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ULibM  คืออะไร? 
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM หรือ Union Library Management เกิดขึ้นได้จาก
ความร่วมมือของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ( IT-
PULINET) โดยมี อ.สมพงษ์  เจริญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจ าส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาและเผยแพร่ให้แก่ห้องสมุด ตลอดจน
ศูนย์บริการสารสนเทศตามสถานท่ีต่าง ๆ ได้น าไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
      ส าหรับตัวโปรแกรม ULibM เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์
และครอบคลุมในทุกฟังก์ชันการท างานของห้องสมุดยุคใหม่ เหมาะส าหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
เฉพาะ หรือห้องสมุดขนาดเล็กท่ีมีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศไม่มากนัก ตัวโปรแกรมสนับสนุนการ
ท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Application) ซึ่งจะมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ ใช้งานท่ัวไป 
 

 มีระบบสมาชิกล็อกอินออนไลน์ ตรวจสอบสถานะหนังสือค้างส่ง  
คอมเมนท์หนังสือ บุ๊คมาร์คหนังสือเล่มโปรด และสถิติการประกอบกิจกรรมในเว็บไซต์ห้องสมุด 

 มีระบบสร้างและพิมพ์บาร์โค้ดได้ในตัว + พิมพ์บัตรสมาชิกได้ ,  
พิมพ์บาร์โค้ดและสันหนังสือแบบแยกสีได้ 

 ถ่ายภาพสมาชิกผ่านกล้อง Web-camera ได้จากระบบ ท้ังรายบุคคลและถ่ายจ านวนมาก 

 หน้าจอการสืบค้นท้ัง Basic และ Advance ให้เลือกใช้ได้ 

 ระบบสถิติแบบละเอียด 

 ระบบการจัดการทรัพยากร และ Createlist เพื่อรายงานท่ีจ าเพาะเจาะจง 

 มี UserGroup และการอบรมเป็นระยะ เพื่อติดตามความคืบหน้าโปรแกรม 

 อัพเดทโปรแกรมได้ ท าได้ด้วยตนเอง 

 มีระบบห้องสมุดสาขา ส าหรับใช้กับห้องสมุดท่ีมีสาขาย่อย สามารถก าหนดสิทธิ์การแก้ไข  
Bib/Member ระหว่างสาขาห้องสมุดได้ 

 มีตัวเลือกก าหนดการยืมคืน ระหว่างสาขาห้องสมุดได้ 

 มีเว็บไซต์หลักของโปรแกรม ตอบค าถามและคู่มือออนไลน์ 

 โปรแกรมสามารถปรับแต่งตัวเลือกต่าง ๆ ได้เอง โดยสามารถเลือกปิดการใช้งานฟังก์ชันท่ีไม่ต้องการ
ได้ 



 มีระบบอนุญาตการล็อกอินส าหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดแต่ละคน และก าหนดสิทธิ์แยกแต่ละบุคคลได้  

 ใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาด้วยภาษา PHP  
ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

การจัดการสมาชิก 

 สามารถน าเข้าข้อมูลสมาชิกจากระบบอื่นได้จากไฟล์ Excel และ CSV 

 ถ่ายภาพสมาชิกได้จากกล้อง Web-camera 

 สามารถอัพโหลดไฟล์ภาพสมาชิกทีละมาก ๆ และเช่ือมโยงกับระบบของโปรแกรม 

 อัพโหลดภาพสมาชิกทีละบุคคลได้ 

 มีระบบห้องสมุดสาขา แยกสาขาห้องสมุดของสมาชิก 

 สามารถจัดการสมาชิกโดยห้อง , สาขาห้องสมุด และจัดการสมาชิก ลบ แก้ไขวันหมดอายุสมาชิกได้ที
ละท้ังห้อง 

 มีระบบทวงหนังสือค้างส่ง หรือเตือนล่วงหน้า ทางอีเมล์ จดหมาย และพิมพ์เป็นรายการ 

 มีระบบทวงค่าปรับ ทางอีเมล์ จดหมาย และพิมพ์เป็นรายการ 

 สามารถเพิ่มหมายเหตุ (โน๊ต) ส าหรับสมาชิกแต่ละคน เมื่อมาติดต่อทางห้องสมุด  
 

การให้บริการยืมคืน 

 สามารถท างานกับบาร์โค้ดจากระบบอื่น และบาร์โค้ดท่ีพิมพ์เองจากระบบพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งสามารถ
แก้ไขข้อความ ภาพโลโก้ และรายละเอียด ท่ีปรากฏบนบาร์โค้ดได้เอง 

