
ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โปรแกรมห้องสมุดออนไลน ์ 
Library Push (ไลบรารี่ พุช) 

โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอด็ดูเคช่ัน พุช 
 

 
 

E-library  มาจากค าว่า Electronic Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง แหล่งความรู้ท่ีบันทึกข้อมูล
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยการท างานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิตอล 

ดังนั้น เอ็ดดูเคช่ัน พุช มีความต้ังใจท่ีจะพัฒนา โปรแกรมห้องสมุดท่ีเป็นเครื่องมือบรรณารักษ์ในยุค 4.0 ท่ีจะ
ท าให้ห้องสมุดเป็นมากกว่าท่ีเคยเป็น เพราะ สมาชิกจะสามารถมีส่วนร่วมกับห้องสมุดได้มากยิ่งขึ้น  เช่น  สามารถค้นหา
ส่ือ  เปิดดูส่ือ  ตรวจสอบการใช้งานของตนเองผ่านโปรแกรมห้องสมุดได้ ทุกท่ีทุกเวลาจากหลากหลายอุปกรณ์  ไม่ว่าจะ
เป็น  คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน  และ  แท็บเล็ต  พร้อมกับอีกหลากหลายคุณประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับ ห้องสมุด
โรงเรียน, ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, ห้องสมุดเฉพาะ เราการันตีว่า โปรแกรมห้องสมุดของเราทันสมัยท่ีสุด เป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยในการท างาน ของบรรณารักษ์ครบเครื่องท่ีสุดและใช้งานได้จริงทุกฟงก์ช่ัน 

แนวคิดของเอ็ดดูเคช่ัน พุช พัฒนามาจากแนวคิดเดิมท่ีเรียกว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลักษณะของห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  
มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 
1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บรรณารักษ์หรือบุคลากรของห้องสมุดสามารถแทรกการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับห้องสมุดได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ได้

โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมและน าส่งสารสนเทศสู่ผู้ใช้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



ระบบบริหารจดัการสื่อวัสดุสารนิเทศ 
 

1. สามารถเลือกใช้ระบบจัดการส่ือได้ทุกระบบ เช่น DC LC หรือ NLM. 
2. ก าหนดเลขทะเบียนวัสดุสารนิเทศได้ท้ังตัวอักษรและตัวเลขไม่ต่ ากว่า 6 หลักได้ 
3. โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ าแบบอัตโนมัติ 
4. การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงล าดับเลขทะเบียนของส่ือได้ 
5. ระบบจัดการขอบเขตของฐานข้อมูลวัสดุสารนิเทศตามหลักบรรณารักษ์ 
6. ระบบสามารถบันทึกส่ือวัสดุสารนิเทศได้ทุกประเภท ดังนี้  

- หนังสือทุกประเภท  
- วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และเอกสารส่ิงพิมพ์อื่น ๆ 
- วัสดุโสตทัศน์ เช่น คลิปวีดีโอ ซีดี ดีวีดี เทป E-book ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ได้ 

7. สมาชิกห้องสมุดสามารถ ดูส่ือผ่าน คอมพิวเตอร์ท่ัวไป โน้ตบุค แท็บเล็ต สมารท์โฟน ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
8. ระบบไม่จ ากัดการแบ่งประเภทหมวดของส่ือ เช่น ท่ัวไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น 
9. ระบบมีฐานข้อมูลกลางซึ่งสามารถน ามาใช้ได้มากกว่า 200,000 รายการ (เพิ่มข้ึนทุกวัน) 
10. วัสดุสารนิเทศทุกประเภทเป็นระบบฐานข้อมูลเดียว เพื่อสะดวกในการเข้าถึง หรือ การสืบค้นข้อมูล 
11. สามารถให้รายละเอียดรูปส่ือ บรรณนิทัศน์ สรุปเรื่องย่อ โฆษณา และ ภาพ เนื้อหาได้ 
12. สามารถบันทึกตัวส่ือเพื่อไว้บริการได้ทุกรูปแบบ เช่น คลิปวีดีโอ, ภาพยนตร,์ ภาพเคล่ือนไหว, E-Book, 

