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โปรแกรมห้องสมุด  MYFREELIB 1.0 

 เป็นโปรแกรมจดัการงานห้องสมุดขนาดเล็ก  ท างานผา่นระบบเครือข่าย ทั้งระบบเครือข่ายภายใน
หรือระบบอินเตอร์เน็ตประกอบดว้ยงานบริการ 4 ส่วนหลกัๆ คือ 
  1. ส่วนบริการคน้หาหนงัสือ 
  2. ส่วนบริการ E-book(หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์) 
  3. ส่วนบริการสถิติการเขา้ใชง้านหอ้งสมุด 
  4. ส่วนบริการงานหอ้งสมุด 

หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

 

โดยมีการท างานและการใชง้านในแต่ละส่วนดงัน้ี 

1. ส่วนบริการค้นหาหนังสือ 

 

 

เช่น คน้หาหนงัสือตามช่ือผูเ้ขียน 

คลิกท่ีเมนู คน้หาหนงัสือ 

กรอกขอ้มูล ในช่องใดช่องหน่ึงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหนงัสือท่ีตอ้งการคน้ 

คลิกเพื่อคน้หา 



 

จะแสดงผลการคน้หา 

 

***หมายเหตุ คอมพิวเตอร์ท่ีจะน ำมำใช้บริกำรค้นหำหนังสือ ห้ำมให้เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำสู่ระบบ เพรำะจะท ำให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงข้อมลูของระบบได้ 

2. ส่วนบริการ E-book (หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ ) 

 ในยคุ IT เขา้มามีบทบาท การใหบ้ริการหนงัสือแบบทัว่ไปอาจไม่ทัว่ถึงและเพียงพอต่อขอ้จ ากดั
ของหนงัสือ ท่ีมี 2-3 เล่ม ไม่เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ชง้านจ านวนมาก หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางออกหน่ึง
ท่ีเหมาะสม  

 2.1 การให้บริการ E-book 

 

   

  ***หมายเหตุ คอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้บริกำร E-book ต้องติดตั้งโปรแกรมอ่ำนไฟล์ PDF เช่น 
Acrobat Reader, Foxit Reader เป็นต้น 

 2.2 การเพิม่ E-book  
  โปรแกรม MYFREELIB จะแถม E-book ให ้3 เล่ม คือ เขียนเกมดว้ยสูตร Excel, 
โปรแกรมฟรีในฝัน และ การใชง้านโปรแกรมห้องสมุด MYFREELIB ท่านสามารถเพิ่มเติมไดอี้ก แต่  

จ านวนหนงัสือท่ีพบ 

คลิก E-Book 

คลิกท่ีช่ือเพ่ืออ่าน E-book 

คลิกท่ีรูปเพ่ืออ่าน E-book 



E-book จะตอ้งอยูใ่นรูปแบบไฟล ์PDF เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 M (เน่ืองจากขอ้จ ากดัของระบบ Server ทัว่ไป 
ซ่ึงสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามตอ้งการได)้ 

  ***การเพิม่ E-book ต้องเข้าสู่ระบบในสถานะเจ้าหน้าทีก่่อน  

   ส่วนรูปท่ีใชแ้สดงหนา้ปก จะตอ้งเป็นไฟล ์*.jpg มีขนาด 120x160 (อาจใชข้นาดใหญ่กวา่
ได ้ แต่ขนาดไฟลท่ี์ส่งข้ึนไปจะมีขนาดใหญ่ท าให้เปลืองแบนดว์ทิในการส่งขอ้มูล) 
 

 

เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อย ให้คลิกท่ีปุ่ม บนัทึกขอ้มูล E-book จากนั้นรอสักครู่ โปรแกรมจะท าการส่งไฟล ์E-
book ข้ึนสู่ระบบ ซ่ึงระยะเวลาจะข้ึนอยูก่บัขนาดของไฟล ์และความเร็วของการส่งขอ้มูล เม่ือท าการส่ง
ขอ้มูลเสร็จส้ินจะแสดง E-book ดงัรูป 

 

 2.2 การแก้ไข E-book 
  หากขอ้มูล E-book ท่ีเพิ่มเขา้ไปมีขอ้ผดิพลาด ทั้งในส่วนของขอ้ความ รูปภาพปก และไฟล ์
E-book  เราสามารถแกไ้ขได ้โดยคลิกท่ี แกไ้ข E-book 
  ***การแก้ไข E-book ต้องเข้าสู่ระบบในสถานะเจ้าหน้าที่ก่อน  

 

 

หากพบ E-book ท่ีตอ้งการแกไ้ข จะปรากฏขอ้มูล E-book ท่ีตอ้งการแกไ้ข 

คลิก E-book 

คลิก เพ่ิม E-book 

กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

คลิก Browse  

เลือกไฟลรู์ป 

คลิก Browse  

เลือกไฟล ์PDF 
คลิก บนัทึกขอ้มูล 

E-book 

คลิก แกไ้ข E-book 
กรอกเลขทะเบียน E-book ท่ีตอ้งการแกไ้ข 

คลิกคน้หา E-book ท่ีตอ้งการแกไ้ข 

คลิก แกไ้ข E-book 



 

