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บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

1.1 ความเปนมาของระบบหองสมุด 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST มีจุดกําเนิดมาจากแนวคิดในการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติข้ึนมา 

ใชงานเองเพื่อทดแทนระบบหองสมุดอัตโนมัติ DYNIX (Commercial Software) โดยในปพ.ศ. 2541 ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ เวอรชัน 1.0ไดถูกพัฒนาข้ึนโดยใชโปรแกรม Visual Basic 5.0/6.0 คูกับระบบจัดการ
ฐานขอมูล ORACLE ปจจุบันยังมีการใชงานท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เวอรชัน 2.0 ไดพัฒนาข้ึนโดยใชโปรแกรม Visual Studio .NET เวอรชัน 2002 
คูกับระบบจัดการฐานขอมูล ORACLE ในเวอรชันนี้ไดเริ่มตนใชเทคโนโลยี Web Services และไดเปดตัวการ
สืบคน OPAC ผานทาง Web Browser ทําใหสามารถเพิ่มหลากหลายในการใหบริการไดมากยิ่งข้ึน ปจจุบันมีการ
ใชงานท่ี หองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เวอรชัน 3.0 เปนเวอรชันท่ีไดรับการสนับสนุนการพัฒนาจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยทางสกอ.ไดกําหนดขอบังคับการพัฒนา (TOR) เพื่อใหไดซอฟตแวรระบบหองสมุด
ท่ีมีมาตรฐานเทียบเทากับซอฟตแวรจากตางประเทศ ปจจุบันใชงานท่ีหองสมุดจอหน เอฟ เคนเนด้ี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และโรงพยาบาลหาดใหญ 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เวอรชัน 4.0 เปนเวอรชันท่ีอยูในระหวางทดสอบการใชงาน โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใหเปนระบบหองสมุดสาขา และเพิ่มขีดความสามารถในดานการสืบคนผานโปรโตคอล Z39.50 และสนับสนุน
การเช่ือมตอกับฐานขอมูล Union Catalog 
 

1.2 สวนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  (Acquisition Module) 
สวนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เปนสวนของการพิจารณารายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อดําเนินการ

จัดหามาใหบริการภายในหองสมุด โดยมีชองทางใหสมาชิกหองสมุดมีสวนรวมในการเสนอรายช่ือหรือแนะนํา
รายช่ือ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใหหองสมุดจัดหา สวนงาน Acquisitions Module ประกอบดวยฟงกชัน
การทํางานหลักดังนี้ 

- เช่ือมโยงขอมูลการจัดหาจาก Acquisition Module ไปยัง Cataloging Module ไดทันที  

- รูปแบบการปอนขอมูลบรรณานุกรมอิงมาตรฐาน MARC 21 

- สามารถสรางรายงาน ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ ไดจากระบบ 

- มีฟงกชันการจัดการทรัพยากรไดแก Registering, Claim, Cancel 

- มีรายงานเตือนถึงกําหนดรับตัวเลมทรัพยากร 
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- จัดสรรแหลงเงินและรายงานสถานะทางการเงินของแตละหนวยงานได 

- รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ 

 

1.3 สวนงานจัดทํารายการสืบคน (Cataloging Module) 
สวนงานจัดทํารายการสืบคนเปนสวนงานหลกัสําหรับการบันทึกขอมูลบรรณานุกรม มีฟงกชันการทํางานดังนี ้ 

- รูปแบบการปอนขอมูลบรรณานุกรมอิงมาตรฐาน MARC 21  

- ผูใชงานสามารถกําหนด worksheet สําหรับการปอนขอมูลไดเอง  

- สามารถสรางขอมูลบรรณานุกรมชุดใหมจากขอมูลเดิม (Clone) ได 

- นําเขาขอมูลบรรณานุกรม (รูปแบบ MARC ISO 2709) เขาในระบบได 

- มีระบบการตรวจสอบและเตือนสําหรับการปอนขอมูลบรรณานุกรมซ้ํา 

- มีระบบล็อคขอมูลสําหรับการเขาแกไขขอมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน 

- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเชน ISBN, ISSN, 14 digit Barcode เปนตน 

- ไมจํากัดปริมาณขอมูลบรรณานุกรมและขอมูลตัวเลม 

- นําขอมูลในกลุม 1XX, 4XX, 6XX, 7XX เพื่อจัดทํา Authority Control 

- ระบบมีฟงกชันการผนวกขอมูลบรรณานุกรม (Merge Bibliographic) 

- รูปแบบการปอนขอมูล Authority อิงมาตรฐาน MARC21 เพื่อทํารายการโยง (See Ref. , See Also) 

- สามารถพิมพ Label ปดตัวเลมหนังสอืจากระบบได 

 

1.4 สวนงานใหบริการยืม-คืน (Circulation Module) 

- สวนงานใหบริการยืม-คืน ประกอบดวยฟงกชันการทํางานหลักดังนี้  

- งานใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานใหบริการจองทรัพยากรสารสนเทศ 
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- งานใหบริการการยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ  

- งานการรับแจงทรัพยากรหาย   

- งานการจัดการคาปรับตางๆ  

- งานการจัดการขอความแจงเตือนของสมาชิก 

- งานสํารองทรัพยากรภายในหองสมุด 

- งานการจัดการขอมูลสมาชิก 

- งานสํารวจทรัพยากรภายในหองสมุด 

- รายงานตางๆ 

 

1.5 สวนงานวารสารและส่ิงพิมพตอเนื่อง (Serials Control Module) 
  สวนงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องเปนสวนการจัดการกับขอมูลวารสาร ประกอบดวยฟงกชันการ
ทํางานหลักดังนี้  

- รูปแบบการปอนขอมูลบรรณานุกรมอิงมาตรฐาน MARC21  

- สามารถกําหนด Publication Pattern มาตรฐานและรูปแบบท้ังท่ีเปนมาตรฐานและไมเปนมาตรฐานได 