ไฟล์ PDF, ช่ือเว็บไซต์ล้ิง ได้ 
13. สามารถเก็บประวัติการยืม-คืนของวัสดุสารนิเทศในแต่ละรายการโดย อัตโนมัติได้ 
14. สามารถก าหนดจ านวนวันยืมและค่าปรับวัสดุเป็นรายการได้ 
15. สามารถแสดงรายการวัสดุสารนิเทศเป็นบัญชีรายช่ือเรียงตามเลขทะเบียน ISBN, ช่ือเรื่อง, ช่ือผู้แต่ง,  

หัวเรื่อง ,เลขเรียก, เลขหมู่, ปีท่ีพิมพ์ได้ 
16. ระบบสามารถจัดพิมพ์ Barcode, QRcode ส าหรับติดส่ือรองรับ รองรับหลายขนาดหลายยี่ห้อเช่น 

กระดาษ A4 , กระดาษ label A10,A12 ยี่ห้อ ตราม้า,ตราช้าง 
17. ระบบ รองรับการพิมพ์ แถบสี ตามหมวดหมู่ของส่ืออัตโนมัติ 
18. การบันทึกข้อมูลวัสดุสารนิเทศสามารถคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง แล้วก าหนดเลขทะเบียน 

แหล่งท่ีมา สถานท่ีเก็บ อัตราการบริการ และ ค่าปรับใหม่ได้ 
19. ระบบสามารถพิมพ์ทะเบียนวัสดุสารนิเทศ หรือข้อมูลท่ัวไปได้ 
20. ระบบสามารถจัดท าบรรณานุกรม หรือบัตรรายการได้ 
21. ระบบมีส่วนท่ีแสดงสถานะของส่ือได้ว่าว่าง ถูกยืม ส่งซ่อม จ าหน่าย หรือถูกจอง ได้ 
22. ระบบมีส่วนบอกต าแหน่งท่ีเก็บส่ือได้เช่น สถานท่ีเก็บและช้ันวางหนังสือ 

 



แสดงผลสื่อคลิปวดีีโอ 
 
โปรแกรมห้องสมุด ได้พัฒนาระบบวีดีโอให้รองรับ การเข้าชมผ่าน คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เคล่ือนท่ีทุก

ชนิด เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ให้เข้ากับ ค าว่า “เข้าได้ทุกท่ีทุกเวลาของ โปรแกรมห้องสมุด Library Push (ไลบ
รารี่ พุช)” ท าให้สมาชิกของระบบ ห้องสมุดออนไลน์สามารถเข้าดู ข้อมูล รายละเอียดหนังสือ ส่ือวีดีโอ ได้ไม่ว่าจะ
เข้าชมจาก ท่ีไหน เวลาใดระบบจะเก็บสถิติทุกอย่างเมื่อเข้าชมส่ือต่างๆ ระบบของวีดีโอถูกออกแบบมาให้มีการใช้
งานง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้รับชม หรือ บรรณารักษ์ท่ีอัพ โหลดข้อมูล 

1. สามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น IOS, Android และ Web Browser  
อย่าง Google chrome, Firefox, IE, Microsoft Edge 

2. รองรับความคมชัดสูงถึง 1080P (FullHD) 
3. แชร์คลิปวีดีโอไปใน สังคมออนไลน์ อย่าง Facebook, Twitter 
4. Embedding คลิปไปลงเว็บต่าง ๆ 
5. สามารถ ดึงคลิปจาก YouTube เข้ามาแสดงบนระบบได้ โดยไม่ต้องมีการอัพโหลดใหม่ 
6. ระบบป้องกันการ ดาวน์โหลด/ดึง คลิปออกจากเว็บไซต์ ด้วยระบบป้องกันอย่างดี เพื่อป้องกัน ลิขสิทธิ์

คลิปวีดีโอของเจ้าของคลิป 
7. ระบบสถิติ แสดงยอดผู้ชมเข้ามาดูส่ือ 

 

