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บทท่ี ๑ 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

  ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ เริ่มจัดตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐ ขณะนั้นบริเวณที่ทำการห้องสมุดอยู่ใน
อาคารไม้ ๒ ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในกิจการของสโมสรและห้องประชุม โดยมี นายญี่ปุ่น หัสดิเสวี (นายสัตวแพทย์
โท ประจำกรมปศุสัตว์ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าแผนกเผยแพร่ ) ได้เสนออธิบดีกรมฯเรื่องการจัดตั้ง
ห้องสมุด และเป็นผู้ดูแลดำเนินการจัดห้องสมุด และในขณะนั้น นายสำเนียง ศรมณี(รองอธิบดีกรมปศุสัตว์) ได้ช่วย
ประสานงานกับกองต่างๆรวบรวมหนังสือมาไว้ในที่เดียวกันและได้เสนอกรมฯติดต่อของบประมาณพิเศษจาก
องค์การยูซ่อม (USOM) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาช่วยงานด้านเศรษฐกิจและ
ปรับปรุงกิจการด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณมาดำเนินการจัดซื้อหนังสือวิชาการ ด่านสัตวแพทย์ สัตวบาล จากต่างประเทศ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สำหรับใช้ในห้องสมุด 

  พ.ศ.๒๕๐๕ นายณัฐ อ่อนโยน(นายสัตวแพทย์โท) ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ช่วย
ดูแลและปรับปรุงงานห้องสมุดให้มีความเจริญขึ้น จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ นายสุระ ทิมมาศย์ (นายสัตวแพทย์ประจำ 
หน่วยงานส่งเสริมและเผยแพร่) จึงรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดแทน 

  พ.ศ.๒๕๒๒ ห้องสมุดย้ายตึกทำการใหม่เป็นตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๖ ในความดูแลของ        
สัตวแพทย์ประเสริฐ ศงสะเสน (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองส่งเสริมการปศุสัตว์) โดยไม่มีบุคลากรและ
งบประมาณในการดำเนินการต่างๆแต่อย่างใดมีเพียงตู้ โต๊ะ ที่ได้รับบริจาคจากการต่างๆนำมาปรับปรุงเป็น
ห้องสมุดข้ึนและยืมเจ้าหน้าที่จากกองต่างๆ ๒ คน มาช่วยกันจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ 

  พ.ศ.๒๕๓๑ กรมปศุสัตว์ ได้อัตรากำลังมาเพ่ือดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดอย่างแท้จริง ๒ ตำแหน่ง 
คือ ตำแหน่งบรรณารักษ์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด พ.ศ.๒๕๓๒ ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมในโครงการ
ระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ ในสาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกับทุกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
โดยมีศูนย์ประสานงานของสาขาเกษตรอยู่ที่สำนักหอสมุดหมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงาน
รวบรวมข้อมูลทาวิชาการเฉพาะเรื่อง จากแหล่งเก็บข้อมูลสาขาเกษตรศาสตร์ เช่น ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และอ่ืนๆ
ไว้สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทุกหน่วยงาน สถาบัน กลุ่มบุคคล ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป 

  พ.ศ.๒๕๔๓ ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ ย้ายมาอยู่ที่ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๑ มีบุคลากร ๒ คน โดยอยู่
ในตำแหน่งบรรณารักษ์และตำแหน่งธุรการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าให้บริการทางวิชาการแก่
บุคลากรกรมปศุสัตว์และยุคคลทั่วไป ห้องสมุดมีทรัพยากรหลากหลายประเภทไว้ให้บริการ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก มี
บริการสืบค้นสารนิเทศบรรณานุกรมของทรัพยากร ที่ทันสมัยด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบประกอบด้วย ๒ 
ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล Main เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และฐานข้อมูล Thesis เป็นฐานข้อมูลผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ซึ่งให้บริการข้อมูลแบบ Full Text  ข้อมูลเหล่านี้สามารถสืบค้นได้บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดของโลกนี้ 



 

 

  พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกผู้เชียวชาญ ชั้น ๒ ยังคงมีบุคคลากรประจำ
ห้องสมุด ๒ ตำแหน่งคือ ตำแหน่งบรรณารักษ์และตำแหน่งธุรการ ห้องสมุดมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเนื่องจาก
ผู้บริหารกรมฯสนับสนุนให้เน้นการสืบค้น การบริการให้ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรสารนิเทศด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ไว้คอยให้บริการเป็นหลัก โดยยังคงมีทรัพยากรหลากหลายรูปแบบไว้ให้บริการ 

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทำให้ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ ตระหนักถึง
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารนิเทศโดยตรง ปรับแนวคิดในการจัดระบบงานห้องสมุดสมัยใหม่ เน้น
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น
ห้องสมุดกรมปศุสัตว์จึงนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบมาพัฒนาระบบการทำงานหลายด้าน เกิดการเปลี่ยนแปลง
การทำงานจากระบบเดิม (Manual) เป็นห้องสมุดระบบอัตโนมัติ เช่น การนำสารนิเทศทางด้านเอกสารวิชาการ
และผลงานวิจัย มาบันทึกไว้ให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่แบบเอกสารเต็มรูป (Full Text) ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ข้อมูลที่ใช้การสืบค้นสารนิเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 ๑ เพ่ือเป็นคู่มือการใช้บริการห้องสมุดกรมปศุสัตว์ 

 ๒ เพ่ือปรับปรุงวิธีการดำเนินงานใหม่ให้เป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของการสร้าง
ฐานข้อมูลกลางและการให้บริการห้องสมุดในปัจจุบัน 

 ๓ เพ่ือพัฒนาและยกระดับของห้องสมุดให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล โดยนำฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน
รูปของบัตรรายการ (Catalog Card) จัดเกบ็ลงในโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 ๔ เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบจัดการระบบได้โด ยไม่
จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง 

 ๕ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการทุกประเภทของห้องสมุดกรมปศุสัตว์  

ความสำคัญของการวิจัย 

 จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพ่ือรวบรวมวิวัฒนาการ การทำงานของ
ห้องสมุดกรมปศุสัตว์โดยการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ พร้อมขั้นตอนการให้บริการของห้องสมุด 

 ๑ เพ่ือรวบรวมการทำงานห้องสมุดโดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ(Elib) 

 ๒ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรในห้องสมุดซึ่งเป็นสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆของกรมปศุสัตว์ นำมา
ดัดแปลงจัดเก็บไว้ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓ เพ่ือพัฒนาการให้บริการห้องสมุดกรมปศุสัตว์ 

 ๔ เพ่ือลดขั้นตอนและวิธีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ 

 

 



 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open –ended questions) และปลายปิด (Close – 
ended question) โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด    ราย
ทำการศึกษาโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ ตอนดังนี้ คือ...... เพื่อศึกษา  

๑.ข้อมูลด้านประชากร ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของกรมปศุ
สัตว์และบุคคลทั่วไปที่อยู่นอกกรมฯ 

๒. ด้านระยะเวลา ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งสอบถามและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

๓. พื้นที่ศึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑ ทราบถึงแนวทางจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย 

 ๒ ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมระบบงานบริการของห้องสมุดให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้โดยยึดหลัก
ประโยชน์สูงสุดด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

 ๓ เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดสู่การเป็น
ห้องสมุดดิจิทัล(Digital Library) 

 ๔ เป็นการนำไปพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ
หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนให้ประชาชนทราบตามประเภทของข้อมูลข่าวสาร (สรณะ 
เจริญจิตร,๒๕๔๗)  

 ทรัพยากรสารนิเทศ หมายถึง สารนิเทศทุกรูปแบบที่ห้องสมุดได้คัดเลือก จัดหา วิเคราะห์และจัดเก็บ
รวบรวม ไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าสารนิเทศที่ต้องการตลอดจนจัดหาบุคลากรไว้คอย
บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

 เทคโนโลยีสานเทศหรือไอที (IT ย่อมาจาก Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีสำหรับ
การประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการสืบค้น
สารนิเทศในการประยุกต์ การบริการ และพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีโดยอาศัยการทำงานร่วมกัน เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆไป
ยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย) 



 

 

 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) หมายถึง ระบบการทำงานของห้องสมุดโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ือให้การทำงานของห้องสมุดสามารถเชื่อมโยงประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องทำงาน
ด้วยมือซ้ำหลายๆครั้ง และทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเรียกข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระบบ
ออนไลน์ 

 ระบบงาน หรือ ส่วนจำเพาะหรือโมดูล (Module) หมายถึง โปรแกรมย่อยที่ทำงานได้โดยอิสระ ไม่ต้อง
รวมกับโปรแกรมอ่ืน แต่จะถูกเรียกใช้โดยโมดูลอื่นได้ 

 สารนเทศ หรือ สารนิเทศ บัญญัติมาจากคำว่า “information” ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๑ : ๖๘) 
กำหนดให้ใช้ได้ทั้งสองคำ คำว่า “สารสนเทศ” มักนิยมใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและธุรกิจ ส่วนใน
วงการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใช้คำว่า “สารนิเทศ”  

 การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานเพ่ืออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๒ 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของระบบห้องสมดุอัตโนมัต ิ

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาจากคำว่า The Integrated library System หรือ The Automated library 
System หรือ The Library Automation System ได้มีผู้ให้ความหมายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในหลาย
ความหมาย เช่น 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นระบบการทำงานของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยให้การทำงานของ
ฝ่ายต่างๆในห้องสมุดสามารถทำงานเชื่อมโยงประสานกันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องทำงานด้วยมือซ้ำหลายๆครั้ง 
(ประจักษ์ พุ่มวิเศษ,๒๕๓๘ : ๒๖) 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นระบบงานส่วนต่างๆของห้องสมุดที่มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
สามารถนำมารวมกัน ผสมผสานให้เป็นระบบหนึ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานห้องสมุด 
(กรรณิการ์ ลินพิศาล,๒๕๓๗: ๑) 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) เป็นระบบสารนิเทศระบบหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
ข้อมูลต่างๆของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องครบวงจร แล้วเชื่อมต่อระบบกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายและ
โทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเรียกข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระบบออนไลน์ (สมพิศ 
คูศรีพิทักษ์,๒๕๓๙ : ๘) 

กล่าวโดยสรุป ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทำงานของห้องสมุดที่มีการนำเอาอุปกรณ์
ประมวลผลซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มาใช้เพื่อการจัดการงานของห้องสมุดในลักษณะผสมผสาน มีการ
ทำงานร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันระหว่างระบบงานต่างๆของห้องสมุด ลักษณะของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบ
ที่สนับสนุนการทำงานของทุกๆระบบงาน หรือส่วนจำเพาะ เรียกว่า Module 

 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในประเทศไทย 

 ห้องสมุดของไทยได้มีการตื่นตัวในการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยบันทึกข้อมูลนานแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็น
การช่วยทำงานในบางงานเท่านั้น การทำงานในรูปแบบที่ครบวงจรยังไม่มี ต่อมาในปี ๒๕๒๘ ห้องสมุดของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เริ่มใช้ CDS/ISIS ในการบันทึกข้อมูลจากบัตรทะเบียนและบันทึกข้อมูลใหม่เพ่ือการทำ
บัตรรายการ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติในอนาคต ระหว่างนี้ก็ได้เป็นผู้นำ
ในการฝึกอบรมการทำงานโปรแกรมนี้ 

 ในปี ๒๕๓๕ หอสมุดแห่งชาติเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่ได้จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูประบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ไดนิกซ์ (DYNIX) ในขณะที่สถาบันวิทยบริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโน
แพค (INNOPAC) เข้ามาใช้งาน ขณะเดียวกันห้องสมุดแห่งอ่ืนก็มีความตื่นตัวที่จะจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูประบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมเข้ามาใช้งานในห้องสมุดของตน 



 

 

 ในปี ๒๕๔๗ ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบันทึก
รายการข้อมูลหนังสือและข้อมูลสมาชิกในการยืม – คืน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ(Elib) เพราะเป็นโปรแกรม
สำหรับสร้างฐานข้อมูล ใช้สำหรับการทำงานของห้องสมุดทุกระบบงานโดยเฉพาะ จึงทำให้ไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน 

 ในปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดได้ของบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ(Elib) เป็นระบบเก่าที่มีอยู่เดิมแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบใหม่ให้ทันสมัยรองรับการ
ทำงานและการให้บริการในยุคปัจจุบัน สามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานให้มีความทันสมัย สะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการให้เท่าเทียมกับห้องสมุดหน่วยงานอื่น  

ส่วนประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนหลัก คือ 

 ๑ Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนการทำงาน
ของ Software 

 ๒ Software ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ ระบบควบคุมการทำงาน การจัดการระบบเครือข่ายและการจัดการ
ฐานข้อมูล การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมท่ีออกแบบมาจะช่วยในการปฏิบัติงานของห้องสมุดอย่าง
ครบวงจรต่อเนื่อง แต่ละส่วนจำเพาะหรือโมดูลระบบ สามารถเพ่ิมขยายได้ตามความต้องการและการพัฒนาขึ้นมา 
เพ่ือใช้งานในห้องสมุด 

 ๓ Data ได้แก่ ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบคือข้อมูลเกี่ยวกับรายการทรัพยากร 

 

สารนิเทศในห้องสมุด ลักษณะการบันทึกข้อมูลในฐานะข้อมูลห้องสมุด 

โดยหลักการองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วน ที่ประกอบขึ้นเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัตินี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน แต่ในทางปฏิบัติเพ่ือความเหมาะสมห้องสมุดจะให้ความสำคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม
ห้องสมุด ที่มีความสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานในห้องสมุดของตนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วพิจารณาส่วนของ 
Software ที่ให้การสนับสนุนโปรแกรมห้องสมุดได้คัดเลือก เพ่ือให้ทำงานได้อย่างสมบรูณ์ 

การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุด ห้องสมุดอาจจะเขียนโปรแกรมขึ้นมา
ใช้งานเองหรือซื้อระบบสำเร็จรูปที่ทีจัดจำหน่ายอยู่อย่างมากมายแพร่หลายในปัจจุบัน ระบบสำเร็จรูปแบบ
เบ็ ด เส ร็ จ มี ร ะบ บ ก าร ใช้ ง าน ค รบ  ห้ อ งส มุ ด ห ล าย ห น่ ว ย งาน  ห ล าย แ ห่ งจึ งนิ ย ม น ำม า ใช้ เช่ น 
VTLS,DYNIX,INNOPAC,TINLIB และ ELIB เป็นต้น ซึ่งแต่ละระบบมีคุณสมบัติและความสามารถในการทำงาน
แตกต่างกันไปตามขนาด หรือสัดส่วนพ้ืนที่ของหน่วยงาน จำนวนทรัพยากรสารนิเทศ ภาระหน้าที่ และเป้าหมาย
ของหน่วยงานนั้นๆ 

 เช่นเดียวกับห้องสมุดกรมปศุสัตว์ที่ได้เลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แบบระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ใน
การทำงานโดนคำนึงถึงลักษณะความเป็น “ห้องสมุดเฉพาะ” ขนาดกลาง แต่ความต้องการเข้าถึงบุคลากรหรือ
นักวิจัยมีอยู่อย่างไม่จำกัด รวมถึงคุณภาพของห้องสมุดที่ค่อนข้างจะต้องพิจารณาภายใต้ความครอบคลุมของ



 

 

ทรัพยากรสารนิเทศของสาขาวิชาเฉพาะที่ห้องสมุดให้บริการ ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ก็ได้เลือก "ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติอีลิบ(ELIB)"มาใช้ในงานห้องสมุดที่พิจารณาจากลักษณะการใช้งาน ขนาดความจุของระบบและราคาที่
เหมาะสมกับปริมาณท่ีมีอยู่จริงและคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอีกในปีต่อไป 

 ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ได้นำระบบงานของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ(ELIB) มาใช้ในส่วนงาน ๖ 
ระบบงานหรือส่วนจำเพาะ ได้แก่ 

➢ ระบบการสืบค้นรายการทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ (Web OPAC Module) 
➢ ระบบการจัดหมวดหมู่และลงรายการ (Cataloging Module) 
➢ ระบบงานบริการยืมคืน (Circulation Module) 
➢ ระบบตรวจสอบสถานะผู้ใช้ (User Empowerment Module) 
➢ ระบบงานจัดการสื่อประสม (Multimedia Module) 
➢ ระบบการออกรายงาน (Report Module) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ(ELIB)เปรียบเทียบการทำงานระบบเก่ากับระบบท่ีใช้ปัจจุบัน 

เปรียบเทียบระหว่าง ELIB Integrated Library System รุน่เก่า และ รุ่นปัจจุบัน  
  Version 2.0.18 Version 3.1.8.2 

OPAC     
หน้าตาผู้ใช้รูปแบบใหม่รองรับการทำงานแบบ Multi Device ไม่รองรับ รองรับ 
เพ่ิมความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน EGA ไม่รองรับ รองรับ 
เพ่ิมการสืบค้นที่จำกัดมากข้ึนเช่น ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ ไม่รองรับ รองรับ 
มีหน้า Index ให้ห้องสมุดพร้อมใช้งาน ไม่รองรับ รองรับ 
รายชื่อหนังสือใหม่ที่เข้าระบบ ไม่รองรับ รองรับ 
การใช้งาน Active Directory กับงานระบบสมาชิก ไม่รองรับ รองรับ 
แสดงรายการพร้อม See Also ไม่รองรับ รองรับ 

Cataloging     
ลงรายการพร้อมแนบไฟล์หน้าปกแบบ อัพโหลดโดยตรง ไม่รองรับ รองรับ 
ลงรายการด้วยข้อมูล Marc Record แบบอัพโหลด ไม่รองรับ รองรับ 
แก้ไขข้อมูล Authority พร้อมๆกันหลายรายการเช่น ผู้แต่ง , หัวเรื่อง ไม่รองรับ รองรับ 
ลงรายการแบบ Copy รายการเก่าที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล ไม่รองรับ รองรับ 
นำเข้าข้อมูล Marc Record ด้วยจำนวนหลายรายการพร้อมกัน ไม่รองรับ รองรับ 
ลงรายการตัวเล่ม ( Item ) พร้อมใส่เลขทะเบียนที่รายการ Item ไม่รองรับ รองรับ 
แบ่งการใช้งาน Full text แบบมีเงื่อนไขใส่ User/pass , Information ไม่รองรับ รองรับ 

Circulation     
ใช้งานร่วมกับบัตรประชาชนแทนบัตรสมาชิก ไม่รองรับ รองรับ 
ลงข้อมูลสมาชิกจำนวนมากกว่า ๑ พร้อมกันรูปแบบ Excel ไม่รองรับ รองรับ 
อัพโหลดรูปสมาชิกเข้าสู่ระบบ ไม่รองรับ รองรับ 
คำนวณค่าปรับล่วงหน้าของรายการที่ยังไม่ได้คืนเข้าสู่ระบบ ไม่รองรับ รองรับ 
ใช้งานร่วมกับ RFID ไมร่องรับ รองรับ 
แบ่งสิทธิ์การจ่ายค่าปรับ และ จัดการนโยบายของเจ้าหน้าที่ ไม่รองรับ รองรับ 

Circulation   
ส่งการแจ้งเตือนกำหนดส่งแก่สมาชิกห้องสมุดผ่าน E-Mail ไม่รองรับ รองรับ 
จำกัดการยืมสมาชิก เมื่อสมาชิกมีหนังสือเกินกำหนด ไม่รองรับ รองรับ 

Report     
รายชื่อหนังสือใหม่ที่เข้าระบบพร้อมปกหนังสือ ไม่รองรับ รองรับ 
รายงานจำนวนทรัพยากรและตัวเล่มแบ่งตาม เลขหมวดหมู่ ไม่รองรับ รองรับ 
รายงานการใช้งาน Opac ไม่รองรับ รองรับ 
เปรียบเทียบระหว่าง ELIB Integrated Library System รุน่เก่า และ รุ่น
ปัจจุบัน (ต่อ)   
รายงานจำนวนหนังสือท่ีถูกยืมมากที่สุดแบ่งตามหัวเรื่อง ไม่รองรับ รองรับ 



 

 

 
ปัจจุบันห้องสมุดกรมปศุสัตว์ เป็นแหล่งบริการความรู้เพ่ือบุคลากรกรมปศุสัตว์และสังคมใช้โปรแกรมระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบในการจัดเก็บและสืบค้นบรรณานุกรมหนังสือประเภททั่วไป ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร
วิชาการต่างๆ ที่บุคลากรของกรมจัดทำขึ้นและผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน เผยแพร่สู่สาธารณะชนผ่าน
เว็บไซต์ http://164.115.129.60/elib/ 

 

 
 
  

  
ประโยชน์ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติต่องานห้องสมุด 
     การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงานของห้องสมุด เป็นผลอันเนื่อง 
มาจากงานของห้องสมุดมีกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะและค่อนข้างซับซ้อนมีรายละเอียดของแต่ละงาน
ค่อนข้างมาก เพ่ือให้การดำเนินงานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องสมุดจึงได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
เข้ามาใช้เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการทำงาน สามารถทำงานครอบคลุมงานหลักๆของห้องสมุดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงงานห้องสมุดแต่ละงานได้อย่างครบวงจร ได้แก่ 

➢ ช่วยยกระดับทักษะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรจะมีเวลาในการตัดสินใจวางแผนและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ 

➢ ลดภาระงานที่มีปริมาณมากและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
➢ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
➢ ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจะทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลใดๆ ระบบจะประมวลผลและ

แสดงข้อมูลล่าสุดให้ทราบอยู่เสมอ 
 
 
 
 

 