- รูปแบบขอมูล Enumeration Data 6 ระดับ และ Chronological Data 4 ระดับ  

- สราง Check-in Card สําหรับการทํางานของวารสารแตละช่ือ 

- สราง Block issue และกําหนด Expected date ตามรูปแบบการบอกรับลวงหนาได 1 ป 

- Check-in ตัวเลมไดหลายเลมพรอมกัน ซึ่งอาจจะมีขอมูล Barcode หรือไมมีก็ได 

- มีระบบการเตือนตัวเลมเกินกําหนดไดรับ และสามารถทวงไดผานทาง mail 
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1.6 สวนงานการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานเว็บ (Web OPAC ) 
Online Public Access Catalog ( OPAC ) เปนเครื่องมือสําหรับชวยสืบคนและแสดงรายละเอียด รายการ

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด รวมถึงการแจงขอมูลขาวสารของหองสมุดใหผูใชบริการไดรับทราบ OPAC 
ประกอบดวย ฟงกชันการทํางานหลักดังนี้  

- แสดงขอมูลขาวสารท่ัวไปและชองทางสื่อสารกับหองสมุด 

- สืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศไดหลายรูปแบบ  

- แสดงขอมูลรายละเอียดของสมาชิกหองสมุด 

- การตออายุการยืม ( Renew ) รายการสารสนเทศ 

- การจอง ( Hold ) รายการสารสนเทศ 

- การเสนอแนะรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหหองสมุดจัดหา 

- การ Export ขอมูลบรรณานุกรมในรูปแบบตาง ๆ  

- รายงานสถิติจํานวนทรัพยากรของหองสมุดและสถิติการสืบคนตาง ๆ  

 

1.7 สวนงานผูดูแลระบบ ( System Administrator Module ) 
เปนสวนท่ีใหผูดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบไดในเบ้ืองตน ซึ่งประกอบดวยฟงกชันการทํางานหลัก

ดังนี้  

- จัดทํากลุมขอมูลเพื่อการปรับปรุง Review File 

- ปรับปรุงขอมูลรูปแบบ Global Change และ Rapid Update 

- จัดทํา Backup & Recovery System 

- กําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบใหกับเจาหนาท่ีหองสมุด 

- กําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบใหกับเครื่องลูกขาย 

- ปอน/ปรับปรุงขอมูล Lookup Tables 

- จัดทํา Background Automatic Processes 
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- สามารถจัดทํา Ad hoc Report เพิ่มเติมเองได 

- สามารถพิมพ Barcode ออกจากระบบไดโดยตรงตามรูปแบบ Code 39 , Interleave , Codabar 

 

1.8 เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาระบบ 

- Windows Server 2003 

- ORACLE RDBMS 

- VS.NET 2005, .NET Framework 2.0 

- ASP.NET, AJAX 

- Window Services 

 

1.9 การใหบริการ 

- ไมมีคาลิขสิทธิ์ในการใชงานท้ัง 6 ระบบยอย  

- เปดเผย Source Code ในสวนของ Client  

- Software Maintenance ใหกับสถาบันท่ีทําสัญญาการบํารุงรักษาดูแล จัดใหมีการเขาถึง Internet เพื่อทํา 
Remote MA โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม  

- Upgrade version ใหมใหโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม  

- รับแจงขอความชวยเหลือ  

- Call Center 8.30 – 16.30 น.ทุกวันไมเวนวันหยุด  

- Web/Mail 24 ช่ัวโมง  

- Customized Software คิดคาบริการตามกรณี  

- แจงยกเลิกสัญญาลวงหนา 3 เดือน  

- เบอรโทรศัพทติดตอ (074)282120, โทรสาร (074)282111 
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บทที่ 2 
 คูมือการใชงาน 

การใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC Module) 

2.1 การสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Search) 
ในการสืบคนขอมูลผานระบบ OPAC สามารถสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศแบงตามความ

ซับซอนได 3 รูปแบบคือ                                         
2.1.1  การสืบคนแบบ Basic search คือ การสืบคนแบบท่ัวไป ผูใชสามารถสืบคนไดครั้งละ 1     
เขตขอมูล เชน คนดวยช่ือเรื่อง(Title) คนดวยช่ือผูแตง(Author) เปนตน 
2.1.2 การสืบคนแบบ Advanced คือ การสืบคนแบบข้ันสูง ผูใชสามารถสืบคนไดพรอมกันสูงสุด
ครั้งละสามเขตขอมูล พรอมท้ังใชตัวเช่ือมทางตรรกะ (AND,OR,NOT)  เชน คนดวยช่ือเรื่อง(Title)  
พรอมท้ังช่ือผูแตง(Author)  เปนตน 
2.1.3 การสืบคนแบบ  Other Source เปนการสืบคนท่ีผูใชสามารถสืบคนไปยังฐานขอมูลของ
หองสมุดอื่นซึ่งมีการติดต้ัง Z39.50 server  โดยอาศัยการสงผานขอมูลทางโปรโตคอล Z39.50 
2.1.4 การสืบคนโดยใช prefix ผูใชสามารถใช prefix ท่ีระบบไดกําหนดไว โดยในการใชงานจะระบุ 
prefix ไวหนาคําคน เชน ti=computer  หมายถึง ใหไปสืบคนคําวา computer จากเขตขอมูลช่ือเรื่อง
(Title) เปนตน 

 

2.1.1 การสืบคนแบบ Basic search 
 

 
                                                                                                                                 

รูป แสดงหนาจอการสืบคนแบบ Basic Search 
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การสืบคนแบบ Basic Search มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ปอนคําคนในชอง Search โดยการปอนคําคนสามารถปอนไดดังนี ้

1.1  การปอนคําคนตามปกติ โปรแกรมสามารถสืบคนไดจากทุกประเภทการสืบคน 
1.2  การปอนคําคนมากกวา 1 คํา พรอมดวยตัวเช่ือม และเครื่องหมาย มีดังนี ้(ใชสําหรับการสืบคน
ประเภท Keyword เทานั้น) 

- AND  หรือชองวาง โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีมีคําคนภายในและอยูใน Field เดียวกัน 
- OR โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีมีคําคนตัวใดตัวหนึ่งหรือท้ังคู 
- NOT  โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีมีคําคนตัวอื่น ๆ ยกเวนคําคนหลัง Keyword NOT 
- “  ”  โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีมีคําคนอยูติดกันใน field เดียวกัน 
-  (  )  ใชประกอบกับ Keyword อื่น ๆ เพื่อใชสืบคน 
 

