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บทที ่๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ(Elib) ของกรมปศุสัตว์ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

  ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ เริ่มจัดตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐ ขณะนั้นบริเวณที่ทำการห้องสมุดอยู่
ในอาคารไม้ ๒ ชั ้น ซึ ่งเป็นอาคารที ่ใช้ในกิจการของสโมสรและห้องประชุม โดยมี นายญี่ปุ ่น หัสดิเสวี  
(นายสัตวแพทย์โท ประจำกรมปศุสัตว์ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าแผนกเผยแพร่ ) ได้เสนออธิบดีกรมฯ
เรื่องการจัดตั้งห้องสมุด และเป็นผู้ดูแลดำเนินการจัดห้องสมุด และในขณะนั้น นายสำเนียง ศรมณี(รองอธิบดี
กรมปศุสัตว์) ได้ช่วยประสานงานกับกองต่างๆรวบรวมหนังสือมาไว้ในที่เดียวกันและได้เสนอกรมฯติดต่อ     
ของบประมาณพิเศษจากองค์การยูซ่อม (United States Operation Mission = USOM) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาช่วยงานด้านเศรษฐกิจและปรับปรุงกิจการด้านปศุสัตว์ของประเทศ
ไทย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการจัดซื้อหนังสือ
วิชาการ ด่านสัตวแพทย์ สัตวบาล จากต่างประเทศ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สำหรับใช้ในห้องสมุด 

  พ.ศ.๒๕๐๕ นายณัฐ อ่อนโยน (นายสัตวแพทย์โท) ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้
ช่วยดูแลและปรับปรุงงานห้องสมุดให้มีความเจริญขึ้น จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ นายสุระ ทิมมาศย์ (นายสัตวแพทย์
ประจำ หน่วยงานส่งเสริมและเผยแพร่) จึงรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดแทน 

  พ.ศ.๒๕๒๒ ห้องสมุดย้ายตึกทำการใหม่เป็นตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๖ ในความดูแลของ        
สัตวแพทย์ประเสริฐ คงสะเสน (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองส่งเสริมการปศุสัตว์ ) โดยไม่มีบุคลากรและ
งบประมาณในการดำเนินการต่างๆแต่อย่างใดมีเพียงตู้ โต๊ะ ที่ได้รับบริจาคจากการต่างๆนำมาปรับปรุ งเป็น
ห้องสมุดข้ึนและยืมเจ้าหน้าที่จากกองต่างๆ ๒ คน มาช่วยกันจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ 

  พ.ศ.๒๕๓๑ กรมปศุสัตว์ ได้อัตรากำลังมาเพื ่อดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดอย่างแท้จริง          
๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งบรรณารักษ์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด พ.ศ .๒๕๓๒ ห้องสมุดกรมปศุสัตว์        
ได้เข้าร่วมในโครงการระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ ในสาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกับทุกหน่วยงานต่างๆ    
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร โดยมีศูนย์ประสานงานของสาขาเกษตรอยู่ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเฉพาะเรื่อง จากแหล่งเก็บข้อมูลสาขาเกษตรศาสตร์ เช่น 
ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และอ่ืนๆไว้สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทุกหน่วยงาน สถาบัน กลุ่มบุคคล ตลอดจน
ผู้ที่สนใจทั่วไป 

  พ.ศ.๒๕๔๓ ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ ย้ายมาอยู่ที่ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๑ มีบุคลากร ๒ คน 
โดยอยู่ในตำแหน่งบรรณารักษ์และตำแหน่งธุรการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าให้บริการทาง
วิชาการแก่บุคลากรกรมปศุสัตว์และบุคคลทั่วไป ห้องสมุดมีทรัพยากรหลากหลายประเภทไว้ให้บริการ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านการปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สัตว์เล็ก
และสัตว์ปีก มีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ประกอบด้วย ๒ ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล Main เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
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(Thesis) เป็นฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ซึ่งให้บริการข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็ม 
Full Text ข้อมูลเหล่านี้สามารถสืบค้นได้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่จุดใดของโลกนี้ 

  พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกผู้เชี่ยวชาญ ชั้น ๒ ยังคงมีบุคคลากร
ประจำห้องสมุด ๒ ตำแหน่งคือ ตำแหน่งบรรณารักษ์และตำแหน่งธุรการ ห้องสมุดมีขนาดเล็ก ถือเป็นห้องสมุด
เฉพาะของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยมุ่งเน้นการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด    
ซึ่งห้องสมุดได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ใหม่ขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพื ่อให้ระบบมีความทันสมัยรองรับทรัพยากรที่เพิ ่มมากขึ ้น ทำให้การสืบค้นทรัพยากรมีความสะดวก          
และรวดเร็ว ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้ปรับปรุงพัฒนาแล้วนั้น ถือว่าเป็นระบบที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    
กับระบบห้องสมุดอื่นๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าว     
ได้ โดยห้องสมุดมีทรัพยากรหลากหลายรูปแบบไว้ให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี        
มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทำให้ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง ได้ปรับแนวคิดในการจัดระบบงานห้องสมุดสมัยใหม่ เน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร        
ที่รวดเร็วทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นห้องสมุดกรมปศุสัตว์จึงนำ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาพัฒนาระบบการทำงานหลายด้าน เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบเดิม 
(Manual) เป็นห้องสมุดระบบอัตโนมัติ เช่น การนำทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการปศุสัตว์ ทั ้งที ่เป็น
ผลงานวิจัย วิชาการ มาบันทึกไว้ให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่แบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ทำให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรที่สืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้มารับ
บริการ สาเหตุสำคัญที่ต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คือ 

