


Web OPAC

WEB OPAC คือ ฐานข)อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

(Online Public Access Catalog - OPAC) เปJนฐานข)อมูลรายการบรรณานุกรม      

ที่หนQวยงาน สถาบันหรือแหลQงบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเปJนเครื่องมือ   
ชQวยค)นหาและชี ้แหลQงทรัพยากรให)กับผู )ใช)ในการค)นหาหนังสือ บทความวารสาร 

โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธd ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค)นหา
ได)ตลอด 24 ชั ่วโมง เนื ่องจากแหลQงบริการสารสนเทศสQวนใหญQใช)ระบบออนไลนd      

บนอินเตอรdเน็ต การสืบค)นสามารถทำได)งQาย เชQน การค)นด)วยชื่อผู)แตQง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง 

คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซ่ึงใช)หลักการสืบค)นเชQนเดียวกับการ สืบค)นด)วยบัตรรายการ



การเข้าสู่ระบบ OPAC

ในการเข)าสูQระบบ  OPAC ผู)ใช)บริการสามารถเข)าสูQระบบ โดยระบุ 

URL ของหน)า OPAC คือ http://lib.rmutp.ac.th/lib/ ซึ่งจะปรากฏ

หน)าหลักระบบห)องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (WALAI 

AutoLib) ดังภาพนี้



การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web OPAC

การสืบค>นทรัพยากรห>องสมุด

โดยทำการเลือก “สืบค)น” จากหน)าหลักของ OPAC ซึ่งจะปรากฏหน)าตQางดัง
ภาพตQอไปนี้



การสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC

จากหน)าจอ “การสืบค)นทรัพยากรห)องสมุด” จะเห็นได)วQาระบบได)

แบQงการสืบค)นออกเปJน  3 ประเภท คือ  การสืบค)นขั้นพื้นฐาน, การสืบค)นขั้น

สูง และการสืบค)นตามลำดับตัวอักษร ดังภาพ



1.การสืบค>นข้ันพื้นฐาน (Basic search)

v การสืบค>นข้ันพ้ืนฐาน คือ การสืบค>นคำสำคัญ หรือข>อความท่ีต>องการสืบค>นในตำแหนZงใดของรายการก็ได> เชZน 
ตำแหนZงแรก ตรงกลาง หรือตำแหนZงสุดท>าย สามารถค>นหาจาก ช่ือเรื่อง ช่ือผู>แตZง หัวเรื่อง ช่ือวารสาร ISBN สำนักพิมพh 

ตัวอยZาง การสืบค>นจากช่ือเรื่อง ท่ีมีคำวZา  “คอมพิวเตอรh” โดยเปmนการสืบค>น แบบคำสำคัญ เริ่มจากปnอนคำค>น

ลงในชZองคำหรือวลี แล>วเลือกประเภทของการสืบค>นเปmนช่ือเรื่อง หลังจากน้ันคลิกปุqมค>นหาซึ่งแสดงดังภาพ 



v ผลการสืบค>นที่ค>นพบ 948 ชื่อเรื่อง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ

Ø ผลลัพธhการสืบค>น



2. การสืบค>นข้ันสูง (Advance Search)

v การสืบค>นข้ันสูง (Advance Search) คือ การสืบค>นท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค>นคำหลายคำจาก
หลายเขตข>อมูลได>

v การสืบค>นข้ันสูงเปmนการเพ่ิมเงื่อนไขการสืบค>นเพ่ิมข้ึน โดยมีการใช>คำเช่ือม And, Or, Not เข>ามาเช่ือม      
กับคำค>นชุดท่ีสอง

ตัวอยZาง การสืบค>นช่ือเรื่อง ท่ีมีคำวZา “คอมพิวเตอรh” และใช>คำเช่ือมเปmน (And) โดยคำค>น ชุดท่ีสอง  เปmน

การสืบค>นช่ือเรื่องท่ีมคีำวZา “โปรแกรม” ดังภาพ



Ø ผลลัพธhการสืบค>น

v ผลการสืบค>นที่ค>นพบ 201 ชื่อเร่ือง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ



ตัวอยZาง การสืบค>นช่ือเรื่อง ท่ีมีคำวZา “คอมพิวเตอรh” และใช>คำเช่ือมเปmน (Or) โดยคำค>น ชุดท่ีสอง  เปmนการ

สืบค>นช่ือเรื่องท่ีมคีำวZา “โปรแกรม” ดังภาพ

2. การสืบค>นข้ันสูง (Advance Search) (ตZอ)



v ผลการสืบค>นที่ค>นพบ 1,690 ชื่อเร่ือง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ

Ø ผลลัพธhการสืบค>น



ตัวอยZาง การสืบค>นช่ือเรื่อง ท่ีมีคำวZา “คอมพิวเตอรh” และใช>คำเช่ือมเปmน (Not) โดยคำค>น ชุดท่ีสอง  

เปmนการสืบค>นช่ือเรื่องท่ีมีคำวZา “โปรแกรม” ดังภาพ

2. การสืบค>นข้ันสูง (Advance Search) (ตZอ)



v ผลการสืบค>นที่ค>นพบ 843 ชื่อเร่ือง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ

