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งานลงรายการบรรณานุกรม 

โมดูลงานลงรายการบรรณานุกรม มีเมนูการทํางานท่ีเก ีย่วกบังานลงรายการบรรณานุกรมอย่าง

ครบถว้น ประกอบดว้ยเมนูเพ่ิมรายการบรรณานุกรม  เมนูรายการบรรณานุกรม เมนูรายการตัวเล่ม เมนูยืม 

เมนู Z 39.50 เมนูพิมพ์สัน เมนูพิมพ์บาร์โค้ด เมนูนําเข้าข้อมูล เมนูส่งออกข้อมูล ซ่ึงมีวิธีการใช้งาน

ดงัต่อไปน้ี  

 3.1 เมนูเพิ่มรายการบรรณานุกรม   

 เป็นเมนูสาํหรับเพ่ิมขอ้มูลรายการบรรณานุกรม  เพ่ิมรายการตัวเล่มสามารถ โดยให้ทําการคลิก

ท่ีเมนู เพ่ิมรายการบรรณานุกรม จะแสดงหนา้จอสาํหรับการลงขอ้มูลรายการบรรณานุกรม ดงัภาพ 3.1  
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   ภาพ 3.1 หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลรายการบรรณานุกรม 

 กรอกขอ้มูลรายการบรรณานุกรม ไดด้งัน้ี 

• ช่ือเร่ือง 

• คร้ังท่ีจดัทาํ คร้ังท่ีจดัพิมพ์ 

• ช่ือเร่ืองเพ่ิม  

• ผูแ้ต่ง เพ่ิมผูแ้ต่งหลายคนได ้

• ประเภทวสัดุ/มีเดีย 

• กาํหนดออกวารสารและส่ิงพิมพต่์อเน่ือง (เลือกเฉพาะรายการวารสาร) 

• ISBN/ISSN 

• หมวดหมู่ เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

• ผูจ้ดัทาํ ผูจ้ดัพิมพ์ 

• ปีท่ีจดัทาํ ปีท่ีจดัพิมพ์ 

• สถานท่ีจดัทาํ สถานท่ีพิมพ์ 

• ลกัษณะวสัดุ/มีเดีย ลกัษณะกายภาพ 

• ช่ือชุด 

• หัวเร่ือง เพ่ิมหัวเร่ืองได ้

• เลขเรียกหนงัสือ 

• ภาษา 
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• บทคดัยอ่ สารบญั บันทึก 

• รูปภาพทรัพยากรสารสนเทศ หนา้ปกหนงัสือ ทาํการอพัโหลดรูปภาพแสดง

หนา้จอ OPAC ขนาดไม่เกนิ 500 KB  

• แนบเอกสารดิจิทลั อพัโหลดเอกสารดิจิทลั และส่ือมลัติมีเดีย โดยสามารถอพั

โหลดเกอืบทุกฟอร์แมต ดงัน้ี  ดงัน้ี .pdf .rtf .txt .odt .odp .ods .doc .xls .ppt .avi 

.mpeg .mp4 .flv .mvk .wmv .jpg .jpeg .png .gif .ogg .mp3  .wma .csv file  

• เลือกซ่อน แสดงขอ้มูลรายการบรรณานุกรมใน OPAC 

- แสดง 

       - ไม่แสดง 

• แสดงในรายการแรกใน OPAC 

- ไม่แสดงผล 

 -  แสดงผล 

• เลือก Label แสดงรายการทรัพยากรให้แสดงในหนา้จอ OPAC ไดด้งัน้ี และ

สามารถเพ่ิม Label ในโมดูลแฟ้มหลกั 

- ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 

- ทรัพยากรท่ีน่าสนใจ 

-  มลัติมีเดีย 
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   ภาพ 3.2 หนา้จอเลือกแสดงรายการแรก และเลือกสญัลกัษณ์แสดงใน OPAC 

   

  เม่ือลงรายการขอ้มูลบรรณานุกรมทั้งหมด ให้ทาํการคลิก บนัทึก หนา้จอจะแสดงรายการ

บรรณานุกรมท่ีไดบ้นัทึกเรียบร้อยขอ้มูลแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่ม Items 

   ถา้เป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นส่ิงพิมพ์ จะต้องเพ่ิม Items สามารถเพ่ิมได้โดยทําการ

คลิกท่ีไอคอน แกไ้ข ในหนา้จอแสดงรายการบรรณานุกรม ดงัภาพ 3.3 ในถดัไป 

  

ภาพ 

3.3 

หนา้จอแสดงเมนูไอคอนแกไ้ขรายการบรรณานุกรมสาํหรับทาํการเพ่ิม Items 
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หลงัจากคลิกรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการเพ่ิม Items หนา้จอแสดงเมนู เพ่ิม Items ดงั                          ภาพ 

3.4 

หนา้จอ

แสดง

เมนู 

เพ่ิม 

Items 

 

 

 

 แลว้ทาํการคลิกเมนู เพ่ิม Items หนา้จอแสดงรายการ Items ให้กรอกขอ้มูล ภาพ 3.5 
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                                             ภาพ 3.5 หนา้ต่างกรอกขอ้มูลรายการ Items 

 

 สาํหรับรายการ Items ตอ้งการกรอกขอ้มูลรายการ Items ดงัน้ี 

• รหัสบาร์โคด้ ใส่ข้อมูล 

• เลขหมู่ ใส่ขอ้มูล 

• รหัสรายการ Items ใส่ขอ้มูล 

• สถานท่ีจดัเกบ็ เลือกขอ้มูล 

• ตาํแหน่งบนชั้น ใส่ขอ้มูล 

• ประเภททรัพยากรสารสนเทศ เลือกขอ้มูล 

• สภานภาพ ใส่ขอ้มูล 

• เลขท่ีทาํรายการสัง่ซ้ือ ใส่ขอ้มูล 

• วนัท่ีทาํการสัง่ซ้ือ ใส่ข้อมูล 

• วนัท่ีไดรั้บ ใส่ขอ้มูล 

• ผูจ้ดัจาํหน่าย ตวัแทนจาํหน่วย  เลือกขอ้มูล 
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• วิธีท่ีไดรั้บมา  เลือกขอ้มูล 

• ใบส่งของ ใส่ขอ้มูล 

• วนัท่ีใบส่งของ เลือกขอ้มูล 

• ราคา 

 

เม่ือลงขอ้มูลรายการ Items เรียบร้อยแลว้ ให้ทาํการบนัทึก และถา้ตอ้งการเพ่ิม Items อีก ให้ทาํตาม

ขั้นท่ีผ่านมา จนกว่าจะเพ่ิม Items ครบ 

 

 3.2 เมนูรายการบรรณานุกรม   

  เป็นเมนูสําหรับแสดงรายการบรรณานุกรม ดังน้ี ช่ือเร่ือง ISBN / ISSN จํานวน ตัวเล่ม 

(Copies) เวลาปรับปรุงขอ้มูลรายการบรรณานุกรมล่าสุด สามารถแสดงเรียงลาํดับการแสดงผล จากรายการ 

ช่ือเร่ือง ISBN / ISSN จาํนวน ตวัเล่ม (Copies) เวลาปรับปรุงข้อมูลรายการบรรณานุกรมล่าสุด และสืบค้น

รายการบรรณานุกรมท่ีตอ้งการลบ แกไ้ข ซ่ึงมีขั้นตอนสาํหรับรายการ ลบ แกไ้ขขอ้มูลบรรณานุกรม ดงัน้ี 

  

• สืบคน้รายการบรรณานุกรมท่ีตอ้งการ โดยพิมพ์คําท่ีต้องการสืบค้นโดยเลือกจาก 

ช่ือเร่ือง/ช่ือวารสาร ผูแ้ต่ง หัวเร่ือง ISBN / ISSN ผูจ้ดัทาํ และเลือกทั้งหมด 

• เม่ือพบรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการ ถ้าต้องการลบ หรือแกไ้ขรายการ

บรรณานุกรม ให้เลือกรายการไอคอน ลบ แกไ้ข ท่ีหนา้รายการบรรณานุกรม 

• เม่ือไอคอน แกไ้ข จะแสดงหน้าแกไ้ขข้อมูลบรรณานุกรม ให้คลิกไอคอน EDIT 

มุมดา้นขวาขา้งบน หรือขา้งล่าง เพ่ือทาํการแกไ้ข 

• เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยทาํการคลิกท่ี ปรับปรุง เพ่ือบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม

ใหม่ตามท่ีไดแ้กไ้ข 

  

จากรายละเอียดการใชง้านเมนูรายการบรรณานุกรม  สามารถดูภาพตัวอย่างหน้าจอการใช้งานใน

หนา้ถดัไป 
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   ภาพ 3.6 หนา้จอแสดงรายการบรรณานุกรม 

 

 
 

     ภาพ 3.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลรายการบรรณานุกรม 
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 3.3 เมนูรายการ Items (ตวัเล่ม) 

  เป็นเมนูสําหรับแสดงรายการ Items โดยแสดงรายการ รหัสบาร์โค้ด ช่ือเร่ือง ประเภท

ทรัพยากสารสนเทศ สถานท่ีจดัเกบ็ หมวดหมู่ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด สามารถทําการลบ แกไ้ขข้อมูลรายการ 
Items ซ่ึงมีขั้นตอนการลบ แกไ้ขขอ้มูลรายการ Items ดงัน้ี 

