คู่มอื การใช้งานสาหรับผู้ใช้บริการ

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC
(OPAC : Online Public Access Catalog)

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC : Online Public Access Catalog) เป็นเครื่องมือที่เป็นตัว
ช่วยในการสืบ ค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เช่น หนังสือทั่วไป บทความจากวารสาร
วิทยานิพนธ์ วิจัย เป็นต้น ทาให้ผใู้ ช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ตรงกั บความต้องการ โดยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกั บเลขเรีย กหนังสือ (Call No) ห้องสมุดที่จัดเก็ บ
(Location) สถานที่จัดเก็บ (Collection) และสถานะทรัพยากร (Status) ที่ให้บริการภายในห้องสมุด มีขั้นตอน
การใช้งาน ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC โดยการเข้าสู่เว็บไซต์
สานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ http://library.psru.ac.th แล้วเลือก เมนูงานบริการ
ทั้งหมดของเรา เลือก “สืบ ค้นทรัพ ยากรในห้องสมุด ” หรือเข้าสู่ http://catalog-lib.psru.ac.th/ ซึ่งการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สามารถสืบค้นได้ 6 แบบ ดังนี้
1.1 การสืบค้นแบบ Single Search เป็นการสืบค้น รายการทรัพยากรสารสนเทศจาก
หน้าแรกของ Web OPAC ซึ่งสืบค้นได้ตามคาสาคัญ ผูแ้ ต่ง ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ รวมทั้งปีที่ ฉบับที่ เป็น
ต้น

ภาพที่ 1 หน้าจอการสืบค้นแบบ Single Search

1.2 การสื บ ค้ น แบบขั้ น พื้ น ฐาน (Basic Search) เป็ น การสื บ ค้ น รายการทรั พ ยากร
สารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้พียงเขตข้อมูลเดียว สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อเรื่อง (Title), ผู้แต่ง (Author),
หัวเรื่อง (Subject) เป็นต้น มีขนั้ ตอนในการสืบค้น ดังนี้
1.2.1 คลิกที่เมนู “สืบค้น”  การสืบค้นขัน้ พืน้ ฐาน ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

ภาพที่ 2 หน้าจอการสืบค้นทรัพยากรขั้นพื้นฐาน (Basic Search)
1.2.2 พิม พ์ ระบุ ค าค้ น และเลื อ กประเภทที่ ต้ อ งการ โดยสามารถเลื อ กประเภทที่
ต้องการสืบค้นจากทั้งหมด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง แท็ก ISBN/ISSN สานักพิมพ์ และชื่อวารสาร
จากนั้นคลิก “ค้นหา” ระบบจะแสดงผลการสืบค้น ดังภาพ

ภาพที่ 3 หน้าจอการกรอกระบุคาค้น และการเลือกประเภทที่ตอ้ งการสืบค้น

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงผลการสืบค้นทรัพยากรแบบขั้นพื้นฐาน (Basic Search)
1.3 การสืบ ค้นแบบเรีย งล าดับ ตัวอัก ษร (Alphabetically Search) เป็นการสืบ ค้น
รายการทรัพยากรโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของคาค้น จากนั้นไล่เรียงตามลาดับตัวอักษร สามารถสืบค้นได้
จาก ชื่อผู้แต่ง (Author), หัวเรื่อง (Subject), เลขเรียกหนังสือ (Call Number), สานักพิมพ์ (Publisher) เป็นต้น
มีขนั้ ตอนในการสืบค้น ดังนี้
1.3.1 คลิกที่เมนู “สืบค้น”  A - Z search ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

ภาพที่ 5 หน้าจอการสืบค้นทรัพยากรแบบเรียงลาดับตัวอักษร (Alphabetically Search)

1.3.2 พิมพ์ระบุคาค้น และเลือกประเภทที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู “ค้นหา” ระบบ
จะแสดงผลการสืบค้น ดังภาพ

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลการสืบค้นทรัพยากรแบบเรียงลาดับตัวอักษร (Alphabetically Search)
1.4 การสื บ ค้ น ขั้ น สู ง (Advance Search) เป็ น การสื บ ค้ น รายการทรั พ ยากรที่
เฉพาะเจาะจง รองรั บ การสื บ ค้ น ในรู ป แบบ Limit Search และ Boolean Search (AND, OR, NOT) การ
สืบค้นขั้นสู งสามารถสืบค้นค าหลายคาจากหลายเขตข้อมูลได้ เช่น สืบค้นได้ตามชื่อเรื่อง (Title), ผู้แต่ง
(Author), หัวเรื่อง (Subject) เป็นต้น มีขั้นตอนในการสืบค้น ดังนี้
1.4.1 คลิกที่เมนู “สืบค้น”  สืบค้นทรัพยากรขั้นสูง (Advance Search) ระบบ
จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