        ๑. ผู้ใช้บริการจำนวนมากยังยึดกับการให้บริการแบบเดิม ว่าผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล คือ บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

       ๒. งานห้องสมุดที่ปฏิบัติเป็นประจำมีปริมาณมากและมีความยุ่งยากหลายอย่าง จึงทำให้งานหลักอย่าง
ทำรายการทรัพยากรสารนิเทศนั้นหยุดชะงักหรือช้าลง 

       ๓. ห้องสมุดมีบุคลากรในการรองรับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านไอทีจึงขาดการ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง 

การดำเนินงานภายในห้องสมุดกรมปศุสัตว์ แบ่งการทำงานออกเป็น ๓ งาน ด้วยกัน ดังนี้ 

๑. งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ 

 เพื่อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศตามนโยบายการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยจัดหาทั้งในลักษณะของสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ เช่น หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 
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 ห้องสมุดมีวิธีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ๓ ทางคือ การจัดซื้อ การรับบริจาค (จากหน่วยงาน/มีผู้
บริจาค) ตลอดจนการแลกเปลี่ยน การจัดซื้อถือเป็นหัวใจหลักในการจัดหาเพราะจะได้ทรัพยากรที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดความอยากที่จะมาใช้
บริการ 

๒. งานบริการ 

ห้องสมุดได้จัดให้มีการบริการที่ครอบคลุมและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ด้วยตนเองโดย
เข้ามาศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด การบริการของห้องสมุดแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

 ๒.๑) บริการภายในห้องสมุด ได้แก่ 

  - บริการการอ่าน 

  - บริการตอบคำตามและช่วยการค้นคว้า 

 ๒.๒) บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 

  - บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศจากฐานข้อมูล 

  - บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

  - บริการสืบค้นผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 

นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารของราชการ และเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือเป็นศูนย์กลางสำหรับบริการข้อมูลที่ครอบคลุมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์กลางองค์ความรู้ (“Knowledge Center”)  

 ห้องสมุดกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดขึ้นให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์มาพัฒนาให้เป็นระบบ และอยู่ใน
รูประบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรนั้นมีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยห้องสมุดได้ดำเนินการ
ต่างๆ จัดมุมให้บริการ แนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศหรือการเข้าถึงความรู้อ่ืนๆ เป็นต้น 

(๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมปศุสัตว์ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการ
จัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารราชการภายในหน่วยงาน ซึ่งห้องสมุดได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ฉบับ
ดังกล่าว มาตรา ๙ มีดังนี ้

๑.) จัดทำมุมในการจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” ของ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
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๑.๑ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับสำเนา) เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ/
ระเบียบ/คำสั่ง 

  ๑.๒ ข้อมูลประกาศประกวดราคา/ประกาศสอบราคา/การจัดซื้ อจัดจ้าง(ของหน่วยงานภายในกรม    
ปศุสัตว์ 

๑) ประกาศฯกรม เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ ข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน 

๒) รายงานประจำปี 

๓) แผนปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ) 

๔) สถิติการนำเข้า –ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ 

๕) ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ 

๖) มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ 

๗) คู่มือระเบียบการปฏิบัติงานทางด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

   ๒.) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง 

 ๓.) เผยแพร่ข้อมูล (หนังสือ/สิ่งพิมพ์) ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

  ๓.๑ หนังสือที่หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์จัดพิมพ์เผยแพร่ (กรณีมอบให้ห้องสมุด) 

  ๓.๒ หนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ (ที่มีการวางจำหน่ายทั่วไป) 

๔.) รับฟังความคิดเห็นจากผู ้ใช้บริการในการเสนอแนะด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดหาหนังสือเข้า
ห้องสมุด 

๓. งานเทคนิค เป็นงานหลักที่สนับสนุนงานห้องสมุด ได้แก่ 

 ๓.๑ การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารนิเทศเป็นการดำเนินงาน เพื่อให้พร้อมจะ
ออกให้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 ๓.๒ จัดทำเว็บ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 

 ๓.๓ การดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานและบริการอยู่เสมอ 

         เนื่องจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีการปรับปรุง Application เสมอถ้าได้มีการจัดเพิ่มบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านไอทีพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ไอทีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
ซอฟต์แวร์ที่มีสมรรถนะที่ดีเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล          
การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น เกิดจากความพร้อมของบุคลากร
ห้องสมุด การบริการด้วยความรับผิดชอบของบริษัทผู้แทนจำหน่ายและการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องมุ่งเน้นงานด้านบริการให้มากกว่านี้ เช่น การบริการตอบคำถามและ
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เทคนิคการสัมภาษณ์หรือซักถามผู้ใช้บริการ โดยการให้ความเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการให้มากที่สุดและเพ่ือ
ผู้ใช้บริการจะได้เข้ามาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึนและควรศึกษามาตรฐานของผู้ให้บริการห้องสมุดเฉพาะ  

ดังนั้น ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ จึงมีความสำคัญที่จะต้องมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาบริหารจัดการ
งานของห้องสมุด เป็นผลอันเนื่องมาจากงานของห้องสมุดมีกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะและค่อนข้าง
ซับซ้อนมีรายละเอียดของแต่ละงานค่อนข้างมาก เพื่อให้การดำเนินงานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ห้องสมุดจึงได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาใช้เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน สามารถทำงานครอบคลุม
งานหลักๆของห้องสมุดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงงานห้องสมุดแต่ละงานได้อย่างครบวงจร ได้แก่  

๑. ช่วยยกระดับทักษะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรจะมีเวลาในการตัดสิน ใจวางแผนและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ 

