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คูมือการใชงานเว็บไซต   
ระบบหองสมุดออนไลน Online Library System (ผูดูแลระบบ) 

 
 
 

 

รูปท่ี 1.1 หนา login เขาสูระบบ 

หนาแรกของการใชงานระบบหองสมุดออนไลน ในสวนของผูดูแลระบบ จากรูปท่ี 1.1 จะมีชอง 
Username และ Password ผูดูแลระบบสามารถเขาไปเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ในระบบหรือสามารถเขาไปแกไข
ขอมูลตางๆของระบบ จากนั้นจะยกตัวอยางการเขาสูระบบของผูใชระบบตอไป จากรูปท่ี 1.1 เมื่อ Login 
โดย admin แลวก็จะเขาสูหนาจัดการขอมูลตางๆ ดังรูปท่ี 1.2   

 

รูปท่ี 1.2 ลิงคท้ังหมดท่ีผูดูแลระบบสามารถเขาไปจัดการได 
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Admin คือผูดูแลระบบท้ังหมด จากรูปท่ี 1.2 ในกรอบสีแดง Admin สามารถจัดการกับระบบสารสนเทศ 
โดยแบงออกเปนดานตางๆ ดังนี ้

1. จัดการดานการบริการสมาชิก ยืม-คืนหนังสือ เปนการจัดการเกี่ยวกับการใชบริการยืม-คืนหนังสือของ
หองสมุดออนไลน เม่ือสมาชิกมาใชบริการยืม-คืนหนังสือ เจาหนาท่ีจะสามารถจัดการขอมูลได ดังรูปท่ี 
1.3, 1.4 ,1.5, 1.6และ 1.7  

 

รูปท่ี 1.3 ลิงคจัดการดานการบริการยืม-คืนหนังสือ   

การยืม เม่ือคลิกปุมยืม จะลิงคมาหนานี้ เพื่อให Admin กรอกขอมูล Barcode สมาชิก จากนั้นระบบ
จะลิงคมาท่ีหนายืมหนังสือระบบจะโชวขอมูลสมาชิก และใหกรอกBarcode ยืมหนังสือ จากนั้นคลิกคนหา
เม่ือไดหนังสือตามตองการ ใหคลิกปุมยืนยัน ระบบจะแสดงรายละเอียดการยืมเพื่อพิมพขอมูล ดังรูปท่ี     
1.4 ,1.5, 1.6 

 
รูปท่ี 1.4 กรอกขอมูล Barcodeสมาชิก 
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เม่ือคลิกปุมตกลง จะลิงคมาหนานี้ ระบบจะแสดงขอมูลสมาชิก และให Admin กรอกBarcodeหนังสือ         
ท่ีตองการยืม ดังรูปท่ี 1.5   

 

รูปท่ี 1.5 คนหา Barcode ยืมหนังสือ  

เม่ือคลิกปุมยืนยัน/พิมพ จะลิงคมาหนานี้ ระบบจะแสดงขอมูลสมาชิก และขอมูลหนังสือท่ียืม และสามารถ

ส่ังพิมพขอมูลโดยคลิกปุม   ดังรูปท่ี 1.6  

รูปท่ี 1.6 แสดง/พิมพ ขอมูลการยืมหนังสือ 
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การคืน เม่ือคลิกปุมคืน จะลิงคมาหนาระบบคืนหนังสือ ให Adminกรอกขอมูล Barcodeหนังสือ 
จากนั้นระบบจะคนหาหนังสือท่ีตองการคืน เม่ือคลิกคนหา ระบบจะแสดงขอมูลสมาชิก ท่ียืมหนังสือ 
จากนั้นคลิกปุมยืนยัน/พิมพ ดังรูปท่ี 1.7 

 รูปท่ี 1.7 คนหาขอมูลการคืนหนังสือและโสตทัศน 

2. จัดการขอมูลเจาหนาท่ี  Adminสามารถเพ่ิมขอมูลเจาหนาท่ี โดยคลิกท่ี “เพิ่มขอมูล” หรือลบผูใชงานออก

โดยคลิกปุม สามารถคลิกรูป ดูขอมูลและแกไขรายละเอียดของเจาหนาท่ีผูใชงานไดดังรูปท่ี 
1.8, 1.9,1.10 

 

รูปท่ี 1.8 แสดงขอมูลเจาหนาท่ีผูใชงานท้ังหมด 
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เม่ือคลิกปุมเพิม่ขอมูล จะลิงคมาหนานี้ Adminจะสามารถเพ่ิมขอมูลเจาหนาท่ี และกาํหนด Username, 
Password ใหเจาหนาท่ีผูใชงานได ดังรูปท่ี 1.9   

 

รูปท่ี 1.9 เพิ่มเจาหนาท่ีผูใชงาน 

เม่ือ Admin เพิ่มขอมูลของเจาหนาท่ีเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงขอความวา “คุณไดทําการเพิ่มขอมูล
เรียบรอยแลวคะ” เพื่อยืนยันการเพิ่มขอมูล ดังรูปท่ี 1.10 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.10 ยืนยันการเพิ่มขอมูล 
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จัดการขอมูลสมาชิก  Adminสามารถเพ่ิมขอมูลสมาชิกได โดยคลิกท่ี “เพิ่มขอมูล” สามารถคลิกท่ีรูป

เพื่อแกไขขอมูลสมาชิก หรือลบสมาชิกออกโดยคลิกรูป และคลิกท่ีรูป เพื่อพิมพBarcodeของ

สมาชิกและคลิกรูป เพื่อดูรายละเอียดของสมาชิก ดังรูปท่ี 1.11, 1.12  

 