รายงานการจัดการค่าปรับต่างๆ ไม่รองรับ รองรับ 
จดหมายแจ้งเตือนเกินกำหนดหนังสือ พร้อมตราครุฑ ไม่รองรับ รองรับ 
รายงานอื่นๆ นอกเหนือจากเดิมอีกกว่า ๖๐ รายการ ไม่รองรับ รองรับ 

   ภาพหน้าจอหลกัระบบห้องสมดุอตัโนมตัิอีลิบ (Elib) 

http://164.115.129.60/elib/


 

 

๒.๖ ลักษณะเด่น 
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คือ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (Accessibility) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที ่
๒.๗ ข้อจำกัด 
 ข้อจำกัดของการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับการใช้งานห้องสมุด คือ ต้องใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล
จำนวนมากและต้องมีโปรแกรมการสืบค้นสารนิเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ
ในการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ มีลักษณะของข้อมูลที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย 

- ผู้ใช้จะต้องมีอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ผู้ใช้ต้องมีทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๓ 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัย การศึกษาเรื่อง การให้บริการของห้องสมุดกรมปศุสัตว์ด้วยระบบห้ องสมุดอัตโนมัติอีลิบ
(Elib)จากการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระยะที่ ๑ มาสู่ระยะที่ ๒ ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนการดำเนินงาน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอนในการศึกษาท่ีสำคัญดังนี้ 
๑.รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
๒.สร้างแบบสอบถาม 
๓.เก็บรวบรวมข้อมูล 
๔.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
๔.จัดทำและนำเสนอรายงาน 
 
ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุดกรมปศุสัตว์
ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ(Elib)จากการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระยะที่ ๑ มาสู่ระยะที่ ๒ ตามทฤษฎี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการซึ่งประกอบด้วย ด้านทรัพยากรสานิเทศ ด้านการให้บริการของบุคลากร 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
ขอบเขตประชากร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดกรมปศุสัตว์ โดยไม่ทราบ
จำนวนประชากรที่แน่นอน จึงทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยให้สูตรคำนวณ (กัลยา วาณิชบัญชา , 2545 , หน้า 
๒๖) ทั้งหมดกำหนดความน่าจะเป็นของประชากร ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกตัวอย่างโดยไม่
คำนึงถึงตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไร (Non Probability Sampling) ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 
 การสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มาใช้บริการภายในห้องสมุดกรมปศุสัตว์ จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 68 ราย 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการดำเนินการ 
 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการ จำนวนการเข้าใช้งาน ช่วงเวลา ประเภทงานบริการที่ใช้บริการ 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด มีข้อคำถามการบริการ 6 ข้อ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและ
การบริการสารสนเทศ 6 ข้อ/ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 5 ข้อ/ด้านบุคลากร 7 ข้อ/ด้านสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก 11ข้อ/ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ 3 ข้อ /บริการโดยรวม 1 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
กำหนดระดับคะแนนตามความต้อการไว้ 5 ระดับมีเกณฑ์ ดังนี้ คะแนนระดับ 5 หมายถึง ต้องการมากที่สุด/ 



 

 

คะแนนระดับ 4 หมายถึง ต้องการมาก / คะแนนระดับ 3 หมายถึง ต้องการปานกลาง/ คะแนนระดับ 2 หมายถึง 
ต้องการน้อย/ คะแนนระดับ 1 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด  
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 
จากแบบสอบถาม สรุปรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
 
1.สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ลักษณะการใช้บริการ 
 



 

 

 

3.รายการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามผ่ายระบบ 
Google  Chrome โดยทำหนังสือแจ้งถึงสำนัก/หน่วยงาน ในการเก็บรวบรวมใช้เวลา 30 วันทำการเก็บรวบรวม 
ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามผ่าน QR Code ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 ชุด ได้รับเอกสารตอบกลับ
จำนวน 68 ชุดเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบตามกำหนด จึงดำเนินการวิเคราะห์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่ายระบบ
โปรแกรม Google  Chrome 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ๑.วิเคราะห์สถานภาพทั่วไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ 
 2.วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
 3.วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการที่มาใช้บริการห้องสมุดกรมปศุสัตว์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale 5 ระดับ) ค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม “แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
กลุ่มห้องสมุด กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒/๒” มีผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าวจำนวน ๖๘ ราย 
ทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน 

 
ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไป 
จำนวน 
(N=๖๘) 

ร้อยละ 

๑. เพศ   
    หญิง ๕๕   ๘๐.๙ 
    ชาย ๑๓ ๑๙.๑ 
๒. สถานภาพ   
    ข้าราชการ ๓๕ ๕๑.๕ 
    พนักงานราชการ ๓๓ ๔๘.๕ 
    ลูกจ้างประจำ ๐ ๐ 
    อ่ืน ๆ (จ้างเหมาบริการ) ๐ ๐ 
๓. หน่วยงาน   
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   ๒   ๒.๙ 
    กองการเจ้าหน้าที่   ๗ ๑๐.๓ 
    กองคลัง   ๒   ๒.๙ 
    กองแผนงาน   ๕   ๗.๓ 
    กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   ๙ ๑๓.๓ 
    กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   ๒   ๒.๙ 
    สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   ๒   ๒.๙ 
    สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   ๑   ๑.๕ 
    สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ๒๖ ๓๘.๒ 
    สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์   ๑   ๑.๕ 
    สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   ๑   ๑.๕ 
    สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์   ๑   ๑.๕ 
    สำนักพัฒนาอาหารสัตว์   ๙ ๑๓.๓ 

 

 



 

 

ตอนที ่๑   
๑.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ จากการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๕๕ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๙ และเพศชาย จำนวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ 

๒. สถานภาพ จากการประเมิน พบว่า ข้าราชการตอบแบบสอบถามมากที่สุด ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ
๕๑.๑ รองลงมาคือ พนักงานราชการ ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ 
 ๓. หน่วยงาน จากการประเมิน พบว่า สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 
๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒ รองลงมาคือ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์            
มีจำนวนเท่ากันคือ ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ , กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ ,                
กองแผนงาน จำนวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๓ , กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กองคลัง,กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษและสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีจำนวนเท่ากัน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ , สำนักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ มีจำนวนเท่ากัน คือ ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ตามลำดับ 
 

๑.๒ ลักษณะการใช้บริการ 
 ๑.จากการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการของห้องสมุดในระยะเวลา ๑ 
เดือน ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗ รองลงมาคือ ๑-๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ , ๑๑-๑๕ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ และ ๖-๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ตามลำดับ 
 ๒.จากการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด 
คือ ช่วงเวลา ๑๒.๐๑ – ๑๔.๐๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ รองลงมาคือช่วงเวลา ๑๐.๐๑. – ๑๒.๐๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๓๑, 
ช่วงเวลา ๑๔.๐๑ – ๑๖.๓๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒, ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ ตามลำดับ 
 ๓. จากการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจกับประเภทงานที่ได้เข้าใช้บริการมากที่สุดคือการ
บริการยืม – คืนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ รองลงมาคือบริการข่าวสารของทางราชการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑, บริการ
ข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คิดเป็นร้อยละ ๖.๙, บริการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) คิดเป็นร้อยละ ๓.๔, อื่นๆ (บริการอ่านหนังสือ , วารสารวิชาการทั่วไป)       
คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ 
 
 
 

๑.๓  ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ 
  

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
๑.มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ ปานกลาง 
๒.วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ ปานกลาง 
๓.มีฐานข้อมูลที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ ปานกลาง 
๔.ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ ปานกลาง 
๕.ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ ปานกลาง 
๖.ความรวดเร็วในการนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ ปานกลาง 
๗.ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านาเว็บไซต์ผ่านห้องสมุดได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปานกลาง 

๘.บริการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ปานกลาง 
 



 

 

๑.๔ ด้านการบริการ 
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

๑.จำนวนบุคลากรที่ให้บริการ ปานกลาง 
๒.มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบทำให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว ปานกลาง 
๓.บุคลากรมีความกระตือรือร้น ความเป็นกันเองและเต็มใจช่วยเหลือผู้ให้บริการ ปานกลาง 
๔.ความสามารถของบุคลากรในการแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ในห้องสมุด ปานกลาง 
๕.มีระยะเวลาการยืม – คืนเหมาะสมกับการให้บริการ มาก 
๖.เวลาที่ให้บริการเปิด ๐๘.๓๐ น. – ปิดบริการ ๑๖.๓๐ น. มีความเหมาะสม มาก 
๗.มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น/ประเมินการให้บริการ มาก 
 
๑.๕ ด้านบุคลากร 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
๑.บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ปานกลาง 
๒.บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี มาก 
๓.บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ มาก 
๔.มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานตลอดช่วงเวลาการให้บริการ มาก 
 
 
 

๑.๖ ด้านสถานที่/สภาพแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
๑.ห้องสมุดตั้งอยู่ในถานที่ท่ีสะดวกต่อการไปใช้บริการ ปานกลาง 
๒.จำนวนโต๊ะ - เก้าอ้ี สำหรับนั่งอ่านหนังสือท่ีเหมาะสม ปานกลาง 
๓.จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น ปานกลาง 
๔.ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น ปานกลาง 
๕.สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเรียบร้อย ปานกลาง 
๖.การจัดพ้ืนทีใ่นห้องสมุดต่อการค้นคว้าการเรียนรู้ น่าเข้าใช้ นั่งสบาย ปานกลาง 
๗.แสงสว่างภายในห้องสมุด ปานกลาง 
๘.การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย เท่ากัน (มากและปานกลาง) 
๙.มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อการค้นหา ปานกลาง 
๑๐.อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด ปานกลาง 
๑๑.ความปลอดภัยในห้องสมุด ปานกลาง 
๑๒.ความสะอาดภายในห้องสมุด ปานกลาง 

 

๑.๗ ด้านการประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
๑.เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ ปานกลาง 
๒.การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มาก 



 

 

มีความสม่ำเสมอ 
๓.การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการมีความสม่ำเสมอ ปานกลาง 
 
๑.๘ การบริการโดยรวม 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
๑.มีความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด (ภาพรวม) ปานกลาง 
 
ตอนที่ ๒.๑  จุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจ 
 ๑. สืบค้นหาเอกสาร งานวิจัย หนังสือต่างๆ ได้ง่าย 
 ๒. มีความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๓. เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 ๔. เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตร สุภาพ กระตือรือร้นและอำนวยความสะดวกในการให้บริการเป็นอย่างมาก 
 ๕. ถ้าหากต้องการต่อหนังสือ สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งต่อหนังสือได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินมาต่อที่ห้องสมุด 
 ๖. มีความสะดวก สบายในการเข้าใช้บริการ 
 ๗. บรรณารักษ์ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในเรื่องการค้นหางานวิจัยต่างประเทศ 
 ๘. มีบริการยืม-คืนหนังสือที่รวดเร็ว 
 
ตอนที่ ๒.๒ สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ห้องสมุด กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ตามแนวคิดของท่านควรมี
ลักษณะอย่างไรบ้าง 
 ๑.ควรมีระบบสืบค้นผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
 ๒. มีร้านกาแฟภายในห้องสมุดให้บริการ หรือบริเวณใกล้เคียง 
 ๓. ทันสมัย กว้างขวางมากกว่านี้ และมีทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่พร้อมมากกว่านี้ 
 ๔. มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศที่ดี บรรยากาศน่าเข้าใช้บริการ เงียบสงบ 
 ๕. ควรมีหนังสือให้ค้นหามากกว่านี้ 
 ๖. ควรมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่านี้ สะอาด บรรยากาศเงียบสงบและมีแสงสว่างเพียงพอต่อความต้องการ   
 ๗. สามารถสืบค้นผลงานวิจัยต่างประเทศได้ 
 ๘. มีระบบสืบค้นออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นเองได้และมี e-book, e-journal ฟรีผ่านระบบออนไลน์ หรือมี
ระบบ access online หรือมีระบบ request e-book 

๙. เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร 
 ๑๐. มีเอกสารอ้างอิงวิธีทดสอบ เช่น AOAC, APHA, ISO 

๑๑. การประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
 

ตอนที่ ๒.๓  จุดที่ห้องสมุดควรปรับปรุง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 

 ๑.สถานที่คับแคบ สถานที่ตั้งอยู่ไกล ไม่เป็นที่สนใจ สังเกตได้ยาก 
 ๒.หนังสือที่ต้องการสืบค้นยังไม่ครบตามความต้องการ  
 ๓.เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 

๔.ควรมีหนังสือท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  



 

 

 ๕.ห้องสมุดมีขนาดเล็กเกินไป คับแคบ ทำให้หนังสือไม่สามารถวางบนชั้นได้หมด หาหนังสือได้ยากกว่าเมื่อก่อน
มาก 
 ๖.ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ห้องสมุด 
 ๗.ควรมีโต๊ะ-เก้าอ้ีมากกว่านี้ 

๘.ควรมีบริการหนังสือพิมพ์รายวันให้บริการเหมือนเช่นเคย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๕ 

งานห้องสมดุกับระบบห้องสมดุอตัโนมัตอิีลิบ(Elib) 

 

การดำเนินงานห้องสมุดกรมปศุสัตว์  

     ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองแผนงาน มีหน้าที่ในการจัดหา รวบรวม และ
เผยแพร่ทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ มีสถานที่เพ่ืออำนวยความสะดวกและจัดบรรยากาศในการให้บริการ 
โดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สำหรับงานภายในห้องสมุดนั้น แบ่งออกเป็น ๓ 
งาน ด้วยกันดังนี้ 

 ๑ งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ 

  กองแผนงานได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารนิเทศตามนโยบายการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยจัดหาทั้งในลักษณะของสิ่งพิมพ์ 
โสตทัศนวัสดุ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 

  ห้องสมุดมีวิธีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ๓ ทางคือ การจัดซื้อ การรับบริจาค (จากหน่วยงาน/
มีผู้บริจาค) ตลอดจนการแลกเปลี่ยน การจัดซื้อถือเป็นหัวใจหลักในการจัดหาเพราะจะได้ทรัพยากรที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดความอยากท่ีจะมาใช้บริการ 

 ๒ งานบริการ 

 ห้องสมุดได้จัดให้มีการบริการที่ครอบคลุมและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ด้วยตนเองโดยเข้ามา
ศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด การบริการของห้องสมุดแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท ดังนี้ 

 ๑.บริการภายในห้องสมุด ได้แก่ 

  - บริการการอ่าน 

  - บริการตอบคำตามและช่วยการค้นคว้า 

 ๒.บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 

  - บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศจากฐานข้อมูล 

  - บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

  - บริการสืบค้นผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 

นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารของราชการ และเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางสำหรับบริการข้อมูลที่ครอบคลุมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

 



 

 

 ๒.๑ ศูนย์กลางองค์ความรู้ “Knowledge Center”  

  ห้องสมุดกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดขึ้นให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมและ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์มาพัฒนาให้เป็นระบบ และอยู่
ในรูประบบอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรนั้นมีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยห้องสมุดได้ดำเนินการ
ต่างๆ ดังนี้ 

- จัดมุมให้บริการ แนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศหรือการเข้าถึงความรู้อ่ืนๆ เป็นต้น 

๒.๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมปศุสัตว์ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต้อง
ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารราชการภายในหน่วยงาน ซึ่งห้องสมุดได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าว มาตรา ๙ มีดังนี้ 

๑.จัดทำมุมในการจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” 
ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

- ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับสำเนา) เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ/
ระเบียบ/คำสั่ง 

- ข้อมูลประกาศประกวดราคา/ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง (ของหน่วยงานภายในกรม      
ปศุสัตว์) 

- ประกาศฯกรม เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ ข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน 

- รายงานประจำปี 

- แผนปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ) 

- สถิติการนำเข้า –ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ 

- ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ 

- มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ 

- คู่มือระเบียบการปฏิบัติงานทางด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

  ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ 

  - พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง 

  ๓.เผยแพร่ข้อมูล (หนังสือ/สิ่งพิมพ์) ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

  - หนังสือที่หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์จัดพิมพ์เผยแพร่ (กรณีมอบให้ห้องสมุด) 

  - หนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ (ที่มีการวางจำหน่ายทั่วไป) 



 

 

๔. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการในการเสนอแนะด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 

 การจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 

- ได้จัดทำหนังสือเวียนไปทุกหน่วยงานภายในกรมฯ เรื่องขอเชิญเสนอรายชื่ อหนังสือเข้าห้องสมุด 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ (ดำเนินการหลังจากทราบงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ) และ ผู้ใช้ลง
รายชื่อหนังสือที่ต้องการ  ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ที่ห้องสมุด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 ๓ งานเทคนิค เป็นงานหลักที่สนับสนุนงานห้องสมุด ได้แก่ 

 - การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารนิเทศเป็นการดำเนินงาน เพ่ือให้พร้อมจะออก
ให้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 - จัดทำเว็บ สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 

 - การดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานและบริการอยู่เสมอ 

 

    ภาพศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมปศุสัตว ์



 

 

๓.๒ ลักษณะของระบบการทำงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบที่ห้องสมุดกรมปศุสัตว์มาใช้ในปัจจุบัน 

 ลักษณะการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นการจัดระบบสารสนเทศให้ตรงกับลักษณะงาน
ห้องสมุดของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับส่วนของการทำงาน มีระบบงานดังนี้  

         ๑ ระบบงานลงรายการหรือการจัดการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด (Cataloging Module) 
 ระบบงานลงรายการหรือการจดัการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมดุ เป็นระบบงานสำหรับบันทึกรายการบรรณานุกรม
ของทรัพยากรทุกประเภท เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั เอกสารหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในรูปแบบ US-MARC 
ซึ่งเป็นมาตรฐานการจดัเก็บรายการบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดอัตโนมัติทั่วไป มีระบบงานย่อยดังต่อไปนี้ 
  
การเข้าใช้ระบบงานจัดการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด 

ขั้นตอน 

๑. เลือก web browser    และใส่ชื่อเว็บไซด์ของทางห้องสมุด เช่น  
http://164.115.129.60/elib/ ปรากฏหน้าจอหลัก ELIB Web Page ดังรูป 

๒. พิมพ์ URL  สำหรับเครื่องแม่ข่ายของระบบ Elib คลิกท่ีเมนู เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ (รูปที่ 1) 
๓. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Elib Web Cataloging  พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (User ID) และ รหัสผ่าน (Password ) จากนั้น

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจากส่วนของ Database แล้วคลิก Login 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพิมพ์ชื่อผู้ เข้าใช้ (User ID) 
และรหสัผ่าน (Password) 

http://164.115.129.60/elib/


 

 

 ๔.  หน้าจอ Elib Web Cataloging บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี สามารถเริ่มต้นบันทึกข้อมลูบรรณานุกรมไดต้ามต้องการ ทีละ ๑ 
รายการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
๕. จะปรากฏหน้าจอ งานจัดการทรัพยากรสารนิเทศ 
 

 
.       

    จะปรากฏหน้าจอ งานจัดการทรัพยากรสารนิเทศ 
 
 
 
 
 

     ภาพหน้าจอ Elib Web Cataloging 



 

 

๖.คำอธิบายการใช้งานเมนูต่าง ๆ 
 

 
เมนูสำหรับการทำรายการบรรณานุกรมใหม่ 

 
เมนูสำหรับแก้ไขรายการบรรณานุกรม 

 
เมนูสำหรับลบรายการบรรณานุกรมท้ังระเบียน 

 
เมนูสำหรับการระบุจำนวนฉบับ (Copy) และ เชื่อมโยงเลขบาร์โค้ดกับ
ระบบงานยืม-คืนทรัพยากร 

 
เมนูสำหรับแก้ไขข้อมูลสำหรับรายการตัวเล่ม 

 
เมนูสำหรับลบรายการตัวเล่ม 

 
เมนูสำหรับบันทึกรายการบรรณานุกรม เพ่ือนำข้อมูลออกจากระบบ 

 เมนูสำหรับการออกจากระบบจัดการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด 

 เมนูสำหรับการสืบค้นแบบไล่เรียง 

 เมนูสำหรับการสืบค้นจากคำหรือวลี 

 เมนูสำหรับการสืบค้นจากหลายคำ 

เมนูสำหรับการสืบค้นเลขบาร์โค้ดไอเทม (Item No.) 

เมนูสำหรับการสืบค้นเลขประจำรายการบรรณานุกรม (Bibliography ID.) 