 2.2 การลบ E-book 
  การลบ  E-book ท่ีตอ้งการนั้นแสนง่าย แต่ตอ้งมัน่ใจท่ีจะลบขอ้มูล E-book จริงๆ เพราะจะ
ไม่สามารถกูข้อ้มูลคืนได ้

  ***การลบ E-book ต้องเข้าสู่ระบบในสถานะเจ้าหน้าทีก่่อน  

 

 

3. ส่วนบริการสถิติการเขา้ใชง้านหอ้งสมุด 
 โปรแกรม MYFREELIB เช่ือมต่อกบัอีกโปรแกรมหน่ึง คือ Libstat ท าหนา้ท่ีนบัจ านวนผูเ้ขา้ใช้
บริการห้องสมุด 

***หมายเหตุ คอมพิวเตอร์ท่ีจะน ำมำใช้บริกำรสถิติกำรเข้ำใช้งำนห้องสมดุ ห้ำมให้เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำสู่ระบบ 
เพรำะจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงข้อมลูของระบบได้ 

เขา้สู่ระบบโดยคลิกท่ี libstat 

 

แกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

คลิกบนัทึกขอ้มูล E-book 

คลิก ลบ E-book เลขทะเบียน คลิก ลบขอ้มูล

E-book 



จะปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี 

 

มีส่วนการท างาน 3 ส่วนหลกั ดงัน้ี 
 3.1 กลบัโปรแกรมห้องสมุด คลกิทีโ่ปรแกรมห้องสมุด 

 
เพื่อกลบัไปยงัโปรแกรมห้องสมุด 
 3.2 ต้อนรับสมาชิก 

 

การเขา้ห้องสมุดส าหรับสมาชิกหอ้งสมุด(พิมพร์หสัสมาชิกแลว้คลิกเขา้หอ้งสมุด)  

 

หรือยงิบาร์โคด้ท่ีบตัรสมาชิกหอ้งสมุด 

คลิกตอ้นรับสมาชิก 

จ านวนคนท่ีเขา้ใช้

บริการห้องสมุด 

รูปสมาชิกท่ีเขา้

หอ้งสมุดล่าสุด 

ช่ือสมาชิกท่ีเขา้

หอ้งสมุดล่าสุด 



 

เฉพาะคนท่ีไม่เป็นสมาชิกให้คลิกเลือก ตามรายการ ดงัน้ี

 

 3.3 รายงานสถิติ 
  Libstat จะเก็บสถิติการเขา้ห้องสมุด โดยเฉพาะสถิติการเขา้หอ้งสมุดประจ าวนั ท่ีห้องสมุด
อาจพิมพเ์ก็บเป็นแฟ้มสถิติทุกวนั และรายช่ือสมาชิกท่ีเขา้ใชห้อ้งสมุด ท่ีจะเก็บขอ้มูลรายช่ือสมาชิกท่ีเขา้ให้
หอ้งสมุดในแต่ละวนัดว้ย 

 

ตัวอย่างรายงาน 

 กลบัไปยงัโปรแกรมห้องสมุดโดยคลิกปุ่ม back  

รายงานสถิติการเขา้หอ้งสมุด ระบุวนัท่ี 

แลว้คลิก OK 



ส าหรับการพิมพร์ายงานดว้ย IE ใชค้  าสั่ง 

 

4. ส่วนบริการงานห้องสมุด 
 ในการใชง้านในส่วนบริการงานหอ้งสมุด ซ่ึงโปรแกรม MYFREELIB มีระบบงาน การเขา้สู่ระบบ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ี การบริการยมืหนงัสือ การบริการคืนหนงัสือ ขอ้มูลหนงัสือ ขอ้มูลสมาชิก และรายงาน 
ดงัน้ี 
 4.1 การเข้าสู่ระบบงานห้องสมุดส าหรับเจ้าหน้าที ่
 เขา้สู่งานหอ้งสมุดคลิก งานห้องสมุด 

 
จะปรากฏหนา้ต่าง 

 

 4.2 การบริการยมืหนังสือ 
  คลิกยมืหนงัสือ 

 
กรอกรหสัผูย้มื หรือยงิบาร์โคด้ท่ีบตัรสมาชิก 

 

 

กรอกรหสัผา่น แลว้กด Enter 

หรือคลิก ตรวจรหสัผา่น 

คลิกเขา้สู่บริการยมืหนงัสือ 

การกรอกรหสั หรือยงิบาร์โคด้

ตอ้งมีเคอร์เซอร์กระพริบในช่อง 



หากรหสัสมาชิกถูกตอ้งจะปรากฏรายการยมืหนงัสือของสมาชิกคนนั้น ดงัน้ี

 