รูปท่ี 1.11 จัดการขอมูลสมาชิกท้ังหมด 

เม่ือคลิกปุมเพิม่ขอมูล จะลิงคมาหนานี้ เพือ่ให Admin เพิ่มขอมูลของสมาชิก เชน Barcode, รหัส, ช่ือ-สกุล, 
ท่ีอยู, รูปภาพ เปนตน ดังรูปท่ี 1.12 
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รูปท่ี 1.12 เพิ่มขอมูลสมาชิก 

เม่ือคลิกปุมบันทึกขอมูล จะลิงคมาหนานี้ เพื่อแสดงรายละเอียดและพิมพขอมูลสมาชิก ดังรูปท่ี 1.13 

 

รูปท่ี 1.13 แสดงรายละเอียดและพิมพขอมูลสมาชิก 



8 
 

จัดการสถานะการยืม  Adminสามารถเพ่ิมขอมูลสมาชิกได โดยคลิกท่ี “เพิ่มขอมูล” สามารถคลิกท่ีรูป

เพื่อแกไขสถานะการยืม หรือลบสถานะออกโดยคลิกท่ีรูป  ดังรูปท่ี 1.14  

 

รูปท่ี 1.14 จัดการขอมูลสถานะการยืมท้ังหมด 

 

เม่ือคลิกปุมเพิ่มขอมูล จะลิงคมาหนานี้ Admin จะสามารถเพ่ิมสถานการณยืมไดตามตองการ จากน้ันคลิก 
บันทึกขอมูลดังรูปที่ 1.15 

 

รูปท่ี 1.15 เพิ่มขอมูลสถานะการยืม 
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3. จัดการหนังสือ  Adminสามารถเพ่ิมขอมูลหมวดหนังสือ โดยคลิกท่ี “เพิ่มขอมูล” หรือลบหมวดหนังสือ

ออกโดยคลิกปุม สามารถคลิกรูป  เพื่อแกไขรายละเอียดของหมวดหนังสือได ดังรูปท่ี 1.16, 
1.17  

 

รูปท่ี 1.16 แสดงขอมูลหมวดหนังสือท้ังหมด 

 

เม่ือคลิกปุมเพิม่ขอมูล จะลิงคมาหนานี้ Adminจะสามารถเพิ่มรหัสหมวดหนังสือ, ช่ือหมวดหนังสือไดตาม
ตองการ จากนัน้คลิกบันทึกขอมูล ดังรูปท่ี 1.17 

 

รูปท่ี 1.17 เพิ่มขอมูลหมวดหนังสือ 
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จัดการขอมูลประเภทหนังสือ Adminสามารถเพ่ิมขอมูลประเภทหนังสือ โดยคลิกท่ี “เพิ่มขอมูล”หรือลบ

ประเภทหนังสือออกโดยคลิกรูป สามารถคลิกรูป เพื่อแกไขรายละเอียดของประเภท หนังสือได  

ดังรูปท่ี 1.18, 1.19  

 

รูปท่ี 1.18 แสดงขอมูลประเภทหนังสือท้ังหมด 

 

เม่ือคลิกปุมเพิม่ขอมูล จะลิงคมาหนานี้ Admin จะสามารถเพ่ิมประเภทหนังสือไดตามตองการ จากนั้นคลิก
ปุม บันทึกขอมูล ดังรูปท่ี 1.19 

 

รูปท่ี 1.19 เพิ่มขอมูลประเภทหนังสือ 
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จัดการขอมูลหนังสือ Adminสามารถเพิ่มขอมูลหนังสือโดยคลิกท่ี “จัดการขอมูลหนังสือ” ระบบจะลิงคมา
หนานี้เพื่อใหกรอกรายละเอียดของหนังสือ เชนรหัสหนังสือ,  หมวดหนังสือ, ประเภทหนังสือ, ช่ือหนังสือ 

ผูแตง, แหลงท่ีมา เปนตน และสามารถแกไขขอมูลได โดยคลิกปุม     และดูรายละเอียดของหนังสือ

โดยคลิกปุม ดังรูปท่ี 1.20, 1.21, 1.22 

 

รูปท่ี 1.20 เพิ่มขอมูลหนังสือ 

เม่ือคลิกปุมเพิม่ขอมูลเรียบรอยแลว จะลิงคมาหนานี้ เพือ่พิมพขอมูล หรือดูรายละเอียดขอมูลหนงัสือ ดังรูป
ท่ี 1.21 

 

รูปท่ี 1.21 พิมพขอมูลหนังสือ 
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ขอมูลหนังสือท้ังหมด Adminสามารถคนหาหนังสือโดยพิมพช่ือหรือ Barcodeหนังสือในชองคนหา จากนั้น

คลิกปุมคนหา และสามารถ แกไขขอมูลได โดยคลิกปุม   และดูรายละเอียดของหนังสือโดยคลิกปุม   

ดังรูปท่ี 1.22 

 

รูปท่ี 1.22 แสดงขอมูลหนังสือท้ังหมด 

4. รายงานขอมูลตางๆ  
4.1 รายงานหนังสือท้ังหมด   

 

รูปท่ี 1.23 แสดงรายงานหนังสือท้ังหมด 
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4.2 รายงานขอมูลสมาชิกท้ังหมด 

 
รูปท่ี 1.24  แสดงรายงานขอมูลสมาชิกท้ังหมด 

4.3 รายงานขอมูลสมาชิกคางคืน 

 
รูปท่ี 1.25 แสดงรายงานสมาชิกคางคืน 

4.4 รายงานการยืมท้ังหมด 

 
รูปท่ี 1.26 แสดงรายงานการยืมท้ังหมด 
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4.5 รายงานการคนืท้ังหมด 

 
รูปท่ี 1.27 แสดงรายงานการคืนท้ังหมด 


