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ระบบงานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC& Utility Module) เป็นระบบย่อยที่ประกอบด้วย
ชุดคำสั่งต่ำงๆ สำหรับสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศทำงออนไลน์ (On-line Public Access Catalog) และ
ให้บริกำรสมำชิกผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบงำนนี้ถูกออกแบบและพัฒนำให้มีควำมทันสมัยและง่ำ ย
ต่อกำรใช้งำน เพื่อใช้เป็นช่องทำงสำหรับกำรค้นหำข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรบริกำรแก่สมำชิก
ของห้องสมุด
ระบบงำนสืบค้นและบริกำรสมำชิก สำมำรถจำแนกตำมหน้ำที่กำรทำงำนที่สำคัญ 3 ส่วน คือ
1. การสืบค้น
เป็นงำนย่อยที่รองรับกำรสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศและดรรชนีวำรสำรของห้องสมุดผ่ำน
เครือ ข่ ำยอิน เทอร์ เน็ ต ในส่ ว นกำรสื บ ค้ น ทรัพ ยำกรห้ อ งสมุด สำมำรถจำแนกรูป แบบกำรสื บ ค้ น เป็ น
3 รูปแบบกำรสืบค้น ดังนี้
1. กำรสืบค้นขั้นพื้นฐำน
2. กำรสืบค้นขั้นสูง
3. กำรสืบค้นตำมลำดับตัวอักษร
ซึ่งประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรทำงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. สำมำรถสืบค้นคำสำคัญหรือวลีตำมเขตข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัว
เรื่อง และชื่อวำรสำรได้ โดยสำมำรถจำกัดกำรสืบค้น (Limit Search) โดยใช้ข้อมูลต่ำง ๆ เช่น ประเภท
ของสิ่งพิมพ์ ภำษำ ปีที่เริ่มต้น และปีที่สิ้นสุดกำรพิมพ์ เป็นต้น
2. สำมำรถสืบค้นตำมลำดับอักษรของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขเรียกทรัพยำกร
เลขมำตรฐำนสำกล ISBN/ISSN เป็นต้น
3. สำมำรถสืบค้นตำมเงื่อนไขของ Boolean Logic ได้โดยรองรับกำรสืบค้นโดยใช้กำร
เชื่อม and, or และ not
4. สำมำรถแสดงผลรำยกำรทรัพยำกร (Item) แสดงผลแบบบัตรรำยกำร และแสดง
แบบ MARC
5. สำมำรถเลือกผลกำรสืบค้นและรวมผลกำรสืบค้นแต่ละครั้งเข้ำด้วยกันได้โดย
ออกแบบให้ผู้ใช้เลือกหรือรวมผลกำรสืบค้นด้วย Check list และปุ่ม Save บนหน้ำจอแสดงผลกำรสืบค้น
6. สำมำรถแสดงผลแบบหลำยภำษำได้ และลดข้อจำกัดของกำรแสดงผลอักษรที่เป็น
ASCII code
7. สำมำรถบันทึกผลกำรสืบค้นด้วยกำรใช้ปุ่ม Export ในหน้ำจอแสดงผลกำรสืบค้น
โดยรูปแบบไฟล์ที่สำมำรถบันทึกได้มี 2 รูปแบบคือ MARC text file และ MARC ISO2709 และวิธีกำร
ส่งออกทำได้จำก 2 ตัวเลือกที่ปรำกฏในหน้ำจอสืบค้น คือ ส่งออกและบันทึกลงใน Local disk ของเครื่อง
ที่ใช้สืบค้น และส่งออกและแนบไฟล์ผ่ำน E-mail
8. สำมำรถสืบค้นดรรชนีวำรสำรและเชื่อมโยงไปยัง Holding ของวำรสำร
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2. งานบริการสมาชิก
เป็นงำนย่อยที่รองรับกำรบริกำรสมำชิกของห้องสมุดผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรทำงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบสถำนะรำยกำรยืมและกำหนดส่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรยืมและ
กำหนดส่งทรัพยำกรฯ ตำมระเบียบกำรยืมของห้องสมุด
2. ตรวจสอบรำยกำรค่ำปรับผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรำยกำรค่ำปรับในกรณีที่ยืม
ทรัพยำกรฯ เกินกำหนด โดยผู้ใช้บริกำรจะต้องเสียค่ำปรับตำมอัตรำที่ห้องสมุดกำหนด
3. รำยกำรแจ้งหำย ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรำยกำรทรัพยำกรฯ ที่มีกำรแจ้งหำย โดย
ผู้ใช้บริกำรจะต้องดำเนินกำรในส่วนของกำรแจ้งหำยตำมที่ห้องสมุดกำหนด
4. ประวัติกำรยืมคืน ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบประวัติกำรยืมและคืนทรัพยำกรฯ ทั้งหมดที่มีกำร
เข้ำมำใช้บริกำรภำยในห้องสมุด
5. ประวัติกำรยืมคืน ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบประวัติกำรยืมและคืนทรัพยำกรฯ ทั้งหมดที่มีกำร
เข้ำมำใช้บริกำรภำยในห้องสมุด
6. ประวัติกำรแนะนำหนังสือ ดูประวัติกำรแนะนำหนังสือของคุณเอง
7. แท็ก ประโยคหรือคำสั้นๆ เด่นๆ ที่สำมำรถบอกได้เกี่ยวกับเนื้อหำที่ผู้ใช้กำหนดให้ โดยเป็น
ทำงเลือกหนึ่งที่นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้ได้เขียนไว้ให้ค้นหำง่ำยและสะดวกต่อกำรค้นหำมำกยิ่งขึ้น
8. My Reviews เป็นกำรระบุคำวิจำรณ์สั้นๆ ที่มีต่อทรัพยำกรฯ นั้นๆ
9. รำยกำรจอง ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรำยกำรจองทรัพยำกรฯ ของห้องสมุด
10. รำยกำรขอยืมข้ำมสำขำ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรำยกำรทรัพยำกรฯ ที่มีกำรขอยืม
ข้ำมห้องสมุดสำขำ
11. รำยกำรบล็อก ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรำยกำรบล็อก ที่เกิดจำกกำรละเมิดระเบียบ
กำรให้บริกำรต่ำงๆ ที่ห้องสมุดกำหนดไว้
12. แนะนำหนังสือสมำชิกสำมำรถแนะนำทรัพยำกรห้องสมุด เพื่อจัดซื้อจัดหำเข้ำมำไว้ในห้องสมุดได้
13. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริกำรสำมำรถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในส่วนที่ระบบอนุญำติให้แก้ไขได้
เท่ำนั้น
14. ทรัพยำกรของฉัน เป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลอีกอย่ำงหนึ่งในกำรสืบค้นทรัพยำกรฯ ของ
ห้องสมุด ใช้ในกำรเก็บประวัติกำรสืบค้น สำมำรถบันทึกไว้แล้วมำเรียกดูได้ในภำยหลัง ไม่ต้องเริ่มต้นกำร
ค้นใหม่
15. แนะนำทรัพยำกรฯ เป็นกำรแนะนำทรัพยำกรฯ ภำยในห้องสมุด
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Advance Search

