
คู่มือการค้นหาหนังสือ
ในห้องสมุด



การเข้าสู่ระบบ OPAC

ในการเข้าสู่ระบบ  OPAC ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ โดยระบุ 
URL ของหน้า OPAC คือ http://lib.rmutp.ac.th/lib/ ซึ่งจะปรากฏ
หน้าหลักระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (WALAI 
AutoLib) ดังภาพนี้



การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web OPAC

การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

โดยท าการเลือก “สืบค้น” จากหน้าหลักของ OPAC ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างดัง
ภาพต่อไปนี้



การสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC

จากหน้าจอ “การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด” จะเห็นได้ว่าระบบได้
แบ่งการสืบค้นออกเป็น  3 ประเภท คือ  การสืบค้นขั้นพื้นฐาน, การสืบค้นขั้น
สูง และการสืบค้นตามล าดับตัวอักษร ดังภาพ



1.การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic search)

การสืบค้นข้ันพ้ืนฐาน คือ การสืบค้นค าส าคัญ หรือข้อความที่ต้องการสืบค้นในต าแหน่งใดของรายการก็ได้ 
เช่น ต าแหน่งแรก ตรงกลาง หรือต าแหน่งสุดท้าย สามารถค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ชื่อวารสาร ISBN 
ส านักพิมพ์ 

ตัวอย่าง การสืบค้นจากชื่อเรื่อง ที่มีค าว่า  “คอมพิวเตอร์” โดยเป็นการสืบค้น แบบค าส าคัญ เริ่มจากป้อนค าค้น
ลงในช่องค าหรือวลี แล้วเลือกประเภทของการสืบค้นเป็นช่ือเรื่อง หลังจากน้ันคลิกปุ่มค้นหาซึ่งแสดงดังภาพ 



ผลการสืบค้นที่ค้นพบ 948 ชื่อเร่ือง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ

ผลลัพธ์การสืบค้น



2. การสืบค้นขั้นสูง (Advance Search)

การสืบค้นขั้นสูง (Advance Search) คือ การสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นค าหลายค า
จากหลายเขตข้อมูลได้

การสืบค้นขั้นสูงเป็นการเพ่ิมเงื่อนไขการสืบค้นเพ่ิมขึ้น โดยมีการใช้ค าเชื่อม And, Or, Not เข้ามาเชื่อม      
กับค าค้นชุดที่สอง

ตัวอย่าง การสืบค้นชื่อเรื่อง ที่มีค าว่า “คอมพิวเตอร์” และใช้ค าเชื่อมเป็น (And) โดยค าค้น ชุดทีส่อง  เป็น
การสืบค้นชื่อเรื่องที่มคี าว่า “โปรแกรม” ดังภาพ



ผลลัพธ์การสืบค้น

ผลการสืบค้นที่ค้นพบ 201 ชื่อเรื่อง จะปรากฎรายละเอยีดของหนังสือ ดังภาพ



ตัวอย่าง การสืบค้นชื่อเรื่อง ที่มีค าว่า “คอมพิวเตอร์” และใช้ค าเชื่อมเป็น (Or) โดยค าค้น ชุดที่สอง  เป็นการ
สืบค้นชื่อเรื่องที่มีค าว่า “โปรแกรม” ดังภาพ

2. การสืบค้นขั้นสูง (Advance Search) (ต่อ)



ผลการสืบค้นที่ค้นพบ 1,690 ชื่อเรื่อง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ

ผลลัพธ์การสืบค้น



ตัวอย่าง การสืบค้นช่ือเรื่อง ที่มีค าว่า “คอมพิวเตอร์” และใช้ค าเชื่อมเป็น (Not) โดยค าค้น ชุดที่สอง  
เป็นการสืบค้นชื่อเรื่องที่มีค าว่า “โปรแกรม” ดังภาพ

2. การสืบค้นขั้นสูง (Advance Search) (ต่อ)



ผลการสืบค้นที่ค้นพบ 843 ชื่อเรื่อง จะปรากฎรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ

ผลลัพธ์การสืบค้น



3. การสืบค้นแบบตามล าดับตัวอักษร (Alphabetic Search)

เป็นการสืบค้นด้วยการใช้อักษรตัวแรกของรายการนั้น แล้วไล่เรียงตามล าดับตัวอักษร โดยสามารถสืบค้น 
ในรายการหลักได้ 5 รายการคือ ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, ชื่อหัวเรื่อง, เลขเรียกหนังสือ, เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ
(ISBN) / เลขมาตรฐานสากลประจ าสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ISSN) 