๒. ลดภาระงานที่มีปริมาณมากและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
๓. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
๔. ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจะทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลใดๆ ระบบจะประมวลผลและ

แสดงข้อมูลล่าสุดให้ทราบอยู่เสมอ 
 

ทั้งนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดกรมปศุสัตว์ ที่นำมาใช้งานในปัจจุบันและถือว่ามีความสำคัญ
สำหรับผู้รับบริการ ในการสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู ่ของกรมปศุสัตว์จากห้องสมุด สามารถ
ดำเนินการได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด มีระบบหลักๆ ที่สำคัญ แบ่งออกเป็น        ๒ ส่วน 
ดังนี้  
     ส่วนที่ ๑ ระบบงานสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Cataloging – OPAC) 
     ส่วนที่ ๒ ระบบการจองทรัพยากรหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ (Hold On Web)  
 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการของห้องสมุด เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วย
ตนเอง และสามารถยืม – จองทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือวิชาการ หนังสือทั่วไป ทำให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะได้อธิบายขั้นตอนโดย
ละเอียดในบทที่ ๒  และบทที่ ๓  ต่อไป 
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บทที่ ๒ ระบบการสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Cataloging – OPAC) 
        เป็นระบบการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ซึ ่งผู ้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศได้

หลากหลายประเภท เช่น หนังสือผลงานวิจัย วิชาการ หนังสือทั่วไป เอกสารมาตรฐาน โสตทัศนวัสดุ
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีเมนูให้ผู้ใช้เลือก (Menu Driven) หรือใช้แป้นลูกศร (Cursor Pad) ในการสืบค้น 
ผู้ใช้สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย และเกิดความคุ้นเคยกับระบบการสืบค้นได้อย่าง  รวดเร็ว 
(User Friendly) 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการสืบค้นข้อมูล OPAC 

๑. เข้า Web browser หรือ   และใส่ชื่อเว็บไซด์ของห้องสมุดกรมปศุสัตว์ 
http://lib.dld.go.th/elib/ 

๒.ปรากฏหน้าจอหลัก ELIB Web Page  

๓.คลิกท่ี ELIB Web Gateway เพ่ือเข้าสู่เมนูการสืบค้น ดังภาพที่ 1 
 

 

ภาพที่  1 หน้าจอหลัก ELIB Web Gateway 

 

 

 

 

 คลิก เข้าสู่หน้าจอหลกั 

http://lib.dld.go.th/elib/
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ซึ่งจอหลักของ ELIB Web Page (ภาพที่ 2) จะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. เมนูหน้าหลัก : กลับมาหน้า ELIB Web Page 
2. เมนูสืบค้น : ประกอบด้วยเมนูย่อย สืบค้นแบบไล่เรียงสืบค้นจากคำหรือวลี และสืบค้นแบบหลายคำ 
3. เมนูเปลี่ยนภาษา : สำหรับเปลี่ยนภาษาในหน้าเว็บเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
4. ช่องการสืบค้นจากคาหรือวลี/สืบค้นข้ันสูง : สำหรับการสืบค้นเบื้องต้นประกอบด้วยเมนูการ

เลือกฐานข้อมูลและการจำกัดเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 

5. รายการทรัพยากรใหม่/รายการทรัพยากรที่ถูกยืมมากท่ีสุด : สำหรับแจ้งรายการทรัพยากรใหม่ของ

ห้องสมุดท่ีมีการลงรายการทรัพยากรที่ถูกยืมมากท่ีสุดผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Elib) 

6. สมาชิกเข้าสู่ระบบ : สำหรับสมาชิกของห้องสมุดใช้ตรวจสอบประวัติการใช้งาน,ค่าปรับ และการจอง
ทรัพยากร 

7. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ : สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการทำงาน 
8. ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ประกอบด้วยชื่อห้องสมุด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ 
9. จำนวนทรัพยากรทั้งหมด : ตัวเลขแสดงจำนวนทรัพยากรทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้นๆ 

 

 
ภาพที่  2 หน้าหลัก ELIB ภาษาไทย  

  

๑ 

2 
3 

4 

5 

 6 
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ภาพที่  3  หน้าหลัก ELIB ภาษาไทย 

 

ในการสืบค้น สามารถแบ่งฐานข้อมูล (Database) ออกเป็น 2 ฐาน คือ 

1.ฐานข้อมูลหลัก (Main Database) ได้แก่หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์รายงาน
ประจำปี สัมมนาวิชาการ วารสาร เป็นต้น 

2.ดรรชนีวารสาร (Index) ได้แก่บทความวารสารต่างๆ เช่น บทความวารสารการประมง บทความวารสาร 
ต่างประเทศออนไลน์เป็นต้น 

 
วิธีการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB)   

1.การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search)  
เป็นการสืบค้นโดยผู้ใช้สามารถท่ีจะสืบค้นได้จาก ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง, เลข 

ISBN/ISSN, เลขเรียกหนังสือ หรือเลขทะเบียน ผลการสืบค้นที่ได้จะเรียงตามลำดับอักษรของคำท่ีผู้ใช้สืบค้น 
โดยเรียงตามลำดับอักษรจาก A-Z หรือ ก-ฮ 

7 

8 
9 
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ภาพที่  4 สืบค้นตามชื่อผู้แต่ง 

                                          

ผลการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) 

       ถ้าเลือกสืบค้นจากเขตข้อมูล “ช่ือผู้แต่ง” จะปรากฏหน้าจอรายการช่ือผู้แต่ง (Authors List) จากนั้น เลือกรายการช่ือผู้แต่งที่ต้องการ 

 
ภาพที่  5 แสดงรายการชื่อผู้แต่ง 

 