Basic Search

Export

ภำพที่ 1 แสดง Work Flow งำนสืบค้นของระบบกำรสืบค้นและบริกำรสมำชิก
(OPAC and utility module)
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การสืบค้นหนังสือ
การสื บ ค้ น ประกอบด้ ว ยกำรสื บ ค้ น 2 ส่ ว น คื อ กำรสื บ ค้ น ทรั พ ยำกร และกำรสื บ ค้ น
ดรรชนีวำรสำรของห้องสมุด
การสืบค้น ทรัพ ยากร เป็ น กำรสื บค้นข้อมูล หนังสื อ วำรสำร สื่ อโสต และกำรทำรำยกำรจอง
ทรัพยำกร โดยสำมำรถเข้ำไปที่เว็บสืบค้นหนังสือที่ http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
พิมพ์คำค้นในช่อง “Search book” ดังภำพที่ 1 หน้ำจอกำรเข้ำสู่เมนูสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด

ภำพที่ 1 แสดงกำรเข้ำสู่เมนูสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด
ในส่วนกำรสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด สำมำรถจำแนกรูปแบบกำรสืบค้นเป็น 3 รูปแบบดังนี้
1. กำรสืบค้นขั้นพื้นฐำน
2. กำรสืบค้นขั้นสูง
3. กำรสืบค้นตำมลำดับตัวอักษร
ดังภำพที่ 2 แสดงหน้ำจอรูปแบบกำรสืบค้นเป็น 3 รูปแบบ