2. เลือกประเภทการสืบคน  รูปแบบประเภทการสืบคนมีใหเลือกดังนี้ 
- Title Alphabetic ( Default )   สืบคนช่ือเรื่อง โดยเรียงลําดับอักษร 
- Title Keyword   สืบคนช่ือเรื่อง ท่ีปรากฏในตําแหนงใด ๆ  ตรงกับคําคน 
- Author Alphabetic   สืบคนช่ือผูแตงโดยเรียงลําดับอักษร 
- Author Keyword    สืบคนช่ือผูแตงท่ีปรากฏในตําแหนงใด ๆ ตรงกับคําคน 
- Subject Alphabetic   สืบคนหัวเรื่องโดยเรียงลําดับอักษร 
- Subject Keyword   สืบคนหัวเรื่องท่ีปรากฏในตําแหนงใด ๆ ตรงกับคําคน 
- Series Alphabetic   สืบคนช่ือชุดโดยเรียงลําดับอักษร 
- Series Keyword   สืบคนช่ือชุดท่ีปรากฏในตําแหนงใด ๆ ตรงกับคําคน 
- ISBN/ISSN   สืบคน ISBN หรือ ISSN ซึ่งตรงกับคําคนและคําใกลเคียง เรียงลําดับอักษร 
- Call No.   สืบคน Call No. ซึ่งตรงกับคําคนและคําใกลเคียง โดยเรียงตามระบบเลขหมูแตละ

ประเภท 
 

3. เลือกปอน Limit Search  การ Limit Search เปนการเลือกจํากัดกลุมขอมูลท่ีตองการสืบคน สามารถ 
limit ไดจากการสืบคนท้ัง Alphabetic และ Keyword  โดยการเลือก Add Limit>>  จะปรากฏตัวเลือก
สําหรับให limit ดังนี ้
-  Material Type เลือกประเภทของสื่อ เชน เชน Book, Serial, Map, Computer file เปนตน  
-  Library เลือกหองสมุดท่ีจัดเก็บทรัพยากร 
-  Language เลือกระบุภาษาท่ีตองการไดแก Thai, English, Arab เปนตน 
-  Collection เลือกกลุมประเภททรัพยากรท่ีตองการสืบคนเชน หนังสือภาษาไทย หนังสือ 
      ภาษาอังกฤษ เปนตน 
-  Year  เลือกระบุชวงปท่ีตองการโดยระบุปเริ่มตน และ ปสิ้นสุด หรือระบุเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
-  การยกเลิกการ limit ทําไดโดยการเลือก Clear Limit  ตัวเลือกในการ limit จะหายไป 
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รูป แสดงตัวเลือกในการ limit search 

 
 

4. ระบุจํานวนรายการผลลัพธในแตละหนา โดยเลือกจาก Records/Page 
5. ระบุเง่ือนไขในการเรียงลําดับ โดยระบุเขตเลือกจากตัวเลือก Sort by  และทิศทางในการเรียงจาก

ตัวเลือก Ascending (เรียงจากนอยไปมาก) หรือ Descending (เรียงจากมากไปนอย)  สําหรับตัวเลือกนี้
ใชไดกับการคนแบบ Keyword เทานั้น 

6. ปอนจํานวนรายการผลลัพธท่ีตองการใหแสดงตอหนี่งหนา (Records/Page) 
7. กดปุม                          ระบบจะดําเนินการสืบคนทรัพยากรตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังรูป 

 

 
                                                                                                                                                                                              

รูป แสดงตัวอยางผลการสืบคนแบบ Basic Search 
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8. สามารถดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการได โดยการคลิกรายการท่ีตองการ จากนั้นจะระบบ
จะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการนั้นๆ ดังรูป 
 

 
                                                                                                                                                                             

รูป แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการท่ีเลือก 

 
9. ในสวนของรายละเอียดทางบรรณานุกรม สามารถเลือกประเภทการแสดงขอมูลไดดังนี ้

- แบบ Brief (Default) คือ การแสดงขอมูลแบบยอ เลือกการแสดงผลแบบยอโดยการกด
ปุม                   จะปรากฏขอมูลของบรรณานุกรมแบบยอ ดังรูป 
 

 
 

รูป แสดงขอมูลในรูปแบบ Brief 
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- แบบ Full คือ การแสดงขอมูลแบบเต็ม เลือกการแสดงผลแบบเต็มโดยการกดปุม               
จะปรากฏขอมูล ดังรูป 

 

 
                                                                                                                                                                                                    

รูป แสดงขอมูลในรูปแบบ Full 

 

- แบบ MARC คือ การแสดงขอมูลในรูปแบบ MARC ดังรูป เลือกการแสดงผลแบบ 
MARC โดยการกดปุม                      จะปรากฏขอมูล ดังรูป 

 

 
                                                                                                                                                                                            

รูป แสดงขอมูลในรูปแบบ MARC 
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10. การแสดงผลลัพธของการสืบคน 
10.1 การแสดงผลลัพธการสืบคนแบบ Alphabetic   

- ขอมูลท่ีแสดงประกอบดวยสามคอลัมนดังนี้ 
o คอลัมนแรกแสดงผลลัพธของการสืบคนท่ีข้ึนตนดวยคําคนท่ีผูใชปอน 
o คอลัมนท่ีสองแสดงปพิมพ 
o คอลัมนท่ีสามแสดงจํานวนระเบียนของขอมูลบรรณานุกรมท่ีเช่ือมโยงกับ

รายการผลลัพธแตละรายการ 
- หากผลลัพธท่ีเจอมีมากกวา 1 รายการจะแสดงรายการตามลําดับอักษร 

 

 
                                                                                                                                                                                               

รูป แสดงตัวอยางผลลัพธของการสืบคนแบบ Title Alphabetic 
 
 

- หากจํานวนรายการผลลัพธมากกวาจํานวนรายการตอหนาท่ีไดระบุไว (Records/Page) 
จะปรากฏหมายเลขหนาดานลาง  โดยแตละหมายเลขสามารถเช่ือมโยงไปยังผลลัพธหนา
อื่น ๆ  ได 

- เม่ือเลือกรายการผลลัพธท่ีมีจํานวนระเบียนบรรณานุกรมเกี่ยวของเพียง  1 รายการ 
(Found เปน 1) จะเช่ือมโยงไปยังหนารายละเอียดทางบรรณานุกรมไดเลย ดังรูป 
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รูป แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรม 
 