 

 

คลิกชื่อผูแ้ตง่ 

คลิกที่ชื่อผูแ้ตง่ 
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เมื่อคลิกเลือกช่ือผู้แต่งที่ต้องการ จะปรากฏรายการช่ือหนังสือภายใต้ช่ือผู้แต่ง 

 

ภาพที่  6 แสดงรายชื่อหนังสือของผู้แต่ง 

หน้าบัตรรายการ (Card Screen) 
เมื่อเลือกช่ือเรื่องที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอ บัตรรายการ (Card Screen) โดยจะแสดงรายละเอียด ทางบรรณานุกรมของสื่อสารสนเทศที่

มีอยู่ในระบบ ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่  7 หน้าบัตรรายการ (Card Screen) ของผู้แต่งภาษาไทย 

 

รายชื่อหนังสือของผู้แต่ง 

รายละเอียดของบรรณานุกรม 
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การสืบค้นแบบ Hyper Link 

ในหน้าจอบัตรรายการ (Card Screen) นอกจากจะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของ  ส่ือสารสนเทศที่มีอยู่ในระบบ ท้ังนี้ยัง
มีส่วนที่เป็น hyperlink ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันในส่วนของชื่อผู้แต่ง (Author) และ หัวเรื่อง (Subject) เพื่อเช่ือมโยงไปยังรายการช่ือเรื่อง (Title) ที่มีหัว
เรื่อง (Subject) และ/หรือชื่อผู้แต่ง (Author) ที่สัมพันธ์กันในระบบ เช่น เม่ือสืบค้นรายการผู้แต่ง โสภณ” หากมีรายการหัวเรื ่องที่อยู่ภายใต้หัวเรืองนี้ จะสามารถ
เช่ือมโยงไปที่ช่ือเรื่องอื่นๆ ได้ ดังภาพ 

 
                          ภาพที่  8 ภาพนี้แสดงชื่อเรื่องของหัวเรื่องท่ีเชื่อมโยงจากากรใช้เมนู Same Subject 
 

 

ภาพที่  9 แสดงรายการผลการสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง 

คลิกหัวเรื่อง 

ผลของการสืบค้นช่ือผู้แต่ง 
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 หน้า MARC (MARC Screen) 

กรณีที่ต้องการดูรายการเลขประจำเขตข้อมูล (Tag) ที่ใช้ในการลงรายการสามารถดูได้จากหน้า MARC โดย คลิกเมนู MARC Screen (รูปแบบการลง
รายการบรรณานุกรมทางบรรณารักษศาสตร์)  

 
ภาพที่  10 แสดงข้อมูลในรูปแบบ MARC Record 

 การตรวจสอบสถานะของทรัพยากร (Copy Menu) ที่เป็นตัวเล่มหนังสือ 

กรณีที่ผู้ใช้ต้องการทราบเกี่ยวกับรายการตัวเล่มของทรัพยากร ว่าหนังสือช่ือเรื่องนี้มีจำนวนกี่เล่ม ในห้องสมุด และเล่มใดที่สามารถยืมได้บ้าง 
หรือ กำหนดส่งของหนังสือจะนำมาคืนวันที่เท่าไร โดยสามารถตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้า Copy Menu นี ้

 
ภาพที่  11 แสดงรายการบรรณานุกรม 

รายละเอียดบรรณานุกรม 

แสดงจำนวนรายการของทรัพยากร 
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ภาพนั้นแสดงข้อมูลบรรณานุกรมอย่างย่อๆ และยังแสดงรหัสของบาร์โค้ดของทรัพยากร (Item Number) ของแต่ละเล่ม, แจ้งสถานที่จัดเก็บของ
ทรัพยากร (Location), แจ้งประเภทของทรัพยากร (Item Class), แจ้งสถานภาพของทรัพยากร (Status), แสดงเลขเรียกหนังสือและจำนวนฉบบั  (Call 
Number), แจ้งรายละเอียดอ่ืนๆ (Components) 

 

2.การสืบค้นจากคำหรือวลี Keyword (Search) 
เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยระบุคำค้นต่างๆ ที่ต้องการค้น โดยผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องทราบชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อ

เรื่อง โดยระบบจะนำคำที่อยู่ในแต่ละรายการที่มีในระบบขึ้นมาแสดงผล เช่น “สัตว์ปีก” จะได้คำว่า“สัตว์ปีก” 

ที่อยู่ในแต่ละชื่อเรื่องขึ้นมาแสดง มีข้ันตอนดังนี ้

 
 ภาพที่  12 แสดงการสืบค้นด้วยหัวเรื่อง 

       

 

 

 

 

 

                                  

ใส่คำค้น ประเภทของคำค้น 
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  ผลการสืบค้นจากคำหรือวลี (Keyword Search) 

 
ภาพที่  13 ผลการสืบค้นจากคำหรือวลี 

 

เมื่อเลือกช่ือเรื่องที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอบัตรรายการ  (Card Screen) ของรายการที่ ต้องการ  ทังนี้จะแสดงคำที่ใช้ค้นเป็น
ตัวอักษรสีแดง 

 

 
ภาพที่  14 บัตรรายการภาษาอังกฤษ 

ผลการสืบค้นคำ “สัตว์ปีก” 

คำที่ค้น ปรากฏตัวอักษรสีแดง
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ภาพที่  15 บัตรรายการภาษาไทย 

 

3.การสืบค้นจากหลายคำ (Expert Search) 
เป็นการสืบค้นจากคำหลายคำ โดยใช้คำเชื่อมหรือบูลีน (Boolean) ต่างๆ คือ and, or, not, Adjacent และ with เข้ามาช่วยในการสืบค้น เพื่อ