ภำพที่ 2 แสดงหน้ำจอรูปแบบกำรสืบค้นเป็น 3 รูปแบบ
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1. การสืบค้นขั้นพื้นฐาน ระบุคำสำคัญหรือข้อควำมที่ต้องกำรสืบค้นในช่อง “คำค้น” ในช่อง
“ประเภท” ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกผลกำรสืบค้น ได้แก่ เลือกทั้งหมด ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง
แท๊ก ISBN/ISSN สำนักพิมพ์ และชื่อวำรสำร ดังภำพที่ 3 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรสืบค้นขั้นพื้นฐำน

ดังภำพที่ 3 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรสืบค้นขั้นพื้นฐำน
จำกตัวอย่ำงได้ระบุคำค้น “บริกำรห้องสมุด” ระบบจะแสดงผลให้ดังภำพที่ 4 จำกนั้นผู้ใช้บริกำร
คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำร ข้อสังเกตุ “Location” จะต้องเป็น “ห้องสมุดมทร.ล้ำนนำ เชียงรำย

ดังภำพที่ 4 หน้ำจอแสดงผลกำรสืบค้น
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จำกภำพที่ 4 แสดงผลกำรสื บ ค้ น เมื่ อ คลิ ก เลื อ กรำยกำรหนั ง สื อ แล้ ว ระบบจะแสดงผล
ดั งภำพที่ 5 รำยละเอี ย ดรำยกำรทรั พ ยำกรที่ มี อ ยู่ ในห้ อ งสมุ ด ข้ อ สั งสั ง เกตุ “Status” จะต้ อ งเป็ น
Available หมำยถึงหนังสืออยู่ในห้องสมุดยังไม่มีผู้ยืม หรือ “สถำนะ” จะต้องเป็น “อยู่บนชั้น”

ภำพที่ 5 แสดงรำยละเอียดรำยกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ในห้องสมุด
2. การสืบค้นขั้นสูง (Advance Search) คือ กำรสืบค้นที่เฉพำะเจำะจง ซึ่งสำมำรถเลือกสืบค้นคำ
หลำยคำจำกหลำยเขตข้อมูลได้ ในช่อง “คำค้น” ในช่อง “ประเภท” ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกผลกำร
สืบ ค้น ได้แก่ เลือกทั้งหมด ชื่อหนั งสื อ ชื่อผู้ แต่ง หั วเรื่อง แท๊ก ISBN/ISSN ส ำนักพิมพ์ และชื่อ
วำรสำร ดังภำพที่ 6 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรสืบค้นขั้นสูง
ในส่วน “จำกัดกำรสืบค้น ” ให้ ผู้ใช้บริกำรระบุ ประเภทแหล่งที่มำ สำขำห้องสมุด สถำนที่/
ตำแหน่ง ภำษำ ประเทศที่ผลิต ปี่ที่เริ่ม ปีที่สิ้นสุด โดยสำมำรถสืบค้นได้ตำมชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง
และระบุคำสำคัญหรือข้อควำมที่ต้องกำรสืบค้น
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ภำพที่ 6 แสดงหน้ำจอกำรสืบค้นขั้นสูง
ตัว อย่ ำงกำรสื บ ค้น ขั้น สู ง โดยได้ ระบุ “คำค้น ” กำรจัด กำร และกำหนดข้อจำกัดกำรสื บ ค้ น
ดังภำพตัวอย่ำงที่ 7

ภำพที่ 7 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรสืบค้นขั้นสูง

8

แสดงผลกำรสืบค้น ดังภำพที่ 8 ระบบแสดงรำยกำรหนังสื อ และรำยละเอียดรำยกำรทรัพยำกร
ที่มีอยู่ในห้องสมุด จำกนั้นผู้ใช้บริกำรคลิกเลือกรำยกำรที่ต้อง

ภำพที่ 8 หน้ำจอแสดงผลกำรสืบค้นขั้นสูง
ระบบจะแสดงผลดังภำพที่ 9 รำยละเอียดรำยกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ในห้ องสมุด ข้อสั งสั งเกตุ
“Status” จะต้องเป็น Available หมำยถึงหนังสืออยู่ในห้องสมุดยังไม่มีผู้ยืม หรือ “สถำนะ” จะต้อง
เป็น “อยู่บนชั้น”