 

- รายการผลลัพธท่ีมีจํานวนระเบียนบรรณานุกรมเกี่ยวของมากกวา 1 รายการ (Found 
มากกวา1) จะเช่ือมโยงไปยังหนารายการบรรณานุกรมท่ีเกี่ยวของกับรายการนั้น ๆ 
 

 
                                                                                                                                                                                                              

รูป แสดงรายการบรรณานุกรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 



คูมือการใชงาน  การใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC) 

ศูนยคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

16 

- รายการบรรณานุกรมแตละรายการสามารถเช่ือมโยงไปยังหนารายละเอียดทาง
บรรณานุกรม (ดังรูปแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรม) 

- หากจํานวนรายการผลลัพธมีเพียง 1 รายการ และรายการนั้นมีรายการบรรณานุกรมท่ี
เกี่ยวของเพียงรายการเดียว ระบบจะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการนั้น
ทันที (ดังรูปแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรม) 

- หากจํานวนรายการผลลัพธมีเพียง 1 รายการ และรายการนั้นมีรายการบรรณานุกรมท่ี
เกี่ยวของมากกวาหนึ่งรายการ ระบบจะแสดงรายการบรรณานุกรมท่ีเกี่ยวของ (ดัง
รูปแสดงรายการบรรณานุกรมท่ีเกี่ยวของ) 
 

10.2 การแสดงผลลัพธการสืบคนแบบ Keyword   
- ขอมูลท่ีแสดงจะเปนรายการบรรณานุกรมท่ีเกี่ยวของกับคําคนท่ีปอน (ดังรูปท่ี 10) 
- ขอมูลท่ีแสดงจะประกอบดวย 

o ช่ือเรื่อง 
o ช่ือผูแตง 
o ปพิมพ 
o ประเภทของสื่อ 
o ขอมูลของตัวเลมท่ีพบในฐานขอมูล 
o หองสมุดท่ีตัวเลมนั้นอยู 
o รูปภาพปก (ในกรณีท่ีมีรูป) 

 

 
 

รูป แสดงตัวอยางผลลัพธของการสบืคนแบบ Title Keyword 
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- หากจํานวนรายการผลลัพธมากกวาจํานวนรายการตอหนาท่ีไดระบุไว (Records/Page) 
จะปรากฏหมายเลขหนาดานลาง  โดยแตละหมายเลขสามารถเช่ือมโยงไปยังผลลัพธหนา
อื่น ๆ  ได 

- หากจํานวนรายการผลลัพธมีเพียง 1  ระบบจะแสดงรายละเอียดทางบรรรณานุกรมของ
รายการนั้นทันที (ดังรูปแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรม) 
 
 

2.1.2 การสืบคนแบบ Advanced Search  

 

                                                                                                                                                                        
รูป แสดงหนาจอการสืบคนแบบ Advanced Search 

 
 

การสืบคนแบบ Advanced Search มีวิธีการสืบคนเชนเดียวกับแบบ Basic Search แตสามารถปอนคําคน
และเลือก Field ไดมากกวา 1 ชุดในเวลาเดียวกัน (เลือกไดสูงสุด 3 ชุด), พรอมกับสามารถ Limit Search ได
เชนเดียวกัน  

ข้ันตอนการสืบคนแบบ Advanced Search มีดังนี ้
1. เลือกประเภทการสืบคน  วิธีการใชงานเหมือนกับในสวน Basic Search 
2. ปอนคําคนพรอมเครื่องหมาย  วิธีการใชงานเหมือนกับใน Basic Search 
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3. เลือก Limit Search  วิธีการใชงานเหมือนใน Basic Search 
4. กรณีมีเง่ือนไขท่ีตองการคนหาเพิ่มเติม ใหปอนตัวเช่ือมระหวาง Field  ตัวเช่ือมท่ีมีใหเลือกคือ 

NOT, AND, OR (กําหนดให AND เปนตัวเช่ือมเริ่มตน) โดยสามารถปอนไดสูงสุด 2 ชุด 
5. การสืบคนขอมูลและแสดงผลการสืบคนจะแสดงผลลัพธในการสืบคนเชนเดียวกับการสืบคน

แบบ Keyword 
 

                                                                                                                                                                                   
 

รูป แสดงตัวอยางการสืบคนแบบ Advanced Search        
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2.1.3  การสืบคนแบบ Other Source 
 

 
 

รูป แสดงหนาจอการสืบคนแบบ Other Source 
 

การสืบคนแบบ Advanced Search มีวิธีการสืบคนเชนเดียวกับแบบ Advance Search  แตสามารถเลือก
ไดวาตองการสืบคนไปยังฐานขอมูลของหองสมุดใดท่ีเปดใหบริการ 

 
ข้ันตอนการสืบคนแบบ Other Source มีดังนี ้

1. เลือกประเภทการสืบคน  วิธีการใชงานเหมือนกับในสวน Basic Search และ Advance Search 
2. ปอนคําคนพรอมเครื่องหมาย  วิธีการใชงานเหมือนกับใน Basic Search และ Advance Search 
3. กรณีมีเง่ือนไขท่ีตองการคนหาเพิ่มเติม ใหปอนตัวเช่ือมระหวาง Field  ตัวเช่ือมท่ีมีใหเลือกคือ 

NOT, AND, OR (กําหนดให AND เปนตัวเช่ือมเริ่มตน) โดยสามารถปอนไดสูงสุด 2 ชุด 
4. กรณีตองการ Limit Search เลือก Limit Search  โดยมีวิธีการใชงานเหมือนใน Basic Search 

และ Advance Search 
5. เลือก þ  หนาช่ือมหาวิทยาลัยท่ีตองการสืบคนขอมูล โดยสามารถเลือกไดมากกวา 1 

ฐานขอมูล 
6. กดปุม Search เพื่อสืบคนขอมูล 
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รูป แสดงตัวอยางการสืบคนขอมูลแบบ Other Source 
 

7. การสืบคนขอมูลและแสดงผลการสืบคนจะแสดงผลลัพธในการสืบคนเชนเดียวกับการสืบคน
แบบ Keyword 

 

 
 