 เมนูเพ่ือดูรายการบรรณานุกรม โดยมีรายละเอียดแบบบัตรรายการ 

 เมนูเพ่ือดูรายการบรรณานุกรม โดยมีรายละเอียดแบบ MARC Record 

 เมนูสำหรับดูรายละเอียดของตัวเล่ม 

 เมนูช่วยเหลือ ซึ่งจะมีคำอธิบาย และรายละเอียดเกี่ยวกับเมนูต่าง ๆ 

 



 

 

๗.การบันทึกรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารนิเทศ 
 การบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม เป็นการลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุด 
เพ่ือให้ผู้ใช้ได้สืบค้น และให้ข้อมูลว่าในห้องสมุดมีหนังสือ หรือทรัพยากรชื่อเรื่องที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งการบันทึก
ข้อมูลนี้ จะ บันทึกชื่อเรื่องละ 1 รายการเท่านั้น  
 หากห้องสมุดซื้อหนังสือ หรือทรัพยากรมากกว่า 1 เล่ม การบันทึกรายการบรรณานุกรมนี้ จะบันทึก
เพียง1 รายการเช่นกัน จากนั้นจะใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลตัวเล่ม เพ่ือแจ้งรายละเอียดว่าหนังสือ หรือทรัพยากรชื่อ
เรื่องนั้นๆมีก่ีตัวเล่ม ดังจะกล่าวถึงส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลตัวเล่ม ในลำดับถัดไป 
 ระบบงานจัดการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด จะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูล 2 รูปแบบ คือ หน้าจอ
การบันทึกข้อมูลแบบ MARC และ หน้าจอการบันทึกข้อมูลแบบ Non-MARC ของทรัพยากรแต่ละประเภท โดยทั้ง
สองรูปแบบจะจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน ISO2709 Format เช่นเดียวกัน 

การบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศแบบ MARC 

 คำอธิบายหน้าจอ MARC 
ส่วนที่ ๑ คือ Fixed fields เป็นส่วนของเขตข้อมูลที่มีความยาวคงที่ ซึ่งจะจัดเก็บรายละเอียดของ สถานะของระเบียน, ประเภท
ของข้อมูลที่ทำการบันทึก, ระดับของบรรณานุกรม, ผู้บันทึกข้อมูล, ผู้ที่แก้ไขข้อมูล, ปีพิมพ์ของทรัพยากร, สถานที่จัดพิมพ์
ทรัพยากร, ภาษาของทรัพยากร และวันที่บันทึกข้อมูล (ระบบจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติ) 
 

 
 

รูป Fixed fields 
 

ส่วนที่ ๒ คือ Variable fields เป็นส่วนของเขตข้อมูลที่มีความยาวไมค่งที่ ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากร
ในห้องสมุด ประกอบด้วย เลขประจำเขตข้อมูล (Tag), ตัวบ่งช้ี (Indicator) และ เขตข้อมูลย่อย (Sub field) 
 

 
รูป Variable fields 

 

 

ส่วนท่ีเป็น Fixed 
fi 

Variable fields 

ภาพแสดงหน้าจอ MARC 



 

 

ส่วนที่๓ คือ ส่วนที่จะใช้เพ่ิมเขตข้อมูล (New Tags), ตรวจสอบรายการหลักฐาน (Authority), การเลือกลบเขต
ข้อมูล (Selected Tags), การเพ่ิมรูปภาพหน้าปก (Cover), การเชื่อมโยงสื่อประสม (Multimedia) และส่วนของ
การจัดเก็บข้อมูล  (Keep to Process) หรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล (Finalize) 
 

 
 

รูปส่วน Add Tag เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้อมลูบรรณานุกรม 
 

 
  

รูปส่วน Multimedia เกี่ยวกับการเช่ือมโยงสื่อประสมที่นอกเหนือจากภาพหน้าปก 
 
 

 การบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศแบบ Non-MARC 
  
คำอธิบายหน้าจอ Non-MARC 
ส่วนที่ ๑ คือ Fixed fields เป็นส่วนของเขตข้อมูลที่มีความยาวคงท่ี ซึ่งจะจัดเก็บรายละเอียดของ ประเภทของ
ข้อมูลที่ทำการบันทึก, ปีพิมพ์ของทรัพยากร, สถานที่จัดพิมพ์ทรัพยากร, ภาษาของทรัพยากร, ผู้บันทึกข้อมูล, และ
วันที่บันทึกข้อมูล (ระบบจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติ) 

 
 

รูปหน้าจอ Fixed fields ของ Non-MARC 
 
ส่วนที่  ๒  คือ Variable fields เป็นส่วนของเขตข้อมูลที่มีความยาวไม่คงที่  ซึ่งจะเป็นส่วนที่บันทึกข้อมูล
บรรณานุกรมของทรัพยากรในห้องสมุด ประกอบด้วย ป้ายระบุเขตข้อมูล (Tag Label), และ เขตข้อมูลย่อย (Sub 
field) 



 

 

 
 

รูปหน้าจอ Variable field ของ Non-MARC 
 

 

ส่วนที่ ๓ คือ ส่วนที่จะใช้เพิ่มเขตข้อมูล (Add Tags), ตรวจสอบรายการหลักฐาน (Lookup), การเลือกลบเขตข้อมูล (Removed 
blank Tag(s), การเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบ MARC, ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล (Keep or Process), การเช่ือมโยงสื่อประสม 
(Multimedia) หรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล (Cancel) และส่วนของรูปภาพหน้าปก (Cover) 

 
รูปหน้าจอการเพิ่มเขตข้อมูลของ Non-MARC 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงหน้าจอ Non - MARC 

Variable field Non- MARC 



 

 

การอัปโหลด MARC Record ) 
 การอัปโหลด MARC Record เป็นฟังค์ชั่นที่เพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่บรรณารักษ์หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีไฟล์ MARC Record อยู่แล้ว โดยที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของทรัพยากร
สารสนเทศทีละส่วน แต่สามารถ Save MARC Record มาจากเว็บไซต์อ่ืนๆ แล้วนำมาอัปโหลดใส่ฐานข้อมูลของ 
ห้องสมุดได้ทันที โปรแกรม ELIB รองรับการการอัปโหลด MARC Record สองรูปแบบ คือ ISO2709 และ 
MARC Text (MarcEdit) สำหรับ Format ISO2709 จะใช้ทำการอัปโหลดไฟล์รูปแบบ Text Fileซึ่งหากเปิด
ด้วยโปรแกรม Notepad จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปด้านล่าง 

ส่วน Format MARC Text (MarcEdit) นั้น จะใช้ทำการอัปโหลดสกุลไฟล์ .mrk ซึ่งหากเปิดด้วย
โปรแกรม Notepad แล้วจะมีหน้าตาดังรูปด้านล่าง 

รูปการแสดงผลข้อมูล Text File ด้วยโปรแกรม Notepad 
 



 

 

 
ขั้นตอนการอัปโหลด MARC Record 
1. เลือกแบบบันทึกข้อมูลแบบ upload record แล้วคลิกที่ปุ่ม New Bib 

 
 
 
 
 

 รูปเลือกแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูลแบบอัปโหลด MARC Record 
 
2. หลังจากเลือกแบบฟอร์มแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 8 โดยสามารถเลือกรูปแบบการอัปโหลดได้ 2 อย่าง 
คือ ISO2709 และ MARC Text (MarcEdit) 

 รูปสามารถเลือกรูปแบบการอัปโหลดข้อมูลได้ทั้งแบบ ISO2709 และ MARC Text (MarcEdit) 
 
3. เลือก ISO2709 สำหรับอับโหลด MARC Record แบบ File Text คลิกท่ีปุ่ม Choose File 

รูปหน้าจอสำหรับอัปโหลด MARC Record Format ISO2709 
 
  



 

 

แบบบันทึกรายการบรรณานุกรมของหนังสือ 
016  เลขทะเบียน  
020  ISBN  
082  เลขหมู่หนังสือ \b                   \d 
100  ชื่อผู้แต่ง  
245  ชื่อเรื่อง  
250  ฉบับพิมพ์  
260a  สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : 
260b  สำนักพิมพ์  , 
260c  ปีที่พิมพ์  
300  จำนวนหน้า หน้า 
350  ราคา  
500  หมายเหตุ  
505  สารบัญ  
650  หัวเรื่อง  
700  ผู้แต่งเพิ่ม  
949  สถานที่จัดเก็บ  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลหนังสือ 
016  เลขทะเบียน 074846 
020  ISBN 9746552902 
082  เลขหมู่หนังสือ QA 37.2 \bพ733ค\d2553 
100  ชื่อผู้แต่ง 

พิมพ์พร ฟองหล่ำ 
245  ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ทั่วไป=\bGeneral Mathematics 
250  ฉบับพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6 
260a  สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : 
260b  สำนักพิมพ์ ดวงกมล, 
260c  ปีที่พิมพ์ 2553 
300  จำนวนหน้า 469หน้า 
350  ราคา 220 บาท 
650  หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ 
700  รายการเพิ่มผู้แต่ง บรรเทิง แก่นสาร 
700  รายการเพิ่มผู้แต่ง ธัญกร ขุนทอง 
949  สถานที่จัดเก็บ BPS Library 

 
 
 



 

 

แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
 

016  เลขทะเบียน  

020  ISBN  

082  เลขหมู่หนังสือ  

100   ชื่อผู้แต่ง  
 

245  ชื่อเรื่อง  

250  ฉบับพิมพ์  

260a  สถานที่พิมพ์  

260b  สำนักพิมพ์  

260c  ปีที่พิมพ์  

300  จำนวนหน้า  

502  หมายเหตุ  

520  บทคัดย่อ  

650  หัวเรื่อง  

710  รายการเพิ่มผู้แต่ง  

949  สถานที่จัดเก็บ  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
016  เลขทะเบียน THE000001 
020  ISBN 9745232009 
082  เลขหมู่หนังสือ 690.453 \bร323ค 
100  ชื่อผู้แต่ง 

รัชดาพร ศรีภิบาล 
245  ชื่อเรื่อง ความสำคัญของรังนกต่อเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย/\cรัช

ดาศรีภิบาล 
260a  สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ :  
260b  สำนักพิมพ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

, 
260c  ปีที่พิมพ์ 2552 
300  จำนวนหน้า 13, 269 หน้า 
502  หมายเหตุ 

วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)) - - 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 

650  หัวเรื่อง นกนางแอ่น 
650  หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
710  รายการเพิ่มผู้แต่ง มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ . คณ ะศิ ลปศาสตร์ . ส าขาวิ ช า

ประวัติศาสตร์ 
949  สถานที่จัดเก็บ BPS Library 

 



 

 

๓.๒.๒ ระบบงานยืม-คืนผ่านเว็บ (ELIB CIRCULATION ON WEB) 
 งานบริการยืม – คืน เป็นงานหลักของห้องสมุดงานหนึ่ง เพ่ือตอบสนองผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญและ
จำเป็นเพราะผู้ใช้บริการต้องการได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ดังนั้นระบบจึงออกแบบเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (Integrated) กับส่วนงานอื่นๆอย่างสมบรูณ์ 
 
การเข้าสู่ระบบ 

๑. เลือก web browser    และใส่ชื่อเว็บไซด์ของทางห้องสมุด  
http://164.115.129.60/elib/ 

๒. ปรากฏหน้าจอหลัก ELIB Web Page ดังรูป 
๓. คลิกท่ีเมนู เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ  
 

 
 
 เมื่อปรากฏหน้าต่าง ลงชื่อเข้าใช้งานเจ้าหน้าที่ พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
จากนั้นเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจากส่วนของฐานข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม Login 
 

 
 

http://164.115.129.60/elib/


 

 

จะปรากฏหน้าจอ งานจัดการทรัพยากรสารนิเทศ ให้เลือกที่เมนู ระบบยืม-คืน 

 

๔. จะปรากฎหน้าจองานยืม-คืนสำหรับเว็บ ดังรูปที่ปรากฏด้านล่าง 
 

 
 

 หากต้องการกลับไปที่หน้าเมนูการลงรายการบรรณานุกรมหรือใช้งานเมนูเกี่ยวกับงานสารนิเทศอ่ืนๆ 
ของบรรณารักษ์สามารถเลือกที่ปุ่ม Quick Access > Catalog ที่แถบเมนูด้านบนได้ ดังรูปที่ปรากฏด้านล่าง 



 

 

 
 
คำอธิบายเมนูการทำงานในระบบงานยืม – คืน 

1. Circulation เป็น เมนูของการให้บริการงานยืม-คืน ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 
- Check Out เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการ Check Out หรือ การยืมทรัพยากร 
- Check In เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการ Check In หรือ การคืนทรัพยากร 
- Renew เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการ Renew หรือ การยืมทรัพยากรต่อ 

2. Account เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการคิดเงินค่าปรับ รวมไปถึงการตรวจสอบการชำระเงิน
ค่าปรับของสมาชิกห้องสมุด 

- Forecast รายการค่าปรับที่คาดว่าจะต้องชำระ 
- Debit รายการค่าปรับคงค้าง 
- Credit รายการค่าปรับที่มีการชำระเรียบร้อยแล้ว 

3. Management เป็นเมนูของการนำเข้าข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล หรือการเรียกใช้ข้ อมูล 
ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 

- Patron Management  เป็นการนำเข้า/แก้ไข/ลบ/เรียกใช้ข้อมูล ของสมาชิกแต่ละคน 
- Item Management เป็นการนำเข้า/แก้ไข/ลบ/เรียกใช้ข้อมูล ของทรัพยากรแต่ละรายการ 

4. Audit เป็นเมนูของการตรวจสอบประวัติการยืม - คืน ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 
- Patron เป็นการตรวจสอบประวัติการยืม - คืนของสมาชิก ว่าสมาชิกแต่ละคนมีประวัติในการยืม 

- คืนทรัพยากรใดบ้าง รวมไปถึงประวัติของค่าปรับด้วย 
- Item เป็นการตรวจสอบประวัติการยืม - คืนของทรัพยากรแต่ละรายการ ว่ามีสมาชิกคนใดยืม

ทรัพยากรรายการนั้นๆไปบ้าง 
5. Setup เป็นเมนูของการกำหนดค่าต่างๆของสมาชิก ทรัพยากร และนโยบายในการยืม - คืนทรัพยากร

ของห้องสมุดประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 
- Location เป็นการกำหนดสถานที่จัดเก็บทรัพยากรในการให้บริการยืม - คืน 
- Patron Type เป็นการกำหนดประเภทของสมาชิกและนโยบายการให้ยืมทรัพยากร 
- Patron Level เป็นการกำหนดระดับของสมาชิก 
- Block Status เป็นการกำหนดสถานะป้องกันของสมาชิก 



 

 

- Item Class เป็นการกำหนดประเภทของทรัพยากรและนโยบายการให้ยืมของทรัพยากรแต่ละ
ประเภท 

- Item Status เป็นการกำหนดสถานภาพของทรัพยากร เช่น ปกติ ส่งซ่อม เย็บเล่ม เป็นต้น 
- Item Collection เป็นการกำหนดสถานที่ของทรัพยากร เช่น ชั้น สาขา วิทยาเขต เป็นต้น 
- Item Group เป็นการกำหนดของทรัพยากรที่ปลีกย่อยไปอีกจาก Item Collection 
- Item Section เป็นการกำหนดประเภทของเนื้อหาทรัพยากร เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เป็นต้น 
- Loan Policy เป็นการกำหนดนโยบายการยืม-คืนทีม่ีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น 
- Charge เป็นการกำหนดประเภทและอัตราค่าปรับ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆของสมาชิก เช่น 

ค่าปรับการทำหนังสือหาย ค่าถ่ายสำเนา เป็นต้น 
- Workday  เป็นการกำหนดวัน เวลาทำการของห้องสมุดรวมไปถึงวันหยุดทำการและวันหยุด

ประจำปี 
 
๖.Logout ในหน้าจอการทำงานนี้ จะปรากฏแบบฟอร์มและปุ่มคำสั่งต่างๆ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 *Location Code คือ รหัสของสถานที่จัดเก็บทรัพยากรที่ต้องการ โดยสามารถใส่ได้ทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน 5 อักขระ 
 *Description คือ รายละเอียดของสถานที่จัดเก็บตามรหัสที่กำหนดไว้ในช่อง Location Code ใส่
ข้อมูลได้ไม่เกิน 50 อักขระ 

 ปุ่ม Save คือ ปุ่มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบ 
 ปุ่ม Cancel คือ ปุ่มที่ใช้ยกเลิกหน้าจอการทำงาน 
 เมนู   คือ เมนูที่ใช้ในการเพิ่มสถานที่จัดเก็บทรัพยากรใหม่ 
 เมนู  คือ เมนูที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลสถานที่จัดเก็บทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ 
 เมนู  คือ เมนูที่ใช้ในการลบสถานที่จัดเก็บทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ 

 ในส่วนของแบบฟอร์มการตั้งค่าการทำงานนี้ สำหรับช่องที่มีเครื่องหมาย  * หมายความว่า required 
คือ จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย * มิเช่นนั้นจะไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบได้  
 
 ขั้นที่ 4 คลิก save เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะ
แสดงผลอยู่ที่หน้าจอเดียวกัน จากนั้นผู้ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมเติมรหัสและรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ
ทรัพยากรต่อไปได้ทันท ี

 

 
๓.๒.๓ ระบบงานยืม-คืนสารนิเทศ (Circulation Module) 
การเข้าสู่ระบบ 

ขั้นที่ 1  คลิกท่ีไอคอน Elib Circulation ดังภาพ   
ขั้นที่ 2  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ Circulation Login ขึ้นมา (ดังรูปที่ 1) ในขั้นตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่

ข้อมูล ต่างๆ ดังนี้ 
• Database : ให้ใส่ชื่อ Database หรือ ชื่อฐานข้อมูลหลักท่ีต้องการเข้าสู่ระบบงานยืม-คืน 
• User Name : ให้ใส่ชื่อที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบงานยืม-คืนที่ได้กำหนดไว้ 



 

 

• Password : ให้ใส่รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบงานยืม-คืนที่ได้กำหนดไว้ 
• Location    : ให้เลือก Location หรอื สถานที่ของทรัพยากรที่กำหนดให้ยืมคืน 

Base Location: ให้เลือกสถานที่ๆให้บริการ 
 

 
ขั้นที่ 3  หลังจากใส่ข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว คลิก OK ปรากฏหน้าจอการทำงาน ELIB: Circulation  

 
                                    (หน้าจอการทำงานของ ELIB: Circulation) 
 
คำอธิบายเมนูการทำงานในระบบงานยืม – คืน 
 ในการทำงานระบบงานยืม - คืนนั้น ประกอบด้วยเมนูการทำงานหลัก 6 เมนู (ดังรูปที่ 3) ประกอบด้วย 

1. Circulation 
2. Audit 
3. Maintenance 
4. Setup 
5. Tools 
6. Window 
7. แสดง User ในการ Login  



 

 

8. แสดง Location ในการ Login  

(หน้าจอ แสดงแถบเมนูของคำสั่งการทำงานในระบบงานยืม - คืน) 
 

คำอธิบายไอคอนของระบบงานยืม – คืน 
 
 การเข้าใช้งานส่วนต่างๆ นอกจากจะเข้าถึงได้ด้วยคำสั่งในแต่ละเมนูแล้ว ระบบงานยืม - คืนยังมีการ
จัดทำไอคอน (ดังรูปที่ 4) เพ่ือใช้เป็นทางลัดในการเข้าใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้ด้วย อันเป็นการเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการยืม-คืนด้วย 

 
 
 
 

 
 (หน้าจอ แสดงไอคอนของระบบงานยืม - คืน) 

 
1. Circulation เป็นเมนูของการให้บริการงานยืม - คืน ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 
• Check Out (ใช้แป้นลัดโดยกด Ctrl+O) เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการ Check Out หรือ การยืม

ทรัพยากร 
• Check In (ใช้แป้นลัดโดยกด Ctrl+I) เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการ Check In หรือ การคืน

ทรัพยากร 
• Renewal (ใช้แป้นลัดโดยกด Ctrl+R) เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการ Renewal หรือ การยืม

ทรัพยากรต่อ 
• Account เป็นการเข้าสู่การทำงานในส่วนของการคิดเงินค่าปรับ รวมไปถึงการตรวจสอบการชำระเงิน

ค่าปรับ 
ของสมาชิกห้องสมุด 

• Exit เป็นการออกจากระบบงานยืม – คืน 
2. Audit เป็นเมนูของการตรวจสอบประวัติการยืม - คืน ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 
• Patron Audit เป็นการตรวจสอบประวัติการยืม - คืนของสมาชิก ว่าสมาชิกแต่ละคนมีประวัติในการยืม - 

คืนทรัพยากรใดบ้าง รวมไปถึงประวัติของค่าปรับด้วย  
• Item Audit เป็นการตรวจสอบประวัติการยืม-คืนของทรัพยากรแต่ละรายการ ว่ามีสมาชิกคนใดยืม

ทรัพยากร 
รายการนั้นๆ ไปบ้าง 

 



 

 

3. Maintenance เป็นเมนูของการนำเข้าข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล หรือการเรียกใช้ข้อมูล 
ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 
• Patron เป็นการนำเข้า / แก้ไข / ลบ / เรียกใช้ข้อมูล ของสมาชิกแต่ละคน 
• Item เป็นการนำเข้า / แก้ไข / ลบ / เรียกใช้ข้อมูล ของทรัพยากรแต่ละรายการ 

4. Setup เป็นเมนูของการกำหนดค่าต่างๆ ของสมาชิก ทรัพยากร และนโยบายในการยืม  - คืนทรัพยากรของ
ห้องสมุด ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้ 
• Location เป็นการกำหนดสถานที่จัดเก็บทรัพยากรในการให้บริการยืม - คืน 
• Patron เป็นการกำหนดค่าต่างๆ ของสมาชิกรวมไปถึงนโยบายการยืม - คืน ของสมาชิกแต่ละประเภท 

ประกอบด้วย 
▪ Patron Type เป็นการกำหนดประเภทของสมาชิกและนโยบายการให้ยืมทรัพยากร 
▪ Patron Level เป็นการกำหนดระดับของสมาชิก 
▪ Patron Block Status เป็นการกำหนดสถานะป้องกันของสมาชิก 

• Item เป็นการกำหนดค่าต่างๆ ของทรัพยากร ประกอบด้วย 
▪ Item Class เป็นการกำหนดประเภทของทรัพยากรและนโยบายการให้ยืมของทรัพยากรแต่ละประเภท 
▪ Item Status เป็นการกำหนดสถานภาพของทรัพยากร เช่น ปกติ ส่งซ่อม เย็บเล่ม เป็นต้น 
▪ Item Collection เป็นการกำหนดชื่อชุดหรือกลุ่มข้อมูลของทรัพยากร  เช่น Thesis, Research, 

