
 

หนา 1 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การสืบคนทรัพยากรหองสมุด 
(Online Public Access Catalogue Module : OPAC) 

การสืบคนทรัพยากรหองสมุด (Online Public Access Catalogue Module : OPAC) 
เปนเครื่องมือสําหรับชวยในการคนหาทรัพยากรหองสมุด และแสดงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรม  รวมท้ังการยืม - คืนทรัพยากรหองสมุดสําหรับสมาชิกหองสมุด  การทํางาน
ประกอบดวยเมนูหลัก  ไดแก  การสืบคนรายการบรรณานุกรม  การสืบคนผาน Z39.50 และ
การใชงานสําหรับสมาชิก  การสืบคนทรัพยากรหองสมุดเขาสูระบบโดยคลิกแถบเมนูงานสืบคน
ทรัพยากรหองสมุด ดังภาพท่ี 1 จะปรากฎหนาจอดังภาพท่ี 2  แสดงเมนูการสืบคน
ทรัพยากรหองสมุด (OPAC) 

 

 

ภาพท่ี 1 



 

หนา 2 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ภาพท่ี 2 

1.  การสืบคนรายการบรรณานุกรม 

การสืบคนรายการบรรณานุกรม สามารถสืบคนทรัพยากรหองสมุดได 2 แบบ ดังนี้ 
1.1  การสืบคนแบบงาย (Basic Search)  ผูใชสามารถเลือกคนหาไดครั้งละ 1 เขต

ขอมูลไดแก  เลขทะเบียนหนังสือ  ชื่อเรื่อง  ผูแตง  หัวเรื่อง  และ ISBN 
1.2  การสืบคนแบบข้ันสูง (Advanced Search)  ผูใชสามารถเลือกคนหาพรอมกันได

มากกวา 1 เขตขอมูล  พรอมท้ังใชตัวเชื่อมทางตรรกะ  ไดแก  และ  หรือ  ไมใช   เชน  คนหา
ดวยชื่อเรื่อง และชื่อผูแตง  คนหาดวยชื่อผูแตง หรือหัวเรื่อง  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีเขตขอมูล
อ่ืนใหระบุ  ไดแก  ปท่ีพิมพ  ภาษา  ประเภททรัพยากรหองสมุด  และหมวดหมูการจัดเก็บ    

1.1  การสืบคนแบบงาย 

การสืบคนแบบงาย  โดยปอนคําคนลงในชองคนหา เลือกประเภทการสืบคน ดังนี้ 

 ชื่อเรื่อง  สืบคนจากชื่อเรื่องจะปรากฎชื่อเรื่องเรียงลําดับอักษร 
 ผูแตง   สืบคนจากชื่อผูแตงจะปรากฎชื่อเรื่องเรียงลําดับอักษร 
 หัวเรื่อง  สืบคนจากหัวเรื่องจะปรากฎชื่อเรื่องเรียงลําดับอักษร 
 คําสําคัญ  สืบคนจากคําสําคัญจะปรากฎทุกประเภท 
 เลขเรียกหนังสือ สืบคนจากเลขเรียกหนังสือจะปรากฎตามระบบ 

การจัดหมวดหมูทศนิยมดิวอ้ี 
 ISBN   สืบคนจาก ISBN จะปรากฎตามเลขมาตรฐานสากลประจํา 

            หนังสือ (International Standard Book Number)  



 

หนา 3 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การสืบคนแบบงาย มีวิธีการ ดังนี้ 
1)  ปอนคําในชองคนหา ระบบจะสามารถสืบคนไดจากทุกประเภทตองการ

สืบคนดังภาพท่ี 9.3 
2)  เลือกประเภทการสืบคน  ไดแก  ชื่อเรื่อง  ผูแตง  หัวเรื่อง  คําสําคัญ      

เลขเรียกหนังสือ  ISBN  ดังภาพท่ี 4 

3)  คลิก  เพ่ือสืบคนตามท่ีกําหนดไว จะไดผลการสืบคน ดังภาพท่ี 5 
4)  ถาตองการดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม สามารถดูไดโดยคลิก ชื่อเรื่อง 

หรือผูแตงจะแสดงรายละอียดทางบรรณานุกรมของรายการนั้น ๆ  ดังภาพท่ี 6  
 

 

 

ภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 4 
 



 

หนา 4 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 6 

 



 

หนา 5 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2  การสืบคนแบบข้ันสูง 

การสืบคนแบบข้ันสูง มีวิธีการเชนเดียวกับการสืบคนแบบงาย แตผูใชงาน
สามารถปอนคําคนไดมากกวา 1 เง่ือนไข โดยใชตัวเชื่อม หรือตองการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
สามารถปอนปท่ีพิมพ  ภาษา  ประเภททรัพยากรหองสมุด  หมวดหมูการจัดเก็บ  การสืบคน
แบบข้ันสูงมีวิธีการ ดังนี้  

1) คลิก  จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 7 

 

รูปท่ี 7 

2)  ปอนคําคน ใหเลือกคนหาจากชื่อเรื่อง  ผูแตง  หัวเรื่อง  ISBN  หรือเลขหมู  

 

