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OPAC Module 

โมดูล OPAC เป็นส่วนที่ใช้ในการค้นหาทรัพยากร เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ และเข้าถึงหน้าสมาชิก 
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ฉบับเต็ม โดยท าการแปลบางส่วนจาก Koha 16.05 Manual (en) by Nicole C. Engard, ByWater 
Solutions/BibLibre, Published in 2016 under GNU General Public License, version 3 or later. 

คู่มือฉบับน้ีจัดท าขึ้นโดยบริษัท ปนัสาร เอเชีย จ ากดั เพื่อใช้ประกอบการปฏิบตัิงานภายในห้องสมดุเท่าน้ัน 
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1 ผลลัพธ์จากการค้นหา (Search Results) 

เมื่อต้องการค้นหาทรัพยากรบนหน้า OPAC สมาชิกสามารถป้อนค าค้นที่ช่องบนสุดของหน้า OPAC 
หรือคลิกลิงค ์'Advanced Search' เพ่ือค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดได้   
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1.1 ภาพรวมผลการค้นหา  (Results Overview) 

หลังจากค้นหา ระบบจะแสดงจ านวนของผลลัพธ์เหนือรายการผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาดังภาพ
ด้านล่าง  

 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเรียง ให้คลิกเลือกวิธีการจัดเรียงแบบอ่ืนจากกล่องเลือก
รายการทางด้านขวามือ  
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ระบบจะแสดงข้อมูลระเบียนฉบับพิมพ์ (Item) ใต้ชื่อเรื่อง  

หมายเหตุ 

แม้ว่าสมาชิกจะได้ท าการกรองผลลัพธ์ของห้องสมุดเพียงห้องสมุดเดียว ห้องสมุดอ่ืนที่มีระเบียนฉบับ
พิมพ์ (Item) ให้บริการ จะปรากฏในรายการผลการค้นหาด้วย 
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ระบบจะแสดงภาพปกหนังสือที่รายการผลลัพธ์การค้นหา  

 

ระบบจะแสดงแถบสีเหลืองตลอดด้านบนของผลลัพธ์พร้อมค าค้นที่เกี่ยวข้อง  

 

หากสมาชิกค้นด้วยตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง (Advanced Search) ระบบจะแสดงลิงค์ ‘Return to 
the last advanced search’ ใต้รายการจ านวนผลการค้นหา เพ่ือให้สมาชิกสามารถกลับไปยังการค้นหา
ก่อนหน้าเพ่ือแก้ไขการค้นหาได ้ 
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1.2 ตัวกรองผลการค้นหา (Filters) 

เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา ให้คลิกลิงค์ที่อยู่ใต้แถบ 'Refine Your Search' ทาง
ด้านซ้ายของหน้าจอ 

 

 

หากสมาชิกเลือกตัวกรองเพ่ือกรองผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาแล้ว สมาชิกสามารถเอาตัวกรองออก
จากผลลัพธ์ไดด้้วยการคลิกที่เครื่องหมาย 'x' ที่ปรากฎทางด้านขวาของตัวกรองนั้น  
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1.3 การค้นหาด้วย RSS Feed (Search RSS Feeds) 

สมาชิกสามารถบอกรับ RSS feed จากผลลัพธ์ของการค้นหาได้ด้วยการคลิกไอคอน RSS จากแถบที่
อยู่(address bar) หรือไอคอนที่ปรากฏถัดจากจ านวนรายการผลลัพธ์  

ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ เ พ่ิ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ  RSS feed ไ ด้ ที่ 
http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU 

 

การบอกรับ RSS feed จากรายการผลลัพธ์ที่จากการค้นหา จะช่วยให้สมาชิกทราบเมื่อมีการเพ่ิม
รายการใหมเ่ข้ามาในผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU
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2 ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic Record) 

เมื่อสมาชิกคลิกชื่อเรื่องที่ได้จากผลลัพธ์การค้นหา ระบบจะแสดงหน้าระเบียนบรรณานุกรมขึ้นมาบน
หน้าจอ โดยระบบจะแสดงชื่อทรัพยากรและตัวบ่งชี้ประเภทของวัสดุ (GMD - General Material 
Designation) ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ  
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การคลิกที่ผู้แต่งจะเป็นการค้นหาชื่อเรื่องอ่ืนๆ ที่แต่งโดยผู้แต่งนั้น  

 