รูป แสดงผลการสืบคนขอมูลแบบ Other Source 
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2.1.4 การสืบคนแบบ Prefix Search   
การสืบคนแบบ Prefix เปนการสืบคนโดยท่ีผูใชไมจําเปนตองเลือกประเภทการคนจาก

ตัวเลือกท่ีมีให แตสามารถระบุเปน prefix ไวหนาคําคนไดเลย  
 Prefix ท่ีมีใหใชงาน ไดแก 

- au: เปนการสืบคนแบบ Author Alphabetic 
- ti: เปนการสืบคนแบบ Title Alphabetic 
- su: เปนการสืบคนแบบ Subject Alphabetic 
- se: เปนการสืบคนแบบ Series Alphabetic 
- dc: เปนการสืบคนแบบตาม Dewey Callno 
- lc: เปนการสืบคนแบบตาม LC Callno 
- nc: เปนการสืบคนตาม NLM Callno 
- loc: เปนการสืบคนตาม Local Callno 
- bn: เปนการสืบคนตาม ISBN 
- sn: เปนการสืบคนตาม ISSN 
- au= เปนการสืบคนแบบ Author Keyword 
- ti= เปนการสืบคนแบบ Title Keyword 
- su= เปนการสืบคนแบบ Subject Keyword 
- se= เปนการสืบคนแบบ Series Keyword 
- bib= เปนการสืบคนตามหมายเลขบรรณานุกรม 
- all= เปนการสืบคนแบบ All Fields 

ในการสืบคนดวย Prefix สามารถใชรวมกับตัวดําเนินการทางตรรกะได (AND, OR, NOT) 
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การแสดงผลลัพธการสืบคน 
1. ในกรณีท่ีมีการใช prefix เพียงอยางเดียว และคําคนมีเพียงคําคนเดียว 

- ถา prefix เปน au: , ti: , su: , se: , dc: , lc: , nc: , loc: , bn: ,sn:  เชน au : james เปน
ตน การแสดงผลลัพธจะเหมือนกับการแสดงผลลัพธของการสืบคนแบบ Alphabetic 

- ถา prefix เปน au= , ti= , su= , se= , all=  เชน au:james เปนตน การแสดงผลลัพธจะ
เหมือนกับการแสดงผลลัพธของการสืบคนแบบ Keyword 

2. ในกรณีท่ีมีการใช  prefix มากกวาหนึ่ง (คําคนมากกวาหนึ่งคํา)  การแสดงผลลัพธจะ
เหมือนกับการแสดงผลลัพธการสืบคนแบบ Keyword 
 

 
 

รูป แสดงตัวอยางการสืบคนแบบ Prefix search 
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2.1.4 ขาวสารหองสมุด (Library News) 
ผูใชท่ัวไปสามารถดูขอมูลขาวสาร รวมถึงคําแนะนําตาง ๆท่ีทางหองสมุดประกาศไวบนเว็บ 

OPAC ได โดยเลือกเมนู Library News 

 
 

รูป แสดงหนาจอแสดงขาวสารของหองสมุด 
 

2.1.5 สถิติทรัพยากรหองสมุด (Library Statistics) 
  ผูใชท่ัวไปสามารดูขอมูลสถิติตาง ๆ ภายในหองสมุดได เชน ขอมูลของทรัพยากร  หรือ ขอมูล
สมาชิก เปนตน โดยเลือกเมนู Library Statistics ซึ่งในสวนของสถิติทรัพยากรผูใชสามารถเลือกดูขอมูลไดวา
ตองการดูขอมูลการนับสถิติ แบบบรรณานุกรม หรือ แบบตัวเลม 
 

 
 

รูป แสดงหนาจอสถิติทรัพยากรหองสมุด 
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2.1.6 รายช่ือส่ือที่มาใหม (New Title List)  
ผูใชท่ัวไปสามารถดูรายช่ือสื่อมาใหมประจําเดือนตางๆไดโดยเลือกเมนู  New Title List ซึ่ง

สามารถดูรายช่ือสื่อยอนหลังไดภายใน 1 ป 
 

 
                                                                                                                                                            

รูป แสดงตัวอยางสื่อมาใหม 
 
 

2.1.7 รายช่ือบทความมาใหม (New Article List) 
ผูใชทุกคนสามารถดูรายช่ือบทความมาใหมประจําเดือนตางๆไดโดยเขาไปท่ีเมนู “New 

Article List” ซึ่งสามารถดูรายช่ือบทความยอนหลังไดภายใน 1 ป 
 

 
                                                                                                                                                                                          

รูป แสดงตัวอยางบทความมาใหม 
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2.1.8 หนังสือสํารอง (Book Reserved) 
หนังสือท่ีสํารองไว ผูใชจะสามารถยืมได 3 วัน  เพื่อพิจารณาการตัดสินใจยืมผูใชท่ัวไป

สามารถดูขอมูลของหนังสือท่ีมีการสํารองไวได โดยเลือกเมนู Book Reserved   และผูใชสามารถเลือก
คนหาไดจากเง่ือนไขของ  ช่ืออาจารย   ช่ือวิชา  หองสมุดท่ีทําทรัพยากรสํารอง 

 

 
 

รูป แสดงหนาจอขอมูลของหนังสือสํารอง 
 

2.1.9  การสมัครเปนสมาชิกของบุคคลทั่วไป (Patron Register )   
ผูใชท่ัวไปท่ีตองการจะสมัครเปนสมาชิก สามารถทําไดดังนี ้
1. โดยการเขาเมนู “ Patron Register ” จากนั้นกรอกขอมูลตางๆใหครบถวน แลวกดปุม  

 

 
                                                                                                                                                                         

รูป แสดงหนาจอการสมัครเปนสมาชิกของบุคคลท่ัวไป 
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2. เม่ือทําการ Save ขอมูลแลวจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
                                                                                                                               

รูปแสดงหนาจอเม่ือบันทึกขอมูลแลว 
 

3. ผูสมัครจะตองรอการติดตอกลับผานทาง E-mail หรือ ทางเบอรโทรศัพท จากทาง
หองสมุด เพื่อยืนยันการเปนสมาชิก หรือสามารจะติดตอดวยตนเอง ณ หองสมุดท่ีไดทํา
การสมัครสมาชิกไว 