 

• เรียกดูรายการ Items โดยพิมพร์หัสบาร์โคด้ท่ีตอ้งการ ทาํการคลิกสืบคน้ 

• เม่ือพบรายการ Items ถา้ตอ้งการลบ หรือแกไ้ขรายการ Items ให้ทําการคลิกเลือก

ไอคอน ลบ สาํหรับลบ ไอคอนแกไ้ข สาํหรับแกไ้ข หนา้รายการ Items ท่ีตอ้งการ 

• สาํหรับการแกไ้ข รายการ Items เม่ือคลิกไอคอนแกไ้ขรายการท่ีต้องการแลว้ จะ

แสดงขอ้มูล Items แลว้ทําการคลิกไอคอน EDIT ด้านขวาบนและล่าง เม่ือแกไ้ข

ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกไอคอน ปรับปรุง เพ่ือบนัทึกขอ้มูล Items ใหม่ 

 

 จากรายละเอียดการใชง้านเมนูรายการ Items (ตวัเล่ม) สามารถดูภาพตัวอย่างหน้าจอการใช้

งานดงัภาพ 3.7 และภาพ3.8 

 

 
  

    ภาพ 3.7 รายการ Items (ตวัเล่ม) 
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   ภาพ 3.8 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล Items (ตวัเล่ม) 

 

 

 3.4 เมนูรายการ Items (ตวัเล่ม) ถูกยมื 

 เป็นเมนูสาํหรับดูรายการ Items ถูกยมื โดยแสดงขอ้มูลคือ รหัสบาร์โคด้ รหัสสมาชิกช่ือเร่ือง 

วนัท่ียมื วนักาํหนดส่ง และสามารถสืบคน้รายการ Items ถูกยมืท่ีตอ้งการดูโดยใส่ขอ้มูล รหัสบาร์โคด้  

 

 
   ภาพ 3.8 หนา้จอแสดงรายการ Items (ตวัเล่ม) ถูกยืม 
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 3.5 เมนู Z 39.50  

 เป็นเมนูสําหรับการสืบค้น และถ่ายโอนรายการข้อมูลบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ จาก 

Library of Congress (http://loc.gov)ในการสืบค้น สามารถสืบค้นจากเลือกการสืบค้นจาก ช่ือเร่ือง ผูแ้ต่ง 

และISBN/ISSN สาํหรับการสืบคน้ถา้ให้ผลการสืบคน้ท่ีถูกตอ้งตรงกบัรายการท่ีต้องการ ให้เลือกการสืบค้น

จาก ISBN/ISSN สาํหรับการถ่ายโอนขอ้มูลรายการบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ จาก Library of Congress 

เข้า สู่ระบบ SENAYAN เพ่ือประโยชน์ในการลงรายการท่ีเหมือนกนั ทําให้ช่วยให้ประหยดัเวลา ซ่ึงมี

ขั้นตอนการถ่ายโอนไดด้งัน้ี  

 

• ขั้นตอนแรกสืบค้นรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการถ่ายโอน ช่ือเร่ือง ผูแ้ต่ง และ

ISBN/ISSN (แนะนาํสืบคน้จาก ISBN/ISSN ) 

• ขั้นตอนท่ีสองเม่ือได้ผลแสดงรายการบรรณานุกรมจาก Library of Congress ท่ี

ต้องการถ่ายโอน ให้ทําการถ่ายโอนเข้าสู่ระบบ SENAYAN โดยคลิกท่ี เลือก

เคร่ืองหมายถูกช่องส่ีเหล่ียมรายการบรรณานุกรม แลว้ให้คลิกท่ีไอคอน Save 

Z3950 Records to Database  

• ขั้นตอนท่ีสาม เม่ือทําการ Save แลว้ จะมีหน้าต่างเพ่ือให้คลิกตอบตกลงสําหรับ

การถ่ายโอนขอ้มูลรายการบรรณานุกรมเขา้ระบบ SENAYAN 

• ขั้นตอนสุดทา้ยเม่ือตอ้งการดูรายการบรรณานุกรมท่ีถ่ายโอน เพ่ือแกไ้ขรายการให้

เหมาะสมกบัการลงรายการบรรณานุกรมของห้องสมุดท่ีทําการถ่ายโอน สามารถ

แกไ้ขได ้โดยใชเ้มนูรายการบรรณานุกรม เลือกรายการถ่ายโอนท่ีต้องการแกไ้ข 

ทาํการแกไ้ข แลว้ทาํการบนัทึกใหม่ 

  

จากรายละเอียดการใช้งานเมนู Z 39.50 สามารถดูภาพตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานดังภาพ 

ในหนา้ถดัไป 
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  ภาพ 3.9 หนา้จอแสดงผลสืบคน้รายการบรรณานุกรมโดยใช ้ Z39.50 

 

 
 ภาพ 3.10 หนา้จอทาํการถ่ายโอนขอ้มูลรายการบรรณานุกรมเขา้ระบบ SENAYAN 

 

 
 ภาพ 3.11 หนา้จอถ่ายโอนขอ้มูลรายการบรรณานุกรมเขา้ระบบ SENAYAN 
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 ภาพ 3.12 หนา้จอแสดงผลการถ่ายโอนขอ้มูลบรรณานุกรมโดยใช ้ Z39.50 

 

 

  

 

 

 

3.6 เมนูพิมพ์ Labels 

  เป็นเมนูสาํหรับสร้าง  Labels (สันหนังสือ) และการสั่งพิมพ ์โดยมีขั้นตอนการสร้างและการ

พิมพ ์Labels ดงัน้ี 

• ทาํการคลิกเมนู พิมพ ์Labels หนา้จอแสดงรายการพิมพ ์Labels ดงัภาพ 3.13  
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    ภาพ 3.13 รายการพิมพ ์Labels 

 

• ทาํการเลือกรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการพิมพ์ Labels โดยสามารถเลือกโดยทํา

การ เช็คเคร่ืองมือ  ในช่อง    รายการท่ีตอ้งการ ถา้ต้องการสั่งพิมพ์ทั้ งหมด

ให้คลิกท่ี เลือกรายการทั้งหมด สามารถเลือกไดไ้ม่เกนิ 50 รายการ 

• เม่ือทาํการเลือกรายการตอ้งการพิมพ ์Labels ขั้นตอนถดัไปทําการคลิกเพ่ิมรายการ

พิมพ ์หนา้จอจะแสดงจาํนวนรายการเพ่ือรอการสร้าง Labels 

• ขั้นตอนต่อไปคลิก ทําการพิมพ์รายการท่ีเลือก เม่ือทําการคลิกเรียบร้อยแล้ว 

หนา้จอแสดงหนา้ต่างรายการ Labels ท่ีถูกสร้างข้ึน ต่อจากนั้นทําการคลิก ตกลง 

เพ่ือสัง่พิมพอ์อกเคร่ืองปร้ินเตอร์ต่อไป 

 และสามารถดูภาพตวัอยา่งขั้นตอนการพิมพ ์ Labels ดงัภาพ ในหนา้ถดัไป 
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ภาพ 3.14 หนา้แสดงจาํนวนรายการพิมพ ์Labels รอการสร้าง Labels 

 

 
 

 ภาพ 3.15 หนา้ต่างแสดง Labels ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือทาํการสัง่พิมพอ์อกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
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 3.7 เมนูพิมพ์บาร์โค้ด 

  เป็นเมนูสําหรับการสร้างบาร์โค้ด และสั่งพิมพ์บาร์โค้ดตามรายการ Items ท่ีต้องการ โดยมี

ขั้นตอนการสร้างและบาร์โคด้ Labels ดงัน้ี 

 

• ทาํการคลิกเมนู พิมพบ์าร์โคด้ หนา้จอแสดงรายการพิมพ ์Labels ดงัภาพ 3.16 

 

 
 

    ภาพ 3.16 แสดงรายการ Items สาํหรับพิมพบ์าร์โคด้ 

 

• ทาํการเลือกรายการ Items ท่ีต้องการพิมพ์บาร์โค้ด โดยสามารถเลือกโดยทําการ 

เช็คเคร่ืองมือ  ในช่อง    รายการท่ีต้องการ ถา้ต้องการสั่งพิมพ์ทั้ งหมดให้

คลิกท่ี เลือกรายการทั้งหมด สามารถเลือกไดไ้ม่เกนิ 50 รายการ 

• เม่ือทาํการเลือกรายการ Items ท่ีต้องการพิมพ์บาร์โค้ด ขั้นตอนถดัไปทําการคลิก

เพ่ิมรายการพิมพ ์หนา้จอจะแสดงจาํนวนรายการเพ่ือรอการสร้างบาร์โค้ด ขั้นตอน

ต่อไปคลิก ทาํการพิมพร์ายการท่ีเลือก เม่ือทําการคลิกเรียบร้อยแลว้ หน้าจอแสดง

หนา้ต่างรายการบาร์โคด้ ท่ีถูกสร้างข้ึน ต่อจากนั้นทําการคลิก ตกลง เพ่ือสั่งพิมพ์

ออกเคร่ืองปร้ินเตอร์ต่อไป 
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   ภาพ 3.17 หนา้แสดงจาํนวนรายการ Items รอการสร้างบาร์โคด้ 