หากมีการใช้แฟ้มระเบียนควบคุม (authority file) ระบบจะแสดงสัญลักษณ์แว่นขยายทางด้านขวา
ของชื่อผู้แต่งและระเบียนควบคุมอ่ืนๆ การคลิกที่แว่นขยายจะน าไปสู่หน้าระเบียนของแฟ้มระเบียนควบคุม
นั้น  

 



 

จากนั้น สมาชิกจะเห็นรายละเอียดอื่นๆ ของระเบียนที่ดูดังภาพด้านล่าง  
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ถัดจากรายละเอียดอ่ืนๆ สมาชิกจะเห็นรายการหัวเรื่อง โดยสมาชิกสามารถคลิกหัวเรื่องเพ่ือท าการ
ค้นหาชื่อเรื่องอ่ืนๆ ภายใต้หัวเรื่องนั้นได้ 

 

หากระเบียนนี้มีสารบัญหรือข้อมูลสรุปย่อ ระบบจะแสดงข้อมูลเหล่านั้นบนหน้าจอโดยมีป้ายชื่อ
ก ากับ 'Summary' หรือ  ' Table of Contents'  
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หากระเบียนนี้มีข้อมูลในเขตข้อมูล 856  ระบบจะแสดงลิงค์ทางด้านขวาของป้ายชื่อ 'Online 
Resources'  

 

หากชื่อเรื่องที่ก าลังดูอยู่ในรายการทรัพยากรสาธารณะ (Public list) ระบบจะแสดงชื่อรายการทาง
ด้านขวาของป้ายชื่อ ‘List(s) this item appears in' และหากมีรายการแท็ก ระบบจะแสดงรายการ
แท็กทางด้านขวาของป้ายชื่อ 'Tags from this library' 
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ที่แท็บด้านล่าง ระบบจะแสดงข้อมูลรายการฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 

  

ข้อมูลหมายเหตุทั้งหมดจะปรากฎที่แท็บ 'Title Notes' 
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หากผู้ดูแลระบบอนุญาตให้ป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรนี้ได้ ระบบจะแสดงรายการความ
คิดเห็นไว้ที่แท็บ ‘Comments’  

 

และหากห้องสมุดมีครั้งที่พิมพ์อ่ืนของชื่อเรื่องนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลนี้ในแท็บ 'Editions'  
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ทางด้านขวาของข้อมูลบรรณานุกรม สมาชิกจะเห็นกล่องที่แสดงชุดของเมนูต่างๆ กล่องด้านบนสุด
จะแสดงรายการปุ่มที่จะช่วยน าทางไปยังผลลัพธ์การค้นหาที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงปุ่ม ‘Next’ 
(ถัดไป) ปุ่ม‘Previous’ (ก่อนหน้า) และปุ่ม ‘Back to results’ (กลับไปยังหน้าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ค้นหา) 

 

การคลิกปุ่ม ‘Browse results’ ที่ด้านบนทางขวาของคอลัมน์ จะเป็นการเปิดรายการผลลัพธ์ที่ได้
จากการค้นหาที่หน้าระเบียนข้อมูล  
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กล่องถัดมาจะแสดงรายการปุ่ม ‘Place hold’ (จอง) ปุ่ม ‘Print’ (พิมพ์ระเบียนนี้ออกทาง
เครื่องพิมพ์) ปุ่ม ‘Save to your lists’ (บันทึกลงในรายการทรัพยากร (List)) และ ‘Add to your 
cart’ (เพ่ิมลงในรถเข็นหนังสือ)  



การคลิก 'More Searches' จะเป็นการค้นหาทรัพยากรนี้ในเว็บไซต์หรือบริการอ่ืนๆ  

 

ที ่ 'Save Record' ระบบจะแสดงรายการรูปแบบแฟ้มทีส่มาชิกสามารถเลือกบันทึกข้อมูลระเบียนนี้
ในรูปแบบที่ต้องการได้ 
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หากต้องการเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองปกติ Normal ไปเป็นมุมมองแบบ MARC หรือ ISBD  
สมาชิกสามารถเลือกคลิกแท็บท่ีอยู่บริเวณด้านบนของระเบียนบรรณานุกรมได้  
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3 รายการทรัพยากรและรถเข็นหนังสือ (Lists & Cart) 

รถเข็นหนังสือ (Cart) คือ สถานที่วางทรัพยากรที่สมาชิกค้นหาแบบชั่วคราว โดยทันที่ที่สมาชิกออกจาก
ระบบ (Log out) บนหน้า OPAC หรือปิดใช้งานเบราวเซอร์ รายการทรัพยากรในรถเข็นหนังสือจะหายไป  