 ระบบยืมคืนแบบหน้าจอเดียว สามารถจัดการได้ท้ังการยืม คืน ช าระค่าปรับ  

 แสดงภาพประจ าตัวของสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

 มีระบบเครดิต หรือค่าใช้จ่ายแบบ Prepaid 

 มีตัวเลือกแสดงภาพปกขณะยืมและคืน เพื่อป้องกันการสับเปล่ียน 

 ก าหนดวันส่งอัตโนมัติ โดยจะปรับวันส่งตามวันหยุดของห้องสมุด 
ซึ่งสามารถก าหนดเองได้ 

 สามารถก าหนดสิทธิ์การยืม จ านวนวันท่ียืม ค่าปรับ ส าหรับแต่ละประเภทสมาชิก แต่ละประเภทวัสดุ
ได้ 

 มีระบบหนังสือส ารอง สามารถก าหนดสถานะทรัพยากรเป็นหนังสือส ารองแบบช่ัวคราวได้ เมื่อพ้น
สภาพหนังสือส ารอง จะกลับมาเป็นสถานะวัสดุเดิม 

 มีระบบหนังสือจองออนไลน์  

 เมื่อมีการช าระค่าปรับ สามารถเลือกจ่ายด้วยเงินสดหรือเครดิต และค านวณเงินรับ - เงินทอน
อัตโนมัติ 

 



การจัดการหน้าเว็บไซต์ 

 การสืบค้นออนไลน์แบบใหม่ (OPAC , ในโปรแกรม ULibM ต้ังช่ือว่า UPAC) 

 โปรแกรม ULibM สามารถใช้เป็นเว็บไซต์ห้องสมุดได้ในตัว แต่ถ้าหากห้องสมุดมีเว็บไซต์แล้ว ก็
สามารถก าหนดให้หน้าหลักของโปรแกรม ULibM เป็นแบบฟอร์มสืบค้นธรรมดาได้ 

 สมาชิกสามารถล็อกอินเข้ามาผ่านหน้าจอเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ยืมของตนเองได้ และยัง
สามารถติดตามรายการทรัพยากรท่ีเคยคอมเมนท์ หรือท าบุ๊คมาร์ครายการทรัพยากรโปรดไว้ในระบบ  

 สามารถเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น การท าบุ๊คมาร์คกับเว็บไซต์อื่น ๆ (Facebook, Google 
Bookmark ฯลฯ) และ Google Wave 

 สามารถรับ RSS Feed อัพเดทจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และระบบสามารถสร้าง Feed รายการหนังสือจาก
หัวข้อต่าง ๆ อัตโนมัติ (เช่น รายการใหม่ล่าสุด รายการแนะน า รายการหนังสือท่ีได้รับคอมเมนท์
ล่าสุด ฯลฯ) 

 สามารถก าหนดให้สมาชิกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่ 

 CustomFields :สามารถก าหนดฟิลด์เก็บข้อมูลของสมาชิกเพิ่มเติมได้เอง 

 สามารถตกแต่ง ปรับแก้ข้อความ อัพโหลดไฟล์ ของหน้าจอเว็บไซต์ได้เอง 

 มีระบบการให้คะแนนทรัพยากรแต่ละรายการ 

 มีระบบการให้ค าแนะน า (คอมเมนท)์ ทรัพยากรแต่ละรายการ 

 เมื่อแสดงรายละเอียดแต่ละรายการ สามารถแสดงข้อมูลท้ังแบบปกติและข้อมูล MARC และสถาะ
ของแต่ละไอเทมเช่น สถานท่ีจัดเก็บ ประเภททรัพยากร ก าหนดส่ง และจองต่อทรัพยากรได้  

 สามารถเปิดลิงค์เช่ือมโยง ของ URL และทรัพยากรท่ีเพิ่มไว้ในแท็กการเช่ือมโยง (แท็ก 856) จาก
หน้าจอการแสดงผลได้ 

 มีระบบก าหนดช้ันวางทรัพยากร ท าให้ทราบต าแหน่งของทรัพยากรได้ละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมแสดง
ต าแหน่งบนแผนท่ี 

 เมื่อดูรายละเอียดทรัพยากรแต่ละรายการ จะแสดงรายละเอียดสถานะ  
ช้ันเก็บ สถานะการยืม ก าหนดส่ง ได้ 

  