 

 
 

   ภาพ 3.18 หนา้ต่างแสดงรายการบาร์โค้ด ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือทําการสั่งพิมพ์ออกเคร่ืองปร้ิน

เตอร์ 
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สมาชิกห้องสมดุ 
โมดูลสมาชิกห้องสมุด เป็นโมดูลสาํหรับการจดัการสมาชิกห้องสมุด โดยมีเมนูสาํหรับการใชง้าน

ดงัน้ี   

 

 4.1 เมนูรายการสมาชิก  

 เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายการสมาชิกห้องสมุด โดยทาํการคลิกเมนูรายการสมาชิกในหน้าโมดูล

สมาชิกห้องสมุด เม่ือทําการคลิกหน้าจอจะแสดงข้อมูลรายการสมาชิก ของแต่ละรายการสมาชิกโดยจะ

แสดงข้อมูลดังน้ีคือ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิก ประเภทสมาชิก อีเมล์ และเวลาปรับปรุงข้อมูลล่าสุด และ

สามารถทาํการ ลบ แกไ้ขขอ้มูลสมาชิก ดงัตวัอยา่ง ภาพ 4.1 

 

  

 
     

   ภาพ 4.1 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการสมาชิก 

 สําหรับสมาชิกท่ีหมดความเป็นสมาชิกภาพห้องสมุด สามารถดูรายการโดยคลิกท่ี เมนู แสดง

รายการสมาชิกท่ีหมดอาย ุหนา้จอจะแสดงรายการสมาชิกหมดอาย ุถา้ตอ้งการต่ออายสุมาชิก สามารถทําการ

ต่ออายสุมาชิกทีละรายการ และเลือกต่ออายุได้ทีละหลายรายการ สําหรับการต่ออายุสมาชิกทีละรายการ

สามารถทาํการต่ออายไุดโ้ดยคลิกท่ีไอคอน แกไ้ข รายการสมาชิกท่ีต้องการต่ออายุ ดังตัวอย่างภาพ 4.2 ใน

หนา้ถดัไป 
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  ภาพ 4.2 หนา้จอแสดงรายการสมาชิกหมดความเป็นสมาชิกภาพห้องสมุด 

  

เม่ือทาํการคลิกไอคอน แกไ้ข เรียบร้อยแลว้จะแสดงหนา้จอให้ทาํการต่ออายุสมาชิก ให้ทาํการคลิก

ไอคอน EDIT ดา้นขวาบนและล่าง ถา้ตอ้งการต่ออายสุมาชิกอตัโนมติั ให้เช็คเคร่ืองหมาย  ในช่อง    
หนา้ขยายเวลา ถา้ตอ้งการระบุเวลาต่ออายสุมาชิกให้ทาํการคลิกไอคอนปฎิทิน ในรายการ วนัหมดความเป็น

สมาชิกภาพ ทาํการเลือกวนัหมดความเป็นสมาชิกภาพ แลว้ทาํคลิกไอคอน ปรับปรุง เพ่ือบนัทึกขอ้มูลใหม่ 

ดงัตวัอยา่ง ภาพ 4.3  

 

 

   ภาพ  4.3 หนา้จอแสดงทาํการต่ออายสุมาชิกท่ีละรายการ 
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 สาํหรับการต่ออายุสมาชิกท่ีละหลายรายการสามารถทาํการต่ออายุสมาชิกไดโ้ดยคลิก ในช่อง  

  ท่ีตอ้งการต่ออาย ุหรือคลิกท่ีรายการ เลือกรายการทั้งหมด สาํหรับต่ออายสุมาชิกทั้งหมด เม่ือทาํการ

เลือกเรียบร้อยทาํการคลิกรายการ ต่ออายสุมาชิก แลว้คลิกปุ่ม ตกลง ดงัภาพ 4.4 

 

 

  ภาพ  4.4 หนา้จอแสดงทาํการต่ออายสุมาชิกท่ีละหลายรายการ 

 

 

  ภาพ  4.5 หนา้จอแสดงทาํการต่ออายสุมาชิกสาํเร็จ 

 

 4.2 เมนูเพิ่มสมาชิกห้องสมุด 

 เป็นเมนูสาํหรับการเพ่ิมสมาชิกห้องสมุด โดยสามารถเพ่ิมสมาชิกสมุด ให้ทําการคลิกเมนู เพ่ิม

สมาชิกห้องสมุด หนา้จอจะแสดงรายการให้กรอกขอ้มูลสมาชิกห้องสมุดดงัน้ี  

• รหัสสมาชิก      
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• ช่ือสมาชิก  

• วนัเกดิ  

• วนัท่ีเร่ิมเป็นสมาชิก  

• วนัหมดความเป็นสมาชิกภาพ  

• ตั้งค่าอตัโนมติั ตั้งค่าวนัหมดความเป็นสมาชิกภาพอตัโนมติั 1 ปี 

• สถานะปัจจุบนั  

• ประเภทสมาชิก  

• เพศ  ชาย  หญิง 

• ท่ีอยู่  

• รหัสไปรษณีย ์  

• เบอร์โทร  

• เบอร์โทรสาร (แฟกซ์) 

• เลขท่ีบตัรประชาชน  

• รายการบนัทึก 

• ระงบัการยมื  

• รูปภาพ อพัโหลดรูปภาพสมาชิกจาํกดัสูงสุด 500 KB 

• อีเมล์  

• รหัสผ่านใหม่ 

• ยนืยนัรหัสผ่านใหม่ 
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    ภาพ  4.6 หนา้จอเพ่ิมสมาชิกห้องสมุด 

 

 4.3 เมนูประเภทสมาชิก 

  เป็นเมนูสําหรับสร้าง เพ่ิม แกไ้ข ลบประเภทสมาชิกห้องสมุด โดยทําการคลิกเมนูประเภท

สมาชิก หนา้จอจะแสดงรายการประเภทสมาชิก และมีขอ้มูลแต่ละประเภทสมาชิกดงัน้ี  

1) ประเภทสมาชิก 2) สิทธิการยมื 3) ระยะเวลาความเป็นสมาชิกภาพ (วนั) 4) สิทธิการยมืต่อ  

5) ปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด และสามารถทาํการ ลบ แกไ้ขประเภทสมาชิกได ้ดงัตวัอยา่งภาพ 4.7 ในหนา้ถดัไป 
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    ภาพ 4.7 แสดงรายการประเภทสมาชิก 

 

 ถา้ตอ้งการเพ่ิมประเภทสมาชิกใหม่ สามารถทาํการเพ่ิมโดยคลิกรายการเพ่ิมประเภทสมาชิกใหม่ใน

ภาพ 4.7 เม่ือทาํการคลิกเรียบร้อย หนา้จอจะแสดงรายการให้กรอกขอ้มูลประเภทสมาชิกดงัน้ี 

• ช่ือประเภทสมาชิก  

• สิทธิการยืม  จาํนวนท่ีให้ยืม 

• ระยะเวลาในการยืม(วนั)  
• ทาํการจอง  ตั้งค่า 

• จาํกดัการจอง  จาํนวนคร้ัง 

• ระยะเวลาความเป็นสมาชิกภาพ(วนั)  

• สิทธิการยืมต่อ จาํนวนคร้ัง 

• ค่าปรับต่อวนั 

• ระยะเวลายืมเกนิกาํหนด  
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     ภาพ 4.8 หนา้จอเพ่ิมประเภทสมาชิก 
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 4.4 เมนูนําเข้าข้อมูล 

  เป็นเมนูสาํหรับนาํเขา้ขอ้มูลสมาชิกห้องสมุดจาก  แฟ้ม CSV. ท่ีได้ทําการส่งออกข้อมูลสําหรับ

สาํรองขอ้มูลสมาชิกห้องสมุดไวท่ี้อ่ืน 

  

 4.5 เมนูส่งออกข้อมูล 

  เป็นเมนูสาํหรับส่งออกขอ้มูลสมาชิกห้องสมุดเป็นแฟ้ม CSV. ไปไวท่ี้อ่ืนสําหรับทําการสํารอง

ขอ้มูลสมาชิกห้องสมุด 

 

    ภาพ 4.9 หนา้จอนาํเขา้ขอ้มูลสมาชิกห้องสมุด 

 

 
     

    ภาพ 4.10 หนา้จอส่งออกขอ้มูลสมาชิกห้องสมุด 
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 4.6 เมนูบัตรสมาชิก 

  เป็นเมนูสาํหรับการพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุดโดยมีขั้นตอนวิธีการพิมพ์เหมือนกบัการพิมพ ์
Labels การพิมพ์บาร์โค้ด โดยข้อมูลบัตรสมาชิกห้องสมุดประกอบด้วย รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกประเภท

สมาชิก และรูปภาพสมาชิก ดงัภาพ 4.10 

 

 
 

    ภาพ 4.10 แสดงสร้างบตัรสมาชิกห้องสมุด 
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งานยืม-คนื 

