
 

 

หนา 1 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานสถิติและรายงาน 
(Statistics & Reporting Module) 

งานสถิติและรายงาน (Statistics & Reporting Module) เปนเครื่องมือสําหรับบรรณารักษ 
ใชในการเรียกดูขอมูลสถิติและรายงานตางๆ การทํางานประกอบดวยเมนูหลัก  ไดแก รายงาน
ทะเบียนทรัพยากรหองสมุด  รายงานการยืม-คืน  รายงานสถิติหองสมุด  งานสถิติและรายงาน
สามารถเขาสูระบบได โดยคลิกเมนูงานสถิติและรายงาน ดังภาพท่ี 1 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 1 



 

 

หนา 2 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 2 

1. รายงานทะเบียนทรัพยากรหองสมดุ 

รายงานทะเบียนทรัพยากรหองสมุด แสดงรายการทรัพยากรหองสมุดท้ังหมดท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูลหองสมุด บรรณารักษสามารถใชงานไดโดยคลิกเมนู   จะปรากฏ
หนาจอ ดังภาพท่ี 3  จากนั้น คลิกท่ีรายงานทรัพยากรหองสมุด จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 4 

คลิกรายงานทรัพยากรหองสมุด 



 

 

หนา 3 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขใหแสดงรายงานจากเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) โดยกําหนด
วัน/เดือน/ป เรียงตามเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด)  หรือชื่อเรื่อง  หรือผูแตง ดังภาพท่ี 5 และ
รูปแบบการแสดงผล HTML (แบงเปนหนา ๆ)  หรือ HTML (แสดงท้ังหมด) หรือCSV Microsoft 

Excel ดังภาพท่ี 6 จากนั้นคลิก    จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 7 
 

 

ภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 6 

 



 

 

หนา 4 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 7 

ขอสังเกต  ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนท่ีมีเครื่องหมาย  ไดแก  เลขทะเบียน
หนังสือ (บารโคด) ผูแตง  ชื่อเรื่อง  หมวดหมูการจัดเก็บ  วันท่ีเพ่ิมเขาระบบ บรรณารักษสามารถ
คลิก  หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย  

 

2.  รายงานการยืม-คืน 

รายงานการยืม-คืน แสดงรายงานตาง ๆ ไดแก  ทรัพยากรคางสง  ทรัพยากรยอดนิยม ยอด
นักอาน  การจองทรัพยากร  ประวัติการยืม-คืน  การชําระคาปรับ  และรายการทรัพยากรท่ีถูกยืม 

บรรณารักษสามารถทําไดโดยคลิกเมนู  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 8 

รายงานการยืม-คืน จะแสดงเมนูยอยตาง ๆ ท่ีสามารถสั่งพิมพเปนเอกสารไดโดยคลิกท่ีขอความแตละ
เมนูยอย ดังรายละเอียดตอไปนี้  

คลิกเมนูยอยตาง ๆ 



 

 

หนา 5 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.1  ทรัพยากรคางสง  คลิกท่ีทรัพยากรคางสงจะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 9 

 

ภาพท่ี 9 

บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายงานไดโดยอางอิงจากวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 
การแสดงผลขอมูลใหเรียงตามเง่ือนไขท่ีตองการดังภาพท่ี 10  และรูปแบบการแสดงผล ดังภาพท่ี 11  

จากนั้นคลิก  ระบบจะแสดงรายงาน ดังหนาจอภาพท่ี 12 

 

ภาพท่ี 10   



 

 

หนา 6 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 11 

 

 

ภาพท่ี 12 

บรรณารักษสามารถเรียกดูขอมูลคางสงไดจากชองสุดทายเกินกําหนด (วัน) ถารายการใดมี
เครื่องหมายลบ (–) แสดงวายังไมเกินกําหนด แตถารายการใดคางสงตัวเลขจะแสดงคาตามจํานวน
วันท่ีเกินกําหนด 

ขอสังเกต ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนจะมีเครื่องหมาย  บรรณารักษสามารถคลิก 
เครื่องหมาย  หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย  

 



 

 

หนา 7 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.2  ทรัพยากรยอดนิยม  คลิกเมนูทรัพยากรยอดนิยม จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 13 
 

 

ภาพท่ี 13 

บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายงานเรียงตามเง่ือนไขท่ีตองการ ดังภาพท่ี 14  และ

รูปแบบการแสดงผล ดังภาพท่ี 15 จากนั้นคลิก  ระบบจะแสดงรายงาน ดัง
หนาจอภาพท่ี 16 

 

ภาพท่ี 14 

 

ภาพท่ี 15 



 

 

หนา 8 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 16 

บรรณารักษสามารถดูขอมูลทรัพยากรยอดนิยมไดจากชื่อเรื่องและจํานวนครั้งท่ีถูกยืม ซ่ึงระบบจะ
แสดงใหเห็นวาทรัพยากรแตละเลมมีจํานวนครั้งท่ีถูกยืมมากนอยเทาใด 

ขอสังเกต ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนจะมีเครื่องหมาย  บรรณารักษสามารถ คลิก 
 หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย  

 

2.3  ยอดนกัอาน  คลิกเมนูยอดนักอาน จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 17 
 

 

ภาพท่ี 17 
บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายงานตั้งแตวันท่ี จนถึงวันท่ี การแสดงรายงานเรียง
ตามเง่ือนไขท่ีตองการ ดังภาพท่ี 18  และรูปแบบการแสดงผล ดังภาพท่ี 19 จากนั้นคลิก 