รายการทรัพยากร (list) คือ สถานทีจ่ัดวางทรัพยากรแบบถาวร ซึ่งสมาชิกสามารถสร้างและบันทึกไว้
เพ่ือเรียกดใูนอนาคตได้  
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3.1 รายการทรัพยากร (Lists) 

สมาชิกสามารถจัดการรายการทรัพยากรส่วนตัวได้ด้วยการไปยังแท็บ 'my lists' หลังจากล็อกอินที่
หน้า OPAC 

 

3.1.1 การสร้างรายการทรัพยากร (Creating Lists) 

สมาชิกสามารถสร้างรายการทรัพยากรได้ด้วยการเลือกตัวเลือก 'New List' ภายใต้เมนู 'Add to' ที่
หน้าผลลัพธ์ของการค้นหา  

 

เมื่อต้องการสร้างรายการทรัพยากร ให้คลิกที่ลิงค์ 'New List' จากนั้นระบบจะแสดงแบบฟอร์ม
ด้านล่างข้ึนมาบนหน้าจอ   
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เขตข้อมูลที่จ าเป็น คือ 'List Name' หรือชื่อของรายการทรัพยากร จากนั้นให้เลือกรูปแบบการ
จัดเรียงรายการทรัพยากร และประเภทของรายการทรัพยากรเป็นรายการส่วนบุคคล (Private list) 

 รายการทรัพยากรส่วนบุคคล (Private list) เป็นรายการทรัพยากรที่เฉพาะผู้สร้างเท่านั้นที่จะ

จัดการและดรูายการทรัพยากรต่างๆ ได้ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการให้สิทธิ์ด้านล่างนี้)  

 

 สุดท้าย ให้ท าการก าหนดสิทธิ์ให้กับรายการทรัพยากรที่สร้าง โดยสามารถก าหนดสิทธิ์ได้ดังนี้: 

 อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้ทุกคนสามารถเพ่ิมรายการทรัพยากรเข้ามาในรายการหนังสือนี้ 

 อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้ทุกคนสามารถเอารายการทรัพยากรที่ตนได้เพ่ิมเข้ามาออกได้ 
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 อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้ทุกคนสามารถเอารายการอ่ืนๆ ออกได้ 

หมายเหตุ 

เจ้ าของรายการทรัพยากรจะได้ รั บอนุญาตให้ เ พ่ิมรายการทรัพยากรทั้ งหมดได้ เสมอ  
แต่จ าเป็นต้องได้รับสิทธิในการเอารายการนั้นออก 

3.1.2 การเพิ่มช่ือเรื่องไปยังรายการทรัพยากร (Adding titles to Lists) 

สมาชิกสามารถเพ่ิมชื่อเรื่องจากผลลัพธ์ของการค้นหาหรือจากหน้าระเบียนบรรณานุกรมไปยัง
รายการทรัพยากร (List) ได้ โดยที่หน้าผลลัพธ์ของการค้นหาจะมีตัวเลือกให้เพ่ิมทรัพยากรไปยังรายการ
ทรัพยากร (List) ทั้งท่ีด้านล่างและด้านบนของรายการผลลัพธ์  

 

หากต้องการเพ่ิมชื่อเรื่องเดียวไปยังรายการทรัพยากร (List) ให้คลิกตัวเลือก 'Save to Lists' 

จากนั้นเลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมชื่อเรื่อง หากต้องการเพ่ิมหลายชื่อเรื่องไปยังรายการ

ทรัพยากร (List) ให้เลือกรายการที่ต้องการด้วยการท าเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อเรื่อง จากนั้น

คลิกเลือกรายการทรัพยากร (List) ที่ต้องการเพ่ิมชื่อเรื่องจากกล่องรายการ 'Add to...' ที่อยู่บริเวณ

ด้านบนของหน้าจอ 
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3.1.3 การดูเนื้อหาภายในรายการทรัพยากร (Viewing Lists Contents) 

เมื่อต้องการดูเนื้อหาภายในรายการทรัพยากร (List) ให้คลิกชื่อรายการที่ต้องการภายใต้ปุ่ม Lists  

 

เนื้อหาภายในรายการทรัพยากร (List) จะคล้ายคลึงกับที่แสดงในหน้าผลลัพธ์จากการค้นหายกเว้น

ตัวเลือกเมนูทางเลือกท่ีมีความแตกต่างกัน  
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ทางด้านขวาของชื่อรายการทรัพยากร (List) จะมีไอคอน RSS ที่คุณสามารถคลิกเพ่ือบอกรับรายการ
ทรัพยากรใหม่ท่ีเพ่ิมลงในรายการทรัพยากรได้  