Philology ฯลฯ  
▪ Item Group เป็นการกำหนดกลุ่มของทรัพยากรเฉพาะในห้องสมุด เช่น คณะวิทยาศาสตร์  
▪ Item Section เป็นการกำหนดกลุ่มย่อยเฉพาะของทรัพยากรในห้องสมุด เช่น สาขาวิชาในคณะ  

• Loan Policy เป็นการกำหนดนโยบายการยืม-คืน ที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น  
• Charge เป็นการกำหนดประเภทอัตราค่าปรับ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาชิก เช่น ค่าปรับการทำ

หนังสือสูญหาย ค่าถ่ายสำเนา เป็นต้น 
 
5. Tools เป็นเมนูของการกำหนดวัน เวลาทำการของห้องสมุดและรหัสลับในการทำงาน ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ 

ดังนี้ 
• Library date/time setting เป็นการกำหนดวันเวลาทำการของห้องสมุด รวมไปถึงวันหยุดทำการและ

วันหยุดประจำปีของห้องสมุด 
6. Window เป็นเมนูในการจัดการหน้าต่างการทำงานต่างๆ ประกอบด้วยคำสั่ง ดังนี้ 
• Cascade เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดเรียงหน้าต่างการทำงาน  
• Arrange Icon เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดเรียงไอคอนต่างๆ 
• Close เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปิดหน้าต่างการทำงานที่กำลังใช้งานอยู่ 
• Close All เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปิดหน้าต่างการทำงานทั้งหมดท่ีกำลังใช้งานอยู ่
• About เป็นคำสั่งที่ต้องการทราบถึงรายละเอียดของระบบและรุ่น (Version)  

 
 
 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเบื้องต้นของการทำงาน (Setup) 
 

 ก่อนที่ระบบจะสามารถให้บริการยืม - คืนได้ บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะต้องกำหนดค่า
ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ก่อนเป็นอันดับแรก เช่น สถานที่จัดเก็บสื่อ ประเภทของสมาชิก ประเภทของทรัพยากร 
ค่าปรับ เป็นต้น ซึ่งการกำหนดค่าบางค่าในระบบงานยืม - คืนนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงตัวเล่มผ่านระบบ
บาร์โค้ด (Add Item) ในส่วนของการทำรายการ (Catalogue) ด้วย การกำหนดค่าเบื้องต้นของการทำงาน 
(Setup) ประกอบด้วยการกำหนดค่าทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ 

1. Setup Location 
2. Setup Patron 
3. Setup Item 
4. Setup Loan Policy 
5. Setup Charge 
6. View 

 

 การทำงานในแต่ละเมนู มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การกำหนดสถานที่จัดเก็บทรัพยากร (Setup Location)  คือ การกำหนดสถานที่จัดเก็บทรัพยากรใน

การให้บริการยืม - คืน เช่นในกรณีที่ห้องสมุดนั้น มีห้องสมุดสาขา หรือ ห้องสมุดตามคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ก็สามารถตั้งค่าได้จาก Setup Location นี้ว่าต้องการระบุ ให้ทรัพยากรแต่ละรายการนั้นอยู่ในสถานที่จัดเก็บ หรือ 
Location ใดบ้าง โดยการตั้งค่าในส่วนของ Setup Location นี้ จะมีส่วนเชื่อมโยงกับการลงรายการในส่วนของ 
Add Item ด้วย  
 
การตั้งค่าสถานที่จัดเก็บ (Setup Location) มีข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  เลือกเมนู Setup จากนั้นเลือก Location 

การเลือกเมนูเข้าสู่การทำงานในสว่นของ Setup Location 
 
 



 

 

ขั้นที่ 2  จากนั้นจะปรากฎหน้าจอการทำงาน Location ขึ้นมา ดังรูป 

 หน้าจอการพร้อมทำงานในส่วนของการตั้งค่าสถานที่จัดเก็บทรัพยากร 
 
ขั้นที่ 3  ให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในส่วนของ Location โดยใส่รหัสที่ต้องการแล้วกด Enter จากนั้นให้สังเกต  
Record Status ให้ขึ้นว่า New แล้วจึงใส่รายละเอียดของรหัสสถานที่จัดเก็บทรัพยากรดังกล่าวในช่อง 
Description 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
 
 

แสดงตัวอย่างการตั้งค่าสถานที่จดัเก็บทรัพยากร หรือ Location 

 
 

Record Status 



 

 

ขั้นที่ 4 คลิก Save เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะกลับสู่หน้าจอ 
การทำงานปกติ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมเติมรหัสและรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บทรัพยากรต่อไปได้
ทันที 
   
 ๒.การตั้งค่าสมาชิก (Setup Patron) การตั้งค่าสมาชิก หรือ Setup Patron เป็นการทำงานในส่วน
ของการกำหนดประเภท และระดับของสมาชิก ตามนโยบายยืม - คืนของห้องสมุด ว่าต้องการจัดกลุ่มสมาชิกให้มีกี่
ประเภท อะไรบ้าง และมีสิทธิในการใช้บริการยืม - คืน อย่างไร การตั้งค่าสมาชิกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Patron 
Type / Patron Level / Patron Block Status มีรายละเอียดดังนี้  
 
 การกำหนดประเภทสมาชิก (Setup Patron Type) เป็นการกำหนดประเภทของสมาชิกอย่างกว้างๆ 
ว่า แบ่งเป็นประเภทใดบ้าง และสมาชิกแต่ละประเภทมีสิทธิในการยืมทรัพยากรอย่างไร  
 
 การกำหนดประเภทสมาชิก (Setup Patron Type)  ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  เลือกเมนู Setup เลือก Patron เลือก Type ดังรูป  
   

            การเลือกเมนูเข้าสู่การทำงานในส่วนของ Setup Patron Type 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นที่ 2  จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ Patron Type ดังรูป 

        หน้าจอการพร้อมทำงานในส่วนของการตั้งค่าประเภทสมาชิก 
 
 การกำหนดสถานะป้องกันการยืมออก (Setup Block Status) การกำหนดสถานะป้องกันการยืม
ออกเป็นการกำหนดรหัสและคำอธิบายสำหรับการป้องกันการยืมออกของสมาชิกว่าสมาชิกแต่ละคนไม่สามารถยืม
ออกได้ด้วยสาเหตุใด เช่น กรณีสมาชิกแจ้งกับทางห้องสมุดว่าทำบัตรสมาชิกหาย บรรณารักษ์จึงมากำหนดในส่วน
ของทะเบียนสมาชิกในช่อง Block Status ว่าสมาชิกท่านนี้ทำบัตรสมาชิกหาย (ทั้งนี้จะต้องทำการตั้งค่าในส่วน
ของBlock Statusนี้ก่อน) หากมีผู้อื่นนำบัตรสมาชิกท่านนั้นมายืมหนังสือ Block Status ที่บรรณารักษ์กำหนดไว้ก็
จะปรากฏขึ้นและผู้ที่นำบัตรมาใช้บริการนั้นก็จะไม่สามารถยืมหนังสือได้ เป็นต้น ซึ่งการตั้งค่าในส่วนนี้จะเชื่อมโยง
กับการลงทะเบียนสมาชิก (Maintenance Patron) ดังจะอธิบายต่อไปในคู่มือฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การกำหนดสถานะป้องกันการยืมออก (Setup Block Status)  มีข้ันตอน ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1  เลือกเมน ูSetup เลือก Patron เลือก Block Status ดังรูป 

การเลือกเมนูเข้าสู่การทำงานในสว่นของ Block Status 
 
ขั้นที ่2  จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ Patron Block Status ดังรูป 

     หน้าจอการทำงานของ Setup patron Block Status 
 
จากหน้าจอการทำงานนี้ จะปรากฎแบบฟอร์มและปุ่มคำสั่งต่างๆ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

• Block Status*  คือ ให้กำหนดรหัสของสถานะป้องกัน ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
    (ทั้งอักษรไทยและอังกฤษ) ไม่เกิน 2 อักขระ 

• Description*  คือ ให้ใส่รายละเอียดของรหัสสถานะป้องกันนั้น โดยใส่ข้อมูลได้ไม่เกิน 50 อักขระ 
• Record Status คือ ส่วนที่บอกถึงสถานะของรายการ หรือรหัสที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดไว้ในระบบ 

เช่น  



 

 

   New คือ รายการใหม่ท่ียังไม่มีการบันทึกไว้ในระบบ 
   Existing คือ รายการ หรือ รหัสนั้นๆ ที่มีอยู่ในระบบหรือเคยถูกบันทึกไว้ในระบบแล้ว 

• ปุ่ม Clear คือ ปุ่มที่ใช้ยกเลิกการทำงาน 
• ปุ่ม Save  คือ ปุ่มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบ 
• ปุ่ม Delete  คือ ปุ่มที่ใช้ในการลบระดับของสมาชิกท่ีได้กำหนดไว้ 
• ปุ่ม Close  คือ ปุ่มที่ใช้ปิดหน้าจอการทำงานในส่วนของ Setup Patron Level 

 
 หมายเหตุ : ในส่วนของแบบฟอร์มการกำหนดค่าในส่วนของ Patron นั้นในข้อที่มีเครื่องหมาย * ตามหลัง 
หมายความว่า For Mandatory Data คือ จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย * มิเช่นนั้นจะไม่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลนั้นเข้าระบบได ้
 
ขั้นที่ 3  จากนั้นให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด โดยเริ่มจากการใส่รหัสของสถานะป้องกัน จากนั้น กด 
Enter ให้สังเกต Record Status มุมขวาบนจะเป็นสีเขียวและขึ้นว่า New 

ตัวอย่างการตั้งค่า Block Status โดยกำหนดรหัสเป็น DA และรายละเอียดเป็น ทำหนังสือชำรุด 
 

ขั้นที่ 4  เมื่อใส่กรอกรายละเอียดครบทั้งสองส่วนแล้ว คลิก Save ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานได้
ตั้งค่าไว้ 

1. การตั้งค่าทรัพยากร (Setup Item) เป็นการกำหนดค่าต่างๆของทรัพยากรที่ให้บริการในห้องสมุด เพื่อ
แยกสิทธิการยืม-คืนตามนโยบายของแต่ละห้องสมุด ในส่วนของการตั้งค่าทรัพยากรนี้ สามารถแบ่งการตั้งค่าได้
เป็น 5 ประเภทคือ 

 
• การกำหนดประเภทของทรัพยากร (Setup Item Class) 
• การกำหนดสถานะของหนังสือ (Setup Item Status) 
• การกำหนดชุดของทรัพยากร (Setup Item Collection) 



 

 

• การกำหนดกลุ่มของทรัพยากร (Setup Item Group) 
• การกำหนดหมวดของทรัพยากร (Setup Item Section) 

โดยในแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การกำหนดประเภทของทรัพยากร (Setup Item Class) เป็นการกำหนดประเภทของทรัพยากรใน
ห้องสมุดว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง และมีนโยบายให้ยืม-คืนออกได้หรือไม่ หากให้ยืมออกได้ มีระยะเวลา ค่าปรับ 
และข้อจำกัดอย่างไร ก็สามารถกำหนดค่าการทำงานได้จากส่วนนี้  
  การกำหนดประเภทของทรัพยากร มีข้ันตอนดังนี้  
ขั้นที่ 1  เลือกเมนู Setup เลือก Item เลือก Class ดังนี้ 

การเข้าสู่การทำงานในส่วนของ Setup Item Class 
 
ขั้นที่ 2  จะปรากฎหน้าจอ Item Class ดังรูป 

 

 



 

 

ขั้นที่ 3  เริ่มต้นการกรอกข้อมูลโดยใส่รหัสของประเภททรัพยากร (Class) จากนั้นกด Enter สังเกต Record 
Status  มุมขวาบน จะเป็นสีเขียวและขึ้นว่า New จากนั้นใส่ข้อมูลในส่วนต่างๆจนครบ แล้วคลิก Save ระบบจะ
ทำการจัดเก็บข้อมูลทันที และในส่วนของหน้าจอการทำงาน ก็จะขึ้นหน้าจอใหม่ซึ่งพร้อมสำหรับการใช้งาน หรือ 

การเพ่ิมประเภทสมาชิกต่อไป 
- การตั้งค่านโยบายห้องสมุด (Loan Policy) ในการใช้ระบบงานยืม - คืนทรัพยากร ของโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB นั้น การตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับการทำงานตามข้อ 1-3 ได้แก่ Setup Location, 
Setup Patron, Setup Item นั้น สามารถให้บริการงานยืมคืนได้แล้วเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ การตั้งค่า
นโยบายห้องสมุด หรือ Loan Policy นั้น เป็นการตั้งค่าของระบบตามนโยบายของห้องสมุดที่มีความ
สลับซับซ้อนมาก เช่น สมาชิกแต่ละประเภท มีสิทธิการยืมที่แตกต่างกัน ทั้งจำนวนของทรัพยากรที่
อนุญาตให้ยืมออก รวมไปถึงจำนวนวันที่อนุญาตให้ยืมออก ในกรณีนี้การตั้งค่าจะต้องมีความลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการตั้งค่าในส่วนของนโยบาย หรือ Loan Policy นี้ 
 

 การตั้งค่านโยบายห้องสมุด มีข้ันตอนดังนี ้
 
ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Setup เลือก Loan Policy ดังรูป 

การเลือกเมนูการทำงานเข้าสู่การตั้งค่านโยบายห้องสมุด หรือ Loan Policy 
 
ขั้นที่ 2   จากนั้นจะปรากฎหน้าจอการทำงาน Loan Policy ดังรูป 



 

 

ขั้นที่ 3 เริ่มต้นการกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มข้างต้น โดยเริ่มจากการกำหนด Patron Type / 
Item Class / Location Code โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกดูประเภทสมาชิก/ประเภททรัพยากร/สถานที่
จัดเก็บได้โดย   
  1. ใช้เมาส์คลิก Cursor ในช่องเพ่ือให้ระบบพร้อมทำงาน จากนั้นกดฟังก์ชันคีย์ F2 หรือ F3 
แล้วใช้ปุ่มควบคุมทิศทางบนแป้นพิมพ์เลือกประเภทของทรัพยากรที่ต้องการ แล้วกด Enter 
  2. คลิก        หลังส่วนที่ต้องการเพ่ือเลือกประเภทสมาชิก/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บ ที่
ต้องการแล้วโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ประเภทสมาชิก/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บนั้นจากนั้นเมื่อกำหนดค่าใน
สามส่วนแรกนี้ครบแล้วกด Enter สังเกต record Status มุมขวาบน จะขึ้นว่า New ซึ่งหมายความว่าการตั้งค่านี้
เป็นการตั้งค่าในครั้งแรกยังไม่เคยมีการตั้งค่ามาก่อน จากนั้นจึงกรอกข้อมูลในส่วนอ่ืนๆต่อไป การกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มแต่ละข้อนั้น สามารถกรอกข้อมูลในส่วนต่อไปได้โดยการคลิกเมาส์ในข้อที่ต้องการกรอกข้อมูล หรือกด 
Enter หรือ การกด TAB อันจะเป็นการทำให้ระบบรับทราบคำสั่งได้ด้วยเช่นกัน 
ขั้นที่ 4 เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว คลิก Save ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลทันที และในส่วน
ของหน้าจอการทำงาน ก็จะขึ้นหน้าจอใหม่ซึ่งพร้อมสำหรับการใช้งาน หรือการกำหนดนโยบายการยืมสำหรับ 
สมาชิกแต่ละประเภท กับทรัพยากรแต่ละประเภท และสถานที่จัดเก็บ ตามนโยบายของห้องสมุดต่อไป 

- การกำหนดค่าปรับ (Charges) การกำหนดค่าปรับ เป็นการตั้งค่าการทำงานในส่วนค่าปรับ หรือ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากสมาชิก ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับเมนู Circulation ในส่วนของ Account โดย
เป็นการแบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากค่าปรับในการคืนทรัพยากรเกินกำหนดส่ง 
(Overdue) ซึ่งเป็นค่าท่ีระบบกำหนดไว้ให้ เช่น ค่าถ่ายสำเนา, ค่าทำหนังสือชำรุด, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น 

   
การกำหนดค่าปรับ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1  เลือกเมนู Setup เลือก Charges ดังรูป 

     การเข้าสู่เมนู ในการตั้งค่าค่าปรับ 
 

 
 
 
 



 

 

ขั้นที่ 2  จะปรากฎหน้าจอ Charges ดังรูป 
 

ขั้นที่ 3  จากนั้นให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด โดยเริ่มจากการใส่รหัสสถานะค่าปรับ จากนั้น กด 
Enter ให ้สังเกต Record Status มุมขวาบนจะเป็นสีเขียวและขึ้นว่า New   
 
ขั้นที่ 4  เมื่อใส่กรอกรายละเอียดครบทั้งสองส่วนแล้ว คลิก Save ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานได้
ตั้งค่าไว้จากนั้นจะทำการข้ึนหน้าจอพร้อมปฏิบัติงานใหม่โดยอัตโนมัติ  
 

- การตั้งค่าการแสดงผลของข้อมูล (Setup View ) การกำหนดค่าการแสดงผล เป็นการตั้งค่าการ
ทำงานในส่วนของการแสดงผลหน้าเช็คประวัติ (Audit) ต่างๆ และฟังก์ชั่นอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 

Patron Audit… 
Item Audit… 
Option… 

   การกำหนดค่าการแสดงผลของข้อมูลประวัติผู้ใช้ มีข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  เลือกเมนู Setup เลือก View เลือก Patron 



 

 

       การเลือกเมนูการทำงานเข้าสู่การตั้งค่าการแสดงผลของข้อมูลประวัติผู้ ใช้ หรือ  Setup View Patron 
Audit… 
ขั้นที่ 2  จะปรากฏหน้าจอ Patron Audit View ดังรูป 
 

 หน้าจอการทำงานในส่วนของ Patron Audit View 
 
ขั้นที่ 3  พิจารณาข้อมูลที่ปรากฏว่าต้องการให้เขตข้อมูลใดบ้างไปปรากฏที่เมนูการเช็คประวัติผู้ใช้ จากนั้นคลิก
เมนู OKระบบจะทำการจัดเก็บค่าที่ได้กำหนดไว้ ณ เบื้องต้นเพ่ือนำไปแสดงยังเมนูการเช็คประวัติผู้ใช้  (Patron 
Audit) ต่อไป 
 
การลงทะเบียน (Maintenance)  
 การลงทะเบียน หรือ การนำข้อมูลเข้า นับเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการงานยืม - คืน จะต้องมีการ
จัดการและขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ โดยการลงทะเบียนนั้น แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. การลงทะเบียนสมาชิก (Maintenance Patron) 
2. การลงทะเบียนทรัพยากร หรือ การแก้ไขรายการตัวเล่มทรัพยากร (Maintenance Item) 

ซึ่งการทำงานทั้งสองส่วนดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
การลงทะเบียนสมาชิก (Maintenance Patron)  
 การลงทะเบียนสมาชิก เป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกท่ีมีสิทธิใช้บริการยืม – คืน 
ทรัพยากรภายในห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดเก็บรายละเอียดดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการให้บริการ และใช้เป็น
ประโยชน์ในการติดตามทรัพยากร หรือ ส่งจดหมายทวง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การลงทะเบียนสมาชิก มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Maintenance เลือก Patron หรือคลิก ที่ไอคอน  

                        การเข้าสู่การทำงานในส่วนของ Maintenance Patron 
 

ขั้นที่ 2 จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป 
 

 แสดงหน้าจอการทำงาน Maintenance Patron 
 
 
 
 



 

 

 การลงทะเบียนทรัพยากรนั้น จะมีส่วนเชื่อมโยงโดยตรงกับการเชื่อมโยงรายการตัวเล่มเข้ากับระบบ
บาร์โค้ด (Add Item) ในส่วนของงานทำรายการ โดยข้อมูลการเชื่อมโยงตั วเล่มทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ใน
ระบบงานยืม – คืนโดยอัตโนมัติ เมื่อบรรณารักษ์ทำการ Add Item ดังนั้นข้อมูลการลงทะเบียนทรัพยากรทั้งหมด 
จึงถูกส่งตรงมาจากส่วนของงานทำรายการ และเมื่อแก้ไขรายการตัวเล่มในส่วนของ Maintenance Item ข้อมูลก็
จะถูกบันทึกเข้าไปในส่วนของงานทำรายการเช่นกัน 
 ฉะนั้น การแก้ไขรายการตัวเล่ม จะแก้ไขได้เฉพาะตัวเล่มที่ทำการ Add Item แล้วเท่านั้น ทรัพยากรเล่ม
ใดที่ยังไม่มีการ Add Item จะไม่สามารถนำมาใช้งานในส่วนนี้ได้ เพราะ Maintenance Item จะเป็นการแก้ไข 
หรือ ลบรายการตัวเล่มเท่านั้น 
 
ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Maintenance เลือก Item หรือคลิกท่ีไอคอน            จะปรากฎหน้าจอการทำงาน ดังรูป 

หน้าจอการทำงานในส่วนของ Maintenance Item 
 
 

ขั้นที่ 2 ใส่เลขบาร์โค้ดประจำทรัพยากรที่ต้องการแก้ไข ในช่อง Item Number แล้วกด Enter หากไม่ทราบสามารถ 
สืบค้นได้โดยคลิกปุม่ Browse จากนั้นจะเข้าสูห่น้าจอ Item Browsing ดังรูป 

หน้าจอ Item Browsing สำหรับสืบค้นรายการทรัพยากร 
 



 

 

หลังจากใส่เลขบาร์โค้ดหรือสืบค้นรายการทรัพยากรขึ้นมาแล้ว จะปรากฎรายละเอียดรายการทรัพยากร ดังรูป 