 

โมดูลงานยมื-คืน เป็นสาํหรับทาํการการยมื – คืนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับสมาชิกประกอบดว้ย

เมนู 1) เมนูเร่ิมรายการสมาชิก 2) เมนูคืนอย่างรวดเร็ว 3) เมนูสิทธิการยืม 4) เมนูประวติัการยืม 5) เมนู

รายการยมืเกนิกาํหนด 6) เมนูรายการจอง โดยสามารถใชง้านดงัต่อไปน้ี  

 

 5.1 เมนูเร่ิมรายการสมาชิก 

 เป็นเมนูสาํหรับทาํการยมื – คืน ทรัพยากรสารสนเทศสําหรับสมาชิกห้องสมุด โดยสามารถทํา

การยมื – คืนได ้โดยคลิกเมนู เร่ิมรายการสมาชิก ในหนา้โมดูลงานยมื-คืน หนา้จอจะแสดงรายการใช้ใส่รหัส

สมาชิกหรือยงิบาร์โคด้ดงัภาพ 5.1  

 

 
     ภาพ 5.1 หนา้จอเร่ิมรายการสมาชิก 

 

 เม่ือทาํการใส่รหัสสมาชิกหรือยงิบาร์โคด้เรียบร้อยแลว้ หนา้จอแสดงรายการข้อมูลสมาชิก และ

เมนูยอ่ยสาํหรับการใชง้านดงัน้ี 

             ขอ้มูลสมาชิกห้องสมุด 1) ช่ือสมาชิก 2) รหัสสมาชิก 3) อีเมล ์4) ประเภทสมาชิก 

5) วนัท่ีเร่ิมเป็นสมาชิก 6) วนัหมดความเป็นสมาชิกภาพ 

 เมนูยอ่ยการใชง้านมีดงัน้ี 

• เมนูยมื   

• เมนูปัจจุบนัยมื 

• เมนูทาํการจอง 

• เมนูค่าปรับ 
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• ประวติัการยมื 

สามารถดูตวัอยา่งหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลสมาชิกทาํการยืม – คืน ดงัภาพ 5.2 

 

 
    ภาพ 5.2 หนา้จอแสดงขอ้มูลสมาชิกทาํการยมื – คืน  

 สําหรับการทําการคืน และขยายเวลาคืน สามารถทําได้โดยคลิกท่ีเมนู ปัจจุบันยืม จะมีไอคอน 

สําหรับทําการคืน และไอคอน  สําหรับขยายเวลาคืนในภาพ 5.2 และเม่ือทํารายการเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ให้ทาํการการคลิกรายการ เสร็จส้ินการทาํรายการ ทุกคร้ังเพ่ือออกจากการทําการยืม – คืนของ

สมาชิกห้องสมุด 

  

  

 

 

 

 

 5.2 เมนูคืน 

  เป็นเมนูสาํหรับทาํการคืนรายการ Items ท่ีถูกยมืโดยสมาชิกห้องสมุดสามารถทําการคืนได้โดย

คลิกเมนู คืน หนา้จอจะแสดงให้ทาํการใส่รหัสบาร์โคด้ หรือใชย้งิบาร์โคด้ของรายการ Itemsท่ีทําการคืน ดัง

ภาพ 5.3 
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     ภาพ 5.3 หนา้จอทาํการคืน รายการ Items 

 

 5.3 เมนูสิทธิการยมื 

  เป็นเมนูสาํหรับการกาํหนดสิทธิในการยมื โดยสามารถทาํการกาํหนดสิทธิโดยคลิก เมนู การยืม 

แลว้ทาํการคลิกรายการ เพ่ิมสิทธิการยมืใหม่ หนา้จอจะแสดงรายการให้ใล่ข้อมูล และตั้ งค่าการกาํหนดสิทธิ

ในการยมื ดงัต่อไปน้ี 

• เลือกขอ้มูลกาํหนดสิทธิ 
• ประเภทสมาชิก  

• ประเภททรัพยากรสารสนเทศ  

• ประเภทวสัดุ/มีเดีย 

• ใส่ขอ้มูลกาํหนดสิทธิ 

• สิทธิการยืม ใส่จาํนวน Items 

• ระยะเวลายืม ใส่จาํวนวนวนั 

• ค่าปรับต่อวนั  
• ระยะเวลายืมเกนิกาํหนด 
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     ภาพ 5.4 หนา้จอกาํหนดสิทธิการยมื 

 

 5.4 เมนูประวัตกิารยืม 

  เป็นเมนูแสดงประวติัการยืม – คืน ของสมาชิกห้องสมุด สามารถดูประวติัการยืมโดยทําการ

คลิกเมนู ประวติัการยืม หน้าจอจะแสดงประวติัการยืม – คืน ดังน้ี 1) รหัสสมาชิก 2) ช่ือสมาชิก 3) รหัส

บาร์โคด้ 4) ช่ือเร่ือง 5) วนัท่ียมื 6) วนักาํหนดส่ง 7) สถานภาพ ดงัตวัอยา่งภาพ 5.5 

 

    ภาพ 5.5 หนา้จอแสดงประวติัการยมื 
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 5.5 เมนูรายการยมืเกินกําหนด 

  เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายการสมาชิกยืมเกนิกาํหนด โดยสามารถดูรายการยืมเกนิกาํหนด โดย

ทาํการคลิกเมนู  รายการยืมเกนิกาํหนด  หน้าจอจะแสดงแสดงข้อมูลรายการยืมเกนิกาํหนดทั้ งหมด และ

สามารถทําการกาํหนดให้แสดงผลตามท่ีต้องการได้ รวมทั้ งทําการสั่งพิมพ์รายการยืมเกนิกาํหนด โดย

สามารถกาํหนดการแสดงผล และแสดงขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

                                           กาํหนดการแสดงผล 

• ใส่รหัสหรือช่ือสมาชิกห้องสมุด 

• เลือกช่วงเวลาการยืม และวนัครบกาํหนด 

                                          กาํหนดแสดงจาํนวนรายการสมาชิกยมืเกนิกาํหนดต่อหนา้ 

• แสดงขอ้มูลรายการยืมเกนิกาํหนด 

• รหัสสมาชิก 

• ช่ือสมาชิก 

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ือง 

• จาํนวนวนัยมืเกนิกาํหนด 

• วนัท่ียมื 

• วนักาํหนดส่ง 

 
 

    ภาพ 5.6 หนา้แสดงรายการสมาชิกยมืเกนิกาํหนด 
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 5.6 เมนูรายการจอง 

   เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายการจองรายการ Items สาํหรับสมาชิกท่ีต้องการยืมต่อจากสมาชิก

คนอ่ืนท่ีไดท้าํการยมือยู ่โดยสามารถดูรายการจอง โดยทําการคลิกเมนู รายการจอง หน้าจอจะแสดงแสดง

ขอ้มูลรายการจองทั้งหมด และสามารถทําการกาํหนดให้แสดงผลรายการจองตามท่ีต้องการได้ รวมทั้ งทํา

การสัง่พิมพร์ายการจอง โดยสามารถกาํหนดการแสดงผล และแสดงขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

   กาํหนดการแสดงผล 

• รหัสหรือช่ือสมาชิกห้องสมุด 

• ช่ือเร่ือง/ISBN 

• กาํหนดช่วงวนัจอง ถึงวนัท่ี 

   แสดงขอ้มูลรายการจอง 

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ือง 

• ช่ือสมาชิก 

• วนัท่ีทาํการจอง 

 

    ภาพ 5.7 หนา้จอแสดงรายการจอง 
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งานตรวจสอบรายการตัวเล่ม 
 เป็นโมดูลสาํหรับการตรวจสอบรายตวัเล่มของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด และสามารถทําการลบ

รายการตวัเล่ม ท่ีสูญหายหรือตอ้งการทาํการลบ และแสดงรายการยมื และจอง โดยมีเมนูการใชง้านดงัน้ี 

 6.1 เมนูประวัตติรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 เป็นเมนูดูประวติัรายงานการตรวจสอบรายการตวัเล่มท่ีไดท้าํมากอ่นหนา้น้ี และปัจจุบนักาํลงั

ตรวจสอบอยู ่ สามารถดูประวติัตรวจสอบรายการตวัเล่ม โดยทาํการคลิกเมนู ประวติัตรวจสอบรายการตวั

เล่ม  หนา้จอจะแสดงขอ้มูลดงัน้ี  

• ช่ือ ช่ือตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

• เร่ิมต้นวนัท่ี วนัเร่ิมตน้ทาํการตรวจสอบ 

• ถึงวนัท่ี ตรวจสอบถึงวนัท่ี 

• รายงาน แฟ้มเอกสาร html รายงานตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 

 
 

   ภาพ 6.1 หนา้จอแสดงประวติัตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 

 

  

 6.2 เมนูสร้างรายงานตรวจสอบ 

 เป็นเมนูเร่ิมตน้ทาํการตรวจสอบรายการตวัเล่ม โดยมีรายการให้สร้างรายการตรวจสอบตัวเล่ม 

ดงัต่อไปน้ี 
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• ช่ือ  สร้างช่ือสาํหรับการตรวจสอบ 