ระบบแสดงผล E-BOOK 
 

ปัจจุบันการพัฒนาระบบ E-Book มาใช้งานนั้นง่ายดายมากขึ้น แต่ โปรแกรมห้องสมุด ของเราท าระบบ
ให้ง่ายดายยิ่งกว่าเดิม โดยตัว ระบบสามารถแปลงเอกสารในรูปแบบ PDF ออกมาเป็น E-Book ได้โดยทันที เพียง
แค่บรรณารักษ์อัพโหลดไฟล์ PDF ขึ้นไป อาจเป็นส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ระบบก็จะแสดงผลออกมาเป็น
รูปแบบ E-Book ให้ทันที 

1. สามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น IOS, Android และ Web Browser 
อย่าง Google Chrome, Firefox, IE, 

2. Microsoft Edge 
3. ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ไปติดต้ังบนเครื่อง 
4. ระบบสถิติ สามารถบอกจ านวนผู้เข้าชม E-Book ได้ 
5. ใช้งานง่ายสะดวก ดึงข้อมูลจาก PDF ได้ทันทีไม่ต้องแปลงไฟล์ด้วยตัวเอง 
6. รองรับการซูมเพื่อความชัดของตัวหนังสือ และเลือกหน้าท่ีต้องการจะอ่านได้ 

 
 

 



ระบบบริหารจดัการอุปกรณ ์
 

1. ก าหนดเลขทะเบียนของ อุปกรณ์ แต่ละรุ่นแต่ละอุปกรณ์ได้ 
2. โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ าแบบอัตโนมัติ 
3. การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงล าดับเลขทะเบียนของอุปกรณ์ได้ 
4. ระบบสามารถบันทึกรายการโสตทัศนูปกรณ์ได้ทุกประเภท ดังนี้  

- โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตได้ 
- หมากรุก หมากล้อมและอื่น ๆได้ 

5. สามารถให้รายละเอียดรูปส่ือ ปีท่ีรับอุปกรณ์ ประกันของอุปกรณ์ได้ 
6. สามารถก าหนดจ านวนวันยืมคืนอุปกรณ์ได้ 
7. ระบบมีส่วนท่ีแสดงสถานะของอุปกรณ์ได้ว่าว่าง ถูกยืม ได้ 
8. ระบบมีส่วนบอกต าแหน่งท่ีเก็บส่ือได้เช่น สถานท่ีเก็บและช้ันวางหนังสือ 

 

ระบบบริหารจดัการสมาชิก 
 

1. รองรับ บัตรสมาชิกในรูปแบบ Barcode, QRcode, RFID 
2. ระบบสามารถบันทึกเลขทะเบียนสมาชิกได้ไม่ต่ ากว่า 5 หลัก หรือ ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 
3. โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ าโดยอัตโนมัติ 
4. ระบบสามารถแบ่งประเภทและก าหนดกลุ่มของสมาชิกได้เองโดยไม่จ ากัด 
5. ระบบสามารถเก็บข้อมูลช่ือ-นามสกุล รูปภาพสมาชิก ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook หรือ ID Line  

ระบบแสดงตนในระบบต่าง ๆ ได้ 
6. ระบบสามารถก าหนดสิทธิการเข้าใช้บริการ จ านวนวันยืม-คืนและค่าปรับได้ตามประเภทของสมาชิก 
7. ระบบสามารถก าหนดสิทธิการดูส่ือต่างๆได้ 
8. ระบบสามารถจัดท าบัตรสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดของบัตร ตามมาตรฐาน เช่น พิมพ์รูป

ถ่ายสมาชิกรหัสสมาชิก, สัญลักษณ์ห้องสมุด, วันออกบัตร, วันหมดอายุ และรายละเอียดตามท่ีก าหนดได้ 
9. ระบบสามารถเก็บบันทึกและพิมพ์รายงานประวัตกิารยืม-คืนของสมาชิกตามช่วงเวลาท่ีก าหนดได้ 
10. โปรแกรมมีระบบปรับช้ันเรียน และประเภทสมาชิกได้ 
11. ระบบสามารถจัดพิมพ์รายงานข้อมูลสมาชิกพื้นฐานและรายการยืม-คืน 