การใช้ตัวเลือกเมนูที่อยู่เหนือรายการทรัพยากร จะช่วยให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายการ
ทรัพยากร ส่งรายการทรัพยากรผ่านทางอีเมล พิมพ์รายการทรัพยากรออกทางเครื่องพิมพ์ หรือแก้ไขรายการ
ทรัพยากรได้  

 เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการทรัพยากร ให้คลิกลิงค ์ 'Download List' แล้วเลือกรูปแบบที่ 

ต้องการดาวน์โหลด  

 เมื่อต้องการส่งรายการทรัพยากรผ่านทางอีเมล ให้คลิกทีล่ิงค์ 'Send List' จากนั้นป้อนที่อยู่

และข้อความในฟอร์ม จากนั้นคลิกปุ่ม ‘Send’ 
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 เมื่อต้องการพิมพ์รายการทรัพยากรออกทางเครื่องพิมพ์ ให้คลิกลิงค์ 'Print List' 

3.1.4 การจัดการรายการทรัพยากร (Managing Lists) 

ทันทีที่รายการทรัพยากร (List) ถูกสร้าง สมาชิกสามารถเริ่มท าการเพ่ิมชื่อเรื่องไปยังรายการ

ทรัพยากร (List) ที่แท็บ 'My lists' ในหน้าระเบียนสมาชิก สมาชิกสามารถแก้ไขและลบรายการทรัพยากร 

(List) ที่ได้สร้างไว้ด้วยการคลิกลิงคท์ี่เหมาะสมทางด้านขวาของชื่อรายการทรัพยากร (List) 

 

เมื่อต้องการแก้ไขชื่อของรายการทรัพยากร (List) หรือรูปแบบการจัดเรียง ให้คลิกลิงค์ 'Edit' ทาง
ด้านขวาของรายการทรัพยากร  
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เมื่อคลิกท่ีลิงค ์‘Delete' ทางด้านขวาของรายการทรัพยากร ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเพ่ือให้
สมาชิกยืนยันการลบรายการทรัพยากร (List)  

 

รายการทรัพยากร (List) ที่เลือกจะยังไม่ถูกลบจนกว่าสมาชิกจะคลิกปุ่ม 'Confirm' ที่ปรากฏทาง
ด้านขวาของรายการทรัพยากร (List) ทีต่้องการลบ  

หากห้องสมุดอนุญาตให้สมาชิกสามารถแบ่งปันรายการทรัพยากรส่วนบุคคล (Private list) ระบบจะ
แสดงลิงค์ 'Share' ที่รายการทรัพยากร และลิงค์ 'Share list' ที่ด้านบนสุดของรายการทรัพยากรส่วน
บุคคล (Private list) แต่ละรายการ การคลิกปุ่มนี้ จะเป็นการเปิดหน้าต่างให้สมาชิกป้อนอีเมลของผู้รับ
ปลายทางท่ีต้องการส่งถึง  
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ทันทีที่ป้อนที่อยู่อีเมลและคลิกปุ่ม ‘Send’ ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งรายการทรัพยากร 
(Private list) ไปยังผู้รับปลายทาง  
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3.2 รถเข็นหนังสือ (Cart) 

3.2.1 การเพิ่มช่ือเรื่องไปยังรถเข็นหนังสือ (Adding titles to the Cart) 

สมาชิกสามารถเพ่ิมชื่อเรื่องจากผลลัพธ์ของการค้นหาหรือจากหน้าระเบียนบรรณานุกรมไปยัง
รถเข็นหนังสือ (Cart) ได้ โดยที่หน้าผลลัพธ์ของการค้นหาจะมีตัวเลือกให้เพ่ิมทรัพยากรไปยังรถเข็นหนังสือ 
(Cart) ทั้งท่ีด้านล่างและด้านบนของรายการผลลัพธ์  

 

การคลิกที่ปุ่ม 'Add to Cart' จะเป็นการเพ่ิมชื่อเรื่องทีละชื่อเรื่องไปยังรถเข็นหนังสือ เมื่อต้องการ
เพ่ิมหลายชื่อเรื่องในคราวเดียว ให้ท าเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อเรื่อง แล้วจากนั้นเลือก 'Cart' ที่กล่อง
รายการ ‘Add to...’ ที่อยู่บริเวณด้านบนของหน้าจอ ทันทีที่ชื่อเรื่องถูกเพ่ิมไปยังรถเข็นหนังสือ ระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งเตือนให้ท าการยืนยันการเพ่ิมชื่อเรื่อง  
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จากผลลัพธ์ที่ได้ สมาชิกจะเห็นรายการทรัพยากรที่อยู่ในรถเข็นหนังสือ หากต้องการเอารายการ
ทรัพยากรออกจากรถเข็น ให้คลิก '(remove)' 