• ประเภทวสัดุ/มีเดีย  เลือกประเภทวสัดุ/มีเดีย สาํหรับทาํการตรวจสอบ 

• ประเภททรัพยากสารสนเทศ เลือกประเภททรัพยากสารสนเทศ สาํหรับ 

    การตรวจสอบ 

• สถานท่ีจดัเกบ็ เลือกสถานท่ีจดัเกบ็ สาํหรับทาํการตรวจสอบ 

• ท่ีตั้ง/สถานท่ี ใส่ขอ้มูลอา้งถึงรายการตวัเล่มในโมดูลบรรณานุกรม 

• หมวดหมู่ ทาํการใส่ขอ้มูลเลือกหมวดหมู่สาํหรับการตรวจสอบ 

 

 

 

    ภาพ 6.2 หนา้จอเร่ิมทาํรายการตรวจสอบ 
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   ภาพ 6.3 หนา้จอตวัอยา่งทาํการตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 

 เม่ือทาํการสร้างการตรวจสอบรายการตวัเล่มเรียบร้อยแลว้จะปรากฏเมนูเพ่ิมเติมสําหรับการทํา

การตรวจสอบรายการตวัเล่มต่อไป โดยมีเมนูดงัต่อไปน้ี 

• ปัจจุบนัใชก้ารตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

• รายงานตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

• ทาํการลบรายการตวัเล่ม 

• รายการตวัเล่มสาํหรับการลบ 

• แสดงรายละเอียดท่ีไดท้าํการตรวจสอบ 

• รายการตวัเล่มตรวจสอบรายการตวัเล่มอีกคร้ัง 

โดยสามารถดูมีวิธีการใชง้านแต่ละเมนูไดใ้นหัวขอ้ถดัไป 
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 6.3 ปัจจุบนัใช้การตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 เป็นเมนูสําหรับเปล่ียนสถานะรายการตัวเล่มท่ีได้ทําการตรวจสอบเพ่ือทําการลบให้เปล่ียน

สถานะเป็นยงัคงอยู่ เพ่ือไม่ให้รายการตัวเล่มถูกลบในขั้นตอนทําการลบรายการตัวเล่มของการ

ตรวจสอบรายการตวัเล่ม โดยทาํใส่รหัสบาร์โค้ด/ใช้ยิงบาร์โค้ดในช่องกรอกรายการ แลว้คลิกปุ่ม 

เปล่ียนสถานะ รายการตวัเล่มจะแสดงขอ้มูลรายการตัวเล่มยงัมีรายการอยู่ โดยแสดงรายการข้อมูล

ดงัน้ี 

 

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ือง 

• ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

• หมวดหมู่ 

• สถานะ ยงัมีรายการอยู่ 

 

 
 

 ภาพ 6.4 หนา้จอแสดงปัจจุบนัใชก้ารตรวจสอบรายการตวัเล่ม 
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 6.4 เมนูรายงานตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

  เป็นเมนูสาํหรับรายงานผลการตรวจสอบรายการตัวเล่ม โดยทําการคลิกเมนูตรวจสอบรายการ

ตวัเล่ม หนา้จอจะแสดงขอ้มูลตรวจสอบรายการตวัเล่ม ดงัตวัอยา่งภาพ 6.5  

 

 
 

    ภาพ 6.5 หนา้จอรายงานตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 

 6.5 เมนูทําการลบรายการตวัเล่ม 

 เป็นเมนูขั้นตอนสุดท้ายสําหรับการตรวจสอบรายการตัวเล่ม ขั้นตอนน้ีต้องทําการตรวจสอบ

รายการตัวเล่มให้แน่ใจกอ่นท่ีจะทําการลบรายการตัวเล่ม เน่ืองจากถ้าทําการลบรายการตัวเล่มเสร็จส้ิน

รายการตวัเล่มจะถูกลบทั้งหมด สาํหรับการใชเ้มนูน้ีใชส้าํหรับลบรายการตวัเล่มท่ีสูญหายหรือต้องการลบ ท่ี

แสดงในขอ้ 6.6 เมนูรายการตวัเล่มสําหรับการลบโดยสามารถทําการลบรายการตัวเล่มได้ โดยคลิกเมนูทํา

การลบรายการตวัเล่ม จะแสดงหนา้จอทาํการลบรายการตวัเล่ม ดงัภาพ 6.6 แลว้ทําการคลิก ในช่อง   

แลว้คลิกทาํการลบรายการตวัเล่ม  
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    ภาพ 6.6 ทาํการลบรายการตวัเล่ม 

 

 6.6 เมนูรายการตวัเล่มสําหรับการลบ 

  เป็นเมนูสําหรับแสดงตัวเล่มสําหรับการลบในการตรวจสอบรายการตัวเล่มท่ีสูญหายหรือ

ตอ้งการลบ สามารถดูรายการตัวเล่มสําหรับการลบ โดยคลิกเมนูรายการตัวเล่มสําหรับการลบ หน้าจอจะ

แสดงรายการตวัเล่มสาํหรับการลบ ดงัตวัอยา่งภาพ 6.7 

 

 
    ภาพ 6.7 หนา้จอแสดงรายการตวัเล่มสาํหรับการลบ 
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 6.7 รายงานข้อผดิพลาดการตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 เป็นเมนูรายงานขอ้ผิดพลาดการทําการตรวจสอบรายการตัวเล่ม โดยทําการคลิกเมนู รายงาน

ขอ้ผิดพลาดการตรวจสอบรายการตวัเล่ม หนา้จอจะแสดงรายงานขอ้มูลผิดพลาด ดงัตวัอยา่งภาพ 6.8 ในหน้า

ถดัไป 

 

 
   

   ภาพ 6.8 หนา้จอรายงานขอ้ผิดพลาดการตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 

 6.8 เมนูปรับปรุงข้อมูลตรวจสอบรายการตวัเล่ม 

 เป็นเมนูสําหรับทําการปรับปรุงข้อมูลตรวจสอบรายการตัวเล่ม เพ่ือให้ข้อมูลการตรวจสอบ

รายการตวัเล่มเป็นปัจจุบนั โดยยงัอยูร่ะหว่างกระบวนการตรวจสอบรายการตวัเล่ม  ซ่ึงปัจจุบันข้อมูลรายการ

ตวัเล่มยงัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ เน่ืองจากรายการตัวเล่มถูกสร้าง และมีการยืมโดยสมาชิกอยู่ตลอดเวลา จึง

จาํเป็นตอ้งทาํการตรวจสอบรายการตวัเล่มทุกคร้ังท่ีเข้ามาใช้งาน จนกว่าเสร็จการตรวจสอบรายการตัวเล่ม 

ซ่ึงสามารถทาํการตรวจสอบรายการตวัเล่มได ้โดยคลิกเมนู ปรับปรุงขอ้มูลตรวจสอบรายการตัวเล่ม หน้าจอ

แสดงให้ทาํการคลิกรายการ ตรวจสอบอีกคร้ัง เม่ือทาํการคลิกเรียบร้อย รายการจะปรับปรุงข้อมูลตรวจสอบ

รายการตวัเล่มให้เป็นปัจจุบนั 
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   ภาพ 6.9 หนา้จอปรับปรุงขอ้มูลตรวจสอบรายการตวัเล่ม 
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รายงาน 

โมดูลรายงานเป็นโมดูลสาํหรับการออกรายงาน และสถิติ ของการใชง้านส่วนต่างๆ แต่ละโมดูล 

โดยสามารถมีเมนูการใชง้านไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 7.1 เมนูสรุปสถิตทิรัพยากรสารสนเทศ 

 เป็นเมนูสําหรับการแสดงรายงาน และสถิติเก ีย่วกบัข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของ

ห้องสมุดทั้งหมด โดยทาํการคลิกเมนู สรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศ เม่ือทําการคลิกเรียบร้อยแลว้ หน้าจอ

จะแสดงรายงานสรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศดงัน้ี 

• ช่ือเร่ืองทั้งหมด 

• รายการตวัเล่มทั้งหมด 

• รายการช่ือเร่ืองแบ่งตามประเภทวสัดุ/มีเดีย 

• รายการตวัเล่มทั้งหมดแบ่งตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

• ช่ือเร่ือง 10 ลาํดบัแรกท่ีถูกยมืมากท่ีสุด 

 

 
  

   ภาพ 7.1 หนา้จอขอ้มูลรายงานสรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศ 



 43 

  

 สาํหรับหนา้จอแสดงสรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศสามารถทาํการดาวน์โหลดเอกสาร และทํา

การสัง่พิมพไ์ด ้โดยคลิกท่ีรายการ รายงานดาวน์โหลดเอกสารดิจิทัล ในภาพ 7.1 โดยสามารถดาวน์โหลด 

และทาํการสัง่พิมพไ์ดด้งัตวัอยา่งภาพ 7.2 

 

 
 

  ภาพ 7.2 หนา้จอทาํการพิมพร์ายงานสรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 7.2 เมนูรายงานยมื 

  เป็นเมนูสาํหรับการแสดงรายงาน และสถิติเก ีย่วกบัการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

โดยทาํการคลิกเมนู รายงานยมื เม่ือทาํการคลิกเรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะแสดงรายงานยมืดงัน้ี 