ภาพที่ 7 หน้าจอการสืบค้นทรัพยากรแบบขั้นสูง (Advance Search)

1.4.2 พิมพ์ระบุคาค้น และเลือกประเภทที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู “ค้นหา”
ระบบจะแสดงผลการสืบค้น ดังภาพ

ภาพที่ 8 หน้าจอการสืบค้นทรัพยากรแบบขั้นสูง (Advance Search)

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงผลการสืบค้นทรัพยากรแบบขั้นสูง (Advance Search)

1.4.3 จากนั้นคลิกที่ชื่อเรื่องที่ต้องการ เพื่อดูรายละเอียดทรัพยากรที่ได้จากการสืบค้น แต่ละชื่อ
เรื่อง ดังภาพ

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดทรัพยากรแต่ละชื่อเรื่อง
2. หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results)
หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results) เป็นการแสดงผลการสืบค้นทรัพยากรจากคาค้นที่ใช้ในการ
สืบค้นทรัพยากร ระบบแสดงหน้าจอ ดังภาพ

A

D
B
E
C

ภาพที่ 11 หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results)

 คาอธิบายเพิ่มเติม : หน้าจอการสืบค้น สามารถแบ่งการทางานออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
A : ส่วนแสดงช่องกรอกคาสืบค้นจากผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการกรองการสืบค้นที่ต้องการจากรายการ
ทรัพยากรในปัจจุบัน
B : ส่วนแสดงคาค้นใช้สืบค้น เมื่อสืบค้นคาอื่นๆ เพิ่มเติมจากคาค้นเดิม คาค้นก็จะเพิ่มขึ้น หากไม่
ต้องผลจากการค้นดังกล่าว สามารถคลิดที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง เพื่อตัดคาค้นดังกล่าวออกได้
C : ส่วนแสดงการกรองคาค้นต่าง ๆ เพิ่มเติมจากผลการค้น เช่น ต้องการค้นเพิ่มเติมโดยเลือก
เฉพาะผู้แต่ง หัวเรื่อง ปีที่พิมพ์ ประเภททรัพยากร เป็นต้น ระบบก็จะกรองผลการสืบค้นให้ตรงกับความ
ต้องการมากขึ้น
D : ส่วนแสดงผลการสืบค้น ว่าพบจานวนกี่รายการ เรียงลาดับตามอะไร เช่น ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้
แต่ง เลขเรียกหนังสือ หรือปีที่พิมพ์
E : ส่วนแสดงผลของรายการทรัพยากรที่สบื ค้น ซึ่งจะแสดงประเภททรัพยากร เช่น หนังสือ (Book)
หรือ บทความ (Article) รวมทั้งแสดงข้อมูลรายละเอียดทรัพยากร เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สานักพิมพ์ เลข
เรียกหนังสือ และสถานที่จัดเก็บทรัพยากรนั้น (สาขาของห้องสมุด)

3. รายละเอียดบรรณานุกรม (Bib item)
รายละเอีย ดบรรณานุกรม (Bib item) เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเล่ม ตั้งแต่ข้อมูล
บรรณานุกรมของตัวเล่ม, ห้องสมุดที่จัดเก็ บ (Location), สถานที่จัดเก็ บ (Collection), และสถานนะของ
ทรัพยากร (Status) เป็นต้น ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ
B

A

D
C

E

ภาพที่ 12 หน้าจอรายละเอียดบรรณานุกรม (Bib item)