 

3.2.2 การจัดการรถเข็นหนังสือ (Managing the Cart) 

ทันทีที่มีชื่อเรื่องปรากฏในรถเข็นหนังสือ สมาชิกสามารถจัดการเนื้อหาในรถเข็นหนังสือได้ด้วยการ
คลิกปุ่ม 'Cart' ที่ปรากฏบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ รถเข็นหนังสือจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่  

 

ทีห่น้าต่างนี้ ระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาหลายตัวเลือกตลอดแนวด้านบนสุดของรถเข็นหนังสือ  

ปุ่มแรก คือ 'More details' การคลิกปุ่มนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับชื่อเรื่องที่อยู่ใน
รถเข็นหนังสือ (เช่น ISBNs, หัวเรื่อง, ข้อมูลส านักพิมพ์, หมายเหตุ และอ่ืนๆ เป็นต้น) 

 



คู่มือใช้งานระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ KOHA  
วิธีใช้งานหน้าจอ OPAC 
 

 

 หน้า 34  

 
ถัดมาเป็นตัวเลือกเพ่ือส่งเนื้อหาภายในรถเข็นหนังสือยังที่อยู่อีเมล ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้

สมาชิกในการส่งรายการทรัพยากรที่พบในห้องสมุดไปยังอีเมลส่วนตัวเพ่ือใช้ในการอ้างอิงภายหลัง หรือเพ่ือ
ส่งไปยังสมาชิกท่ีก าลังท าการวิจัยในหัวข้อเฉพาะ การคลิกที่ลิงค์นี้ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพ่ือให้สมาชิกใส่
ที่อยู่อีเมลและข้อความที่ต้องการส่ง  
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สิ่งส าคัญ 

เฉพาะสมาชิกที่ล็อกอินเท่านั้นที่จะสามารถส่งอีเมลรายการในรถเข็นหนังสือได้ ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
การใช้งานฟังก์ชันการส่งอีเมลเพ่ือส่งอีเมลขยะ (Spam) 

นอกเหนือจากการส่งรายการในรถเข็นหนังสือทางอีเมลแล้ว สมาชิกยังสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใน
รถเข็นได้ในหลากหลายรูปแบบ หรือใช้ CSV Profile ที่ได้ก าหนดไว้ในโมดูล Tools  

 

สมาชิกสามารถสามารถพิมพ์เนื้อหาของรถเข็นหนังสือออกทางเครื่องพิมพ์ได้ด้วยการคลิกลิงค์ 'Print'  

นอกเหนือจาการบันทึกเนื้อหาในรถเข็นหนังสือด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้ว สมาชิกยังสามารถ
ด าเนินการต่างๆ กับข้อมูลในรถเข็นหนังสือได้อีก ตัวอย่างเช่น สมาชิกสามารถเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการ
รถเข็นหนังสือเพ่ือเพ่ิมลงในรายการทรัพยากร (List) (ด้วยการคลิก 'Add to a List'), จองทรัพยากร (ด้วย
การคลิก 'Place hold'), หรือแท็กรายการเหล่านั้น (ด้วยการคลิก 'Tag')  
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4 การจองทรัพยากร (Placing Holds) 

สมาชิกสามารถจองบนหน้า OPAC ได้หากล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หากรายการฉบับพิมพ์ 
(Item) นั้นสามารถจองได้ ตัวเลือกการจองจะปรากฎในหลายๆ ต าแหน่งบนหน้าจอ   

 เมื่อดูรายการทรัพยากร (List) หรือผลลัพธ์จากการค้นหาแล้ว สมาชิกจะเห็นตัวเลือกที่
สามารถใช้จองทรัพยากรทีละหลายรายการได้ด้วยการท าเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย
หน้าชื่อเรื่อง จากนั้นคลิก ‘Place Hold' ที่ปรากฏในแถบด้านบนสุด 

 
 
 เมื่อดรูายการทรัพยากร (List) หรือผลลัพธ์จากการค้นหาแล้ว สมาชิกจะเห็นตัวเลือกการจอง