แสดงตัวอย่างรายละเอียดตัวเล่ม 
 

ขั้นที่ 3  หลังจากแก้ไขรายการตัวเล่มแล้วคลิก Save เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ ในกรณีทรัพยากรรายการ
ดังกล่าวสูญหาย และไม่ต้องการให้บริการอีก ให้คลิก Delete เพ่ือลบรายการทรัพยากรนั้นออกจากระบบ เมื่อทำ
คลิก Save หรือ Delete เรียบร้อยแล้ว จะกลับสู่หน้าจอการทำงานตามปกติโดยอัตโนมัติ 

 
การให้บริการยมื – คืน (Circulation) 
 สมาชิกที่มีสิทธิในการยืมทรัพยากรจะต้องเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กับระบบเท่านั้น และจะมีสิทธิการ
ยืมตามค่าต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในส่วนของการ Setup 
การยืมทรัพยากร (Check Out) มีข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Circulation เลือก Check Out หรือคลิกท่ีไอคอน       จะปรากฎหน้าจอการ Check Out  



 

 

ขั้นที่ 2  ใส่รหัสหรือเลขบาร์โค้ดผู้ใช้ในช่อง Patron ID หากผู้ให้บริการไม่ทราบรหัสสมาชิก หรือ สมาชิกลืมรหัส  
 สามารถสืบค้นหาเลขที่สมาชิกได้โดย คลิกที่         จะปรากฏหน้าจอ Patron Browsing ขึ้นมา  
 เมือ่ได้รหัสสมาชิกท่ีต้องการแล้วกด Enter 
 

ขั้นที่ 3 ระบบจะทำการแสดงข้อมูลสมาชิกขึ้นมาตามรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ดังรูป 

จากหน้าจอนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องการแก้ไขข้อมูลสมาชิก สามารถแก้ไขได้จากหน้าจอนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม Edit 
ซึ่งอยู่มุมขวาล่าง จากนั้นระบบจะนำไปสู่หน้าจอของการแก้ไขข้อมูลสมาชิก (Maintenance Patron) ทันทีแต่
หากต้องการยกเลิกหน้าจอนี้ เพ่ือทำการใส่รหัสของสมาชิกท่านต่อไป ให้คลิกปุ่ม Clear หรือกด F10 ระบบจะ
กลับสู่หน้าจอการทำงาน Check Out ตามปกติ 
ขั้นที่ 4 หลังจากใส่รหัสของสมาชิกแล้วให้ใส่เลขบาร์โค้ดลงในช่อง Item Number อาจใส่โดยการพิมพ์เลข
บาร์โค้ด หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากตัวทรัพยากรเลยก็ได้ จากนั้นจะปรากฎหน้าจอของรายละเอียดในการยืม
ขึ้นมา ดังรูป 

 

 

 
  
  
  

 
 
 

 

ก ำหนดรูปแบบวันก ำหนดส่ง 

รหัสและช่ือสมำชิก ใส่เลขบำร์โค้ดท่ีต้องกำรยืม
ออก 

รำยกำรยืม ของสมำชิกแต่ละคน 



 

 

ในหน้าจอการ Checked Out นี้ สามารถกำหนดวันกำหนดส่ง (Due Date) ได้ 3 กรณ ีดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 คืนตามระยะเวลาปกติ ซึ่งระบบจะคำนวณตามการตั้งค่าในส่วนของ Item Class 
 กรณีที่ 2 คืนตาม Fixed Date คือ วันกำหนดส่งตามที่ระบุไว้ในช่อง Fixed Date ซึ่งจะใช้ในกรณี ที่
ต้องการให้คืนหนังสือเร็ว หรือ ช้ากว่ากำหนดที่ระบบจะคำนวณไว้ มีขั้นตอนการทำงานคือ ก่อนใส่รหัสบาร์โค้ด
ของทรัพยากร ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกที่ช่อง Fixed Date แล้วใส่วันกำหนดส่งที่ต้องการ จากนั้นจึงใส่เลขบาร์โค้ดของ
ทรัพยากร 
 กรณีที่ 3 คืนตาม Fixed Time คือ ต้องการระบุทั้งวันและเวลากำหนด โดยระบุเป็นวันเวลาที่ต้องการ 
มีข้ันตอนการทำงานคือ ก่อนใส่รหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกที่ช่อง Fixed Time แล้วใส่วันเวลา
กำหนดส่งที่ต้องการ จากนั้นจึงใส่เลขบาร์โค้ดของทรัพยากรซึ่งการระบุวันกำหนดส่งทั้ง 3 ประเภทนี้ สามารถ
ตรวจสอบได้จากช่อง Type ในส่วนของ Item Checked Out ที่ได้กล่าวไปข้างต้น 

 
 

 
 

 
 

(แสดงรายละเอยีดในส่วนของ Item Checked Out) 
 
 

 จากหน้าจอนี้ สามารถเพ่ิมรายการที่ต้องการยืมโดยใส่เลขบาร์โค้ดเข้าไปในช่อง Item Number ได้
เรื่อยๆ จนถึงจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ยืมออก (Max Loan) ดังที่ตั้งค่าไว้ในส่วนของ Setup ซึ่งหากรายการยืมถึง
จำนวนที่อนุญาตให้ยืมออกแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าจอ ดังรูป แสดงว่าทรัพยากรประเภทนี้ถูกยืมออกจนครบจำนวน
แล้ว 
 



 

 

 แสดงหน้าจอการเตือนผู้ปฏิบัติงานว่า สมาชิกท่านนี้ยืมทรัพยากรครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถยมืต่อได้อีก ให้คลิก OK 
 
 

การคืนทรัพยากร (Check In) 
 ในส่วนของการคืนทรัพยากร ไม่จำเป็นต้องทราบรหัสของสมาชิกที่ยืมออก เพียงนำทรัพยากรที่ต้องการ
คืนมายังห้องสมุด ก็สามารถทำการคืนได้ทันที มีข้ันตอน ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1  เลือกเมนู Circulation เลือก Check In หรือคลิกไอคอน         จะปรากฎหน้าจอการ Check In ดังรูป 

 แสดงหน้าจอการทำงาน Check In 
 
 

 
 
 
 



 

 

ขั้นที่ 2 ทำการคืนทรัพยากรที่ต้องการ โดยพิมพ์เลขบาร์โค้ด หรือ อ่านบาร์โค้ดลงไปในช่อง Item Number 
 จากนั้นจะปรากฎรายละเอียดต่างๆ ดังรูป 

 

หน้าจอแสดงผลการคืนทรัพยากร 
 

   ปุ่มตัวเลขท่ีปรากฎ คือ เมนูที่ใช้ตรวจสอบรายการค้างส่งทรัพยากรของแต่ละสมาชิก 
ปุ่มเมนูอ่ืนๆ  คือ เป็นสัญลักษณ์ที่เก็บเมนูคำสั่งอ่ืนๆเช่น เมนูจ่ายค่าปรับ (Account), เมนูเช็ค
ประวัการยืม-คืน (Audit) หรือ เมนูการยืม (Check out) สำหรับสมาชิกที่ทำรายการคืน (Check in) 

ปัจจุบัน  

หน้าจอการทำงาน ปุ่มเมนูอื่นๆ 
 

การยืมต่อ (Renewal) 
 สมาชิกแต่ละประเภทสามารถยืมทรัพยากรต่อได้ ตามจำนวนครั้งและจำนวนวันที่ได้ตั้งค่าไว้ ในส่วนของ
การ Setup ซึ่งการยืมต่อสมาชิกต้องนำทรัพยากรประเภทนั้นมายืมต่อ หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการยืมต่อ ก่อน
ถึงวันกำหนดส่ง (Due Date) หากเกินกว่านั้น ไม่สามารถทำการยืมต่อได้ 



 

 

การยืมต่อสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1 ยืมต่อจากหน้าจอการทำงาน Check Out มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เข้าสู่หน้าจอการทำงาน Check out  
ขั้นที่ 2 ใส่รหัส หรือ เลขบาร์โค้ดของสมาชิกท่ีต้องการยืมต่อ ในช่อง Patron ID แล้วกด Enter จะปรากฎ
รายการยืมทั้งหมดของสมาชิกท่านนั้นออกมา 
ขั้นที่ 3 คลิกเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ 
ขั้นที่ 4  คลิก Renewal ระบบจะทำการคำนวณวันกำหนดส่งให้ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ในส่วนของ Renew Period ที่
ได้กำหนดไว้เป็นนโยบายของห้องสมุด โดยสังเกตที่ Type ระบบจะขึ้นเป็น Renewal ดังรูป 

 
วิธีที่ 2    การยืมต่อจากหน้าจอการทำงาน Renewal มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Circulation เลือก Renewal หรือคลิกที่ไอคอน          จะเข้าสู่หน้าจอการทำงาน ดังรูป 
 

1.เลือกรำยกำรที่ต้องกำรยืมต่อ 

2. กดปุ่ ม Renewal 

3. Renew ส ำเร็จ 



 

 

ขั้นที่ 2 ใส่เลขบาร์โค้ดของทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อในช่อง Renew Item Number แล้วคลิก OK จะปรากฎ
หน้าจอแสดงผล ดังรูป 

หน้าจอแสดงผลการยืมต่อ คลิก OK 
 

จากรูป  ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
• รหัสสมาชิก : ชื่อสมาชิก 
• รหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร : ชื่อเรื่อง 
• วันกำหนดส่ง 

 
ขั้นที่ 3  หากต้องการยืมต่อในทรัพยากรรายการอ่ืนให้คลิก OK เพ่ือใส่เลขทรัพยากรในรายการต่อไป และหาก
ทำการยืม ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Close เพ่ือปิดหน้าจอการทำงานในส่วนของ Renewal 
 
การชำระค่าปรับ (Account)  
 การทำงานในส่วนของการชำระค่าปรับในระบบงานยืม - คืนนี้ นอกจากการชำระค่าปรับแล้ว ยังรวมไป
ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่สมาชิกต้องชำระให้กับทางห้องสมุดด้วย เช่น ค่าถ่ายสำเนา, ค่าปรับหนังสือหาย, ค่าปรับ
หนังสือชำรุด  เป็นต้น ทั้งนี้รหัสและรายละเอียดของค่าปรับแต่ละประเภทที่นอกเหนือจากค่าปรับเกินกำหนดส่ง 
(Overdue) นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดไว้ในส่วนของ Setup Charges 
การชำระค่าปรับ มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Circulation เลือก Account หรือคลิกไอคอน         จะปรากฏหน้าจอการทำงาน ดังรูป 
 



 

 

ขั้นที่ 2 ระบบจะให้ผู้ปฏิบัติงานใส่รหัส หรือ เลขบาร์โค้ดของสมาชิกที่ต้องการชำระ / ตรวจสอบค่าปรับในช่อง
Patron ID ดังรูป ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นรายการสมาชิกได้โดยใช้ปุ่ม Patron Browsing               
สมาชิกสามารถรับทราบค่าปรับเกินกำหนดของตนเองได้โดย เมื่อเวลานำทรัพยากรมาคืนแล้วทรัพยากรเกิน 
กำหนดส่ง จะปรากฏรายการค่าปรับ (Fine) ในหน้าจอการ Check In ตามภาพ 

รูปแสดงตัวอย่างหน้าจอ Check In ของสมาชิกทีค่ืนทรัพยากรเกินกำหนดมีค่าปรับ 
 
 จากหน้าจอข้างต้นจะเห็นได้ว่าสมาชิกคนดังกล่าว มีค่าปรับหนังสือเกินกำหนดในช่อง Fine จากนั้น
ผู้ปฏิบัติงาน จึงมาเปิดหน้าจอการทำงานในส่วนของการชำระค่าปรับ  (Account) เพ่ือใส่รหัส หรือ เลขบาร์โค้ด
ของสมาชิกท่านนั้น เมื่อใส่รหัส หรือ บาร์โค้ดสมาชิกลงในช่อง Patron ID แล้ว จะปรากฏรายการค้างชำระค่าปรับ
ทั้งหมดข้ึนมา ดังรูป  

รูปหน้าจอแสดงค่าปรับของสมาชิก 
 



 

 

ปุ่มคำสั่งต่างๆ ประกอบด้วย 
• Pay  คือ เมนูการจ่ายเงินค่าปรับแบบแบ่งจ่าย 
• Add  คือ เมนูการเพิ่มค่าปรับอ่ืนๆ 
• Pay All คือ เมนูเลือกจ่ายเงินค่าปรับทุกรายการ 
• Close  คือ ปุ่มคำสั่งปิดหน้าจอการทำงาน 

 ในอีกกรณีหนึ่ง หากสมาชิกไม่ได้คืนทรัพยากรเกินกำหนด หรือ ทางห้องสมุดต้องการเรียกเก็บค่าปรับ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมเติม หลังจากใส่รหัส หรือ เลขบาร์โค้ดของสมาชิกแล้วจะปรากฎหน้าจอ Debit ของสมาชิก
ขึ้นให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกปุ่ม Add คือการเพ่ิมค่าธรรมเนียม หรือ ค่าปรับอื่นๆ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

รูปหน้าจอการเพิ่มค่าปรับอื่นๆ 
 
 

รูปหน้าจอการเพิ่มค่าปรับอื่นๆ 
 

จากหน้าจอ Charge นี้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมค่าปรับ หรือ ค่าธรรมเนียมอ่ืนได้โดย 
1. เลือกประเภทค่าปรับจากช่อง Type ซึ่งประเภทค่าปรับนี้จะต้องตั้งค่าไว้ในส่วน Setup Charge ก่อน 
2. ระบุรายละเอียดของค่าปรับนั้น ในช่อง Description 
3. ระบุจำนวนเงินค่าปรับ ในช่อง Amount 
4. คลิก Save ระบบจะทำการจัดเก็บไว้ในส่วน Debit ของสมาชิกทันที 



 

 

 
 

รูปตัวอย่างการเพิ่มค่าปรับอื่นๆ 
 

ขั้นที่ 3 คลิกเลือกรายการทีต่้องการชำระค่าปรับ จากนั้นคลิกปุ่ม Pay จะปรากฏหน้าจอการจ่ายเงิน ดังรูป 
 

รูปแสดงหน้าจอการจ่ายเงินทีละรายการจากเมนู Pay  
 

รูปแสดงหน้าจอการจ่ายเงิน 
 
กรณีชำระท้ังหมด (Full Payment) 
  เมื่อเลือกรายการที่ต้องการชำระขึ้นมาแล้ว คลิกที่ Full Payment ดังรูป ระบบจะทำการบันทึก
ข้อมูลทันทีและสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของ Account Credit 
 



 

 

    รูปตัวอย่างการชำระค่าปรับ กรณีชำระทั้งหมด 
 
กรณียกเว้นค่าปรับ (Waive) 
  เมื่อทางห้องสมุดไม่ต้องการเก็บค่าปรับจากสมาชิกท่านนี้ สามารถทำได้โดยเลือกรายการค่าปรับ
ที่ต้องการยกเว้นขึ้นมา จากนั้นคลิก Pay แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องจ่าย (Amount) ให้เป็น 0 และอาจใส่หมายเหตุ
ได้ในช่อง Remark จากนั้นระบบจะข้ึนปุ่ม Waive ขึ้นมา ให้คลิกท่ี Waive เพ่ือละเว้นค่าปรับ 
 
 

   รูปตัวอย่างการชำระค่าปรับ กรณียกเว้นค่าปรับ 
 

 ทั้งนี้  รายการชำระค่าปรับและการค้างชำระค่าปรับทุกรายการจะถูกเก็บเป็นสถิติไว้ในส่วนของ 
Account โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Debit เป็นสถิติการค้างชำระค่าปรับของสมาชิก และ Credit เป็นสถิติการ
ชำระค่าปรับของสมาชิก และอีก 1 ประเภท คือ Forecast เป็นรายการค่าปรับที่ระบบประเมินไว้ ณ ช่วงเวลานั้น 
กรณีมีหนังสือค้างส่ง 
 
ขั้นที่ 3 เมื่อเข้าสู่หน้าจอค่าปรับของสมาชิกแล้ว คลิก Credit เพ่ือให้ระบบแสดงรายการค่าปรับที่ชำระเรียบร้อย 
แล้ว หรือคลิก Debit เพ่ือให้ระบบแสดงรายการที่ยังค้างชำระ ดังรูป 
 
 
 
 
 



 

 

รูปแสดงตัวอย่างการตรวจสอบประวัติรายการค่าปรับของสมาชิก 
 

การตรวจสอบรายการค้างส่งหนังสือพร้อมรายการค่าปรับ Forecast 
 เป็นการตรวจสอบรายการค้างส่งหนังสือที่มีค่าปรับของสมาชิกแต่ละคนว่าได้ค้างส่งหนังสือและค้าง
ค่าปรับใดบ้าง มีข้ันตอนการตรวจเช็คดังนี้  
ขั้นที่ 1  เปิดหน้าจอการทำงาน Account ขึ้นมา 
ขั้นที่ 2 ใส่รหัสสมาชิกหรือเลขบาร์โค้ดของสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบ  หากไม่ทราบสามารถสืบค้นได้จากปุ่ม 
Patron Browsing 
ขั้นที่ 3 เมื่อเข้าสู่หน้าจอค่าปรับของสมาชิกแล้ว คลิกเมนู Forecast เพ่ือให้ระบบแสดงรายการค่าปรับที่ระบบ
ประเมินไว้ ณ ช่วงเวลานั้น กรณีมีหนังสือค้างส่งและเกินกำหนดส่ง ดังภาพตัวอย่าง 

รูปแสดงตัวอย่างการตรวจสอบรายการค่าปรับสำหรับหนังสือคา้งส่ง 
 
การตรวจสอบประวัติการยืม – คืน (Audit) 
 การตรวจสอบประวัติการยืม - คืนสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ  
  1. ประวัติการยืม – คืนของสมาชิก (Patron Audit)  
  2. ประวัติการยืม – คืนของทรัพยากร (Item Audit) 
  



 

 

การตรวจสอบประวัติการยืม – คืนของสมาชิก (Patron Audit) 
 เป็นการตรวจสอบว่าสมาชิกแต่ละท่านมีการยืมคืนทรัพยากร รายการใดบ้าง และมีรายการใดบ้างที่ยัง
ไม่ได้คืน เกินกำหนดส่ง หรือทำรายการจองทรัพยากรใดบ้าง  มีขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Audit เลือก Patron Audit จะปรากฏหน้าจอการทำงาน ดังรูป 

 

   รูปหน้าจอการทำงานในส่วนของ Patron Audit 
 
 

ขั้นที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบประวัติการยืม – คืนของสมาชิกโดยใส่รหัสสมาชิก หรือ เลขบาร์โค้ดของ
สมาชิกลงไปในช่อง Patron ID หากไม่ทราบสามารถคลิกท่ี        จะปรากฏหน้าจอ Patron Browsing ขึ้นมาให้
ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นหาสมาชิกที่ต้องการดูสถิติ จากนั้น คลิก OK จะปรากฏสถิติการยืม - คืนของสมาชิกท่านนั้น ดัง
รูป 



 

 

             รูปตัวอย่างสถิติการยืม-คืนของสมาชิก 
 
 
นอกจากนี้หน้าจอแสดงประวัติการยืม – คืนของสมาชิกจะแสดงรายการจองทรัพยากรของสมาชิกแต่ละท่าน 

 
คือปุ่มแสดงว่าสมาชิกไม่มีรายการจองทรัพยากร  
 
คือปุ่มแสดงรายการจองทรัพยากรของสมาชิกแต่ละท่าน ว่ามีการจองกี่รายการ ดังรูป
ตัวอย่าง 

         รูปแสดงตัวอย่างรายการจองทรัพยากรของสมาชิกแต่ละท่าน 
 
การตรวจสอบประวัติของทรัพยากร (Item Audit) 
 เป็นการตรวจสอบว่าทรัพยากรรายการนั้นๆ เคยถูกยืมโดยสมาชิกท่านใด ยืมออกไปวันใด และคืนวันใด 
มีค่าปรับ หรือไม่ จำนวนเท่าไร จ่ายทั้งหมดเท่าไร และมียอดค้างเท่าไร ก็สามารถตรวจสอบได้จากส่วนนี้ มีขั้นตอน
ดังนี้ 
 



 

 

ขั้นที่ 1 เลือกเมนู Audit เลือก Item Audit จะปรากฏหน้าจอการทำงาน ดังรูป 

 รูปหน้าจอการทำงานในส่วนของ Item Audit 
 

ขั้นที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบประวัติการยืม - คืนของทรัพยากรโดย ใส่เลขบาร์โค้ดของทรัพยากรลงไปในช่อง Item 
Number หากไม่ทราบสามารถคลิกที่        จะปรากฏหน้าจอ Item Browsing ขึ้นมา ให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นหาทรัพยากรที่
ต้องการดูสถิติ จากน้ัน คลิก OK จะปรากฏสถิติการยืม - คืนของทรัพยากรรายการนั้น ดังรูป 
 

       รูปตัวอย่างหน้าจอการแสดงประวัติการยืม-คืนของทรัพยากรแต่ละรายการ 
 
นอกจากนี้หน้าจอแสดงประวัติการยืม – คืนของทรัพยากรจะแสดงรายการทรัพยากรที่ถูกจอง 

 
คือปุ่มแสดงว่ามีทรัพยากรนี้ไม่ได้ถูกจอง  
คือปุ่มแสดงรายการทรัพยากรที่ถูกจอง ว่ามีสมาชิกท่านไหนจองทรัพยากรนี้อยู่บ้าง 
เสร็จสิ้นการใช้งาน ยืม-คืน  



 

 

 ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนู Circulation เลือก Exit เพื่อออกจากการใช้งาน ยืม- คืน  ดังรูป  