2.2 สวนของขอมูลสมาชิก  (Patron Information) 

2.2.1 การเขาใชงานระบบ (Login) 
  การเขาสูระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Login ดานบน เพื่อเขาสูหนาจอเขาสูระบบ หรือเขาไปท่ีหนา Login.aspx 
2. ปอนช่ือผูใชในชอง “Username” 
3. ปอนรหัสผานในชอง “Password” 
4. คลิกปุม                     เพื่อเขาสูระบบ 

 

 
                                                                                                                                                                                           

รูป แสดงหนาจอการ login เขาสูระบบ 
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2.2.2 การส่ัง Reset รหัสผาน (Reset Password) 
ในกรณีท่ีสมาชิกลืมรหัสผาน สามารถสั่งใหระบบทําการ reset รหัสผานเดิม และสงรหัสผานใหม

มาให โดยสามารถทําไดดังนี ้
1. เขาสูหนาจอ Login 
2. เลือก “ Forgot your password ? ” 
3. ระบบจะใหปอนขอมูล User Name และ Email  โดย Email ท่ีปอน ตองเปน Email ท่ีสมาชิก

ไดกรอกไวในประวัติสวนตัว 
4. กดปุม 
5. ระบบจะสงรหัสผานใหมไปตาม Email ท่ีระบุ 

 

 
                                                                                                                     

รูป แสดงการสั่ง reset รหัสผาน 
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2.2.3 การเขาถึงขอมูลสมาชิก (Patron Profile) 
สมาชิกของระบบหองสมุดสามารถเขาถึงไปดูขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตนเองได  โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 

1. เม่ือทําการ login ผานเมน ูLogin ของเว็บ OPAC แลว จากนั้นจึงไปเลือกเมนู Main Menu 
จะปรากฏเมนูสําหรับผูใชทางดานซายมือ 
 

 

                                                                                                                                 
รูป แสดงหนา Main Menu 

 
 

2. เลือกเมนู Patron Information เพื่อเขาไปยังสวนของขอมูลสมาชิก จะปรากฏหนาจอดัง
รูป 
 

 
 

รูปแสดง Patron Profile 
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   โดยท่ีขอมูลในเมนู Patron Information จะแบงออกเปนสวน ๆ ไดแก 
- Patron Profile แสดงขอมูลประวัติสวนตัวของสมาชิก 
- Messages แสดงขอมูลขาวสารท่ีหองสมุดสงใหสมาชิก เชน ขอมูล

การคางคาปรับ เปนตน 
- Debt แสดงคาปรับ จากการยืมทรัพยากรเกินเวลาคืน 
- Checked Out Items  แสดงรายการทรัพยากรท่ียืมอยู ณ ปจจุบัน 
- Hold Items แสดงรายการทรัพยากรท่ีจองไว 
- Checked Out History แสดงประวัติการยืมของสมาชิก 

 
   ขอมูลแตละสวนสามารถเรียกดูไดดังนี้ 

- Patron Profile  เรียกดูโดยการเลือก Patron Profile จากแถบเมนูดานบน  
 

 
                                                                                                                                                                                            

รูป แสดงขอมูลประวัติสวนตัวของสมาชิก 
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 ในสวนของ Patron Profile นอกจากการดูประวัติของสมาชิกแลว ยังสามารถแกไขขอมูลสวนตัวของสมาชิก
แตละคนได รวมท้ังการเปลี่ยนรหัสผานเพื่อเขาสูระบบของสมาชิกดวย โดยมีข้ันตอนดังนี้                  

1. การปรับปรุงขอมูลประวัติสวนตัวของสมาชิก มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1  จากหนาจอประวัติสวนตัวของสมาชิก (ดังรูปแสดงขอมูลประวัติสวนตัวของ 

   สมาชิก) คลิกปุม  
 
 

 
                                                                                                                                                                                               

รูป แสดงการแกไขขอมูลประวัติสวนตัวของสมาชิก 
 
 

1.2 ทําการแกไขขอมูลในสวนท่ีแกไขได ซึ่งไดแก Contact Address, Telephone,  
   Email 

1.3   กดปุม                       เพื่อบันทึกขอมูลท่ีแกไข หรือกดปุม                       ในกรณีท่ี 
   ตองยกเลิกการแกไข 
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 2.    การเปลี่ยนรหัสผาน มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 จากหนาจอประวัติสวนตัวของสมาชิก (ดังรูปแสดงขอมูลประวัติสวนตัวของ 

  สมาชิก) คลิกปุม  
2.2 ปอนรหัสผานปจจุบันในชอง Current Password 
2.3 ปอนรหัสผานใหมในชอง New Password 
2.4 ปอนรหัสผานใหมอีกครั้งในชอง Confirm Password 

 

 
                                                                                                                                                                         

รูป แสดงหนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 
 

 
- Messages เรียกดูโดยการเลือก Messages จากแถบเมนูดานบน  

 

 
                                                                                                                                                                                                 

รูป แสดงขาวสารท่ีหองสมุดแจงมายังสมาชิก 
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- Debt เรียกดูโดยการเลือก Debt จากแถบเมนูดานบน  
 

 
                                                                                                                                                                                                   

รูป แสดงคาปรับจากการยืมหนังสือ 

 
 

- Checked Out Items  เรียกดูโดยการเลือก Checked Out Items  จากแถบเมนูดานบน  
 

 
                                                                                                                                                                                          

รูป แสดงรายการยืมทรัพยากรของสมาชิก 

 
 

- Hold Items เรียกดูโดยการเลือก Hold Items จากแถบเมนูดานบน 
 

 
                                                                                                                                                                                      

รูป แสดงรายการจองทรัพยากรของสมาชิก 
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- Checked Out History มีข้ันตอนดังนี้ 
o เรียกดูโดยการเลือก Checked Out History จากแถบเมนูดานบน 
o เลือกชวงเวลาท่ีตองการดูขอมูลโดยการคลิกเลือกจากปฏิทิน หรือปอน

วันท่ีในรูปแบบ  วัน/ 
   เดือน/ป ค.ศ. 4 หลัก 

o กดปุม                                เพื่อดูขอมูล 
 

 
 