• รายการยมืทั้งหมด 

• รายการยมืแบ่งตามประเภทวสัดุ/มีเดีย 

• รายการยมืแบ่งตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

• รายการท่ีสามารถยมืออกทั้งหมด 

• รายการยมืเฉล่ียต่อวนั 

• รายการยอดทั้งหมด 

•  สมาชิกท่ียงัไม่เคยยมื 

• รายการยมืเกนิกาํหนดทั้งหมด 
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 และสามารถทําการดาวน์โหลด และทําการสั่งพิมพ์รายงานยืมเหมือนกบัเมนูสรุปสถิติ

ทรัพยากรสารสนเทศในขอ้ 7.1  

 

 
 

    ภาพ 7.3 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายงานการยมื  

  

 7.3 เมนูงานสมาชิก 

 เป็นเมนูสําหรับการแสดงรายงาน และสถิติเก ีย่วกบัสมาชิกห้องสมุดโดยทําการคลิกเมนู 

รายงานสมาชิก เม่ือทาํการคลิกเรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะแสดงรายงานสมาชิกดงัน้ี 

 

• สมาชิกทั้งหมด 

• สมาชิกใชบ้ริการยมืทั้งหมด 

• สมาชิกทั้งหมดแบ่งตามประเภทสมาชิก 

• สมาชิกท่ีหมดความเป็นสมาชิกภาพห้องสมุด 

• 10 ลาํดบัแรกสาํหรับสมาชิกท่ีใชบ้ริการยมืมากท่ีสุด 

 การดาวน์โหลด และทาํการสัง่พิมพร์ายงานสมาชิกมีขั้นตอนเช่นเดียวขอ้ 7.1 และ 7.2 
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    ภาพ 7.4 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายงานสมาชิก 

 

  

 

 

 

 7.4 เมนูเลือกรูปแบบการแสดงผลรายงาน 

  เป็นเมนูแสดงผลรายงานสําหรับให้เลือกรูปแบบ หรือกลุ่มให้แสดงผลรายงานตามท่ีต้องการ 

โดยทําการคลิกเมนู เลือกรูปแบบการแสดงผลรายงาน เม่ือคลิกเรียบร้อยแลว้ หน้าจอจะแสดงให้เลือก

รายการรูปแบบการแสดงผล  และสามารถออกรายงาน และทาํการสัง่พิมพไ์ดด้งัน้ี 

 

• หมวดหมู่     รายงานจาํนวนช่ือเร่ือง และตวัเล่มแบ่งตามหมวดหมู่ยอ่ยระบบดิวอ้ี 

• ประเภทวสัดุ/มีเดีย  รายงานจาํนวนช่ือเร่ือง และตวัเล่มแบ่งตามประเภทวสัดุ/มีเดีย   

• ประเภททรัพยากรสารสนเทศ รายงานจาํนวนช่ือเร่ือง และตัวเล่มแบ่งตามประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศ 

• ภาษา รายงานจาํนวนช่ือเร่ือง และตวัเล่มแบ่งตามภาษา 
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    ภาพ 7.5 หนา้จอแสดงเลือกรูปแบบ และการแสดงผลรายงาน 

 

  

 7.5 เมนูรายการช่ือเร่ือง 

  เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานรายการช่ือเร่ืองของทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถเลือกระบุ 

หรือจดักลุ่มการออกรายงานช่ือเร่ือง ออกรายงานตาม 1) ช่ือเร่ือง/ISBN 2) ผูแ้ต่ง 3) หมวดหมู่ 4) ประเภท

วสัดุ/มีเดีย 5) ภาษา 6) สถานท่ีจดัเกบ็ และสามารถกาํหนดการแสดงผลจํานวนรายการช่ือเร่ืองในแต่ละหน้า

ได ้ซ่ึงมีผลการแสดงขอ้มูลรายการช่ือเร่ืองดงัน้ี  

• ช่ือเร่ือง 

• จาํนวนตวัเล่ม 

• ISBN/ISSN 

• เลขหมู่ 

 และสามารถสัง่พิมพร์ายงานรายการช่ือเร่ืองโดยคลิกรายการ พิมพ์หน้าปัจจุบัน ต่อจากนั้นระบบจะ

ให้ทาํการพิมพร์ายงานต่อไป 
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    ภาพ 7.6 หนา้จอแสดงรายงานรายการช่ือเร่ือง 

  

  

  

 7.6 เมนูรายการตวัเล่ม 

  เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานรายการตัวเล่มของทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถเลือกระบุ 

หรือจดักลุ่มการออกรายงานช่ือเร่ือง ออกรายงานตาม 1) ช่ือเร่ือง/ISBN 2) ผูแ้ต่ง 3) หมวดหมู่ 4) ประเภท

วสัดุ/มีเดีย 5) สถานภาพ 6) สถานท่ีจดัเกบ็ และสามารถกาํหนดการแสดงผลจํานวนรายการตัวเล่มในแต่ละ

หนา้ได ้ซ่ึงมีผลการแสดงขอ้มูลรายการตวัเล่มดงัน้ี  

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ือง 

• ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

• สถานภาพ 

• เลขหมู่ 
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 และสามารถสัง่พิมพร์ายงานรายการตวัเล่ม ขั้นตอนเดียวกบัขอ้ 7.5 

 

 
 

    ภาพ 7.7 หนา้จอแสดงรายงานรายการตวัเล่ม 

 

  

 

 

 7.7 เมนูสถิตกิารยมืรายการตวัเล่ม 

  เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานสถิติการยมืรายการตวัเล่มทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถเลือก

ระบุ หรือจดักลุ่มการออกรายงานสถิติยมืรายการตวัเล่ม ออกรายงานตาม 1) ช่ือเร่ือง/ISBN 2) รหัสบาร์โค้ด 

3) ปี ซ่ึงมีผลการแสดงจาํนวนขอ้มูลรายการตวัเล่มดงัน้ี  

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ือง 

• แบ่งจาํนวนการยมืรายการตวัเล่มตามเดือน มกราคม – ธนัวาคม  

  และสามารถสัง่พิมพร์ายงานรายการตวัเล่ม ขั้นตอนเดียวกบัขอ้ 7.5 และ 7.6  
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   ภาพ 7.8 หนา้จอแสดงรายงานสถิติการยมืรายการตวัเล่ม 
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 7.8 เมนูรายการยมืแบ่งตามหมวดหมู่ 

  เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานจาํนวนยมืรายการตวัเล่มแบ่งตามหมวดหมู่ โดยสามารถเลือกระบุ 

หรือจัดกลุ่มการออกรายงานยืมแบ่งตามหมวดหมู่ ออกรายงานตาม 1) หมวดหมู่ 2) ประเภททรัพยากร

สารสนเทศ 3) ปี ซ่ึงมีผลการแสดงจาํนวนขอ้มูลรายการตวัเล่มดงัน้ี  

• หมวดหมู่ 

• แบ่งจาํนวนการยมืรายการตวัเล่มตามเดือน มกราคม – ธนัวาคม  

  และสามารถสัง่พิมพร์ายงานรายการตวัเล่ม ขั้นตอนเหมือนกบัหัวขอ้ท่ีผ่านมา 

 

 
 

  ภาพ 7.9 หนา้จอแสดงรายงานจาํนวนรายการยมืรายการตวัเล่มแบ่งตามหมวดหมู่ 
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 7.9 เมนูรายการสมาชิก 

  เป็นเมนูสําหรับแสดงรายงานรายการสมาชิก โดยสามารถเลือกระบุ หรือจัดกลุ่มการออก

รายงานรายการสมาชิกห้องสมุดตามตอ้งการ โดยสามารถเลือกออกรายงานไดด้งัน้ี  

• ประเภทสมาชิก 

• รหัสสมาชิก/ช่ือสมาชิก 

• เพศ 

• ท่ีอยู ่

• เร่ิมเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 

• ถึงวนัท่ี 

• บนัทึกแต่ละหนา้ 

    เม่ือทาํการเลือกการแสดงผลรายงานรายการสมาชิก จะแสดงขอ้มูลรายการสมาชิกคือ 

• รหัสสมาชิก 

• ช่ือสมาชิก 

• ประเภทสมาชิก 

 

 
 

    ภาพ 7.10 หนา้จอแสดงรายงานขอ้มูลรายการสมาชิก 
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 7.10 เมนูรายการยืมโดยสมาชิก 

   เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานรายการยืมรายการตัวเล่มของสมาชิกห้องสมุด โดยสามารถ

เลือกระบุ หรือจดักลุ่มการออกรายงานรายการยมืโดยสมาชิกตามต้องการ โดยสามารถเลือกออกรายงานได้

ดงัน้ี  

• รหัสสมาชิก/ช่ือสมาชิก 

• ยมืเม่ือวนัท่ี 

• ยมืไดถึ้งวนัท่ี 

• บนัทึกแต่ละหนา้ 

 เม่ือทาํการเลือกการแสดงผลรายงานรายการยืมรายการตัวเล่มของสมาชิกห้องสมุด จะแสดงข้อมูล