รูปหนา้จอการทำงาน Exit ออกจากระบบงานยืม-คืน 
 

 

ระบบการสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Cataloging – OPAC) 
 

 เป็นระบบการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศได้หลากหลายประเภท 
เช่น หนังสือ วารสาร เอกสารมาตรฐาน โสตทัศนวัสดุ แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ มีเมนูให้ผู้ใช้เลือก (Menu 
Driven) หรือใช้แป้นลูกศร (Cursor Pad) ในการสืบค้น ผู้ใช้สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย และเกิด
ความคุ้นเคยกับระบบการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว (User Friendly) 
 

การเข้าสู่ระบบการสืบค้น OPAC 

๔. เลือก web browser    และใส่ชื่อเว็บไซด์ของทางห้องสมุด เช่น  http://127.0.0.1/elib/HOME.html 
๕. ปรากฏหน้าจอหลัก ELIB Web Page ดังรูป  

 
       (หน้าหลัก ELIB ภาษาไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึ

ง จ อ
หลั ก
ข อ ง 



 

 

ELIB Web Page จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เมนูหน้าหลัก: กลับมาหน้า ELIB Web Page 
2. เมนูสืบค้น: ประกอบด้วยเมนูย่อย สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี และสืบค้นแบบหลายคำ 
3. หน้าจอผู้ใช้เดิม: สำหรับดูหน้า ELIB ในรูปแบบเดิม 
4. เมนูเปลี่ยนภาษา: สำหรับเปลี่ยนภาษาในหน้าเว็บเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
5. ช่องการสืบค้นจากคำหรือวลี / สืบค้นขั้นสูง: สำหรับการสืบค้นเบื้องต้น ประกอบด้วยเมนูการเลือก

ฐานข้อมูลและการจำกัดเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 
6. รายการทรัพยากรใหม่/รายการทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่สุด : สำหรับแจ้งรายการทรัพยากรใหม่ของ

ห้องสมุดที่มีการลงรายการในห้องสมุดและรายการทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่สุดผ่านระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ELIB 

7. สมาชิกเข้าสู่ระบบ: สำหรับสมาชิกของห้องสมุดใช้ตรวจสอบประวัติการใช้งาน, ค่าปรับ และการจอง
ทรัพยากร 

8. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ: สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการทำงาน 
9. ติดต่อห้องสมุด: ประกอบด้วยชื่อห้องสมุด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล 
10. จำนวนทรัพยากรทั้งหมด ตัวเลขแสดงจำนวนทรัพยากรทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้นๆ 

ส่วนของรายการทรัพยากรใหม่/ทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่สุด (6) จะแสดงรายการทรัพยากรในเบื้องต้น 4 
รายการ และสามารถดูเพ่ิมเติมได้อีก 18 รายการ โดยคลิกที่คำว่า  เพิ่มเติม… ที่มุมขวาล่างของกล่องรายการ
ทรัพยากรใหม่ ดังรูป 

 
หน้าจอรายการทรัพยากรใหม่เพิ่มเติม 

 
 นอกจากนั้น ในหน้าแรกของหน้าเว็บ ELIB จะแสดงจำนวนรายการทรัพยากรทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้นๆ 
ตรงบริเวณด้านล่างของกล่องแสดงทรัพยากรใหม่/ทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่สุด ดังรูป 



 

 

 
ระบบการสืบค้นสารสนเทศ ELIB Web Gateway  สามารถเลือกการแสดงรายการเมนูเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยได้โดยเลือกที่ปุ่ม EN หรือ TH  เมื่อเลือกรายการสืบค้นใดก็ตาม ทางด้านขวามือจะแสดงชื่อฐานข้อมูล
และจำนวนข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้นๆ โดยชื่อฐานข้อมูลจะเปลี่ยนชื่อไปตามภาษาตามท่ีได้ตั้งค่าไว้ 

 
(หน้าจอภาษาอังกฤษ) 

 

(หน้าจอภาษาไทย) 
 
วิธีการสืบค้น 
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ประกอบด้วยการสืบค้น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1. การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) 
2. การสืบค้นจากคำหรือวลี (Keyword Search) 
3. การสืบค้นจากหลายคำ (Expert Search) 
 
การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) 
 เป็นการสืบค้นโดยผู้ใช้สามารถท่ีจะสืบค้นได้จาก ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง, เลข ISBN/ISSN, เลขเรียก
หนังสือ หรือเลขทะเบียน ผลการสืบค้นที่ได้จะเรียงตามลำดับอักษรของคำที่ผู้ใช้สืบค้น โดยเรียงตามลำดับอักษร
จาก A-Z หรือ ก-ฮ หากผู้ใช้ต้องการจำกัดเขตข้อมูลในการสืบค้นด้วย จะตอ้งเลือกที่คำว่า Search Option/จำกัด
เขตข้อมูล เพ่ือแสดงเขตข้อมูลที่จะจำกัดในการสืบค้นก่อน ดังรูป 



 

 

 
      (หน้าจอภาษาอังกฤษ) 
 

 
      (หน้าจอภาษาไทย) 

 

หลังจากเลือกที่คำว่า Search Option/จำกัดเขตข้อมูล จะปรากฎเขตข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะช่วยจำกัดเขตข้อมูล
ในการสืบค้น ดังรูป 

         
(หน้าจอภาษาอังกฤษ) 

 
 
 



 

 

ใส่คำที่ต้องการสบืค้นในช่อง 
 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 

 

(หน้าจอภาษาไทย) 
 
 

ขั้นตอนการสืบค้นในหน้าภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คลิกที่ปุ่ม 
 



 

 

เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการสืบค้น 

เมืองที่พิมพ์ 

สถานที่จัดเก็บ 

 

 
 

 

 
 

         นอกจากน้ีผู้ใช้ยังสามารถที่จะระบรุายละเอียดเพิ่มเติมของสื่อท่ีต้องการสืบค้น คือสามารถระบุ ประเภทของสื่อ, ภาษาของ
สื่อ และเลือกเมืองที่จัดพมิพ์ได้ โดย  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

เลือกประเภทของทรัพยากร 

เลือกภาษา 



 

 

ประเภทเอกสาร 

เลือกจำนวนบรรทัดทีต่้องการ
แสดงผลต่อ 1 หน้าจอ 

คลิกเพื่อสืบค้นข้อมูล 

คลิกหากต้องการเคลียรข์้อมูล 
เพื่อสืบค้นใหม่ 

ใส่คำที่ต้องการสบืค้นในช่อง 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

  

 
 

 
ขั้นตอนการสืบค้นในหน้าภาษาไทย 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถที่จะระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของสื่อที่ต้องการสืบค้น คือสามารถระบุ 

ประเภทของสื่อ, ภาษาของสื่อ และเลือกเมืองที่จัดพิมพ์ได้ โดย  
 

ระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ต้องการ
สืบค้น 

 

คลิกที่ปุ่ม 
 



 

 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ
สืบค้น 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

เลือกประเภทของทรัพยากร 



 

 

ระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ต้องการ
สืบค้น 

เมืองที่พิมพ์ 

สถานที่จัดเก็บ 

ประเภทเอกสาร 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

เลือกภาษา 



 

 

เลือกจำนวนบรรทัดทีต่้องการ
แสดงผลต่อ 1 หน้าจอ 

คลิกเพื่อสืบค้นข้อมูล 

คลิกหากต้องการเคลียรข์้อมูล 
เพื่อสืบค้นใหม่ 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
ผลการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) 
 ถ้าเลือกสืบค้นจากเขตข้อมูล “ชื่อผู้แต่ง” จะปรากฏหน้าจอรายการชื่อผู้แต่ง (Authors List) ที่ไล่เรียง
ตัวอักษรตามพจนานุกรม 

 
รูปภาพ หน้ารายการสืบค้นแบบไล่เรยีง 

 



 

 

 
รูปภาพ หน้าจอแสดงรายการช่ือผูแ้ต่ง 

 

 เมื่อคลิกเลือกชื่อผู้แต่งที่ต้องการ จะปรากฏรายการชื่อหนังสือภายใต้ชื่อผู้แต่งที่สืบค้น 
 
 ตย.หน้าบัตรรายการ (Card Screen) 
 เมื่อเลือกช่ือเรื่องที่ ต้องการ  จะปรากฏหน้าจอ บัตรรายการ (Card Screen) โดยจะแสดงรายละเอียด 
ทางบรรณานุกรมของสื่อสารสนเทศท่ีมีอยู่ในระบบ 

 

หน้าจอภาษาอังกฤษ 
 
 



 

 

 
      หน้าจอภาษาไทย 
 
 

การสืบค้นแบบ Hyper Link  
 ในหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นอกจากจะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสื่อ 
สารสนเทศที่มีอยู่ในระบบ ทั้งนี้ยังมีส่วนที่เป็น hyperlink ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันในส่วนของชื่อผู้แต่ง (Author) 
และหัวเรื่อง(Subject) เพ่ือเชื่อมโยงไปยังรายการชื่อเรื่อง (Title) ที่มีหัวเรื่อง (Subject) และ/หรือชื่อผู้แต่ง 
(Author) ทึ่สัมพันธ์กันในระบบเช่น  เมื่อสืบค้นรายการผู้แต่ง “ยานซอน” หากมีรายการผู้แต่งท่ีอยู่ภายใต้ชื่อผู้
แต่งนี้อีกจะสามารถเชื่อมโยงไปท่ีชื่อเรื่องอ่ืนๆ ได้ ดังภาพ 

 
 



 

 

 
รูปภาพ รายการช่ือเรื่องของผู้แต่งอื่นๆ ที่เช่ือมโยงจากการใช้เมนู Same Author 

 
 

การเปิดสื่อประสม Multimedia 
 หลังการสืบค้นข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของสารสนเทศฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ในรูปของแฟ้ม 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น PDF และยังแสดงภาพและเสียงในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น MOV, 
MPG, MP3, MP4, MIDI, BMP, JPG, GIF โดยระบบ elib สามารถเข้าถึงสื่อประสม Multimedia ได้สองรูปแบบ 
คือ แบบ URL Object และแบบ Icon Multimedia 
1. การเปิดสื่อประสม Multimedia แบบ URL Object จากหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นั้นจะมีส่วน
ที่เชื่อมโยงกับมัลติมีเดีย โดยสามารถคลิก Link หน้าคำว่า Basic ไปยัง URL Object เพ่ือดูไฟล์เอกสารหรือวิดีโอ 
ต่างๆ ได้ เช่น 
 

 
 

รูปภาพ เลือกลิงก์มัลติมีเดียจากหน้าบัตรรายการบรรณานุกรม 
 

คลิกเพ่ือดูข้อมูล Multimedia 



 

 

 
 

รูปภาพ ตัวอย่างไฟล์ Full Text ใน Tag 856 
 

การเข้าถึงสื่อประสม Multimedia แบบใส่รหัส 
 การสืบค้นสื่อประสมแบบใส่รหัสนี้ เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่สำคัญที่ทางห้องสมุด
ต้องการกำหนดระดับการใช้งานของผู้ใช้บริการ เช่น เอกสารฉบับเต็ม (Full text), รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์ 
หรือ รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ 
 จากหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นั้นจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับมัลติมีเดีย โดยเมื่อคลิกที่ Link 
หน้าคำว่า Password required จะปรากฎหน้าจอให้ระบุหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน 

 
 

รูปภาพ เลือกลิงก์มัลติมีเดียจากหน้าบัตรรายการบรรณานุกรม 
 

 



 

 

การเข้าถึงสื่อประสม Multimedia แบบใส่ CAPTCHA ป้องกัน BOT 
 การสืบค้นสื่อประสมแบบใส่รหัสนี้ เป็นการยืนยันตัวตนว่า ผู้ใช้งานไม่ได้เป็น BOT ป้องกันการเชื่อมต่อที่
ไม่ได้เชื่อมต่อผ่านบุคคล จากหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นั้นจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับมัลติมีเดีย โดยเมื่อ
คลิกท่ี Link หน้าคำว่า CAPTCHA required จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรหัสตามท่ีปรากฏ 

 
รูปภาพ เลือกลิงก์มัลติมีเดียจากหน้าบัตรรายการบรรณานุกรม 

 
ตัวอย่างหน้าจอการระบุรหัสภาพก่อนอนุญาตให้เปิดไฟล ์

 
การเข้าถึงสื่อประสม Multimedia แบบใส ่Information สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน 
 การสืบค้นสื่อประสมแบบใส่ข้อมูลความสนใจนี้ เป็นการเก็บข้อมูลว่า ผู้ใช้งานต้องการเปิดไฟล์นี้เพ่ือ
จุดประสงค์อะไร สำหรับการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ทราบว่า ผู้ใช้งานเปิดไฟล์และเปิดเพ่ือจุดประสงค์ใด เพ่ือการซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศในอนาคต  จากหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นั้นจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับมัลติมีเดีย 
โดยเมื่อคลิกท่ี Link  หน้าคำว่า Information required จะปรากฏหน้าจอให้ระบุข้อมูลเบื้องต้นตามภาพ 
 



 

 

 
รูปภาพ เลือกลิงก์มัลติมีเดียจากหน้าบัตรรายการบรรณานุกรม 

 

 
ตัวอย่างหน้าจอการระบุข้อมลูเบื้องต้นก่อนอนุญาต ให้เปิดไฟล ์

 
2. การเปิดสื่อประสม Multimedia แบบ Icon Multimedia 
 
การเข้าถึงสื่อประสม Multimedia แบบปกติ 
 จากหน้ าจอบัตรรายการ (Card Screen) นั้ นจะมีส่ วนที่ เชื่ อมโยงกับมัลติมี เดียแบบ Icon 
Multimedia ที่ใต้หน้าปกหนังสือด้านขวามือ โดยสามารถคลิกเพ่ือดูไฟล์เอกสารหรือวิดีโอ ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ
การเปิดสื่อประสมแบบ Link URL Object คลิกท่ีปุ่ม ประเภทเอกสาร (Open Access)  



 

 

 
รูปภาพ เลือกปุ่มมลัติมเีดียจากหน้าบัตรรายการบรรณานุกรม 

 
 

 
รูปภาพ ตัวอย่างไฟล์ Full Text จาก Icon Multimedia 

 

 
การเข้าถึงสื่อประสม Multimedia แบบใส่รหัส (Icon Multimedia) 
 การสืบค้นสื่อประสมแบบใส่รหัสนี้ เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่สำคัญที่ทางห้องสมุด
ต้องการกำหนดระดับการใช้งานของผู้ใช้บริการ เช่น เอกสารฉบับเต็ม (Full text), รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์ 
หรือ รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ จากหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นั้นจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับมัลติมีเดีย โดยเมื่อ
คลิกท่ีปุ่ม ประเภทเอกสาร Login Required จะปรากฏหน้าจอให้ระบุหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน 



 

 

 
รูปภาพ เลือกปุ่มมลัติมเีดียจากหน้าบัตรรายการบรรณานุกรม 

 
การเข้าถึงสื่อประสม Multimedia แบบใส่ Information สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน (Icon Multimedia) 
 การสืบค้นสื่อประสมแบบใส่ข้อมูลความสนใจนี้ เป็นการเก็บข้อมูลว่า ผู้ใช้งานต้องการเปิดไฟล์นี้เพ่ือ
จุดประสงค์อะไร สำหรับการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ทราบว่า ผู้ใช้งานเปิดไฟล์และเปิดเพ่ือจุดประสงค์ใด เพ่ือการซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศในอนาคต  จากหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นั้นจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับมัลติมีเดีย 
โดยเมื่อคลิกท่ีปุ่ม ประเภทเอกสาร Information required จะปรากฏหน้าจอให้ระบุข้อมูลเบื้องต้นตามภาพ 
 

 
 

รูปภาพ เลือกปุ่มมลัติมเีดียจากหน้าบัตรรายการบรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อดูข้อมลูฉบับเต็ม 



 

 

หน้า MARC (MARC Screen) 
 กรณีที่ต้องการดูรายการเลขประจำเขตข้อมูล (Tag) ที่ใช้ในการลงรายการสามารถดูได้จากหน้า MARC 
โดยคลิกเมนู หน้า MARC  
 

 
รูปภาพ เมนหูน้า MARC 

 
 

 
    รูปภาพ การแสดงข้อมูลในรูปแบบ MARC Record ในหน้า MARC 
 
 



 

 

การตรวจสอบสถานะของทรัพยากร (Copy Menu) 
 กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการทราบเกี่ยวกับรายการตัวเล่มของทรัพยากร ว่าหนังสือชื่อเรื่องนี้มีจำนวนกี่เล่มใน
ห้องสมุด และเล่มใดที่สามารถยืมได้บ้างหรือกำหนดส่งของหนังสือจะนำมาคืนวันที่เท่าไร ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้ารายการตัวเล่มนี้ โดยเลือกท่ีเมนู รายการตัวเล่ม เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของ
ทรัพยากร 
 

 
 

 
รูปภาพ รายการตัวเลม่ 

 

 ภาพนี้แสดงข้อมูลบรรณานุกรมอย่างย่อๆ และยังแสดงรหัสของบาร์โค้ดของทรัพยากร (Item Number) 
ของแต่ละเล่ม, แจ้งสถานที่จัดเก็บของทรัพยากร (Location), แจ้งประเภทของทรัพยากร (Item Class), แจ้ง
สถานะภาพของทรัพยากร (Status), แสดงเลขเรียกหนังสือและจำนวนฉบับ (Call Number), แจ้งรายละเอียด
อ่ืนๆ (Components)  



 

 

การสืบค้นจากคำหรือวลี (Keyword Search) 
 เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยระบุคำค้นต่างๆ ที่ต้องการค้น โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อ
เรื่องโดยระบบจะนำคำที่อยู่ในแต่ละรายการที่มีในระบบขึ้นมาแสดงผล เช่นสืบค้นคำว่า “กฎหมาย” จะได้คำว่า 
“กฎหมาย” ที่อยู่ในแต่ละชื่อเรื่องขึ้นมาแสดง 
 

ขั้นตอนการสืบค้นในหน้าภาษาอังกฤษ  
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 

 

 

     

 

คลิกเลือกการสืบค้น 

ใส่คำที่ต้องการสบืค้น 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 

คลิกเพื่อสืบค้นข้อมูล 

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ
สืบค้น 



 

 

ขั้นตอนการสืบค้นในหน้าภาษาไทย 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

คลิกเลือกการสืบค้น 

ใส่คำที่ต้องการสบืค้น 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 

คลิกเพื่อสืบค้นข้อมูล 

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ
สืบค้น 



 

 

ผลการสืบค้นจากคำหรือวลี (Keyword Search) 
 

 
แสดงหน้าจอผลการสืบค้นแบบคำหรือวล ี

 
 

เมื่อเลือกท่ีคำค้นจะปรากฏหน้าจอ “รายการชื่อเรื่อง” (Title List) เพ่ือให้เลือกเรื่องที่ต้องการ 
 

 
รูปภาพ ผลการสืบค้นจากรายการช่ือเรื่อง ‘ห้องสมุด’ 

 
 

 เมื่อเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอรายการตัวเล่ม (Copy Menu) ของรายการที่ต้องการ  
ทั้งนี้จะแสดงคำท่ีใช้ค้นเป็นตัวอักษรสีแดงในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง 



 

 

 
หน้าจอภาษาอังกฤษ 

 

 
หน้าจอภาษาไทย 



 

 

Adjacent 

And 

Or 

Not 

With 

การสืบค้นจากหลายคำ (Expert Search) 
 เป็นการสืบค้นจากคำหลายคำ โดยใช้คำเชื่อมหรือบูลีน (Boolean) ต่างๆ คือ and, or, not, adjacent 
และ with เข้ามาช่วยในการสืบค้น เพื่อจำกัดผลการสืบค้นให้ตรงความต้องการมากที่สุด 
 

 
 

รูปภาพหน้าจอการสืบค้นจากหลายคำ (Expert Search) 
 

 คำจำกัดการสืบค้น / ตรรกบูลีนที่ใช้ในการสืบค้นมี 5 คำซึ่งแต่ละคำจะมีวิธีการใช้ท่ีแตกต่างกันและ
ผลการสืบค้นที่ได้ก็แตกต่างกัน ดังนี้ 

เมื่อเชื่อมด้วย and ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำหรือข้อความทั้งสองปรากฏอยู่ด้วยกันซ่ีง
อาจจะปรากฏอยู่ต่างเขตข้อมูลหรือในเขตข้อมูลเดียวกันก็ได้ 

 
เมื่อเชื่อมด้วย or ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำใดคำหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งที่ปรากฏ
อยู่ซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ต่างเขตข้อมูลหรือในเขตข้อมูลเดียวกันก็ได้ 

 
เมื่อเชื่อมด้วย not ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำหรือข้อความแรกปรากฏอยู่โดยที่ระเบียนนั้น
จะต้องไม่มีคำหรือข้อความที่สองปรากฏอยู่ภายในเขตข้อมูลเดียวกัน 

 
เมื่อเชื่อมด้วย adjacent ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำหรือข้อความทั้งสองปรากฏอยู่ติดกันซึ่ง
คำหรือข้อความนั้นจะต้องปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน 

 
เมื่อเชื่อมด้วย with ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำหรือข้อความทั้งสองปรากฏอยู่ในเขตข้อมูล
เดียวกันซึ่งคำหรือข้อความนั้นไม่จำเป็นจะต้องติดกัน 

 



 

 

ขั้นตอนการสืบค้นหน้าภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

คลิกเลือกการสืบค้น 

ใส่คำสืบค้น คำแรก 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 

ใส่คำสืบค้น คำที่สอง 

เลือกคำเชื่อมที่ต้องการใช ้
จำกัดการสบืค้น 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ 