รูป แสดงขอมูลประวัติการยืมของสมาชิก 
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2.2.4 การตออายุการยืมทรัพยากร ( Renew ) 
  การยืมตอทรัพยากร มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกเลือกเมนู Main Menu ดานบน เพื่อใหระบบแสดง Menu ใหเลือก 
2. คลิกเมนู  Patron Information ทางดานซายมือ 
3. ในกรณีท่ียังไมได Login ระบบจะแสดงหนาจอ Login เพื่อทําการเขาสูระบบ 
4. เลือกรายการท่ีตองการยืมตอในสวนของ  Checked Out Items  

 

 
                                                                                                                                                                                       

รูป แสดงการเลือกรายการท่ีตองการตออายุการยืม 

 
 

5. คลิกปุม                             ดานลางเพื่อทําการตออายุการยืม ระบบจะใหยืนยันวาตองการจะทํา
รายตอหรือไม ถาตองการทํารายการตอใหกดปุม                   หรือยกเลิกการทํารายการโดย
การกดปุม  
 

 
                                                                                                                                                                                      

รูป แสดงการยืนยันเพื่อตออายุการยืม 
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6. เม่ือทํารายการตอแลว ระบบจะแจงผลการตออายุการยืม 
 

 
                                                                                                                                                                 

รูป แสดงการแจงผลการตออายุการยืม 

 
7. กดปุม                    เพื่อกลับไปยังหนาจอรายการยืม  รายการท่ีสามารถตออายุการยืมได 

Renew Times จะเพิ่มจากเดิมอีก 1 
 

 
                                                                                                                                                                                           

รูป แสดงหนาจอ Chaeck Out Items หลังจากเสร็จสิ้นการตออายุการยืม 
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2.2.5 การจองทรัพยากร (Hold) 
  การจองทรัพยากร มีข้ันตอนดังนี ้

1. ทําการสืบคนเพื่อเขาสูหนาจอบรรณานุกรมท่ีตองการจอง 
2. จากหนาจอบรรณานุกรม ในสวนของ Item Detail  สมาชิกจะทําการจองไดในกรณีท่ีมีตัวเลม

ท่ีไมไดอยูบนช้ัน 
 

 
                                                                                                                                                                                                                 

รูป แสดงการจองทรัพยากร 

 
 

3. ถาตองการจองแบบไมเฉพาะเจาะจงใหคลิกปุม                            แตถาเปนการจองแบบ
เจาะจงตัวเลมใหเลือกตัวเลมท่ีตองการกอนแลวจึงคลิก  “Hold Item”  ซึ่งในการเลือกเจาะจง
ตัวเลมนั้น ตัวเลมท่ีเลือกจะตองไมไดอยูบนช้ันหนังสือ โดยสามารถดูไดจากสถานะ เชน  Due 
: 5/28/2010  หมายถึงตัวเลมนี้ถูกยืมไป และกําหนดสงคืน คือวันท่ี 28 พ.ค. 2010 เปนตน 

4. ในกรณีท่ีสมาชิกยังไมได Login ระบบจะแสดงหนาจอ Login เพื่อใหสมาชิกทําการ Login 
กอน 
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5. เม่ือไดทําการจองแลว จะปรากฏขอความ “ Hold Complete ” ดังรูป 
 

 
                                                                                                                     

รูป แสดงการจองทรัพยากรแลว 

 
 

6. เม่ือทําการจองเสร็จสิ้นแลว สามารถตรวจสอบผลการจองไดจากเมนู Patron Information  
แลวเลือกแถบเมน ูHold Item  
 

 
                                                                                                                                                                                            

รูป แสดงการตรวจสอบผลลัพธของการจองทรัพยากร 

 
 

7. สมาชิกสามารถเขามาตรวจสอบไดวาถึงกําหนดรับทรัพยากรหรือยัง โดยการดูจากคอลัมน 
Received Date  
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2.2.6 การยกเลิกทรัพยากร (Cancel hold) 
  การยกเลิกการจองทรัพยากร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกเมนู Main Menu ดานบน เพื่อใหระบบแสดง Menu ใหเลือก 
2. เมนู Patron Information ทางดานซายมือ 
3. ในกรณีท่ียังไมได Login ระบบจะแสดงหนาจอ Login เพื่อทําการเขาสูระบบ 
4. เลือกรายการท่ีตองการยกเลิกการจองในสวน Holding Items ดังรูป  

 

 
                                                                                                                                                                          

รูป แสดงรายการท่ีตองการยกเลิกการจอง 

 
 

5. กดปุม                          เพื่อทําการยกเลิกการจอง 
 

                                               
 

รูป แสดงการตรวจสอบผลลัพธของการยกเลิกการจองทรัพยากร 
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2.2.7 การ Export ขอมูล (Export) 
เม่ือสมาชิกสืบคนขอมูลแลวตองการ export ขอมูลท่ีสืบคนไดเพื่อนําไปใชงานตอ สามารถทําไดดังนี ้

1. จากผลลัพธของการสืบคน กดปุม                ในกรณี ท่ีตองการขอมูลท้ังหนา  
หรือกดปุม                                      ในกรณีท่ีตองการเฉพาะขอมูลท่ีเลือก 

 

 
                                                                                                                                                                                               

รูป แสดงการเลือกรายการท่ีตองการ Export โดยการกดปุม Save Page หรือ Save Marked 
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2. เม่ือทําการเลือกรายการแลว ปุม                                   และ                   จะถูก enable 
ใหสามารถใชงานได จากนั้นทําการกดปุม                เพื่อทําการ  export ขอมูล 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

รูป แสดงการทําการ Export โดยการกดปุม Export Saved 
 
 
 

3. ระบบจะเขาสูหนาจอของการ Export 
 

 
                                                                                                                                                                                                      

รูป แสดงหนาจอการ export  
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4. เลือกรูปแบบขอมูลท่ีตองการ Export ดังรูป 

 
 

รูป แสดงรูปแบบการขอมูลท่ีตองการ Export 

 
 

5. เลือกรูปแบบในการบันทึกขอมูล ดังรูป 

 
 

รูป แสดงรูปแบบการบันทึกขอมูล 

 
 

6. ในกรณีท่ีเลือกรูปแบบการ export เปนแบบ Brief, Full  หรือ MARC สามารถกําหนดขอมูลท่ี
จะ export เพิ่มเติมไดโดยการกดปุม                      ระบบจะแสดงรายการ Tag ใหเลือก
ในการ export 