ภำพที่ 9 แสดงรำยละเอียดรำยกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ในห้องสมุด
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3. การสืบค้นตามลาดับตัวอักษร กำรสืบค้นตำมลำดับตัวอักษร คือ กำรค้น “คำหรือข้อควำม” ที่
ต้องกำรตำมลำดับตัวอักษรสำมำรถสืบค้นคำหรือข้อควำมจำก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง สำนักพิมพ์ ชื่อ
วำรสำร เลขเรียกหนังสือ และISBN/ISSN ดังภำพที่ 10 แสดงหน้ำจอกำรสืบค้นตำมตัวอักษร

ภำพที่ 10 แสดงหน้ำจอกำรสืบค้นตำมตัวอักษร
ขั้นตอนและตัวอย่ำงกำรสืบค้นตำมลำดับตัวอักษรมีระบุคำสำคัญหรือข้อควำมที่ต้องกำรสืบค้นใน
ช่อง “คำค้น” ในช่อง “ประเภท” ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกผลกำรสืบค้น ดังภำพตัวอย่ำงที่ 11 แสดง
หน้ำจอกำรสืบค้นตำมตัวอักษร

ภำพที่ 11 หน้ำจอแสดงผลกำรสืบค้นตำมตัวอักษร
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ระบบจะแสดงผลดังภำพที่ 12 รำยละเอียดรำยกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ในห้ องสมุด ข้อสังสังเกตุ
“Status” จะต้องเป็น Available หมำยถึงหนังสืออยู่ในห้องสมุดยังไม่มีผู้ยืม หรือ “สถำนะ” จะต้อง
เป็น “อยู่บนชั้น”

ภำพที่ 12 แสดงรำยละเอียดรำยกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ในห้องสมุด
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การยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC
ได้ที่ URL: http://autolib.rmutl.ac.th/Member/Login.aspx
วิธีกำรยืม หนังสือต่อด้วยตนเอง ให้ผู้ใช้บริกำรคลิกเข้ำที่ “Member” ดังภำพตัวอย่ำงที่ 13 กำรเข้ำสู่
หน้ ำจอระบบสมำชิ ก ผู้ ใช้ ส ำมำรถใช้ งำนบริ ก ำรสมำชิ ก ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ Login เข้ ำสู่ ร ะบบแล้ ว เท่ ำนั้ น โดยใช้
Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหำวิทยำลัย ดังภำพตัวอย่ำงที่ 14 หน้ำจอกำร Login
เข้ำสู่ระบบสมำชิก

ภำพที่ 13 หน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบสมำชิก

ภำพที่ 14 หน้ำจอกำร Login เข้ำสู่ระบบสมำชิก
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เมื่อ Login เข้ำสู่ระบบสมำชิก ระบบแสดงหน้ำจอดังภำพตัวอย่ำงดัง ภำพที่ 15 แสดงหน้ำจอ
ข้อมูลสมำชิก จำกนั้นให้ผู้ใช้เลือกที่เมนู “รำยกำรยืมและกำหนดส่ง”

ภำพที่ 15 แสดงหน้ำจอข้อมูลสมำชิก
จำกภำพตัวอย่ำงที่ 16 ระบบแสดงรำยละเอียดรำยกำรหนังสือที่ได้ยืม ข้อสังเกตุที่ “กำหนด
ส่ ง” ระบบจะแจ้ งวัน กำหนดส่ งให้ จำกนั้ น ให้ ผู้ ใช้บ ริกำรคลิ กเลื อ กรำยกำรที่ ต้อ งกำรยื มต่อ และท ำ
รำยกำรที่ “ยืมต่อ”

ภำพที่ 16 แสดงหน้ำจอข้อมูลสมำชิกที่มีรำยกำรยืม
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จำกภำพตัวอย่ำงที่ 17 ระบบแสดงรำยละเอียดรำยกำรหนังสือที่ยืมต่อสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตุที่ “วันที่ยืม” และ “กำหนดส่ง” ระบบจะเปลี่ยนแปลงวันที่ยืม และแจ้งวันกำหนดส่งให้ใหม่
ดังภำพตัวอย่ำง จำกนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ “OK” เพื่อรับทรำบกำรแจ้งข้อมูลกำรยืมต่อหนังสือ ผู้ใช้สำมำรถ
จดวันกำหนดส่งในครั้งต่อไปลงใบกำหนดส่งที่ติดอยู่ปกด้ำนหลังหนังสือ เพื่อผู้ใช้จะได้ทรำบวันกำหนดส่ง
ในครั้งต่อไป