กรอกเลขทะเบียนหนงัสือ หรือยงิบาร์โคด้ท่ีหนงัสือท่ีสมาชิกตอ้งการยมื 
รายการยมืหนงัสือของสมาชิกท่ีก าลงัท ารายการ 

 

 4.2 การบริการคนืหนังสือ 
  คลิกคืนหนงัสือ 

 

ยงิบาร์โคด้ท่ีหนงัสือ หรือกรอกเลขทะเบียนหนงัสือท่ีคืนแลว้กด ENTER หรือ คลิกคืนหนงัสือ 

 4.3 ข้อมูลหนังสือ 
 เป็นส่วนท่ีจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลหนงัสือ ขั้นตอนการท างานเหมือนกบัการจดัการกบั E-book โดยมี
ส่วนจดัการดงัน้ี 

 

  4.3.1 การเพิม่หนังสือ 
   กรอกขอ้มูลหนงัสือใหค้รบถว้น โดยรูปปกท่ีใช ้มีขนาด 120x160 แลว้คลิกบนัทึก
ขอ้มูลหนงัสือ 

คลิกเพื่อกลบัไปท ารายการยมืคนต่อไป 

เลขทะเบียนหนงัสือ (ยงิบาร์โคด้) 

รูปสมาชิกท่ีจะท าการยมื 

ขอ้มูลสมาชิก 



 

  4.3.2 การแก้ไขหนังสือ 

 

แกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข แลว้คลิกขอ้มูลหนงัสือ 

 

  4.3.3 การลบหนังสือ 

 

 

 4.4 ข้อมูลสมาชิก 

  จดัการขอ้มูลสมาชิกหอ้งสมุด ซ่ึงจดัการเหมือนกบัหนงัสือ หรือ E-book แต่มีส่วนท่ี
เพิ่มเติมข้ึนมา คือ เปล่ียนระดบัชั้น ท่ีจะท าการเปล่ียนขอ้มูลระดบัชั้นยกชุด  

กรอกเลขทะเบียนท่ีตอ้งการแกไ้ข 

กรอกเลขทะเบียนท่ีตอ้งการลบ 



  4.4.1 การเพิม่ข้อมูลสมาชิก 

  4.4.2 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

  4.4.3 การลบข้อมูลสมาชิก 

 

  4.4.4 การเปลี่ยนข้อมูลระดับช้ัน 

   การเปล่ียนขอ้มูลระดบัชั้น เป็นเมนูอ านวยความสะดวกให้กบัเจา้หนา้ท่ีในการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลสมาชิก โดยเฉพาะระดบัชั้นท่ีมีการเล่ือนระดบัชั้นทุกปี  
***โดยให้เปลี่ยนระดับช้ันที่สูงกว่าก่อนเสมอ เช่น ป.6 ให้เป็น จบ แล้วค่อยเปลี่ยน ป.5 เป็น ป.6 ตามล าดับ 

 

คลิกขอ้มูลสมาชิก 

เลขรหสัสมาชิกท่ีตอ้งการแกไ้ข 

เลขรหสัสมาชิกท่ีตอ้งการลบ 



 4.5 รายงาน 

  ถือเป็นส่วนส าคญัของโปรแกรม MYFREELIB ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัท า
เอกสารรายงาน ต่างๆท่ีไม่ตอ้งน ามาเขียนหรือจดัพิมพใ์หม่ดงัน้ี 

 

ในการตอ้งการรายงานใดๆ ใหค้ลิกท่ีรายการนั้นๆ เช่น 

บัตรสมาชิกห้องสมุด  
โปรแกรม MYFREELIB จะท าการสร้างบตัรสมาชิกหอ้งสมุด ตามรายช่ือสมาชิกทุกคนออกมาทนัที ซ่ึง
สามารถพิมพห์รือคดัลอกไปวางไวใ้นโปรแกรมจดัการเอกสารอยา่ง MS WORD ไดท้นัที 

 

ป้ายขอ้มูลติดหนงัสือพร้อมบาร์โคด้  

 

โปรแกรม MYFREELIB จะท าการสร้างป้ายขอ้มูลติดหนงัสือพร้อมบาร์โคด้ ตามขอ้มูลหนงัสือทั้งหมด 
โดยมีเล่มละ 3 ป้าย เพื่อน าไปติดท่ีหนงัสือบริเวณปก ปกใน หรือบริเวณท่ีสังเกตง่าย ช ารุดยาก 

คลิก รายงาน 



หากบาร์โคด้ของหนงัสือ หรือบตัรสมาชิก ช ารุด สามารถพิมพ ์โดยใชแ้ถบ barcode เพื่อท าการสร้าง
บาร์โคด้ มาเปล่ียนได ้ดงัรูป 

 

 