จำกัดผลการสืบค้นให้ตรงความต้องการมากที่สุด 

ภาพที่  16 หน้าจอการสืบค้นจากหลายคำ (Expert Search) 

 

คำจำกัดการสืบค้น / ตรรกบูลีนท่ีใช้ในการสืบค้นมี 5 คำซึ่งแต่ละคำจะมีวิธีการใช้ท่ีแตกต่างกันและผลการ สืบค้นที่ได้ก็แตกต่างกัน ดังนี้ 

 เมื่อเช่ือมด้วย And ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่ คำหรือข้อความทั้งสองปรากฏอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะปรากฏ อยู่ต่างเขตข้อมูลหรือ
ในเขตข้อมูลเดียวกันก็ได้ 

And 

คำที่ค้น ปรากฏตัวอักษรสีแดง

ใส่คำค้นจากคำเชื่อมหลายคำ 
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ภาพที่  17  ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม And (และ) 

 

เมื่อเช่ือมด้วย Or ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำใดคำหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งที่ปรากฏอยู่ ซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ต่างเขต
ข้อมูลหรือในเขตขอมูลเดียวกนัก็ได้ 

 
                           ภาพที่  18 ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม Or (หรือ) 

 

 

Or 

ช่องเติมค้นคำเช่ือม An/และ 

ช่องเติมค้นคำเช่ือม  Or/ หรือ 
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                                     เมื่อเช่ือมด้วย Not ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำหรือ ข้อความแรกปรากฏอยู่โดยที่ระเบียนนั้นจะต้อง ไม่มีคำหรือข้อความที่
สองปรากฏอยู่ภายในเขตข้อมูลเดียวกัน  

             ภาพที่  19 ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม Not (ไม่ร่วม) 
 
 

เมือ่เช่ือมด้วย Adjacent ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่ คำหรือข้อความทั้งสองปรากฏอยู่ติดกันซึ่งคำ หรือข้อความนั้นจะต้อง
ปรากฏอยู่ในเขตข้อมลูเดียวกัน  

 

Not 

Adjacent 

ช่องเติมค้นคำเช่ือม Not/ ไมร่่วม 
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      ภาพที่  20 ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม Adjacent (ตามหลังด้วย) 

 

                              เมื่อเช่ือมด้วย With ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่คำหรือข้อความทั้งสองปรากฏอยู่ในเขตข้อมูล เดียวกันซึ่งคำหรือข้อความน้ัน  ไม่           
จำเป็นจะต้องติดกัน   

 
ภาพที่  21 ผลการสืบค้นจากคำเชื่อม With (กับ) 

With 

ช่องเติมค้นคำเช่ือม Adjacent/ ตามหลังด้วย 

ช่องเติมค้นคำเช่ือม With/ กับ 
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ภาพที่  22 ผลการสืบคน้จะปรากฏหน้าจอการใช้คำเชื่อม With (กับ)  

 
ระบบช่วยเหลือการสืบค้น ELIB Web 
 

การสืบค้นสารสนเทศ มีคำอธิบายวิธีการใช้เมนูต่างๆ ไว้โดยละเอียด เมื ่อผู ้ใช้คลิกที่  เมนู   HELP ในหน้าจอภาษาอังกฤษ หรือ  
 ในภาษาไทย หากใช้งาอยู่ที่หน้าใดๆ และเป็นหน้าจอ ภาษาใด ก็จะมีคำอธิบาย สำหรับหน้าน้ันๆ ในภาษาน้ันเช่นกันให้ทันที เช่น เมื่อ

ผู้ใช้อยู่ที่หน้า สืบค้นจากคำหรือวลี (Keyword Search) โดยเป็นเมนูภาษาไทย แล้วคลิกที ่HELP จะปรากฏหน้าจอน้ันเป็นภาษาไทย 

 

ผลการสืบค้น 

แสดงรายชื่อ
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ภาพที่  23 ภาพหน้าจอ ขณะที่อยู่หน้าจอ (Keyword Search เป็นเมนูภาษาไทย) 
 
 

 
ภาพที่  24 หน้าจอแสดงรายละเอียดของ Content ทั้งหมดในภาษาไทย 

       ค ล ิ ก ดู

รายละเอียด 

       ข อ ง แ ต่

ละเมนูได้ 
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ภาพที่  25 หน้าจอแสดงรายละเอียดของ Content ทั้งในภาษาอังกฤษ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดู

รายละเอียด 

ของแต่ละเมนู

ได้ 
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บทที่  3 ระบบการจองหนังสือผ่านเว็บไซต์ (Hold On Web) 
 

Hold on Web หรือ ระบบการจอง เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) เป็นการจอง หนังสือผ่านทาง
เครือข่าย หรือ ทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการจอง, ประวัติการยืม - คืนรายการ ค่าปรับ รวมถึงการจองทรัพยากรได้ด้วย
ตนเอง 

 
การเข้าสู่ระบบจองหนังสือ สำหรับสมาชิกใหม่ 

1.สำหรับการใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้ต้องทำการสมัครเพื่อขอ Password ในการเข้าใช้ซึ่งผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกกับ ทางห้องสมุดก่อนและต้องมี       
e-mail สำหรับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าท่ีโดยคลิกที่ For Patron ในหน้าจอ  สำหรับสมาชิก ในหน้าจอ ดังภาพที่ 29 

 

 
ภาพที่  26 หน้าจอสืบค้นสำหรับสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ใส่ข้อมลูสมาชิก  

๑.คลิกเมนสูมาชิก ๑.คลิกเมนสูมาชิก 
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2. หากผู้ใช้ต้องทำการขอรหัสผ่านใหม่ ที่ข้อความ Click here for New Password ที่หน้าจอ หรือ คลิกท่ีนี่เพื่อขอรหัสผ่านใหม่  