Ø ผลลัพธhการสืบค>น



3. การสืบค>นแบบตามลำดับตัวอักษร (Alphabetic Search)

v เปmนการสืบค>นด>วยการใช>อักษรตัวแรกของรายการน้ัน แล>วไลZเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยสามารถสืบค>น ใน

รายการหลักได> 5 รายการคือ ช่ือผู>แตZง, ช่ือเรื่อง, ช่ือหัวเรื่อง, เลขเรียกหนังสือ, เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

(ISBN) / เลขมาตรฐานสากลประจำสิ่งพิมพhตZอเน่ือง (ISSN) 

ตัวอยZาง การสืบค>นผู>แตZงท่ีช่ือ “สมศักดิ”์ โดยเปmนการสืบค>นค>นแบบเรียงลำดับตัวอักษรเริ่มจาก ปnอนคำค>น

ลงในชZองคำหรือวลี แล>วเลือกประเภทของการสืบค>นเปmนผู>แตZง หลังจากน้ันก็คลิกปุqมสืบค>น ดังภาพ



Ø ผลลัพธhการสืบค>น

v ระบบจะแสดงผล ชื่อผู>แตZง ที่ชื่อ “สมศักด์ิ” โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังภาพ



หน>าจอแสดงผลการสืบค>น

จำนวนรายการผลการสืบค>นท่ีพบ, การจัดเรียง และ

จำนวนรายชื่อท่ีแสดงตZอ 1 หน>า

สZวนแสดงการเลือกหน>าเพจ,ลบหน>าเพจ, สZงออก

ข>อมูลในรูปแบบ Full detail, MARC และ ISO 2709 
และการจัดเก็บ

รายละเอียดของรายการท่ีค>นพบ โดยจะบอกเปmน

ลำดับ เรียงตามลำดับตัวอักษรของแตZละรายการ ซ่ึงเม่ือ
ผู>ใช>บริการคลิกท่ีรายการ ระบบก็จะแสดงหน>าจอ

รายละเอียดของทรัพยากรในรายการน้ัน ๆ ในเว็บเพจ
หน>าตZอไป 

แสดงข้อมูลชื<อผู้แต่ง, หัวเรื<อง, ปีที<พมิพ์, ประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศ, และสถานที<จดัเกบ็ที<ค้นพบ
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หน>าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากร 

v เม่ือผู>ใช>บริการคลิกเลือกรายการจากหน>าจอแสดงรายการผลการสืบค>น ระบบจะ
แสดงรายละเอียดของทรัพยากร ได>แกZ ภาพหน>าปกหนังสือ, ข>อมูลหนังสือ,  แหลZงจัดเก็บและ

สถิติการเข>าใช>งาน



หน>าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ Card



หน>าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ MARC



1. เข>าหน>าเว็บห>องสมุด มทร.พระนคร (http://lib.arit.rmutp.ac.th/)

2. คลิกเลือกระบบห>องสมุดอัตโนมัติ(RMUTPAutoLib)

3. เข>าสูZระบบห>องสมุดอัตโนมัติ กรอกข>อมูล ชื่อผู>ใช> และ รหัสผZาน คลิกเข>าสูZระบบ

การตรวจสอบรายการตZางๆบนเว็บ OPAC



หน>าจอแสดงข>อมูลสมาชิกบนเว็บ OPAC



รายการคZาปรับ

v กรณีมีคZาปรับ จะปรากฎจำนวนเงินสีแดงในชZองคZาปรับ



v สืบค>นรายการหนังสือ เม่ือพบหนังสือท่ีต>องการให>คลิกท่ีรายชื่อหนังสือนั้น

การจองทรัพยากรสารสนเทศ



v เม่ือคลิกเข>าสูZข>อมูลหนังสือ จะพบวZาสถานะมีการยืมได>จากสถานะแจ>งวZา “มีการยืม (กำหนดสZง 
19 ก.ย.2557)” ผู>ใช>บริการก็สามารถจองรายการหนังสือเลZมน้ีได>

Ø ผลลัพธhการสืบค>น



v ในสZวนข>อมูล Item ให>คลิกท่ีชZองจอง และกดปุqม จองรายการ จากน้ันระบบจะบันทึกการจอง 
โดยปรากฏข>อความสีแดงวZา “บันทึกรายการจองเรียบร0อยแล0ว”

Ø ผลลัพธhการสืบค>น (ตZอ)



v เม่ือทำรายการจองเรียบร>อยแล>ว จะปรากฎสถานะการจองในข>อมูลของสมาชิก และ
จะแสดงรายละเอียดของหนังสือซึ่งจะบอกถึง รหัสทรัพยากร ชื่อเร่ือง สถานะ และวันจอง

Ø ผลลัพธhการสืบค>น (ตZอ)



หน>า MY Page คลิกเลือกรายการยืมและกำหนดสZง คลิกเลือกR รายการที่ต>องการยืมตZอ

คลิกยืมตZอ à ระบบแจ>งการยืมตZอเรียบร>อย (*สามารถยืมตZอกZอนวันกำหนดสZง 2 วัน)

การยืมตZอ (renew) ระบบออนไลนh (OPAC)
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