การจัดเก็บและแค็ตตาล็อก 

 จัดเก็บรายการในรูปแบบ MARC 

 แบบฟอร์มแค็ตตาล็อกแบบ MARC และแบบง่ายให้เลือกใช้ 

 สามารถแค็ตตาล็อกทรัพยากรทุกประเภท (ท้ังทรัพยากรหนังสือ และส่ือมัลติมีเดียทุกประเภท) ได้
จากหน้าจอเดียว 

 สามารถเช่ือมโยงโดยใช้โปรโตคอล Z39.50 เพื่อค้นหาทรัพยากรจากห้องสมุดอื่น ๆ ได้ 

 มีระบบวารสารและดรรชนีวารสาร 

 สามารถ Import ไฟล์ข้อมูล MARC และสร้างรายการใหม่ 
โดยการก๊อปป้ีและวางได้ 

 มีระบบตรวจสอบความซ้ าซ้อนก่อนน าเข้าไฟล์ MARC 



 มีระบบ Union Catalog น าเข้ารายการ MARC ท่ีต้องการได้ในคลิกเดียว 

 สามารถอัพโหลดไฟล์มัลติมีเดียทุกประเภท แนบไปกับรายการ MARC ท่ีแค็ตตาล็อก รวมท้ังภาพปก , 
ระบบจะสร้างการเช่ือมโยงในแท็ก 856 โดยอัตโนมัติ 

 สามารถน าเข้ารายการทรัพยากรสารสนเทศจากระบบอื่น ท่ีไม่ใช่ MARC ได้ (Excel,CSV) 

 มีระบบสืบค้นก่อนการแค็ตตาล็อก เพื่อตรวจสอบข้อมูลซ้ าและช่วยค้นหารายการท่ีมีอยู่แล้วใน
ห้องสมุดอื่นๆ 

 เมื่อแค็ตตาล็อกรายการท่ีมีหลายไอเทม ระบบสามารถเพิ่มเลข  ฉ. อัตโนมัติได้ 

 เมื่อท าการเพิ่มไอเทมและสมาชิก สามารถก าหนดหมายเลขบาร์โค้ดอัตโนมัติจากระบบได้  

 การแค็ตตาล็อกมีระบบตัวช่วยให้หัวเรื่องอัตโนมัติ, เลขผู้แต่งอัตโนมัติท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 สามารถให้ระบบช่วยค้นหาข้อความ หัวเรื่อง ช่ือผู้แต่งจากรายการอื่น ๆ ในฐานข้อมูลท่ีใกล้เคียงกัน  

 มีระบบอัพเดทข้อมูลไอเทมของทรัพยากรจ านวนมากได้ในครั้งเดียว 

 มีระบบให้เลขผู้แต่งอัตโนมัติ 
 

ระบบเสริมและระบบสถิติ 

 มีรายงานด้านการยืมคืน การล็อกอิน และการใช้งานอย่างละเอียดพร้อมแสดงผลเป็นตารางหรือกราฟ 

 สามารถดูรายงาน ทรัพยากรท่ีถูกยืมมากท่ีสุด สมาชิกท่ียืมบ่อยท่ีสุด  
และอื่น ๆ 

 มีระบบทรัพยากรท่ีถูกหยิบใช้บ่อย ส าหรับทรัพยากรท่ีห้ามยืม 

 มีฟังก์ชัน Createlist ส าหรับการสร้างรายงานอย่างละเอียด 

 มีระบบจองให้ห้องให้บริการ (หรือห้องอ่านหนังสือ และการจองท่ีนั่งส าหรับการฉายภาพยนตร์) ผ่าน
เว็บไซต์ 

 มีระบบจองใช้ทรัพยากรของห้องสมุด พร้อมจับเวลา (เช่น ให้ยืมหูฟังหรือวัสดุอื่น ๆ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) เป็นระบบ ท่ีเกิดบูรณาการจาก

ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่าสิบปีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนา  ได้

ท างานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็น

ระบบ INNOPAC, VTLS, HORIZON ฯลฯ อีกท้ัง ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในประเทศไทย

และญี่ปุ่น ท าให้น าความรู้ ความช านาญและประสบการณ์มาพัฒนาระบบส าหรับห้องสมุดขนาดกลาง  และ

ขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานสากล (MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากร สนเทศสนเทศ เพื่อให้

แหล่งสารสนเทศหรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีได้มาตรฐานสากลใช้งาน  และสามารถ เช่ือมต่อ

แลกเปล่ียนข้อมูล (ISO2709) กับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้

ผู้ท่ีจะเลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต 

 

หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด 

http://lib.mbc.in.th/lib/ 

 