 

 
                                                                                                                                                                                        

รูป แสดงตัวเลือกเพิ่มเติมในการ export ขอมูล 

 
 

7. เม่ือกําหนดรูปแบบในการ export เสร็จสิ้นแลว จากนั้นกดปุม              ระบบจะทําการ 
Export ขอมูลทรัพยากรตามเง่ือนไข 
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8. ตัวอยางขอมูลท่ี export รูปแบบตาง ๆ จะเปนดังนี ้ 
 

 
                                                                                                                                                                                                      

รูป แสดงแบบ Brief  และ Full 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                    

รูป แสดงแบบ MARC 



คูมือการใชงาน  การใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC) 

ศูนยคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

43 

 
                                                                                                                                                                                       

รูปแสดงแบบ MARC ISO  

 
 

 
                                                                                                                                                            

รูปแสดงแบบ MARC XLM 
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รูปแสดงแบบ END note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชงาน  การใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC) 

ศูนยคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

45 

2.2.8 การเรียกดูและแกไขประวัติการสืบคน (Search Log) 
        ในการสืบคนแตละครั้ง ระบบจะเก็บประวัติการสืบคนไวชวงระยะเวลาหนึ่ง  สมาชิกสามารถ ทํา
ตามข้ันตอนดังนี ้ 

1. เรียกดูไดโดยการเขาเมนู Search History 
2. ในกรณีท่ียังไมได Login ระบบจะแสดงหนาจอ Login เพื่อทําการเขาสูระบบ 
3. เลือกชวงเวลาท่ีตองการดูขอมูลโดยการคลิกเลือกจากปฏิทิน หรือปอนวันท่ีในรูปแบบ  วัน/

เดือน/ป ค.ศ. 4 หลัก 
4. กดปุม                            เพื่อดูขอมูล หรือถากดปุม                          ขอมูลจะแสดงในรูป

แผนงาน ( Microsoft office Excel ) 
 

 
                                                                                                                                                                                                      

รูป แสดงประวัติการสืบคน 

 

 
                                                                                                                                                                                          

รูป แสดงขอมูลในรูปแผนงาน ( Microsoft office Excel ) 
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2.2.9 ทรัพยากรสารสนเทศที่สมาชิกตองการแนะนํา (Material Recommend ) 
สมาชิกท่ีตองการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทําไดโดยเขาแถบเมน ู“ Material 

Recommend ”  ซึ่งในสวนนี้จะประกอบดวย 2 สวนดังนี ้
1. Request Form คือ แบบฟอรมการรองขอทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถกรอกรายละเอียด

จากแบบฟอรม จากนั้นกด  Insert  หรือถาตองการยกเลิกการรองขอ โดยการกด Cancel  
 

 
                                                                                                                                                                                                

รูป แสดง Request Form 
 
 

2. Request List คือ รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการรองขอแลว เม่ือทําการรองขอแลวรายช่ือ
ทรัพยากรสารสนเทศจะปรากฏข้ึนในสวนนี ้

 

 
                                                                                                                                                                                                      

รูป แสดง Request List 
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2.3 สวนของผูดูแลระบบ (Admin) 
ในสวนนี้ ผูดูแลระบบสามารถเรียกดูสวนของการต้ังคาเว็บได โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 

2.3.1 Search History 

2.3.2 Web Setting 

2.3.2.1 เขาสูระบบ (Login) 
ทําการ Login ผานเมนู Login ของเว็บ OPAC จากนั้นไปเลือกเมนู “ Web setting ” ทางดาน

ซายมือจะปรากฏหนาเว็บ ดังรูป 
 

 
 
                                                                                                                                                                                     

รูปแสดงการเขาเมน ู“Web setting” 
 
 

2.3.2.2 การต้ังคาการจัดเรียงแบบยอ (Brief)  
สําหรับเมนูการกําหนดการต้ังคา แบบ Brief ( Default ) หรือ การแสดงขอมูลแบบยอ สามารถ 

check รายการ Tag ท่ีใชจาก Used Tag Name กับ ระบบการสืบคนทรัพยากรไดโดยการกดปุม  
 

2.3.2.3 การต้ังคาการจัดเรียงแบบเต็ม (Full)  
สําหรับเมนูการกําหนดการต้ังคา แบบ Full หรือ การแสดงขอมูลแบบเต็มสามารถ check จาก 

รายการ Tag ท่ีใชจาก Used Tag Name กับ ระบบการสืบคนทรัพยากรไดโดยการกดปุม   
 
 



คูมือการใชงาน  การใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC) 

ศูนยคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

48 

 
 

2.3.2.4 การต้ังคา ธีม ( Theme ) 
สําหรับเมนูการต้ังคาของ Theme ผูดูแลระบบ ทําการแกไขไดโดยสามารถแกไขรูปภาพ สี 

ขนาดตัวอักษรของหนาเว็บได 
 

 
                                                                                                                                                                                         

รูปแสดงการต้ังคา Theme 
 
 

2.3.2.5 การต้ังคาทรานเซ็คช่ัน (Transaction Option)  
สําหรับเมนูการต้ังคา Transaction สามารถต้ังคา Renew และ Hold จากนั้นกดปุม 
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รูปแสดงการต้ังคา Transaction 

 

2.3.2.6 การต้ังคาความชวยเหลือ ( Help )        
- Manage Intelligent คือ การจัดการตัวชวยท่ีชาญฉลาด ผูดูแลระบบสามารถกําหนด

จํานวนผลการคนหาท่ีมากเกินไป จากนั้นกดปุม   
 

 
                                                                                                                                                                                                        

รูป แสดง Manage Intelligent 
 
 

- Mange Help Message คือ จัดการขอความความชวยเหลือ จะประกอบไปดวยสวน
สําคัญคือ รหัส ขอความภาษาไทย ขอความภาษาอังกฤษ วิทยาเขตและหมายเหตุ 

 

 
 

รูป แสดง Mange Help Message 

 
o หากตองการเพิ่มขอความชวยเหลือใหกด insert ดานขวามือ จะปรากฏ

หนาจอดังรูป 
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รูป แสดงหนาจอเม่ือตองการเพิ่มขอความ 