ภำพที่ 17 แสดงหน้ำจอกำรยืมต่อ

14

แผนการทางานห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย
E-Services บริการออนไลน์
..........................................................................................................................................
1. ห้องสมุด ปิดพื้นที่บริการทุกโซน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อ สอบถำมข้อมมูลได้ 2 ช่องทำง ดังนี้
2.1 โทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 2001
2.2 ผ่ำนทำง Line ID : @487ndsez หรือ
3. แนวทำงกำรบริกำรยืมคืนหนังสือห้องสมุด ดังนี้
3.1 กำรบริกำร E-Services บริกำรยืมออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

สืบค้น

Capture หน้าจอ

แจ้ง inbox Line

รับหนังสือ

3.2 ผู้ใช้บริกำรแจ้งข้อมูลหนังสือผ่ำนทำง Line ID : @487ndsez โดยเจ้ำหน้ำที่จะค้นหำ
หนังสือ และยืมผ่ำนระบบให้ หลังจากวันที่แจ้งความประสงค์ 1 วัน ผู้ใช้บริกำรรอรับ
หนังสือ ณ จุดบริกำรที่ห้องสมุดจัดให้ บริเวณประตูทำงเข้ำห้องสมุดชั้น 3 เท่ำนั้น
3.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืมหนังสือได้ครั้งละ 30 วัน
3.4 กำรคื น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ำรน ำคื น ได้ ที่ ตู้ Bookdrop หรื อ ตู้ รั บ คื น หนั ง สื อ นอกเวลำ
ณ จุดบริกำรที่ห้องสมุดจัดให้ คือ บริเวณหน้ำลิฟ ชั้น 1 อำคำรวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
4. สำยตรงติดต่อ สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
คุณดลณพร
ใจบุญเรือง ตำแหน่งบรรณำรักษ์
โทร.089-8533891
คุณวัชรพันธ์
ศิริ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป โทร.087-1826274
สืบค้นหนังสือ

ยืมต่อหนังสือ

Facebook งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
http://autolib.rmutl.ac.th/m http://autolib.rmutl.ac.th/M https://www.facebook.com/
ain/index.aspx
ember/Login.aspx
aritcri/
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ตัวอย่างการบริการ E-Services บริการยืมออนไลน์

สืบค้น

Capture หน้าจอ

แจ้ง inbox Line

รับหนังสือ

ขั้นตอน ดังนี้
1. วิธีกำรสืบค้นหนังสือ ที่เว็บสืบค้น http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
เอกสำรคู่มือ หน้ำที่ 4
2. เมื่อค้นพบรำยกำรหนังสือแล้วให้ผู้ใช้บริกำร Capture หน้ำจอ ดังภำพตัวอย่ำง

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้ผู้ใช้บริกำรส่งภำพหน้ำจอที่ Capture ใน inbox Line (Line ID : @487ndsez)
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดได้รับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะค้นหำหนังสือและยืมผ่ำน
ระบบ
เจ้ ำ หน้ ำที่ ห้ อ งสมุ ด จะแจ้ ง ให้ ผู้ ใช้ บ ริก ำร รั บ หนั งสื อ ได้ ที่ ตู้ รับ หนั งสื อ หรื อ ณ จุ ด บริ ก ำรที่
ห้องสมุดจัดให้
ผู้ใช้บริกำรรับหนังสือ
กรณี นำคืนหนังสือ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถคืนหนังสือได้ตู้ Bookdrop หรือตู้รับคืนหนังสือ
นอกเวลำ ณ จุดบริกำรที่ห้องสมุดจัดให้ คือ บริเวณหน้ำลิฟ ชั้น 1 อำคำรวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กรณี ต้องกำรติดต่อสอบถำม ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อตำมเบอร์โทรที่แจ้งไว้ในวันเวลำรำชกำร
เท่ำนั้น