 
ภาพที่  27 การสมัครสมาชิกใหม่  

 

           3. จะปรากฏหนาจอการขอรหัสผ่านใหม่ดังนี้ ผู้ใช้ต้องงทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังน้ี 

                  หมายเลขสมาชิก (Patron ID) คือ รหัสสมาชิกที่ห้องสมุดออกให้ 

                      Email Address คือ email ที่สมาชิกแจ้งไว้กบเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในการสมัครสมาชิก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย คลิกที่ ตกลง (Submit) 

 

 
ภาพที่  28 การขอรหัสผ่าน หน้าจอภาษาไทย 

 

 

คลิกขอรหสัใหม ่

ใส่ขอ้มลูสมาชิก 
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 ภาพที่  29 การขอรหัสผ่าน หน้าจอภาษาอังกฤษ 

 
            จากนั้นระบบจะแจ้งว่าได้ส่งรหัสผ่านใหม่ (Password) ให้ทาง E-mail ที่กำหนดไว้  

4. เมื่อผู้ใช้ได้รับ Password เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำรหัสดังกล่าว มาทำการเข้าสู่ระบบโดยจะปรากฏ เมื่อเขาสู่ระบบสมาชิกแล้วจะ
ปรากฏข้อความดังนี้ 

ภาพที่  30 การเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิก 

 

 

 

ใส่ขอ้มลูสมาชิก 

แจ้งผลทาง E-mail 
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ขั้นตอนการจองผ่านเว็บไซต์ 
1. สืบค้นรายช่ือทรัพยากรและเลือกทรัพยากรที่ต้องการ 

 
               ภาพที่  31 หน้าจอการสืบค้นทรัพยากรหลัก 

 

2. ปรากฏหน้าบัตรรายการ (Card Screen) 

 
             ภาพที่  32 หน้าบตัรรายการ (Card Screen) 

 

 

ค้นจากรายชื่อ “ไข้หวัดนก” 

แสดงผลการสืบคน้ 
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3. คลิกที่ Copy Menu เพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือเล่มน้ัน หากหนังสือที่ต้องการมีการถูกยืมก่อนหน้านี้ จะปรากฏสัญลักษณ์ตัว  
เพื่อให้สมาชิกสามารถทำการจองได้ 

 

4. คลิกท่ีสัญลักษณ์ตัว จะปรากฏหน้าจอการจองตัวเล่มให้ใส่เลขที่สมาชิก (Patron ID) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกที่
ปุ่มจอง (Hold) เพื่อยืนยันการจอง 

       หมายเหตุ ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสผ่าน หรือ ลืมรหัสผ่าน ให้ทำการขอรหัสผ่านใหม่  

๕.   เมื่อระบบทำการจองเรียบร้อยจะปรากฏรายละเอียดการจองเช่น วันเวลาที่ทำการจอง , วันที่คาดว่าจะได้รับ , วันที่สามารถยืมได้, วันที่ 
ส้ินสุดการจอง และลำดับที่ในการจอง เมื่อตรวจสอบรายการจองแล้วให้คลิกปิดหน้าจอ (Close) 

 
การตรวจสอบสถานะของทรัพยากร (Copy Menu)  
 กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการทราบเกี่ยวกับรายการตัวเล่มของทรัพยากร ว่าหนังสือชื่อเรื่องนี้มีจำนวนกี่เล่มใน
ห้องสมุด และเล่มใดที ่สามารถยืมได้บ้างหรือกำหนดส่งของหนังสือจะนำมาคืนวันที ่เท่าไร ซึ ่ง สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้ารายการตัวเล่มนี้ 

 โดยเลือกท่ีเมนู รายการตัวเล่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยากร  

 
ภาพที่  33 ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยากร 

 

 

 

รายการตวัเล่ม 
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ภาพที่  34 รูปภาพ รายการตัวเล่ม 

 

 ภาพนี้แสดงข้อมูลบรรณานุกรมอย่างย่อๆ และยังแสดงรหัสของบาร์โค้ดของทรัพยากร (Item 
Number) ของแต่ละเล่ม, แจ้งสถานที่จัดเก็บของทรัพยากร (Location), แจ้งประเภทของทรัพยากร (Item 
Class), แจ้งสถานะภาพของทรัพยากร (Status), แสดงเลขเรียกหนังสือและจำนวนฉบับ (Call Number), แจ้ง
รายละเอียดอื่นๆ (Components) 

 

การบันทึกรายการ (Save Record)  
 เป็นเมนูสำหรับช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาสืบค้นแล้วต้องการบันทึกรายการในรูปแบบ บรรณานุกรม , 
รายการ MARC เพื่อนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับบรรณารักษ์ รูปแบบการ
ดาวน์โหลดนั้นมีดังนี้  

1. สืบค้นรายการบรรณานุกรมหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วเลือกที่ปุ่ม +บันทึกรายการ เพ่ือ
บันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม   

 

 

 

 

สถานท่ีจัดเก็บ 

รายละเอียดตัวเล่มท่ีจอง 
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       ภาพที่  35 การสืบค้นจากบรรณานุกรมหนังสือ 

2. รูปแบบการดาวน์โหลดมี 3 รูปแบบ  

 - ISO2709  

 - EndNote 

 - MARC TEXT (Marc Edit) 

3.หน้ารายการ รายการที่บันทึก สามารถเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด 
 

๔. เมื่อกดดาวน์โหลดระบบจะให้ทำการบันทึกรายการ เมื่อบันทึกรายการนั้นเรียบร้อยแล้วสามารถ
นำไปเปิด หรือแก้ไขได้    