ตัวอย่าง การสืบค้นผู้แต่งที่ช่ือ “สมศักดิ์” โดยเป็นการสืบค้นค้นแบบเรียงล าดับตัวอักษรเริ่มจาก ป้อนค าค้น
ลงในช่องค าหรือวลี แล้วเลือกประเภทของการสืบค้นเป็นผู้แต่ง หลังจากน้ันก็คลิกปุ่มสืบค้น ดังภาพ



ผลลัพธ์การสืบค้น

ระบบจะแสดงผล ชื่อผู้แต่ง ที่ชื่อ “สมศักดิ์” โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร ดังภาพ



หน้าจอแสดงผลการสืบค้น

จ านวนรายการผลการสืบค้นที่พบ, การจัดเรียง และ
จ านวนรายช่ือที่แสดงต่อ 1 หน้า

ส่วนแสดงการเลือกหน้าเพจ,ลบหน้าเพจ, ส่งออก
ข้อมูลในรูปแบบ Full detail, MARC และ ISO 2709 
และการจัดเก็บ

รายละเอียดของรายการที่ค้นพบ โดยจะบอกเป็น
ล าดับ เรียงตามล าดับตัวอักษรของแต่ละรายการ ซึ่งเมื่อ
ผู้ใช้บริการคลิกที่รายการ ระบบก็จะแสดงหน้าจอ
รายละเอียดของทรัพยากรในรายการนั้น ๆ ในเว็บเพจ
หน้าต่อไป 

แสดงข้อมูลช่ือผู้แต่ง, หัวเร่ือง, ปีทีพ่มิพ์, ประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ, และสถานทีจ่ัดเกบ็ทีค้่นพบ
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หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากร 

เมื่อผู้ใช้บริการคลิกเลือกรายการจากหน้าจอแสดงรายการผลการสืบค้น ระบบ
จะแสดงรายละเอียดของทรัพยากร ได้แก่ ภาพหน้าปกหนังสือ, ข้อมูลหนังสือ,  แหล่งจัดเก็บ
และสถิติการเข้าใช้งาน



หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ Card



หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ MARC



1. เข้าหน้าเว็บห้องสมุด มทร.พระนคร (http://lib.arit.rmutp.ac.th/)
2. คลิกเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(RMUTPAutoLib)

3. เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ

การตรวจสอบรายการต่างๆบนเว็บ OPAC



หน้าจอแสดงข้อมูลสมาชิกบนเว็บ OPAC



รายการค่าปรับ

 กรณีมีค่าปรับ จะปรากฎจ านวนเงินสีแดงในช่องค่าปรับ



สืบค้นรายการหนังสือ เมื่อพบหนังสือที่ต้องการให้คลิกที่รายชื่อหนังสือนั้น

การจองทรัพยากรสารสนเทศ



เมื่อคลิกเข้าสู่ข้อมูลหนังสือ จะพบว่าสถานะมีการยืมได้จากสถานะแจ้งว่า “มีการยืม (ก าหนด
ส่ง 19 ก.ย.2557)” ผู้ใช้บริการก็สามารถจองรายการหนังสือเล่มนี้ได้

ผลลัพธ์การสืบค้น



ในส่วนข้อมูล Item ให้คลิกที่ช่องจอง และกดปุ่ม จองรายการ จากนั้นระบบจะบันทึกการ
จอง โดยปรากฏข้อความสีแดงว่า “บันทึกรายการจองเรียบร้อยแล้ว”

ผลลัพธ์การสืบค้น (ต่อ)



เมื่อท ารายการจองเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎสถานะการจองในข้อมูลของสมาชิก 
และจะแสดงรายละเอียดของหนังสือซึ่งจะบอกถึง รหัสทรัพยากร ชื่อเรื่อง สถานะ และวันจอง

ผลลัพธ์การสืบค้น (ต่อ)



หน้า MY Page คลิกเลือกรายการยืมและก าหนดส่ง คลิกเลือก รายการที่ต้องการยืมต่อ

คลิกยืมต่อ  ระบบแจ้งการยืมต่อเรียบร้อย (*สามารถยืมต่อก่อนวันก าหนดส่ง 2 วัน)

การยืมต่อ (renew) ระบบออนไลน์ (OPAC)
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