หรือเลือกตัวเชื่อมท่ีใชในการคน และ หรือ  ไมใช   

 
คําคนใหเลือกจากชื่อเรื่อง  ผูแตง  หัวเรื่อง  ISBN  หรือเลขหมู 

 

 



 

หนา 6 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และ  ใส และ ระหวางคําคน หมายถึง ตองการผลลัพธของท้ัง 2 คําคน 
เชน 

 

ผลลัพธท่ีไดคือ ชื่อเรื่อง จะตองมีคําวา ภาษา และ อังกฤษ (ตองมีท้ัง 2 คํา) 
หรือ ใส หรือ ระหวางคําคน หมายถึง ตองการผลลัพธคําใดหรือคําหนึ่ง  

เชน 
 

 
 

ผลลัพธท่ีไดคือ ชื่อเรื่อง จะตองมีคําวา ภาษา หรือ ตนไม (มีคําใดคําหนึ่ง) 
ไมใช ใส ไมใช ระหวางคําคน หมายถึง ไมตองการผลลัพธท่ีมีคําคนท่ีระบุ  

เชน 

 

ผลลัพธท่ีไดคือ ชื่อเรื่อง จะตองมีคําวา ภาษา แตไมมี คําวา ไทย   
ตัวอยาง ตัวเชื่อมคําวา “หรือ”  ผลการสืบคนดังภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 8 



 

หนา 7 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 9 

2.  การสืบคนผาน Z39.50 

การสืบคนผาน Z39.50 ใชสืบคนทรัพยากรหองสมุดจากหองสมุดอ่ืน ทําใหทราบวา 
หองสมุดใดมีทรัพยากรท่ีตองการบาง ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

จากนั้นใหคลิกเมนู   จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 10 – 13 แสดงชอง
สําหรับปอนขอมูลตามความตองการ 



 

หนา 8 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 10 

 

ภาพท่ี 11 

 

ภาพท่ี 12 

 

ภาพท่ี 13 



 

หนา 9 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปอนขอมูลท่ีตองการสืบคน  ผูใชงานสามารถปอนคําคนไดมากกวา 1 คําคน โดยคนหาจาก 

ISBN, LCCN, คําสําคัญ, ชื่อเรื่อง หรือตัวเลือกเสริมอ่ืนๆ จากนั้นคลิก  ระบบจะทําการ
คนหาขอมูลจากหองสมุดแหงอ่ืนตามท่ีระบบไดกําหนดไว ดังภาพท่ี 14 จะปรากฏหนาจอ ดัง
ภาพท่ี 15 
 

 
 

ภาพท่ี 14 



 

หนา 10 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  

ภาพท่ี 15 

จํานวนผลลัพธท่ีพบ 



 

หนา 11 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  การใชงานสําหรับสมาชิก 

สมาชิกหองสมุดสามารถใชงานเมนูการใชงานสําหรับสมาชิก เพ่ือตรวจสอบขอมูลการ

ยืมของตนเองไดโดยคลิกเมนู  ดังภาพท่ี 16 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 
17  

 

ภาพท่ี 16 

 

ภาพท่ี 17 

สมาชิกปอนรหัสผูใช และรหัสผาน คลิก  จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 18 หรือดัง
ภาพท่ี 19  
 

คลิกเมนกูารใชงานสําหรับสมาชกิ 



 

หนา 12 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 18 

 

ภาพท่ี 19 

หนาจอจะแสดงรายละเอียดของสมาชิก ไดแก  ขอมูลสมาชิก  ขอมูลทรัพยากรหองสมุดท่ียืม  
ขอมูลทรัพยากรหองสมุดท่ีจอง  นอกจากนี้ สมาชิกสามารถคนหาทรัพยากรหองสมุดเพ่ือ
ตรวจสอบสถานะของทรัพยากรหองสมุดวาสามารถยืมไดหรือไม  ถายืมไมไดสมาชิกสามารถจองไว



 

หนา 13 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กอนโดยปอนเลขทะเบียนหนังสือ (บารโคด) จากนั้นคลิก  ดังภาพท่ี 20 จะปรากฎหนาจอ 
ดังภาพท่ี 21 

  
ภาพท่ี 20 

 

 
 

ภาพท่ี 21 
 

 
เปล่ียนรหัสผาน  สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเองจากหนาตางการสืบคน

ทรัพยากรหองสมุด โดยคลิกเมนู  ดังภาพท่ี 22 จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 23 
 

 
 

ภาพท่ี 22 

 
ภาพท่ี 23 

คลิกเมนเูปลี่ยนรหัสผาน 

คลิกจอง 



 

หนา 14 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใหปอนรหัสผานใหมตามความตองการในชองใสรหัสผาน และยืนยันรหัสผาน จากนั้นคลิก 

 ระบบจะข้ึนขอความวา “เปลี่ยนรหัสผานเรียบรอยแลว” ดังภาพท่ี 24 
 

 
 

ภาพท่ี 24 
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