนาช่ือ   ปอนคํานําหนาชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย  เด็กหญิง 
  ช่ือ    ปอนชื่อของสมาชิก 

  นามสกุล   ปอนชื่อสกุลของสมาชิก 

  ระดับช้ัน/ตําแหนง  ถาสมาชิกเปนครู ใหปอน กลุมสาระการเรียนรู...   
                                           หรือขอมูลตามความตองการ 

     ถาสมาชิกเปนนักเรียน ใหปอนระดับชั้นท่ีนักเรียน 
     กําลังศึกษาอยู หรือขอมูลตามความตองการ 

  อีเมล    ปอนอีเมลของสมาชิกท่ีติดตอไดสะดวก 

  ท่ีอยู    ปอนท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 

  เบอรโทรศัพท   ปอนเบอรโทรศัพทมือถือ หรือโทรศัพทบาน 

   รูปสมาชิก   คลิก  เพ่ือเลือกไฟลภาพสมาชิกท่ีอยูใน 
      เครื่องคอมพิวเตอร ดังภาพท่ี 44 



 

 

หนา 21 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 44 

เม่ือปอนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว คลิก  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือยกเลิกคลิก      
ดังภาพท่ี 45 



 

 

หนา 22 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 45 

 

 
 
 

4.  การนําเขาขอมูลสมาชิก 

การนําเขาขอมูลสมาชิก เปนการสรางขอมูลสมาชิกอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถชวยให
บรรณารักษนําเขาขอมูลสมาชิกครั้งละหลายคน  โดยใชรูปแบบไฟล CSV  ดวยการดาวนโหลด
ไฟลตนแบบท่ีระบบไดกําหนดรูปแบบไว ซ่ึงในเครื่องคอมพิวเตอรตองมีโปรแกรม Microsoft 

Excel ตั้งแตรุน 2003 ข้ึนไป การนําเขาขอมูลสมาชิกใหคลิกเมนู  จะปรากฏ
หนาจอ ดังภาพท่ี 46 

ระบบหองสมุดไดกําหนดหมายเลขสมาชิก (บารโคด) อัตโนมัติ โดยเริ่มจาก 00001 
หากบรรณารักษตองการกําหนดหมายเลขสมาชิก (บารโคด) ดวยตนเอง ระบบจะสราง
บารโคดนําตัวเลขคาสูงสุดมา run ตอในครั้งถัดไป 



 

 

หนา 23 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 46 
บรรณารักษคลิก เพ่ือดาวนโหลดรูปแบบตารางการปอนขอมูลสมาชิกจะปรากฏ
หนาจอ ดังภาพท่ี 47 

 

ภาพท่ี 47 

ระบบจะถามใหเปดไฟล (Open with) หรือบันทึกไฟล (Save File)  ใหเลือกบันทึกไฟล (Save File)  

จากนั้นคลิก  เพ่ือบันทึกไฟล ไฟลท่ี Save ชื่อวา “mbr_csv_template” ขอ
ควรระวัง  ไมควรคลิกเลือก Open with เพราะอาจทําใหขอมูลสูญหายได 
จากนั้นเปดไฟล csv_template ท่ีไดทําการบันทึกไวดวยโปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏ
หนาจอดังภาพท่ี 48 
 

คลิกไฟลนี้เปนตนแบบ 



 

 

หนา 24 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 48 

แถวท่ี 1 เปนหัวขอท่ีจะตองปอนขอมูลในแตละคอลัมน ใหปอนขอมูลตั้งแตแถวท่ี 2        
เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

A mbrid ชองนี้ไมตองปอนขอมูล ใหเวนวางไว 
B barcode_nmbr หมายเลขสมาชิก (บารโคด) ระบบจะตั้งใหอัตโนมัติ     

ใหเวนวางไว  นอกจากบรรณารักษตองการกําหนดข้ึนเอง      
ใหปอนหมายเลขในชองนี้ 

C username รหัสผูใช ใหกําหนดรหัสผูใชสาํหรับล็อกอินเขาสูระบบ
หนาการสืบคนทรัพยากรหองสมุด (OPAC) 

D pwd  รหัสผาน ใหกําหนดรหัสผานสําหรับล็อกอินเขาสูระบบ
หนาการสืบคนทรัพยากรหองสมุด (OPAC) 

E pre_name คํานําหนาชื่อ ใหปอนคํานําวา  นาย  นาง  นางสาว  
เด็กชาย  เด็กหญิง 

F first_name ชื่อ ใหปอนชื่อของสมาชิก 
G last_name นามสกุล ใหปอนชื่อสกุลของสมาชิก 
H degree ระดับชั้น/ตําแหนง ใหปอนขอมูลตามความตองการของ

บรรณารักษเชนเดียวกับการเพ่ิมสมาชิกใหม  
I address ท่ีอยู ใหปอนท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 
J home_phone เบอรโทรศัพท ใหปอนเบอรโทรศัพทมือถือ หรือเบอร

โทรศัพทบาน 
K e-mail อีเมล ใหปอนอีเมลของสมาชิกท่ีติดตอไดสะดวก 

 



 

 

หนา 25 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวอยาง 

 

ภาพท่ี 49 

เม่ือปอนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว คลิก   เพ่ือปดโปรแกรม 

 

โปรแกรมจะเปดหนาตางถามยืนยันการบันทึก ดังหนาจอภาพท่ี 50 

 

ภาพท่ี 50 

ใหคลิก    ระบบจะเปดข้ึนอีก 1 หนาตาง ดังหนาจอภาพท่ี 51 

 

ภาพท่ี 51 

คลิกปดโปรแกรม 



 

 

หนา 26 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใหคลิก  ระบบจะบันทึกขอมูล และปดหนาจอของไฟล CSV จากนั้นใหเปดหนาจอ

การนําเขาขอมูลสมาชิก คลิก  ดังภาพท่ี 52 จะปรากฏหนาจอภาพท่ี 53 
 

 

ภาพท่ี 52 

 

ภาพท่ี 53 
 

เลือกไฟล mbr_csv_template คลิก  ไฟลท่ีเลือกจะแสดงในชองดังภาพท่ี 54 
   

 
ภาพท่ี 54 

ใหกําหนดคาตั้งตนประเภทสมาชิก ดังภาพท่ี 55  ในการนําเขาขอมูลแตละครั้งจะตองกําหนด
ประเภทสมาชิกประเภทเดียวกัน เชน สมาชิกนักเรียน รายชื่อท่ีนําเขาท้ังหมดตองเปนนักเรียน

คลิก Browse 

ไฟล mbr_csv_template 
 



 

 

หนา 27 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เทานั้น เปนตน จากนั้นคลิก  ระบบจะนําเขาขอมูลและแสดงขอความแจงเตือนให
ทราบ ดังภาพท่ี 56 
 

 

ภาพท่ี 55 

 

ภาพท่ี 56 

หลังจากนําเขาขอมูลดวยไฟล mbr_csv_template ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง โดยเขา
ไปสืบคนสมาชิกพ่ือสมาชิกท่ีเพ่ิมใหม ซ่ึงสามารถแกไขหรือเพ่ิมขอมูลไดตามความตองการ 

ขอความแจงเตือน 
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