 
 
 
 

 



ระบบบริหารการใหบ้ริการ 
 
ระบบสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และการจองสื่อ  

1. ระบบสืบค้นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้กับ Web Browser ทุกชนิด  
2. สามารถสืบค้นได้จากรายการ ISBN/ISSN ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง รายการท่ีน่าสนใจ หรือ หัวเรื่อง  
3. สามารถเลือกรายการสืบค้นได้จากขอบเขตของข้อมูลทุกข้อมูล โดยก าหนดเงื่อนไขเช่ือมด้วย  

“และ” , ”หรือ” , “ไม่”  
4. ภาษาอังกฤษในการสืบค้นสามารถค้นได้ท้ังตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่  
5. รายการท่ีถูกสืบค้น สามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการ รูปภาพส่ือ ตัวส่ือ และประวัติการยืม-คืน ได้  
6. มีระบบสืบค้นประวัติการยืมคืนวัสดุสารนิเทศของสมาชิก  
7. เมื่อสืบค้นข้อมูลแล้ว หากส่ือท่ีต้องการใช้บริการยังไม่ว่างสมาชิกสามารถจองส่ือต่อได้ 

ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืม-คืนสื่อ  
1. ก าหนดสิทธิจ านวนวันยืม จ านวนส่ือวัสดุสารนิเทศท่ีให้ยืม ตลอดจนค่าปรับของสมาชิกได้  
2. ก าหนดจ านวนครั้งของการยืม ส่ือรายการเดียวกันของสมาชิกท่ียืมต่อเนื่องกันได้ 
3. ก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยมานับรวมในสิทธิจ านวนวันยืม และ ค่าปรับ

ของสมาชิก  
4. ระบบรองรับการยืมคืนผ่านทุกอุปกรณ์ ท่ีสามารถอ่าน Barcode หรือ QRCODE ได้ 
5. พิมพ์สลิปรายการยืม-คืน พร้อมแสดงรายละเอียดได้  
6. ระบบยืม และ ระบบคืนเป็นระบบปฏิบัติการหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องเปล่ียนเมนูใหม่ หรือเปล่ียนเมนูการ

ท างาน  
7. ระบบมีเมนูพิเศษเพื่อสามารถคืนวัสดุสารนิเทศได้โดยไม่ต้องมีรหัสผู้ยืม  
8. ระบบสามารถแจ้งค่าปรับกรณีคืนวัสดุสารนิเทศเกินก าหนดรายรายการและรวมยอดโดยอัตโนมัติได้  
9. การบริการยืมคืนระบบจะแสดงภาพของสมาชิกเพื่อการตรวจสอบได้ 

ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ 
1. ระบบรองรับการยืมคืนผ่านทุกอุปกรณ์ ท่ีสามารถอ่าน Barcode หรือ QRCODE ได้ 
2. พิมพ์สลิปรายการยืม-คืน พร้อมแสดงรายละเอียดได้  
3. ระบบยืม และ ระบบคืนเป็นระบบปฏิบัติการหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องเปล่ียนเมนูใหม่ หรือเปล่ียนเมนูการ

ท างาน  
4. การบริการยืมคืนระบบจะแสดงภาพของสมาชิกเพื่อการตรวจสอบได้ 

 
 



ระบบบริการตัวเอง 
1. เปิดดูส่ือได้ เช่น E-book ePUB E-Magazine Audiobook Video โดยผ่าน Web Browser ทุกชนิด 
2. ระบบสืบค้นข้อมูลได้จากรายการ ISBN/ISSN ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง รายการท่ีน่าสนใจ หรือ หัวเรื่อง  
3. สามารถตรวจสอบรายการหนังสือได้เองโดยผ่านโปรแกรมห้องสมุด 
4. ระบบจองหนังสือได้เองโดยผ่านโปรแกรมห้องสมดุ 
5. ระบบดูประวัติการใช้บริการส่ือของตัวเองได้ 
6. ระบบดูประวัติการเข้า-ออกห้องสมุดของตัวเองได้ 
7. สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ได้ 
8. ระบบรายการโปรด บันทึกส่ือท่ีชอบได้ 
9. สามารถเปล่ียนภาษาใช้งานได้ 2 ภาษาให้เข้ากับผู้ใช้งานระบบ 