 

ภาพที่  36 แสดงการบันทึกรายการ 

บันทึกข้อมูลตัว

เล่มที่จอง 

กำหนด Folder Save File 
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เมนูต่างๆ ของระบบสมาชิก (For Paton) 
 

ข้อมูลสมาชิก (Profile) สามารถเข้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

               สมาชิกสามารถเลือกดูข้อมูลสมาชิกที่ได้ทำการลงเอาไว้กับห้องสมุดได้ที่เมนู ข้อมูลสมาชิก เมื่อ
เลือกที่เมนูข้อมูลสมาชิกแล้วจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลสมาชิกตามที่ได้ลงไว้กับห้องสมุด ได้แก่ รหัสสมาชิก, 
ชื่อ-นามสกุล, วันที่สมัครสมาชิก, วันที่หมดอายุ, ประเภทสมาชิก, ระดับสมาชิก, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์
โทรศัพท์สำรอง และอีเมล์ และเมนูย่อยสำหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิกและเมนูย่อยสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังภาพ
ที่ปรากฏ 

 

 
ภาพที่  37  รายการข้อมูลสมาชิก 

 

1.เปลี่ยนรหัสผ่าน 

           ในการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบรายการสมาชิกนั้น จำเป็นจะต้องมีรหัสสมาชิกและรหัสผ่านสำหรับ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยในครั้งแรกสมาชิกจะได้รับรหัสผ่านจากระบบอัตโนมัติผ่านทางอี เมล์ที่ได้ลงทะเบียน
เอาไว้กับห้องสมุด ซึ่งสมาชิกสามารถนำรหัสผ่านนั้นมาล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขเป็นรหัสผ่านที่ต้องการได้
ในภายหลัง โดยสมาชิกสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ผ่านเมนูย่อย เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อเลือกที่เมนูย่อยแก้ไข
รหัสผ่านแล้วจะปรากฏหน้าจอสำหรับแก้ไขรหัสผ่าน ประกอบด้วย รหัสผู้ใช้, รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่  
          สมาชิกจำเป็นจะต้องใส่รหัสผ่านที่ได้จากระบบอัตโนมัติก่อน จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านใหม่และยืนยัน
รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง โดยรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษร สามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรพิมพ์
เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และอักขระพิเศษต่างๆ  
 

ตรวจสอบข้อมลูสมาชิกด้วยตนเอง 
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ภาพที่  38 ตัวอย่างการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

          เมื่อกดปุ่มตกลงเพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วระบบจะแจ้งข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ            
ดังภาพทีป่รากฏ 

 

ภาพที่  39 แสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ 

 

 ในกรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่สามารถทำได้เหมือนกับการเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรก และ
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 
 

2.แก้ไขข้อมูลของสมาชิก 

 สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยคลิกที่เมนูย่อย แก้ไขข้อมูลสมาชิก เมื่อเลือกท่ีเมนูย่อยแก้ไข
ข้อมูลสมาชิกแล้ว จะปรากฏรายการข้อมูลสมาชิก ซึ่งแก้ไขได้ในบางเขตข้อมูล เช่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  
ดังภาพทีป่รากฏ 

 

เปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง 

แสดงผลการดำเนินการสำเร็จ 
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ภาพที่  40 การแก้ไขข้อมูลสมาชิกด้วยตนเอง 

            กรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเขตข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง สมาชิกจะต้อง
ติดต่อห้องสมุดเพ่ือทำการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ  
 

3.เช็คประวัติการยืม - คืน (Patron Audit)  

           สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการยืม-คืนที่ผ่านมาของตนเองได้ผ่านระบบตรวจสอบรายการ
สมาชิก โดยเลือกที่เมนู ประวัติการยืม-คืน เมื่อเลือกที่เมนูประวัติการยืม-คืนแล้ว จะปรากฏหน้าจอให้เลือก
การลำดับเขตข้อมูลประวัติการยืม-คืน โดยสามารถเลือกให้เรียงลำดับข้อมูลจาก เลขบาร์โค้ด, ชื่อเรื่อง, วันที่
ยืม และวันที่คืน หรือทั้งหมด และสามารถให้ลำดับเขตข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อยได้ ดังภาพที่
ปรากฏ 
 

 
ภาพที่  41 แสดงการเข้าเขตข้อมูลเช็คประวัติการยืม – คืน 

การแก้ไขข้อมลูของสมาชิกด้วยตนเอง 

หน้าจอการเข้าเช็ค 
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ภาพที่  42 ประวัติการยืม-คืนลำดับเขตข้อมูลตามเลขบาร์โค้ดจากน้อยไปมาก 

 

4.รายการค่าปรับ (Account) 

          สมาชิกสามารถตรวจสอบค่าปรับที่คงค้างอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบรายการ
สมาชิก โดยเลือกที่เมนู รายการค่าปรับ เมื่อเลือกที่เมนูรายการค่าปรับแล้ว จะปรากฏหน้าจอรายการค่าปรับ 
ซึ่งจะระบุข้อมูลสมาชิกอย่างย่อ, เลขบาร์โค้ด (หมายเลขประจำตัวเล่ม), ชื่อเรื่อง, กำหนดคืน, วันที่นำมาคืน, 
ชนิดของการคืน, จำนวนค่าปรับ, จำนวนค่าปรับที่ชำระ เป็นต้น ดังภาพที่ปรากฏ 
 

 
ภาพที่  43 แสดงรายการค่าปรับ 

 

ประวัตริายการยืม – คืน 

แสดงรายการค้าง
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5.รายการยืม (On Loan Item) 

          สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืมในปัจจุบันของตนเองได้ผ่านระบบตรวจสอบรายการสมาชิก โดย
เลือกที่เมนู รายการยืม จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งจะประกอบด้วย 
ข้อมูลสมาชิกอย่างย่อ, เลขบาร์โค้ด (หมายเลขประจำตัวเล่มทรัพยากร), ชื่อเรื่อง, ประเภททรัพยากร, วันที่ยืม, 
กำหนดส่ง และค่าปรับ รวมถึงเมนูย่อยสำหรับการยืมต่อทรัพยากรตามนโยบายของห้องสมุด 
 

 
ภาพที่  44 แสดงรายการยืม 

            การยืมต่อด้วยตนเอง 

         ในกรณีที่นโยบายของห้องสมุดอนุญาตให้สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อได้ด้วยตนเอง 
สมาชิกสามารถทำการยืมต่อได้ผ่านระบบตรวจสอบรายการสมาชิก โดยเข้าไปที่เมนู รายการยืม จะปรากฏ
ลิงค์สำหรับยืมต่อ (Renew) ในช่องรายการ ยืมต่อ ของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ เลือกที่ลิงค์ ยืมต่อ ดังรูปที่
ปรากฏ 

 
ภาพที่  45 ตัวอย่างลิงค์ ยืมต่อ สำหรับการยืมต่อ 

 

            เมื่อเลือกทีล่ิงค ์ยืมต่อ แล้วจะปรากฏหน้าจอสำหรับการยืนยันการยืมต่อ โดยจะแจ้งรหัสสมาชิก, 
ชื่อ-นามสกุลสมาชิก, เลขบาร์โค้ดของรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ, ชื่อรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ
, วันที่ยืมต่อ และกำหนดส่ง จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านเพ่ือยืนยัน เลือกปุ่ม Confirm 

 
ภาพที่  46 การใส่รหัสผ่านเพ่ือยืนยันการยืมต่อ 

แสดงรายการยมื

แสดงรายการยืมตอ่ 

การยืนยันการยืมต่อ 
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เมื่อกดปุ่มยืนยันแล้วจะปรากฏข้อความยืนยันการยืมต่อสำเร็จและแจ้งรายละเอียดของทรัพยากรและ
วันกำหนดส่งใหม่ ดังรูปที่ปรากฏด้านล่าง 

 

 
ภาพที่  47 รายงานข้อความยืนยันต่อสำเร็จ 

ซึ่งในบางรายการอาจไม่สามารถยืมต่อได้เนื่องจากนโยบายของห้องสมุด หรือรายการนั้นเกินกำหนด
ส่ง หากต้องการยืมต่อให้ติดต่อห้องสมุดเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
การแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด สำหรับสมาชิก 

            ในกรณีที่นโยบายของห้องสมุดอนุญาตให้สมาชิกแนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด สมาชิก
สามารถทำการแนะนำทรัพยากรที่สนใจหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู แนะนำ
ทรัพยากรเข้าห้องสมุด  และ เมนูย่อย แนะนำรายการใหม่ ซึ่งจะปรากฏเขตข้อมูลที่ควรระบุให้กับทาง
ห้องสมุด ได้แก่ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, หมายเลข ISBN, สำนักพิมพ์, ประเภททรัพยากร, URL ของทรัพยากรจาก
เว็บไซต์ต่างๆ (เว็บร้านหนังสือ, สำนักพิมพ์) เป็นต้น เมื่อกรอกข้อมูลตามเขตข้อมูลที่ทราบแล้ว ให้กดปุ่ม 
Submit ดังรูปทีป่รากฏ 

 
ภาพที่  48 การแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด 

แสดงผลการยืมต่อสำเรจ็ 

ใส่ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำ 
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โดยสมาชิกสามารถจัดการข้อมูลทรัพยากรที ่แนะนำไปแล้วได้ผ่านเมนูย่อย รายการที ่แนะนำ          
ดังรูปทีป่รากฏ 
 

 
ภาพที่  49 รายการทรัพยากรที่สมาชิกแนะนำเข้าห้องสมุดไปแล้ว 

 

7.ขั้นตอนออกจากระบบ (Log Out) ของสมาชิก 

          เมื่อสมาชิกใช้งานระบบตรวจสอบรายการสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้ง ควรทำการออกจากระบบ
ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน โดยเลือกท่ีเมนูออกจากระบบบนแถบเมนูด้านบนได้ในทุกหน้าของระบบตรวจสอบ
รายการสมาชิก เมื่อเลือกเมนูออกจากระบบแล้ว จะปรากฏข้อความ Successfully Logout ดังรูปทีป่รากฏ 
 

 
ภาพที่  50 หน้าจอยืนยันการออกจากระบบสำเร็จ 

 

รายละเอียดของ

ทรัพยากรที่แนะนำ 

ยืนยันการออกจากระบบส าเรจ็ 
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ซึ่งสามารถล็อกอินเข้ามาใหม่ได้โดยการกดที่ปุ่ม Login again หรือ เมนูระบบสมาชิกในหน้าแรกของ
ระบบ ELIB หรือเมนูสำหรับสมาชิก (For Patron) บนแถบเมนูด้านบนในหน้า OPAC หรือเมนูสมาชิกเข้าสู่
ระบบ (Member Login) บริเวณใต้เมนูทรัพยากรใหม่และทรัพยากรยอดนิยม ดังรูปที่ปรากฏ  

 

 
 

ภาพที่  51 เมนูสำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบได้เมนูทรัพยากรใหม่และทรัพยากรยอดนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

สมาชิกเข้าระบบใหม ่
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