ประวัติห้องสมุด 

 

http://lib.mbc.in.th/lib/


 

เมนูหน้าเว็บ 

 

 

ปรัชญาห้องสมุด 

 

ระบบเจ้าหน้าที่สูงสุด 

 



 

 

การเข้าบริหารจัดการเว็บไซต์ 

 

 

แนะน าหนังสือมาใหม่ ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่อาเซียน 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับ

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM จากการเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยคุณสมพงษ์ เจริญศิริ และคุณสันติภาพ เปลี่ยนโชติ ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ให้การอบรม 

ติดต่อกับ ULibM 

www.ulibm.net  คุณสมพงษ์ เจริญศิริ   โทร 08-5014-3429  Sompong.c@msu.ac.th 

คุณสันติภาพ เปล่ียนโชติ   โทร 08-3141-4455   Suntiparp.p@msu.ac.th 

http://www.ulibm.net/
mailto:Sompong.c@msu.ac.th
mailto:Suntiparp.p@msu.ac.th


 

 

ตัวอย่างบัตรสมาชิกห้องสมุด 

   ตัวอย่างบัตรสมาชิกห้องสมุด ด้านหน ้า 

 

  ตัวอย่างบัตรสมาชิกห้องสมุด ด้านหน ้า 

 ตัวอย่างบัตรสมาชิกห้องสมุด ด้านหลัง 

 

 

 



 

ประวัติการยืมหนังสือ 

 นางสาว วนิดา รัดที นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศาสนาและปรัชญา สาขาพุทธศาสตร์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.mbc.in.th/lib/library.member/detail.php?id=5310910221016


 

ประวัติการยืมหนังสือ 

นางสาว ธีราภรณ์ หวดไธสง  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนพระพุทธศาสนา 

 

 

 

ประวัติการยืมแม่ชีวิไลพร ม่ิงมา ชั้นปี 4 

 

 

 

 

http://lib.mbc.in.th/lib/library.member/detail.php?id=5610940331004


 

ตัวอย่าง สถิติการลงรายการหนังสือท่ีเว็บไซต์ห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ านวนหนังสือลงทะเบียน ปี  ๒๕๕๖ 

เดือน จ านวน/เล่ม หมายเหตุ 

มกราคม  6  

กุมภาพันธ์  23  

มีนาคม  -  

เมษายน  -  

พฤษภาคม -  

มิถุนายน  78  

กรกฎาคม  -  

สิงหาคม  168  

กันยายน  -  

ตุลาคม -  

พฤศจิกายน  25  

ธันวาคม  -  

รวม 300  

 

รวมจ านวนหนังสือที่ลงทะเบียนทั้งหมด(ส.ค. 46ธ.ค. 56)     16,604 เล่ม  

 

 

 

 

 



 

รายการทรัพยากรเข้า ปี 2556 

ท่ี รายการ จ านวนเล่ม หมายเหตุ 

1 หนังสือเข้า 370  

2 วารสารเข้า 56  

3 นิตยสารเข้า 119  

 รวม 545  

 

 

 

 

 

งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อการศึกษาและค้นคว้าประจ าปี 2556 

จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สรุปผู้เข้าใช้บริการหอสมุดสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์  

ปี ๒๕๕๖ 

   
 เดือน จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุด/คร้ัง หมำยเหตุ 

มกราคม ๒๓๘ 
  

กุมภาพันธ์ ๒๒๕ 
  

มีนาคม ๑๓๘ 
  

เมษายน ๔๔ ช่วงปิดภาคเรียน 

พฤษภาคม ๔๖ ช่วงปิดภาคเรียน 

มิถุนายน ๔๕๙ 
  

กรกฎาคม ๔๐๒ 
  

สิงหาคม ๔๓๕ 
  

กันยายน ๓๔๑ 
  

ตุลาคม ๑๔๔ 
  

พฤศจิกายน ๒๑๗ 
  

ธันวาคม ๑๙๔ 
  

รวม ๒๘๘๓ 
  

 

 
 

 

 

   

    

  

   

   

   

   

   



   ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  

 

 

 
ลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด 

 



นักศกึษา ศกึษาค้นคว้า           

 
นักศกึษาล็อกอินเข้าระบบห้องสมุดเพ่ือต่ออายุหนังสือ 

 



 

 

 
บรรยากาศภายในหอสมุดสมเด็จย่า 

 



  

 

 

 

 

 



มุมอาเซียน 

 

 
ก้าวสู่อาเซียนได้อย่างม่ันใจเพราะ...รักการอ่าน 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