 

 

 
 

  
ขั้นตอนการสืบค้นหน้าภาษาไทย 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

คลิกเพื่อสืบค้นข้อมูล 

คลิกเลือกการสืบค้น 

ใส่คำสืบค้น คำแรก 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 

ใส่คำสืบค้น คำที่สอง 

เลือกคำเชื่อมที่ต้องการใช ้
จำกัดการสบืค้น 

เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 



 

 

 
 

 
 

 
การแสดงผลการสืบค้นข้อมูลจากคำจำกัดการสืบค้น / ตรรกบูลีน 
 

 
ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม And (และ) 

 

 
ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม Or (หรือ) 

 

 
ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม Not (ไม่รวม) 

 

 
ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม Adjacent (ตามหลังด้วย) 

คลิกเพื่อสืบค้นข้อมูล 

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ 



 

 

 

 
ผลการสืบค้นจากคำเช่ือม With (กับ) 

 
เมื่อคลิกรายการที่สืบค้นจะปรากฎหน้าจอ รายชื่อหนังสือ (Title List) 

 

 
รูปภาพ รายชื่อหนังสือหลังใช้การสืบค้นคำว่า กฎหมาย กับ เยาวชน 

 
 

 
 

รูปภาพ หน้าบัตรรายการหลังเลือกช่ือเรื่องที่ต้องการ 
 

เลือกหนังสือช่ือเร่ืองที่
ต้องกำร 



 

 

การบันทึกรายการ (Save Record) 
 เป็นเมนูสำหรับช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาสืบค้นแล้วต้องการบันทึกรายการในรูปแบบ บรรณานุกรม , รายการ 
MARC เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับบรรณารักษ์ รูปแบบการดาวน์โหลดนั้น
มีดังนี้  

1. สืบค้นรายการบรรณานุกรมหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วเลือกที่ปุ่ม +บันทึกรายการ เพ่ือบันทึกข้อมูล
รายการบรรณานุกรม 

 
 
 2. รูปแบบการดาวน์โหลดมี 3 รูปแบบ  
 - ISO2709  
 - EndNote 
 - MARC TEXT (Marc Edit) 
 3.หน้ารายการรายการที่บันทึกสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดดังรูปด้านล่าง 
 

 



 

 

4. เมื่อกดดาวน์โหลดระบบจะให้ทำการบันทึกรายการ เมื่อบันทึกรายการนั้นเรียบร้อยแล้วสามารถนำนำไปเปิด
หรือแก้ไขได ้

 
 
ระบบช่วยเหลือ ELIB Web  

 เป็นเมนูสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ มีคำอธิบายวิธีการใช้เมนูต่างๆ ไว้โดยละเอียด 

เมื่อผู้ใช้คลิกที่เมนู  ในภาษาอังกฤษ หรือ  ในภาษาไทย หากใช้งานอยู่ที่หน้าใดๆ และเป็น
หน้าจอภาษาใด ก็จะมีคำอธิบาย สำหรับหน้านั้นๆ ในภาษานั้นเช่นกันให้ทันที 

       เช่น   เมื่อผู้ใช้อยู่ที่หน้า สืบค้นจากคำหรือวลี (Keyword Search) โดยเป็นเมนูภาษาไทย แล้วคลิกท่ี HELP 
จะปรากฏหน้าจอนั้นเป็นภาษาไทย 



 

 

 
รูปภาพ หน้าจอ ช่วยเหลือ สืบค้นด้วยคำหรือวลี เป็นเมนูภาษาไทย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพ่ือดูค ำอธิบำยเมนูอ่ืนๆ 



 

 

 
รูปภาพ หน้าจอ HELP Keyword Search เป็นเมนภูาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

รูปภาพ หน้าจอ Content ทั้งหมดในภาษาอังกฤษ 
 

       คลิกดูรายละเอียด 
       ของแต่ละเมนูได้ 

คลิกเพ่ือดูค ำอธิบำยเมนูอ่ืนๆ 



 

 

 
 

รูปภาพ หน้าจอ Content ทั้งหมดในภาษาไทย 

 
RT Report 
 RT Report เป็นการออกรายงานในส่วนของการทำงาน Module ต่างๆ ซึ่งข้อมูลในรายงานเป็นข้อมูล
ของแต่ละห้องสมุดที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ โดย RT Report สามารถออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งนี้ เพื่ออำนวย 
ความสะดวกต่อการทำงานของบรรณารักษ์ที่สามารถนำรายงานนั้นๆ ไปใช้ในงานต่างๆ ของห้องสมุดได้ อันเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของทางห้องสมุดด้วย 
 
ประเภทของรายงาน 
 RT Report ประกอบด้วยรายงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. New Entry (รายการข้อมูลใหม่) เป็นการออกรายงานทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีในฐานข้อมูล  
 2. Bib in Database (Bib ในฐานข้อมูล) เป็นการออกรายงานทรัพยากรสารสนเทศที่มีในฐานข้อมูล  
 3. Database Summary (ภาพรวมฐานข้อมูล) 
 4. Spine Label (สันหนังสือ) 
 5. Serials (วารสาร) เป็นการออกรายงานในส่วนของวารสาร แบ่งเป็น 
 6. Resources (ตัวเล่ม) เป็นการออกรายงานทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งเป็น 
 7. Circulation Statistics (สถิติการยืม – คืน) 
 8. Circulation (รายงานการยืม – คืน) 
 9. Hold (การจอง) เป็นการออกรายงานข้อมูลงานจองทรัพยากร 
 10. Costumed Bib (เพิ่มเติม (ข้อมูลบรรณานุกรม)) 
 11. costumed (เพิ่มเติม)  
 12. Items (ตัวเล่ม) เป็นการออกรายงานที่แสดงผลของทรัพยากรที่มีบาร์โค้ด 
 13. Patrons (สมาชิก) 
 14. List (รายการ) 
 15. Statistics (สถิติ) 
 16. Account (ค่าปรับ) 

คลิกดูรายละเอียด 
ของแต่ละเมนูได้ 



 

 

การแสดงผล 
 การแสดงผล หรือ การออกรายงานของ RT Report นั้น จะแสดงผลของรายงานแต่ละประเภทใน
รูปแบบของ Microsoft Word และรายงานบางประเภทจะแสดงผลในรูปแบบของ Microsoft Excel ทั้งนี้เพ่ือ
ยืดหยุ่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ เช่น การปรับแต่งย่อ
หน้า แก้ไขคำผิด รวมทั้งแทรกข้อมูลที่ต้องการลงไปในตัวรายงานได้อย่างง่ายดาย 
 
ระบบการตรวจสอบรายการสมาชิก(User Empowerment ) 
เป็นระบบการตรวจสอบประวัติการใช้งานของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการที่
เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดได้ด้วยตนเองผ่านเว็บ เช่น ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบประวัติการยืม -
คืน ตรวจสอบรายการยืมปัจจุบัน ตรวจสอบประวัติการจอง ตรวจสอบประวัติการชำระค่าปรับของตนเอง เป็นต้น 
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก เพราะไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ห้องสมุดเพ่ือทำรายการและเป็นการลด
ภาระงานเบื้องต้นของบรรณารักษ์ได้ 
 
การเข้าสู่ระบบการตรวจสอบรายการสมาชิก 

๖. เ ลื อ ก  web browser    แ ล ะ ใ ส่ ชื่ อ เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง ท า ง ห้ อ ง ส มุ ด  เ ช่ น  
http://127.0.0.1/elib/HOME.html 

๗. ปรากฏหน้าจอหลัก ELIB Web Page ดังรูป เลือกที่เมนู ระบบสมาชิก 
  

๘. จะปรากฎหน้าต่างป็อปอัพ (Pop-Ups) สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ ดังรูป 

 
รูป หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายการสมาชิก 

 
 
 ในการล็อกอินเข้าระบบจะใช้รหัสสมาชิก/รหัสผ่านที่ทำการลงทะเบียนและได้แจ้งอีเมลไว้กับห้องสมุดแล้ว หากยังไม่ได้ทำ
การลงทะเบียนกับห้องสมุด ต้องติดต่อห้องสมุดเพื่อทำการลงทะเบียนก่อน หลังจากนั้นให้เลือกที่ลิงก์ คลิกท่ีนี่ เพื่อรับรหัสผ่านใหม่ 
หากลืมรหัสผ่านก็สามารถคลิกที่ลิงก์เดียวกันเพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ได้เช่นกัน 

 
รูป ลิงก์ขอรับรหสัผา่นสำหรับระบบตรวจสอบรายการสมาชิก 

  



 

 

 เมื่อคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวแล้วจะปรากฎหน้าต่างสำหรับขอรับรหัสผ่านใหม่ โดยใช้รหัสสมาชิกและอีเมลที่
ลงทะเบียนไว้กับห้องสมุด คลิกที่ปุ่มยืนยัน รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านระบบอัตโนมัติ
ของ Elib 
 

 
 

รูป หน้าต่างสำหรับรับรหัสผ่านใหม่ 

 
รูป ตัวอย่างอีเมลแจ้งรหัสผ่านใหม่จากระบบ 

 
  เมื่อใส่รหัสสมาชิกและรหัสผ่านแล้วให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน จะปรากฎข้อความต้อนรับเข้าสู่ระบบตรวจสอบ
รายการสมาชิก โดยจะแจ้งรหัสสมาชิก, ชื่อ และนามสกุลของสมาชิก ดังรูป 
 



 

 

 
 
โดยระบบตรวจสอบรายการสมาชิกจะมีเมนูต่างๆ ดังนี้ 

ข้อมูลสมาชิก   คือ ข้อมูลของสมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้กับห้องสมุด ซึ่งสมาชิก
สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลประวัติสมาชิกได้ในบางเขตข้อมูล รวมถึง
การเปลี่ยนรหัสผ่านด้วย 

ประวัติการยืม-คืน คือ ประวัติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิก ซึ่งจะระบุข้อมูลสมาชิก
อย่างย่อ, หมายเลขประจำตัวเล่ม (Item Number), ชื่อเรื่อง (Title), วันที่ยืม, 
วันที่คืน, ประเภทของการยืม, จำนวนค่าปรับ, จำนวนค่าปรับที่ชำระ และ
วันที่จ่ายค่าปรับ เป็นต้น 

รายการค่าปรับ  คือ ประวัติการชำระค่าปรับของสมาชิก ซึ่ งจะระบุข้อมูลสมาชิ กอย่างย่อ , 
หมายเลขประจำตัวเล่ม (Item Number), ชื่อเรื่อง (Title), กำหนดคืน, วันที่
นำมาคืน, ชนิดของการคืน, จำนวนค่าปรับ, จำนวนค่าปรับที่ชำระ  เป็นต้น 

รายการยืม  คือ รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะระบุข้อมูลสมาชิกอย่าง
ย่อ, หมายเลขประจำตัวเล่ม (Item Number), ชื่อเรื่อง, วันที่ยืม, กำหนดวันที่
จะต้องคืนและขอยืมต่อทรัพยากรผ่านเว็บได้ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของทาง
ห้องสมุด 

รายการจอง คือ รายการทรัพยากรสารสนเทศที่สมาชิกทำการจองเอาไว้ ซึ่งจะระบุข้อมูล
สมาชิกอย่างย่อ, หมายเลขประจำตัวเล่ม (Item Number) ที่ทำการจอง, ชื่อ
เรื่อง, ลำดับการจอง, วันที่สามารถมารับหนังสือจอง และสามารถยกเลิก
รายการจองของตนเองได ้

แนะนำทรัพยากร คือ เมนูที่สมาชิกสามารถแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจและตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

เข้าห้องสมุด   ของห้องสมุดได้ โดยสามารถให้ข้อมูลในเบื้องต้นกับบรรณารักษ์ เช่น ชื่อเรื่อง, 
ผู้แต่ง, หมายเลข ISBN, สำนักพิมพ์, ประเภททรัพยากร เป็นต้น โดยสมาชิก
สามารถจัดการข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำไปแล้วได้ 

ช่วยเหลือ คือ เมนูแนะนำวิธีการใช้งานระบบตรวจสอบรายการสมาชิก 
ออกจากระบบ คือ การออกจากระบบตรวจสอบรายการสมาชิก 

 



 

 

ข้อมูลสมาชิก (Profile) 
 สมาชิกสามารถเลือกดูข้อมูลสมาชิกที่ได้ทำการลงเอาไว้กับห้องสมุดได้ที่เมนู ข้อมูลสมาชิก เมื่อเลือกที่เมนู
ข้อมูลสมาชิกแล้วจะปรากฎรายละเอียดข้อมูลสมาชิกตามที่ได้ลงไว้กับห้องสมุด ได้แก่ รหัสสมาชิก , ชื่อ-นามสกุล, 
วันที่สมัครสมาชิก, วันที่หมดอายุ, ประเภทสมาชิก, ระดับสมาชิก, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรศัพท์สำรอง และ
อีเมล และเมนูย่อยสำหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิกและเมนูย่อยสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังภาพที่ปรากฎ 
 

 
รูป ตัวอย่างรายการข้อมูลสมาชิก 

 
 เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 ในการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบรายการสมาชิกนั้น จำเป็นจะต้องมีรหัสสมาชิกและรหัสผ่านสำหรับ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยในครั้งแรกสมาชิกจะได้รับรหัสผ่านจากระบบอัตโนมัติผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้
กับห้องสมุด ซึ่งสมาชิกสามารถนำรหัสผ่านนั้นมาล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือแก้ไขเป็นรหัสผ่านที่ต้องการได้ในภายหลัง 
โดยสมาชิกสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ผ่านเมนูย่อย เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อเลือกที่เมนูย่อยแก้ไขรหัสผ่านแล้วจะ
ปรากฎหน้าจอสำหรับแก้ไขรหัสผ่าน ประกอบด้วย รหัสผู้ใช้, รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่  
 สมาชิกจำเป็นจะต้องใส่รหัสผ่านที่ได้จากระบบอัตโนมัติก่อน จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านใหม่ และยืนยัน
รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง โดยรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษร สามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และอักขระพิเศษต่างๆ  

 
รูป หน้าจอตัวอย่างการเปลีย่นรหสัผ่าน 

เมื่อกดปุ่มตกลงเพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วระบบจะแจ้งข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ดังภาพที่ปรากฎ 



 

 

 

 
รูป ตัวอย่างข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหสัผา่นสำเร็จ 

 
 ในกรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่สามารถทำได้เหมือนกับการเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรก และ
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

 
 แก้ไขข้อมูลสมาชิก 

สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยคลิกที่เมนูย่อย แก้ไขข้อมูลสมาชิก เมื่อเลือกที่เมนูย่อยแก้ไข
ข้อมูลสมาชิกแล้ว จะปรากฎรายการข้อมูลสมาชิก ซึ่งแก้ไขได้ในบางเขตข้อมูล เช่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  ดัง
ภาพที่ปรากฎ 

 
รูป ตัวอย่างการแกไ้ขข้อมูลสมาชกิด้วยตนเอง 

 
 กรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเขตข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง สมาชิกจะต้องติดต่อ
ห้องสมุดเพ่ือทำการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ  



 

 

ประวัติการยืม-คืน (Patron Audit) 
 สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการยืม-คืนที่ผ่านมาของตนเองได้ผ่านระบบตรวจสอบรายการสมาชิก 
โดยเลือกที่เมนู ประวัติการยืม-คืน เมื่อเลือกที่เมนูประวัติการยืม-คืนแล้ว จะปรากฎหน้าจอให้เลือกการลำดับเขต
ข้อมูลประวัติการยืม-คืน โดยสามารถเลือกให้เรียงลำดับข้อมูลจาก เลขบาร์โค้ด, ชื่อเรื่อง, วันที่ยืม และวันที่คืน 
หรือทั้งหมด และสามารถให้ลำดับเขตข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อยได้ ดังภาพที่ปรากฎ 

 
รูป หน้าต่างการลำดับเขตข้อมลูประวัติการยืม-คืน 

 
 เมื่อจำกัดการลำดับเขตข้อมูลแล้ว จะปรากฎข้อมูลสมาชิกอย่างย่อ ได้แก่ รหัสสมาชิก , ชื่อ-นามสกุล
สมาชิก และจำนวนข้อมูลของประวัติการยืม-คืน เป็นต้น ลำดับถัดไปจะปรากฎรายละเอียดของประวัติการยืม-คืน
ตามรายการ ได้แก่ เลขบาร์โค้ด (หมายเลขประจำตัวเล่ม) , ชื่อเรื่อง, วันที่ยืม, วันที่คืน, ประเภทของการยืม , 
จำนวนค่าปรับ, จำนวนค่าปรับที่ชำระแล้ว และวันที่จ่ายค่าปรับ เป็นต้น ตามท่ีปรากฎดังรูปตัวอย่างด้านล่าง 
 

 
รูป ประวัติการยมื-คืนลำดับเขตขอ้มลูตามเลขบาร์โคด้จากน้อยไปมาก 



 

 

รายการค่าปรับ (Account) 
 สมาชิกสามารถตรวจสอบค่าปรับที่คงค้างอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบรายการสมาชิก 
โดยเลือกที่เมนู รายการค่าปรับ เมื่อเลือกที่เมนูรายการค่าปรับแล้ว จะปรากฎหน้าจอรายการค่าปรับ ซึ่งจะระบุ
ข้อมูลสมาชิกอย่างย่อ, เลขบาร์โค้ด (หมายเลขประจำตัวเล่ม), ชื่อเรื่อง, กำหนดคืน, วันที่นำมาคืน, ชนิดของการ
คืน, จำนวนค่าปรับ, จำนวนค่าปรับที่ชำระ เป็นต้น ดังภาพที่ปรากฎ 
 

 
รูป หน้าจอรายการค่าปรับ 

 
รายการยืม (On Loan Item) 
 สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืมในปัจจุบันของตนเองได้ผ่านระบบตรวจสอบรายการสมาชิก โดย
เลือกที่เมนู รายการยืม จะปรากฎหน้าจอแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งจะประกอบด้วย 
ข้อมูลสมาชิกอย่างย่อ, เลขบาร์โค้ด (หมายเลขประจำตัวเล่มทรัพยากร), ชื่อเรื่อง, ประเภททรัพยากร, วันที่ยืม, 
กำหนดส่ง และค่าปรับ รวมถึงเมนูย่อยสำหรับการยืมต่อทรัพยากรตามนโยบายของห้องสมุด 
 

 
รูป ตัวอย่างหน้าจอรายการยมื 

 
 การยืมต่อด้วยตนเอง 
 ในกรณีที่นโยบายของห้องสมุดอนุญาตให้สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อได้ด้วยตนเอง 
สมาชิกสามารถทำการยืมต่อได้ผ่านระบบตรวจสอบรายการสมาชิก โดยเข้าไปที่เมนู  รายการยืม จะปรากฎลิงก์
สำหรับยืมต่อ (Renew) ในช่องรายการ ยืมต่อ ของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ เลือกที่ลิงก์ ยืมต่อ ดังรูปที่ปรากฎ 

 



 

 

 
รูป ลิงก ์ยืมต่อ สำหรับการยืมต่อ 

 
 เมื่อเลือกท่ีลิงก์ ยืมต่อ แล้วจะปรากฎหน้าจอสำหรับการยืนยันการยืมต่อ โดยจะแจ้งรหัสสมาชิก, ชื่อ-
นามสกุลสมาชิก, เลขบาร์โค้ดของรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ, ชื่อรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ, วันที่
ยืมต่อ และกำหนดส่ง จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยัน เลือกปุ่ม Confirm 

 
รูป ตัวอย่างหน้าจอการใส่รหสัผา่นเพื่อยืนยันการยมืต่อ 

  
เมื่อกดปุ่มยืนยันแล้วจะปรากฎข้อความยืนยันการยืมต่อสำเร็จและแจ้งรายละเอียดของทรัพยากรและวัน

กำหนดส่งใหม่ ดังรูปที่ปรากฎด้านล่าง 
 

 
รูป ตัวอย่างหน้าจอข้อความยืนยนัการยืมต่อสำเร็จ 

 
ซึ่งในบางรายการอาจไม่สามารถยืมต่อได้เนื่องจากนโยบายของห้องสมุด หรือรายการนั้นเกินกำหนดส่ง 

หากต้องการยืมต่อให้ติดต่อห้องสมุดเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 



 

 

รายการจอง (On Hold Item) 
 วิธีการจอง 
 ในกรณีที่นโยบายของห้องสมุดอนุญาตให้สมาชิกสามารถทำการจองทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้
ด้วยตนเอง สามารถทำการจองทรัพยากรได้เมื่อเข้าไปที่หน้ารายการตัวเล่มเวลาทำการสืบค้น (OPAC) จะมี
สัญลักษณ์  (H) บนตัวเล่มทรัพยากรที่สามารถจองได้ (ทรัพยากรที่สามารถจองได้ คือ ตัวเล่มที่ถูกยืมอยู่ แต่ยังไม่
ถูกนำมาคืน) หากต้องการจองรายการทรัพยากรนั้น ให้เลือกที่สัญลักษณ์ตัว  ดังรูปที่ปรากฎ 
 

 
รูป ตัวอย่างการเลือกจองรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ 

 
 เมื่อเลือกที่สัญลักษณ์ตัว  จะปรากฎหน้าจอการจองทรัพยากร โดยจะแจ้งข้อมูลของตัวเล่มทรัพยากร 
ได้แก่ เลขบาร์โค้ด, เลขท่ีบรรณานุกรม, ชื่อเรื่อง และลำดับที่ในการจอง เมื่อตรวจรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่รหัส
สมาชิกและรหัสผ่านเพ่ือเป็นการยืนยัน ดังรูปที่ปรากฎ จากนั้นกดปุ่ม จอง เพ่ือยืนยัน หรือกดปุ่มปิดหน้าต่างเป็น
การยกเลิกการจอง 
 