ระบบการรายงาน 
1. รูปแบบการรายงานสามารถแสดงเป็น รายงานแบบตาราง, รายงานแบบกราฟแท่ง, รายงานแบบกราฟวงกลม 
2. ระบบมีส่วนรายงานจ านวนวัสดุสารนิเทศคงเหลือในปัจจุบัน โดยเลือกได้ตาม 

- ตามประเภทวัสดุของวัสดุสารนิเทศ เช่น หนังสือ ซีดี ดีวีดี วารสาร เป็นต้น 
- ตามหมวดของวัสดุสารนิเทศ เช่น ท่ัวไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น 
- ตามกลุ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของระบบ จาก 000 ถึง 900 

3. มีรายงานทวงกรณีสมาชิกยืมวัสดุสารนิเทศเกินก าหนด และ สามารถ เลือกเฉพาะสมาชิกท่ีค้างส่งเกิน
ก าหนดตามจ านวน วันท่ีก าหนดได้ 

4. มีระบบรายงานสถิติการยืมคืนดังต่อไปนี้ 
- รายงานตามห้องเรียนได้ 
- รายงานตามประเภทของวัสดุสารนิเทศได้ 
- รายงานตามประเภทของสมาชิกได้ 
- รายงานตามหมวดวัสดุสารนิเทศได้ 
- ระบบสามารถรายงานเป็นกราฟ และเลือกรูปแบบของกราฟได้ตามข้อมูลท่ีเหมาะสม 
- รายงานการยืมคืนตามช่วงเวลาท่ีก าหนดได้ 
- รายงานการยืมคืนตามรายสมาชิก 
- รายงานการยืมคืนตามรายวัสดุสารนิเทศ 
- ระบบสามารถรายงานผู้ยืมหนังสือมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดได้ 
- ระบบสามารถรายงานวัสดุสารนิเทศท่ีมีผู้ยืมมากท่ีสุดได้เรียงตามล าดับ 
- ระบบสามารถรายงานสมาชิกท่ีไม่เคยใช้บริการยืมคืนได้ 
- อื่น ๆ ในอนาคตตามท่ีบรรณารักษ์ต้องการ 

 



5. มีระบบรายงานการจัดท าทะเบียนและบรรณานุกรมอื่น ๆ ดังนี้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานทะเบียนตามเลขทะเบียนได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานทะเบียนตามเลขหมู่ได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานตามช่วงวันท่ีท่ีก าหนดได้ 
- ระบบสามารถพิมพ์รายละเอียดและรูปภาพของวัสดุสารนิเทศตามรายการท่ีก าหนดได้ 
- ระบบสามารถพิมพ์บรรณานุกรมจากรายการเลขทะเบียนได้ 
- ระบบสามารถพิมพ์บรรณานุกรมจากช่วงวันท่ีก าหนดได้ 
- ระบบสามารถส่งออกข้อมูลรายการส่ือท่ีเป็น Microsoft Excel และ PDF ได้ 

6. มีระบบรายงานการเข้าใช้บริการ ดังนี้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานประตูทางเข้าตามระดับการศึกษาตามจ านวนคนหรือจ านวนครั้งได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานประตูทางเข้าตามประเภทสมาชิกหรือรายบุคคลได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานระบบออนไลน์ตามระดับการศึกษาได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานระบบออนไลน์ตามประเภทสมาชิกหรือรายบุคคลได้ 

7. มีระบบรายงานค่าปรับ ดังนี้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานค่าปรับรายบุคคลได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานค่าปรับตามช่วงเวลาได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานค่าปรับตามรายเดือนได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานค่าปรับตามระดับการศึกษาได้ 

8. มีระบบรายงานเชิงสถิติของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
- ระบบเลือกพิมพ์รายงานสถิติผู้เข้าชม E-book อันดับผู้เข้าชม E-book มากท่ีสุด 

และ อันดับ E-book ยอดนิยม 
- ระบบเลือกพิมพ์รายงานสถิติผู้เข้าฟัง Audiobooks อันดับผู้เข้าฟัง Audiobooks มากท่ีสุด  

และ อันดับผู้เข้าฟัง Audiobooks ยอดนิยม 
- ระบบเลือกพิมพ์รายงานสถิติผู้เข้าชม Video อันดับผู้เข้าชม Video มากท่ีสุด  

และ อันดับผู้เข้าชม Video ยอดนิยม 
- ระบบเลือกพิมพ์รายงานอันดับผู้เข้าใช้บริการมากท่ีสุด 

9. มีระบบรายงานการส่งซ่อมและจ าหน่าย ดังนี ้
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานการส่งซ่อม-จ าหน่ายได้ 
- ระบบสามารถเลือกพิมพ์รายงานการจ าหน่าย-ยกเลิกได้ 

 
 



สหบรรณานุกรม และการใช้ระบบร่วมกันของห้องสมุด 
 

Library Push (ไลบรารี่ พุช) เป็นระบบท่ีพัฒนาเพื่อให้ห้องสมุดในแต่ละท่ีสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
(สหบรรณานุกรม Union Catalog) ผ่าน ระบบเครือข่ายและการเก็บฐานข้อมูลแบบ Cloud Computing ท่ีมี
ความปลอดภัย ซึ่งระบบจะสามารถเช่ือมโยงได้กับผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ตัวแทนการ ขาย กับห้องสมุด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวกับการผลิต การบริการส่ือ และผู้มีความต้องการใช้ส่ือให้เป็นระบบเดียวกัน ดังนั้นรายการ ส่ือท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือ จะมีข้ึนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นส่ือชนิดใด ก็จะถูกรวบรวมมาไว้ในระบบโดยเจ้าหน้าท่ี และผู้ผลิต
เอง ซึ่งผู้ใช้ส่ือสามารถสืบค้น หรือค้นหารายการส่ือท่ี ออกมาใหม่ได้ในระบบเดียว และยังสามารถท่ี จะเข้าถึงตัว
ส่ือได้หลายรูปแบบได้ 

 

ระบบการพัฒนาบุคลากรและการบ ารงุรักษาระบบ 
 

1. Library Push (ไลบรารี่ พุช) มีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ 
ตามจ านวนและความ จ าเป็นตามท่ีต้องการ 

2. Library Push (ไลบรารี่ พุช) มีระบบอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไป 
ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่าน เว็บไซต์ 

3. Library Push (ไลบรารี่ พุช) บริการให้ค าปรึกษาด้านบรรณารักษ์ท่ีมีความรู้ และ ประสบการณ์ 
ในระดับเช่ียวชาญไว้คอยบริการท่าน ทางโทรศัพท์ ทาง Line และ นอกสถานท่ีตามท่ีก าหนด 

4. การบ ารุงรักษาระบบ และการส ารองข้อมูลเป็นหน้าท่ีของ Library Push (ไลบรารี่ พุช) ผู้ใช้ไม่ต้อง
รับภาระในส่วนนี้ ส่วน ผู้ใช้มีหน้าท่ีเพียงต้องดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
หรืออุปกรณ์ท่ีผู้ใช้ใช้อยู่ให้สามารถใช้งานได้ หรือเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็ เพียงพอส าหรับการใช้ระบบ 

5. หากเกิดปญัหาในการใช้ระบบ หรือระบบเข้าไม่ได้ หรือต้องการระบบเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถขอ
ค าแนะน า แจ้งและขอความ ช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์ หรือทาง Line ในและนอกสถานท่ีตามท่ี
ก าหนดได้ 