 คาอธิบายเพิ่มเติม : หน้าจอรายละเอียดบรรณานุกรม (Bib item) สามารถแบ่งการทางาน
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
A : ส่วนแสดงรายละเอียดทรัพยากร ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลพิมพ์ลักษณ์ หัว
เรื่อง และประเภททรัพยากร หากทรัพยากรมีรูปหน้าปก ระบบก็จะแสดงรูปหน้าปกหนังสือด้วย
B : ส่วนแสดงสถิติการใช้งานต่าง ๆ ของทรัพยากรนั้นๆ เช่น ใช้ลา่ สุดเมื่อใด จานวนครั้งในการใช้
งาน จานวนครั้งในการเปิดดู และแสดงส่วนการแนะนาทรัพยากรให้กับผู้ใ ช้ทั่วไปท่านอื่นๆ หรือบันทึก
รายการทรัพยากรเก็บไว้ หรือส่งออกได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟล์ MARC EndNote เป็นต้น
C : ส่วนแสดงรายละเอีย ดของรูปเล่ มของทรัพยากรนั้นๆ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของห้องสมุดที่
จัดเก็บ (Location), สถานที่จัดเก็บ (Collection), เล่มที่, ฉบับที่, เลขเรียก, สถานะทรัพยากร และแสดงข้อมูล
บรรณานุกรมในรูป แบบของ CARD, MARC และ Dublin Core และเป็นส่วนแสดง Review ของผู้ใช้ทั่วไป
เกี่ยวกับทรัพยากรนั้นๆ (สามารถดูรายละเอียดการเพิ่ม Review ได้ที่หัวข้อ Review) หากเป็นวารสาร จะ
แสดงข้อมูล MARC Holdings
D : ส่วนฟังก์ชันเสริมในการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ 1) แบ่งปันผ่าน Social Network ต่าง ๆ
2) แท็ก (Tags) สามารถดูรายละเอียดการเพิ่ม Tags ได้ทีหัวข้อ Tags และ 3) ทรัพยากรของฉัน (My List)
สามารถดูรายละเอียดการเพิ่ม My List ได้ที่หัวข้อ My List
E : ส่วนแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง และแสดงรายการทรัพยากรที่เปิดดูล่าสุด

 คาอธิบายเพิ่มเติม : ตารางสถานะทรัพยากรสารสนเทศ
ITEM STATUS NAME

ITEM STATUS DESC

At Bindery

วารสารเย็บเล่ม

Available

ดูที่ชั้น

Cancelled

ยกเลิกการจัดซือ้ และจัดหาเข้าห้องสมุด

Checkout

มีผู้ยืม

Contact Acquisition

ติดต่องานจัดหา

Contact Librarian

ติดต่อบรรณารักษ์

Current issue

วารสารฉบับปัจจุบัน

Electronic Resource

หนังสือออนไลน์

In Cataloging

อยู่ระหว่างทารายการ

In House Use

อยู่ระหว่างยืมใช้ในห้องสมุด

In Process

อยู่ระหว่างการทารายการ

In Process Electronic

อยู่ระหว่างทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

In Stock

นาเข้าคลัง

In Transit

อยู่ระหว่างการจัดส่ง

Just Returned

อยู่ระหว่างการรอขึ้นชัน้

Long Overdue

ยืมระยะยาว

Lost and Paid
Missing

หายจ่ายแล้ว
หายหรือไม่มตี ัวเล่ม

Non-Circulation

ห้ามยืม

On Display

อยู่ระหว่างการจัดนิทรรศการ

On Exchange

อยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยน

On Hold

มีผู้จอง

On Hold and in Transit

มีผู้จอง และอยู่ระหว่างการจัดส่ง

ITEM STATUS NAME

ITEM STATUS DESC

On Hold and Waiting for in Transit

มีผู้จองและรอการจัดส่ง

On Holdshelf

อยู่บนชั้นหนังสือจอง

On Order

อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ

On Reserve

ทรัพยากรสารสนเทศสารอง

Online ebook (e-book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Process Missing

อยู่ระหว่างการแจ้งหาย

Received

ได้รับตัวเล่มแล้วและกาลังจะส่งไปทารายการ

Repaired

กาลังซ่อมแซม

Requested for loan

มีผู้ขอยืม

Requested for loan and in Transit

มีผู้ขอยืมข้ามห้องสมุดและอยู่ระหว่างการจัดส่ง

Requested for loan and Waiting for Transit

มีผู้ขอยืมข้ามห้องสมุดและรอการจัดส่ง

Returned to Bindery

เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว

ScanTDC

จัดทาข้อมูล TDC

Staff Use Only

ใช้ในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่เท่านัน้

To be Ordered

สั่งซือ้ แล้ว

To Bindery

อยู่ระหว่างเย็บเล่ม

Use in LAB Only

ใช้ในแลปเท่านัน้

Use in Library Only

ใช้อา่ นในห้องสมุดเท่านัน้

Waiting for Acquisition

เข้าสูก่ ระบวนการจัดซือ้ จัดหา

Waiting for Cataloging

จัดทาระเบียนบรรณานุกรมเบือ้ งต้นแล้ว รอจัดทารายการ

Waiting for loan

รอผู้ขอยืมมารับ

Waiting for Transit

รอการจัดส่ง

Weeding

คัดออก