 
รูป หน้าจอรายการจองตัวเล่ม 

 
เมื่อกดปุ่มจองแล้ว จะปรากฎรายละเอียดรายการตัวเล่มที่จองสำเร็จ, ลำดับการจอง และวันที่คาดว่าจะได้รับ
ทรัพยากรที่จอง รวมถึงวันที่สามารถยืมได้ และกำหนดสิ้นสุดการจอง ซึ่งจะปรากฎเมื่อทรัพยากรนั้นถูกนำมาคืนที่
ห้องสมุดแล้ว หน้าจอเมื่อทำการจองทรัพยากรสารสนเทศสำเร็จดังรูปที่ปรากฎ 

 
 



 

 

การตรวจสอบรายการจองและการยกเลิกการจอง 
 สมาชิกสามารถตรวจรายการจองในปัจจุบันของตนเองได้ผ่านระบบการตรวจสอบรายการสมาชิก โดยเข้า
ไปที่เมนู รายการจอง จะปรากฎหน้าจอแสดงรายการจองในปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงข้อมูลอย่างย่อของสมาชิกและ
จำนวนรายการจองทั้งหมดของสมาชิกท้ังนั้น 
 หากสมาชิกมีการจองทรัพยากรเอาไว้ จะปรากฎรายการใต้ข้อมูลอย่างย่อของสมาชิก ได้แก่ เลขบาร์โค้ด 
(หมายเลขประจำตัวเล่มทรัพยากร), ชื่อเรื่อง, ลำดับที่ในการจอง, วันที่ได้รับหนังสือ, วันที่สิ้นสุดการจอง และเมนู
ย่อยลบการจองท่ีช่องคำสั่ง 
 

 
ตัวอย่างหน้าจอรายการจอง 

 
หากต้องการยกเลิกรายการจอง สามารถเลือกที่ลิงก์ยกเลิกในช่องคำสั่งของทรัพยากรรายการนั้นๆ ดังรูปที่ปรากฎ 
  

 
การตรวจสอบรายการจองและการยกเลิกรายการจอง 

 
 เมื่อเลือกลิงก์ยกเลิกแล้ว จะปรากฎหน้าจอยืนยันการยกเลิกการจอง โดยจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเป็นการ
ยืนยัน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยันการลบการจองนี้ ดังรูปที่ปรากฎ 
 

 
รตัวอย่างหน้าจอสำหรับใส่รหสัผ่านเพื่อยกเลิกการจอง 

 
 
 
  



 

 

เมื่อกดปุ่มยืนยันการยกเลิกแล้ว รายการจองดังกล่าวจะหายไปจากหน้ารายการจอง ดังรูปที่ปรากฎ 
 

 
ตัวอย่างหน้าจอรายการจองหลังจากยกเลิกรายการจอง 

 
 

แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด  
  
วิธีการแนะนำทรัพยากร 
 ในกรณีที่นโยบายของห้องสมุดอนุญาตให้สมาชิกแนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด สมาชิก
สามารถทำการแนะนำทรัพยากรที่สนใจหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู แนะนำ
ทรัพยากรเข้าห้องสมุด  และ เมนูย่อย แนะนำรายการใหม่ ซึ่งจะปรากฏเขตข้อมูลที่ควรระบุให้กับทางห้องสมุด 
ได้แก่ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, หมายเลข ISBN, สำนักพิมพ์, ประเภททรัพยากร, URL ของทรัพยากรจากเว็บไซต์ต่างๆ 
(เว็บร้านหนังสือ, สำนักพิมพ์) เป็นต้น เมื่อกรอกข้อมูลตามเขจข้อมูลที่ทราบแล้ว ให้กดปุ่ม Submit ดังรูปที่ปรากฎ 
 

 
 

 หน้ารายการแนะนำทรัพยากรเขา้ห้องสมุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยสมาชิกสามารถจัดการข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำไปแล้วได้ผ่านเมนูย่อย รายการที่แนะนำ ดังรูปที่ปรากฎ 
 

 
รูป หน้ารายการทรัพยากรที่สมาชิกแนะนำเข้าห้องสมดุไปแล้ว 

 
โดยจะมีสถานะต่างๆ ดังนี้ 
 
กำลังดำเนินการ คือ  รายการทรัพยากรได้รับการอนุมัติจัดหาเข้าห้องสมุดโดยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่

สามารถแก้ไขรายการหรือยกเลิกได้อีก หากทรัพยากรดังกล่าวได้รับการจัดซื้อและลง
รายการแล้วจะปรากฎหมายเลข Bib Id.ที่ให้บริการ ซึ่งรายการที่แสดงสถานะนี้สามารถ
อยู่ในขั้นตอนต่างๆ ได้ เช่น ได้รับการอนุมัติจัดหา, กำลังดำเนินการสั่งซื้อ, กำลังอยู่ใน
ระหว่างการลงรายการ หรือ เอาขึ้นชั้นบริการ เป็นต้น 

รออนุมัติ  คือ รายการทรัพยากรที่เพ่ิงถูกส่งคำขอไป สมาชิกสามารถแก้ไขรายละเอียดในเขตข้อมูล หรือ 
ยกเลิกคำขอได้ ในกรณีที่ทำการยกเลิกคำขอด้วยตนเอง สมาชิกสามารถส่งคำขอซ้ำได้ 

ดูที่ชั้น  คือ  รายการทรัพยากรที่ส่งคำขอให้กับบรรณารักษ์นั้นพร้อมให้บริการแล้ว 
ปฏิเสธคำขอ คือ  รายการทรัพยากรที่ส่งคำขอมานั้นถูกปฏิเสธ ซึ่งอาจเกิดได้จากกรณีต่างๆ เช่น มีให้บริการ

อยู่แล้ว หรือ มีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของห้องสมุดนั้นๆ เป็นต้น โดยบรรณารักษ์
หรือเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งหรือไม่แจ้งเหตุผลกับสมาชิกก็ได้  

ยกเลิก  คือ รายการทรัพยากรที่สมาชิกทำการยกเลิกคำขอด้วยตนเอง ซึ่งสามารถส่งคำขอซ้ำได้ 
 
 รายการทรัพยากรที่มีสถานะ รออนุมัติ สามารถทำการแก้ไขรายการ หรือ ยกเลิกการส่งคำขอได้ โดยคลิกที่
ปุ่ม แก้ไข และ ยกเลิก 
 รายการทรัพยากรที่มีสถานะ ยกเลิก สามารถส่งคำขอซ้ำได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ส่งอีกครั้ง  ช่วยเหลือ (Help) 
  

หากสมาชิกไม่เข้าใจขั้นตอนหรือต้องการช่วยเหลือในเบื้องต้น สามารถเลือกเมนูช่วยเหลือ จากแถบเมนู
ด้านบนของระบบตรวจสอบรายการสมาชิกได้ ดังรูปที่ปรากฎ 
 



 

 

 
รูป เมนูช่วยเหลือของระบบตรวจสอบรายการสมาชิก 

 
ออกจากระบบ (Log Out) 
 
 เมื่อสมาชิกใช้งานระบบตรวจสอบรายการสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้ง ควรทำการออกจากระบบทุก
ครั้งหลังจากการใช้งาน โดยเลือกที่เมนูออกจากระบบบนแถบเมนูด้านบนได้ในทุกหน้าของระบบตรวจสอบรายการ
สมาชิก เมื่อเลือกเมนูออกจากระบบแล้ว จะปรากฎข้อความ Successfully Logout ดังรูปที่ปรากฎ 
 

 
รูป ตัวอย่างหน้าจอยืนยันการออกจากระบบสำเร็จ 

 
ซึ่งสามารถล็อกอินเข้ามาใหม่ได้โดยการกดที่ปุ่ม Login again หรือ เมนูระบบสมาชิกในหน้าแรกของ

ระบบ ELIB หรือเมนูสำหรับสมาชิก (For Patron) บนแถบเมนูด้านบนในหน้า OPAC หรือเมนูสมาชิกเข้าสู่ระบบ 
(Member Login) บริเวณใต้เมนูทรัพยากรใหม่และทรัพยากรยอดนิยม  

 



 

 

 
รูป เมนูสมาชิกเข้าสูร่ะบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทท่ี ๔ 
การบริการและขั้นตอนการใช้บริการห้องสมดุ กรมปศุสัตว ์

 
๔.๑ ความสำคัญของงานบริการห้องสมุด 
 
  งานบริการห้องสมุด ถือเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุด เป็นงานสำคัญที่นำผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรง  การบริการที่ดีควรเริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศ  การจัดสถานที่ให้
ดึงดูด น่าเข้าใช้ ทั้งภายนอกและภายใน  ความเป็นระเบียบ  และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้เข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกับความต้องการ มีความทันสมัยและเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการที่ดี มีการจัดการดี และมีการจัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับงานบริการของห้องสมุดกรมปศุสัตว์ 
จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรในหน่วยงานมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น งานบริการจึงเป็นงานที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าต่างๆเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเพ่ิมพูนองค์ความรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการนำความรู้เหล่านั้นไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
 
๔.๒ วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด 
 ๔.๑.๑ เพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
 ๔.๑.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 ๔.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค้า 
 ๔.๑.๔ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถนำสิ่งที่ได้จาก
การอ่านไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการได ้
 
๔.๓ ประเภทของงานบริการห้องสมุด 
 งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุดแต่ละแห่ง สำหรับ
ห้องสมุดกรมปศุสัตว์แบ่งประเภทการให้บริการ มีดังนี้ 
 
 ๔.๓.๑ การให้บริการภายในห้องสมุด 
  ๔.๓.๑.๑ บริการการอ่าน 
  เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆมาไว้เพ่ือให้บริการและ
จัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพ่ือตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด 
  ๔.๓.๑.๒ บริการยืม –คืน 
  คือบริการให้ยืม –คืน ทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่างๆตามระเบียบการยืมของห้องสมุด เพ่ือให้
ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด โดยมีระเบียบ
การยืม – คืน ดังนี้ 

▪ สมาชิกห้องสมุด ได้แก่ ข้าราชการประจำ/ลูกจ้างของกรมปศุสัตว์  
▪ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดได้ แต่ไม่สามารถยืมสิ่งพิมพ์

ได ้
▪ สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดได้ดังนี้ 

 หนังสือวิชาการภาษาไทย 
 หนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ 



 

 

 วารสารภาษาไทย 
 วารสารต่างประเทศ 
 นวนิยาย เรื่องสั้น 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ 

รวมกันไม่เกิน 7 เล่มต่อ ๗ วัน และยืมต่อได้อีก ๗ วัน (นับจากวันสุดท้ายของวันกำหนดส่ง) 
 
 ๔.๓.๑.๓ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
 เป็นบริการที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่
ผู้ ใช้ บ ริการ ทั้ งคำถามทั่ ว ไป เกี่ ย วกับการใช้ห้ อ งสมุ ด  และคำถามที่ ต้ องค้นหาคำ ตอบจาก
ทรัพยากรสารนิเทศต่างๆในห้องสมุด 
 บรรณารักษ์จะมีข้ันตอนการทำงานในการบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ดังนี้ 

๑. รับคำถามจากผู้ใช้ ผู้ใช้อาจติดต่อกับบรรณารักษ์ได้หลายลักษณะ อาทิ มาพบบรรณารักษ์
โดยตรง โทรศัพท์มาสอบถามหรือเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) มาสอบถาม เป็นต้น 

๒. วิเคราะห์คำถาม บรรณารักษ์จะวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้ว่าเป็นคำถามประเภทใด เป็น
คำถามท่ัวไป หรือคำถามทางวิชาการ 

- คำถามทั่วไป เป็นคำถามเรื่องทั่วไปที่บรรณารักษ์สามารถตอบคำถามของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องใช้คู่มือหรือ
การค้นคว้า เช่น ถามเกี่ยวกับการบริการของห้องสมุดต่างๆ 

- คำถามทางวิชาการ เป็นคำถามที่เก่ียวกับวิชาการ บรรณารักษ์ต้องซักถามหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้ เพื่อที่จะสามารถ
วิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง   

๓. ค้นหาคำตอบ จะเริ่มจาการเลือกประเภทของแหล่งคำตอบหรือแหล่งสารนิเทศที่จะสามารถ
หาคำตอบให้ผู้ใช้ได้ เมื่อได้คำตอบแล้วบรรณารักษ์จะตอบคำถามหรือชี้แนะแหล่งคำตอบแก่
ผู้ใช้ โดยวิธีการต่างๆ 
 

๔.๓.๒ การให้บริการโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ๑.บริการสืบค้นสานนิเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน้าจอการเข้าใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ (Elib) 



 

 

 บนหน้าจอหลัก เลือกฐานข้อมูลในการสืบค้นได้ ๒ ฐานฯ 
- ฐานข้อมูลหนังสือ คือฐานข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บบรรณานุกรมหนังสือทั่วไป 
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คือ ฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ และ

เอกสารเผยแพร่ของกรมปศุสัตว์ 
 

 
         ระบบการสืบค้นสารนิเทศที่หน้าจอนี้สามารถเลือกการแสดงรายการเมนูเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และยังแสดงจำนวนข้อมูลหรือจำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดในปัจจุบันว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รายการ 
 

 
 
 
 
  
 
 
การสืบค้นมี ๓ วิธี ดังนี้ 
- สืบค้นแบบไล่เรียง เป็นการสืบค้นโดยผู้ใช้สามารถท่ีจะสืบค้นได้จาก ชื่อผู้แต่ง(Author),ชื่อเรื่อง(Title),หัวเรื่อง 

(Subject), เลข ISBN,เลขเรียกหนังสือ (Call Number) หรือเลขทะเบียน (Accession Number) ผลการ
สืบค้นที่ได้จะเรียงตามลำดับตัวเลข หรือตัวอักษรของคำที่ผู้ใช้สืบค้น โดยเรียงตามลำดับอักษรจาก ก-ฮ หรือ 
A-Z 

๒ ฐาน ฐานข้อมลูหลกั 
และฐานวิทยานิพนธ์ 

หน้าจอแสดงจำนวนทรัพยากรใน
ปัจจุบัน 

หน้าจอแสดงการสืบค้นมี ๓ 
วิธ ี



 

 

- สืบค้นจากคำหรือวลี เป็นการสืบค้นสารนิเทศโดยระบุคำค้นต่างๆที่ต้องการค้นโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบชื่อผู้
แต่งหรือชื่อเรื่อง โดยระบบจะนำคำที่อยู่ในแต่ละรายการที่มีในระบบข้ึนมาแสดงผลเช่น สืบค้นคำว่า “อาหาร
สัตว์” จะได้คำว่า “อาหารสัตว์” ที่อยู่ในแต่ละชื่อขึ้นมาแสดงผล 

- สืบค้นจากหลายคำ เป็นการสืบค้นจากคำหลายคำโดย ใช้คำเชื่อม หรือ บูลีน (Boolean) ต่างๆคือ 
and,or,not,adjacent  และ with เข้ามาช่วยในการสืบค้นเพ่ือจำกัดผลการสืบค้นให้ตรงความต้องการมาก
ที่สุด  

 
๒. บริการยืม –คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
             บริการยืม ผู้มีสิทธิ์ ยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการของกรมปศุสัตว์ สำหรับบุคคลภายนอกท่ีต้องการยืม สามารถยืมได้โดยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด หรือ
นำไปถ่ายเอกสารได้ โดยการยื่นบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ยืมมีทั้งเอกสารและ
โสตทัศนวัสดุ 
 
             การยืมต่อ ผู้ยืมสามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศต่อได้อีก ๑ ครั้ง (๗วัน) หากไม่มีผู้จอง
ทรัพยากรสารนิเทศนั้น โดยการติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดหรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน(๘๘๘๑) หรือ
ผ่ายระบบการยืม – คืน (หน้า Web Opac ของห้องสมุด) 
         
            ข้อจำกัดในการยืมต่อ 
- การเป็นสมาชิกหมดอายุ 
- ทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการยืมต่อเกินกำหนดส่ง 
- ทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการยืมต่อมีผู้อ่ืนจองไว้ 
***การส่งคืนทรัพยากรสารนิเทศเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ต้องชำระค่าปรับจำนวน ๕ บาท ต่อ ๑ วัน ต่อ ๑ 
รายการ 
การจองหนังสือ เป็นบริการที่จัดให้มีเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
รายการที่มีผู้อ่ืนยืมไปแล้ว โดยการติดต่อขอจองผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือผ่านหน้าเว็บระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้
เอง 
การคืน ปัจจุบันห้องสมุดได้อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้เพ่ิมมากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถคืน
หนังสือด้วยตนเอง หรือฝากเพ่ือนมาคืนท่ีห้องสมุดก็ได้โดยไม่ต้องยื่นบัตรสมาชิก 
 
๔.๓.๒.๒ บริการโดยผ่านเครอืข่ายความร่วมมือ (ที่ผ่านมา) 
 
            ๑.บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยE-Library(i-Search)เป็นบริการผ่านโครงการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดและสารสนเทศงานวิจัยการเกษตร โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน) หรือ “สกว.” 
ร่วมกับห้องสมุด ๘ หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มีการพัฒนาด้านเทคนิคของห้องสมุดอัตโนมัติ
ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรให้เป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาต่างๆเพ่ือประโยชน์แก่บุคลากรหรือนักวิชาการใน
สังกัดกรมต่างๆและนักวิจัยทั่วไป 
 



 

 

         ๒.บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตร ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฐานะที่เป็นศูนย์
สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์ประสานงานสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ได้มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านเกษตร ๑๖ หน่วยงาน ในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตร ได้แก่  
สภาคณบดีสาขาการเกษตร,สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกรทรวงเกษตรและสหกรณ์,
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย,มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่ง
ประเทศไทยและวารสารเคหะการเกษตร ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของ
ประเทศไทยโดยจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลบนมาตรฐานเดียวกันให้สามารถสืบค้นจากหน่วยงานทุกหน่วยงานได้
พร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีความครบถ้วน
สมบรูณ์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ต่อยอดและขยายผล เพ่ือการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย 
- เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือสร้างฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนในสาขาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการ

พระดาบถ 
- เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมสร้างฐานความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล

และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
             ๓.การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย เพ่ือสร้างฐานความรู้ด้านการเกษตรสนับสนุนการเรียนรู้ของ
เกษตรกรและสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาสาขาเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระดาบถและการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
 
***ปัจจุบันโครงการดังกล่าวถูกยกเลิกโครงการไปเนื่องจากขาดการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
องค์กร*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปและปัญหาอุปสรรค 
 
            ๕.๑.๑ สรุป 
            การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้แนวคิดในการจัดการระบบงานห้องสมุดมาใช้ในการ
จัดการข้อมูลของงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารนิเทศซึ่งต้องศึกษาหา
ความรู้ตลอดจนความพร้อมทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้ ความจำเป็น สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ กำลังคน 
ความคุ้มค่าในการลงทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการทั้งบุคคลในองค์กรและส่วนรวม โดยใช้องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องร่วมกันในการสร้างแหล่งความรู้ของสังคมในรูปแบบใหม่ การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะสำเร็จได้
ด้วยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านงบประมาณในการ
สนับสนุนทางเทคโนโลยีสารนิเทศ บุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูลของกรมปศุสัตว์ นำมาให้ห้องสมุดเพ่ือจัดเก็บและ
รวบรวมมาให้บริการบนเครือข่ายเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ในการค้นหาข้อมูล 
           ความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ ใน
การจัดเก็บข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ในการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่ายที่จะได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเป็นการอนุรักษ์ความรู้และแหล่งความรู้ทางปัญญา เพ่ือประโยชน์ของการเรียนรู้
ต่อไป หากห้องสมุดของไทยมีโครงการความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดบนเครือข่ายมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์
อย่างมากในทุกด้านของชาติ 
          
          ๕.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค 
            ๕.๑.๒.๑ ผู้ใช้บริการจำนวนมากยังยึดกับการให้บริการแบบเดิม ว่าผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล คือ 
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
            ๕.๑.๒.๒ งานห้องสมุดที่ปฏิบัติเป็นประจำมีปริมาณมากและมีความยุ่งยากหลายอย่าง จึงทำให้งานหลัก
อย่างทำรายการทรัพยากรสารนิเทศนั้นหยุดชะงักหรือช้าลง 
            ๕.๑.๒.๓ ห้องสมุดมีบุคลากรในการรองรับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านไอทีจึงขาด
การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
         ๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
           -  เนื่องจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib มีการปรับปรุง Application เสมอถ้าได้มีการจัดเพ่ิมบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านไอทีพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ไอทีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
ซอฟต์แวร์ที่มีสมรรถนะทีด่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล 
         -  การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น เกิดจากความพร้อมของบุคลากร
ห้องสมุด การบริการด้วยความรับผิดชอบของบริษัทผู้แทนจำหน่ายและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้บริหาร
องค์กร 
        -  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องมุ่งเน้นงานด้านบริการให้มากกว่านี้ เช่น การบริการตอบคำถามและเทคนิคการ
สัมภาษณ์หรือซักถามผู้ใช้บริการ โดยการให้ความเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุดและเพ่ือผู้ใช้บริการจะได้เข้า
มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
       - ศึกษามาตรฐานของผู้ให้บริการห้องสมุดเฉพาะ  
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