รายงาน คือ 

• รหัสสมาชิก 

• ช่ือสมาชิก 

• อีเมล ์

• เบอร์โทร 

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ 

• วนัท่ียมื 

• วนัท่ีกาํหนดส่ง 

 

 
   ภาพ 7.11 หนา้จอแสดงรายงานขอ้มูลรายการยมืรายการตวัเล่มของสมาชิก 
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 7.11 เมนูประวัตกิารยมื 

   เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานประวติัการยืมรายการตัวเล่มของสมาชิกห้องสมุด โดยสามารถ

เลือกระบุ หรือจดักลุ่มการออกรายงานประวติัการยมืโดยสมาชิกตามตอ้งการ โดยสามารถเลือกออกรายงาน

ไดด้งัน้ี 

• รหัสสมาชิก/ช่ือสมาชิก 

• ช่ือเร่ือง 

• รหัสบาร์โคด้ 

• ยมืไดถึ้งวนัท่ี 

• ยมืไดถึ้งวนัท่ี 

• สถานภาพ  

• บนัทึกแต่ละหนา้ 

 เม่ือทําการเลือกการแสดงผลรายงานประวติัการยืมรายการตัวเล่มของสมาชิกห้องสมุด จะแสดง

ขอ้มูลรายงาน คือ 

• รหัสมาชิก 

• ช่ือสมาชิก 

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ 

• วนัท่ียมื 

• วนัท่ีกาํหนดส่ง 

• สถานภาพ 
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   ภาพ 7.12 หนา้จอแสดงรายงานประวติัการยมืรายการตวัเล่มของสมาชิก 

 

 7.12 เมนูรายการยืมเกินกําหนด 

  เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานรายการยืมรายการตัวเล่มเกนิกาํหนดของสมาชิกห้องสมุด โดย

สามารถเลือกระบุ หรือจัดกลุ่มการออกรายงานรายการยืมเกนิกาํหนดตามต้องการ โดยสามารถเลือกออก

รายงานไดด้งัน้ี 

• รหัสสมาชิก/ช่ือสมาชิก 

• ยมืไดถึ้งวนัท่ี 

• ยมืไดถึ้งวนัท่ี 

• บนัทึกแต่ละหนา้ 

 เม่ือทําการเลือกการแสดงผลรายงานประวติัการยืมรายการตัวเล่มของสมาชิกห้องสมุด จะแสดง

ขอ้มูลรายงาน คือ 

• รหัสมาชิก 

• ช่ือสมาชิก 

• อีเมล ์
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• เบอร์โทร 

• รหัสบาร์โคด้ 

• ช่ือเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ 

• ราคา 

• จาํนวนวนัยนืเกนิกาํหนด 

• วนัท่ียมื 

• วนัท่ีกาํหนดส่ง 

 และสามารถสัง่พิมพร์ายงานรายการยมืเกนิโดยคลิกรายการ พิมพ์หน้าปัจจุบัน ต่อจากนั้นระบบจะ

ให้ทาํการพิมพร์ายงานต่อไป 

 

 
    

    ภาพ 7.13 หนา้จอแสดงรายงานรายการยมืเกนิกาํหนด 
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 7.13 เมนูการใช้งานระบบของผู้ปฏิบัตงิาน 

  เป็นเมนูสาํหรับแสดงรายงานการใชง้านระบบของผูป้ฏิบติังานในระบบ โดยสามารถเลือกระบุ 

หรือจดักลุ่มการออกรายงานรายการยืมเกนิกาํหนดตามตอ้งการ โดยสามารถเลือกออกรายงานไดด้งัน้ี 

• ใชง้านเม่ือวนัท่ี 

• ถึงวนัท่ี 

 เม่ือทําการเลือกการแสดงผลรายงานการใช้งานระบบของผูป้ฏิบัติงานในระบบ จะแสดงข้อมูล

รายงานจาํนวนการเขา้ใชร้ะบบในส่วนงานต่างๆ คือ 

• ช่ือจริงผูป้ฏิบติังาน 

• ช่ือเขา้ใชง้านระบบ 

   แสดงจาํนวนคร้ังในการเขา้ใชง้านระบบ 

• จดัการลงรายการบรรณานุกรม 

• จดัการรายการตวัเล่ม 

• จดัการสมาชิกห้องสมุด 

• จดัการงานยมื – คืน 

H 

 
   ภาพ 7.13 หนา้จอแสดงรายงานจาํนวนการเขา้ใชง้านระบบของผูป้ฏิบติังาน 
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งานควบคุมส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง 

 งานควบคุมส่ิงพิมพ์ต่อเน่ืองเป็นโมดูลสําหรับจัดการส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง ได้แก ่วารสาร นิตยสาร 

หนงัสือพิมพ ์เร่ิมตั้งแต่การบอกรับวารสารจนถึงการให้บริการ ช่วยในการจัดหาวารสาร และทวงถามเม่ือ

ไดรั้บวารสารล่าชา้ งานลงทะเบียนวารสาร และการเยบ็เล่ม เป็นตน้ 

 สาํหรับโมดูลงานควบคุมส่ิงพิมพต่์อเน่ืองของโปรแกรมรหัสเปิด senayan สามารถใช้งานได ้กอ่น

ข้ึนจะตอ้งลงรายการบรรณานุกรมส่ิงพิมพต่์อเน่ืองในโมดูลงานลงรายการบรรณานุกรมกอ่นท่ีจะเข้าใช้งาน

ในโมดูลงานควบคุมส่ิงพิมพต่์อเน่ืองในการลงรายการบอกรับสาร และลงข้อมูลทะเบียบวารสารต่อไป ซ่ึงมี

ขั้นตอนการทาํงานดงัน้ีดงัน้ี 

     

 8.1 ลงรายการบรรณานุกรมวารสาร 

 เป็นงานลงรายการบรรณานุกรมวารสาร และส่ิงพิมพ์ต่อเน่ืองประเภทอ่ืน เช่น นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์  สําห รับแสดงในส่วนของหน้า  OPAC ให้ ผู ้ใช้บ ริการทราบว่าห้องสมุดมีรายการ

ส่ิงพิมพต่์อเน่ืองอะไรบา้งท่ีให้บริการ สามารถลงรายการบรรณานุกรมวารสารไดโ้ดยเข้าใช้งานโมดูลงานลง

รายการบรรณานุกรม คลิกท่ี เมนู เพิ่มรายการบรรณานุกรม หน้าจอจะแสดงให้ลงข้อมูลรายการ

บรรณานุกรมวารสาร ดงัภาพ 8.1  

 
    

   ภาพ 8.1 หนา้จอลงรายการบรรณานุกรมวารสาร 

 ทาํการลงข้อมูลรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม สําหรับการลง

บรรณานุกรมวารสารจะตอ้งเลือกระยะเวลากาํหนดออกวารสารและส่ิงพิมพต่์อเน่ือง โดยสามารถลงรายการ

บรรณนุกรมวารสารดงัภาพ 8.2 
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                 ภาพ 8.2 หนา้จอตวัอยา่งการลงรายการบรรณานุกรมวารสาร 

  

 เม่ือลงขอ้มูลรายกบรรณานุกรมวารสารเรียบร้อยแลว้ให้ทาํการบนัทึก เม่ือทําการบันทึกเรียบร้อย

ขอ้มูลจะปรากฏในหนา้โมดูล งานควบคุมส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง  ขั้นตอนต่อจากนั้นจะต้องลงทะเบียบวารสาร 

สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียบวารสารในหัวขอ้มูลต่อไป 
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8.2 งานลงทะเบยีนวารสาร 

  สาํหรับการลงทะเบียบวารสารและส่ิงพิมพต่์อเน่ือง สามารถทําการลงทะเบียนได้โดยเข้าใช้งาน

หน้าโมดูล งานควบคุมส่ิงพิมพ์ต่อเ น่ือง  หลักจากนั้ นหน้าจอแสดงรายช่ือวารสารท่ีได้ลงรายการ

บรรณานุกรมในโมดูลงานลงรายการบรรณานุกรมมาแลว้ดงัตวัอย่าง 8.1 ท่ีผ่านมา ทําการเลือกช่ือวารสารท่ี

ตอ้งการลงทะเบียบวารสาร โดยคลิกท่ีปุ่ม   ดงัภาพ 8.3 

 

 
   

   ภาพ 8.3 หนา้จอโมดูลงานควบคุมส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 

  

ต่อจากนั้นหนา้จอแสดงให้กรอกขอ้มูลลงทะเบียบวารสารโดยมีช่องให้ลงขอ้มูลดงัน้ี 

• เร่ิมทาํรายการบอกรับวารสาร (ทาํการลงวนั เดือน ปี ท่ีบอกรับวารสาร)

  

• รายการบอกรับทั้งหมดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (ใส่จาํนวนท่ีบอกรับวารสาร)

  

• ช่ือออกตามกาํหนดเวลา (ใส่ปีท่ี และฉบบัท่ี) 

• บนัทึกรายการบอกรับวารสาร (ใส่รายละเอียดท่ีตอ้งการ )  

• ประเภทวสัดุ/มีเดีย (เลือกประเภทของวารสาร เช่น ซีดี วารสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ ) 