 ระบบจะแสดงรายงาน ดังหนาจอภาพท่ี 20 



 

 

หนา 9 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 18 

 

ภาพท่ี 19 
 

 

ภาพท่ี 20 

บรรณารักษสามารถดูขอมูลยอดนักอานไดจากชื่อสมาชิก จํานวนครั้งท่ียืม จํานวนครั้งท่ีคืน 
ขอสังเกต ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนจะมีเครื่องหมาย  บรรณารักษสามารถคลิก 

 หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย  
 



 

 

หนา 10 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.4  การจองทรัพยากร  คลิกเมนูการจองทรัพยากร จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 21 
 

 

ภาพท่ี 21 

บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายงานเรียงตามเง่ือนไขท่ีตองการ ดังภาพท่ี 22  และ

รูปแบบการแสดงผล ดังภาพท่ี 23 จากนั้นคลิก  ระบบจะแสดงรายงาน ดัง
หนาจอภาพท่ี 24 

 

ภาพท่ี 22 

 

ภาพท่ี 23 



 

 

หนา 11 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 24 

บรรณารักษสามารถดูขอมูลการจองทรัพยากรของสมาชิกไดวา สมาชิกคนใด จองเม่ือไร และหาก
เปนการจองทรัพยากรเลมเดียวกัน สมาชิกคนใดเปนผูจองกอน โดยดูไดจากวันท่ีจอง 

ขอสังเกต ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนจะมีเครื่องหมาย  บรรณารักษสามารถคลิก 
 หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย  

 
 
2.5  ประวัติการยืม-คืน  คลิกเมนูประวัติการยืม-คืน จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 25 

 
 

 

ภาพท่ี 25 

บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายงานไดโดยกําหนดชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ  
การแสดงผลขอมูลใหเรียงตามเ ง่ือนไขท่ีตองการ ดังภาพท่ี 26  และรูปแบบการแสดงผล  

ดังภาพท่ี 27จากนั้นคลิก  ระบบจะแสดงรายงาน ดังภาพท่ี 28 



 

 

หนา 12 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 26 

 

ภาพท่ี 27 

 

ภาพท่ี 28 

บรรณารักษสามารถดูขอมูลประวัติการยืม-คืนของสมาชิกแตละคนได 
ขอสังเกต ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนจะมีเครื่องหมาย  บรรณารักษสามารถคลิก 

 หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย  

 



 

 

หนา 13 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.6  การชําระคาปรับ  คลิกเมนูการชําระคาปรับ จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 29 

 

ภาพท่ี 29 
บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายงานไดโดยกําหนดยอดข้ันต่ําชื่อเรื่อง เลขเรียก
หนังสือ การแสดงผลขอมูลใหเรียงตามเง่ือนไขท่ีตองการ ดังภาพท่ี 30 และรูปแบบการแสดงผล   

ดังภาพท่ี 31 จากนั้นคลิก  ระบบจะแสดงรายงาน ดังภาพท่ี 32 
 

 

ภาพท่ี 30 

 

ภาพท่ี 31 



 

 

หนา 14 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 32 

บรรณารักษสามารถใชรายงานการชําระคาปรับในการติดตามการชําระเงินของสมาชิก โดย
ดูขอมูลไดจากชองสุดทาย ยอดคาปรับ ถาสมาชิกคนใดยังมียอดคาปรับคางอยู ระบบจะแสดงเปน
จํานวนเงินตามยอด แตถาสมาชิกคนใดไมมียอดคาปรับคาง ระบบจะแสดงจํานวนเงินเปน 0 

ขอสังเกต ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนจะมีเครื่องหมาย  บรรณารักษสามารถคลิก 
 หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือ จากมากไปนอย  

 

2.7  รายการทรัพยากรที่ถูกยืม  คลิกเมนูรายการทรัพยากรท่ีถูกยืม จะปรากฏหนาจอ 
ดังภาพท่ี 33 

 

 
ภาพท่ี 33 

บรรณารักษสามารถกําหนดเง่ือนไขการแสดงรายงานไดโดยกําหนดวันท่ียืม วันท่ีกําหนดคืน        
การแสดงผลขอมูลใหเรียงตามเง่ือนไขท่ีตองการ ดังภาพท่ี 34 และรูปแบบการแสดงผล ดังภาพท่ี 35 

จากนั้นคลิก  ระบบจะแสดงรายงาน ดังภาพท่ี 36 



 

 

หนา 15 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 34 

 

ภาพท่ี 35 

 

ภาพท่ี 36 

บรรณารักษสามารถดูขอมูลไดวาทรัพยากรเลมใดถูกยืมโดยสมาชิกคนใด และจะตองสงคืนเม่ือไร 
ขอสังเกต ชื่อแตละคอลัมน ทุกคอลัมนจะมีเครื่องหมาย  บรรณารักษสามารถคลิก 

 หรือ  เพ่ือแสดงผลขอมูลจากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย  
 



 

 

หนา 16 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  รายงานสถิติหองสมุด 

รายงานสถิติหองสมุด แสดงสถิติตาง ๆ ไดแก  จํานวนประเภทสมาชิก  จํานวนประเภท
ทรัพยากรหองสมุด  จํานวนหมวดหมูการจัดเก็บ  และจํานวนการลงรายการทรัพยากรหองสมุด  

บรรณารักษสามารถเรียกดูรายงานสถิติทําไดโดยคลิกเมนู  จะปรากฏหนาจอ ดัง
ภาพท่ี 37 
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