• ทาํการบนัทึกขอ้มูล (คลิกปุ่ม ปรับปรุง) 

ดูตวัอยา่งการลงทะเบียนวารสารดงัภาพ 8.4 ในหนา้ถดัไป 
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 ภาพ 8.4 หนา้จอตวัอยา่งลงทะเบียนวารสาร 

 

เม่ือทาํการบนัทึกลงทะเบียนวารสารเรียบร้อยแลว้ หนา้จะแสดงรายการทะเบียบวารสารดงัภาพ 8.5 

 

 
 

 ภาพ 8.5 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลทะเบียนวารสาร 

 เม่ือลงรายทะเบียนวารสารแลว้ ขั้นตอนต่อจากนั้นจะตอ้งเพ่ิมขอ้มูลบตัรทะเบียนวารสาร ซ่ึง

สามารถเพ่ิมได้ในหัวขอ้มูลถดัไป 
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 8.3 บตัรทะเบยีนวารสาร 

 เป็นงานลงขอ้มูลแสดงบตัรทะเบียนวารสารเพ่ือให้ทราบข้อมูลวารสารแต่ละเล่ม ซ่ึงสามารถทํา

การลงขอ้มูลไดด้งัน้ี 

• วนัท่ีคาดว่าจะได ้(ใส่ขอ้มูลวนั เดือน ปี ท่ีคาดว่าจะไดรั้บวารสาร) 

• รับวนัท่ีไดรั้บ (ใส่ขอ้มูลวนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บวารสาร) 

• เลขทะเบียน (กาํหนดเลขทะเบียนให้วารสาร) 

• สถานภาพ (กาํหนดสถานภาพให้วารสาร เช่น วารสารล่วงเวลา  วารฉบบัเยบ็เล่ม 

ฯลฯ) 

 สามารถทาํการลงขอ้มูลบตัรทะเบียนวารสาร โดยเลือกรายการทะเบียนวารสารท่ีต้องการ แลว้

ทาํการคลิกรายการ แสดง/แก้ไขข้อมูลบตัรทะเบยีนวารสาร  ดงัภาพ 8.6 

 

 
 

   ภาพ 8.6 หนา้จอคลิกรายการแสดง/แกไ้ขขอ้มูลบตัรทะเบียนวารสาร 

  

 เม่ือการคลิกรายการแสดง/แกไ้ขข้อมูลบัตรทะเบียนวารสารเรียบร้อยแลว้ หน้าจอแสดงให้ลง

ขอ้มูลบตัรทะเบียนวารสาร ดงัตวัอยา่งภาพ 8.8 ในหนา้ถดัไป 
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      ภาพ 8.8 หนา้จอแสดงขอ้มูลบตัรทะเบียนวารสาร 

 ทาํการลงขอ้มูลบตัรทะเบียนวารสารแต่ละเล่ม แลว้ทาํการบันทึก แต่มีตัวเล่มมีการเปล่ียนแปลง 

เช่น สถานภาพเปล่ียนแปลง ให้ทาํการเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยทาํการขั้นตอนเดิมอีกคร้ัง 
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สืบค้นรายการออนไลน์ (Online Public Access Catalog - OPAC) 

 สืบค้นรายการออนไลน์ (Online Public Access Catalog – OPAC) เป็นโมดูลสําหรับเป็นเคร่ืองมือ

ช่วยค้นหาและช้ีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้กบั ผู ้ใช้ในการค้นหา  หนังสือ บทความวารสาร 
โสตทศันวสัดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ และค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงมี

ความสะดวก รวดเร็วและคน้หาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทําได้ดังน้ี 

1) สืบคน้แบบง่าย เป็นการสืบค้นท่ีผูใ้ช้ใส่คําค้นท่ีต้องการหรือคําสําคัญ และสามารถใช้ตรรกบูลีน (OR, 

AND, NOT) เพ่ือให้สามารถคน้หาไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  2) สืบค้นแบบละเอียด เป�นการสืบค

�นท่ีผูใ้ช�สามารถจาํกดั หรือขยายขอบเขตของการสืบค�น เพ่ือได�ผลลพัธ�ท่ีตรงกบัความต�อง

การมากข้ึน โดยสามารถสืบค้นจาก ช่ือเร่ือง ผู ้แต่ง หัวเร่ือง ISBN/ISSN ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศ สถานท่ีจดัเกบ็ และสามารถเลือกภาษาการแสดงผล ในรายการเลือกภาษา ซ่ึงสามารถ

เลือกการแสดงภาษาไทย และองักฤษ สาํหรับหนา้จอ OPAC มีเมนูสาํหรับแสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ได้

ทราบถึงขอ้มูลดั้งน้ี 

• เมนูเก ีย่วกบัห้องสมุด เป็นเมนูข้อมูลพ้ืนฐานของห้องสมุด เช่น เวลาทําการ ทรัพยากร

สารสนเทศ  ฯลฯ 

• เมนูสมาชิกห้องสมุด ส่วนของสมาชิกเขา้ใชง้านระบบ 

• เมนูแผนท่ี แผนท่ีห้องสมุดจาก Google Maps 

• เมนูช่วยเหลือการสืบคน้ คู่มือการสืบคน้ 

• เขา้สู่ระบบ ส่วนผูด้ะแลระบบ และผูป้ฏิบติังานท่ีเก ีย่วขอ้งเขา้ใชร้ะบบ 

เม่ือผูใ้ชท้าํการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบจะแสดงผลรายการสืบค้นท่ีต้องการโดย1) แสดง

รูปภาพทรัพยากรสารสนเทศ 2) ช่ือเร่ือง 3) ผูแ้ต่ง และมีปุ่ม รายการบรรณานุกรมสําหรับคลิกดูข้อมูล

รายการบรรณานุกรม และปุ่ม XML สาํหรับแสดงรายการรูปแบบ XML   
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    ภาพ 11.1 หนา้จอ OPAC 
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  ภาพ 11.1 หนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลบรรณานุกรมOPAC 
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    ภาพ 11.3 หนา้จอแสดงรูปแบบ XML 
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 แสดงมลัตมิเีดีย 

  สําหรับรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ผู ้ใช้สามารถทําการดาวน์โหลดเอกสารดิจิทัลท่ี

ตอ้งการไดใ้นหนา้จอรายละเอียดบรรณานุกรม โดยมีช่ือเอกสารดิจิทัลสําหรับการดาวน์โหลด  และสามารถทํา

การดาวน์โหลด โดยคลิกช่ือเอกสารดิจิทลัท่ีต้องการ ดงัภาพตวัอยา่ง 11.7 

 

 
 

      ภาพ 11.7 ช่ือเอกสารดิจิทลั 

 

 สาํหรับเอกสารดิจิทัลประเภทมลัติมีเดียไฟล์นามสกุล .flv สามารถทําการแสดงบนหน้าจอ OPAC ได้

ทนัที โดยมีหนงัต่างสาํหรับแสดงไฟล์นามสกุล .flv ดงัภาพ 11.8 
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    ภาพ 11.8 หนา้ต่างแสดงมลัติมีเดีย 

 

 สาํหรับเอกสารดิจิทิลประเภทมลัติมีเดียท่ีอยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น .avi .mpeg .mp4 ถา้ต้องการให้แสดง

มลัติมีเดียบนหน้า OPAC ต้องทําการแปลงไฟลใ์ห้เป็นไฟล์ .flv เสียกอ่น โดยใช้โปรแกรมแปลงไฟล์ซ่ึงใน

ปัจจุบันมีโปรแกรมฟรีให้ใช้อยู่หลายโปรแกรมสามารถหาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต เช่นโปรแกรม 

FreeVideoToFlashConverter ขอ้ดีของไฟล ์.flv ไฟลมี์ขนาดเลก็ เหมาะสมสาํหรับการแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.3 สมาชิกห้องสมุด 
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   เป็นเมนูสมาชิกห้องสมุดในหน้า OPAC สําหรับสมาชิกห้องสมุดเข้าใช้งานในการตรวจสอบ

รายการการยมืรายการตวัเล่ม โดยแสดงข้อมูลดังน้ี ข้อมูลสมาชิก รายการยืม รหัสบาร์โค้ด ช่ือเร่ือง วนัท่ียืม วนั

กาํหนดส่ง เกนิกาํหนดส่ง และสมาชิกสามารถทาํการเปล่ียนรหัสผ่านการเขา้ใชเ้มนูน้ีได ้  

   โดยสามารถเขา้ใชง้านโดยทําการคลิกเมนูสมาชิกห้องสมุดในหน้า OPAC หน้าจอจะแสดงให้ทํา

การกรอกขอ้มูล รหัสสมาชิก รหัสผ่านของสมาชิก ดงัภาพ 11.9 

 

 
    ภาพ 11.8 หนา้จอแสดงสมาชิกห้องสมุดกรอกข้อมูลเขา้ระบบ 

 

  เม่ือทาํการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ทําการคลิกรายการ เข้าใช้งาน หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายการยืม 

และเปล่ียนรหัสผ่านของสมาชิกห้องสมุด ดงัภาพ 11.9 
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    ภาพ 11.9 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการยืม และเปล่ียนรหัสผ่านของสมาชิก 
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