ใต้ข้อมูลพื้นฐานของชื่อเรื่องนั้น 
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 เมื่ออยู่ที่หน้าแสดงรายการบรรณานุกรมของทรัพยากร สมาชิกจะเห็นตัวเลือกการจองใน
กล่องทางด้านขวาของหน้าจอ  

 

ไม่ว่าจะเลือกจองท่ีจุดใด ระบบจะแสดงหน้าจอการจองเดียวกัน  

 

 ให้ท าเครื่องหมายหน้ารายการทรัพยากรที่ต้องการจอง  
 สมาชิกสามารถคลิกชื่อเรื่องเพ่ือกลับไปยังหน้าข้อมูลของระเบียนได ้ 
 ระบบจะแสดงล าดับการจองในส่วนของ ‘Holds and priority’  
 หากต้องการดูทางเลือกเพ่ิม ให้คลิกท่ี 'Show more options' 
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 สมาชิกสามารถเพ่ิมข้อความหรือหมายเหตุเกี่ยวกับการจองได้ด้วยการคลิกปุ่ม 'Edit notes'  

 

 ในบางกรณ ีสมาชิกจะได้รับอนุญาตให้เลือกจองฉบับถัดไป และ/หรือ ฉบับที่เฉพาะเจาะจงได ้
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  หลังจากคลิกปุ่ม ‘Place Hold’ ระบบจะแสดงหน้าบัญชีสมาชิกซึ่งจะแสดงรายการจองทั้งหมดของ
สมาชิก 
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5 การติดป้าย (Tagging) 

สมาชิกสามารถเพ่ิมแท็ก (Tags) ได้ที่หน้าระเบียนบรรณานุกรม ด้วยการคลิก ‘Log in to add 

tags’ ตรงป้ายชื่อ Tags from this library 
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6 การแสดงความคิดเห็น (Comments) 

สมาชิกสามารถทิ้งข้อคิดเห็นไว้ใน OPAC ได้หากมีการตั้งค่า ‘Allow’ ที่ reviewson preference 
แท็บสดงความคิดเห็น (Comments) จะปรากฏที่หน้าระเบียนรายการบรรณานุกรมใต้ข้อมูลบรรณานุกรม  

 

หากสมาชิกล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว จะเห็นลิงค์ ‘Post or edit your comments on this 
item’ เพ่ือเพ่ิมข้อคิดเห็น เมื่อคลิกลิงคน์ี้ ระบบจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือให้สมาชิกพิมพ์ข้อคิดเห็นลงไป  
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เมื่อคลิกปุ่ม 'Submit' แล้ว สมาชิกจะเห็นว่า ข้อคิดเห็นที่ใส่จะอยู่ในสถานะรอพิจารณา (Pending) 
และสมาชิกท่ัวไปจะยังไม่เห็นข้อคิดเห็นนั้นบนหน้าจอ 
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ทันทีท่ีข้อคิดเห็นได้รับการอนุมัตจิากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สมาชิกจะเห็นรายการข้อคิดเห็นในแท็บ  
'Comments'  

 

สมาชิกอ่ืนจะเห็นข้อคิดเห็นพร้อมชื่อของสมาชิกทีแ่สดงข้อคิดเห็นบนหน้าจอ  
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ระบบจะแสดงรายการข้อคิดเห็นที่ไดร้ับการอนุมัติแล้วบนหน้าจอ  

 

จากหน้านี้ สมาชิกสามารถบอกรับข้อคิดเห็นใหม่ผ่าน RSS ไดห้ากต้องการ  
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7 Zotero 

Zotero คือ โปรแกรมเสริมของ Firefox ที่อนุญาตให้มีการบันทึกและสร้างบรรณานุกรมได้  
[http://zotero.org] 

หากสมาชิกได้ติดตั้งโปรแกรม Zotero แล้ว สมาชิกจะเห็นไอคอนโฟลเดอร์ในแถบที่อยู่ (Address 
bar) ทางด้านขวาของ URL การคลิกที่ folder นั้น จะเป็นการเปิดรายการชื่อเรื่องเพ่ือให้สมาชิกเพ่ิมรายการ
ที่ต้องการเข้าไปในโปรแกรม Zotero 

 

เลือกชื่อเรื่องที่ต้องการเพ่ิมไปยัง Zotero จากนั้นคลิกปุ่ม 'OK' เพ่ือเพ่ิมชื่อเรื่องไปยัง Zotero 
สมาชิกสามารถดูชื่อเรื่องนี้ได้ด้วยการเปิด Zotero library 

 

 

http://zotero.org/
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8 บัญชีของฉัน (My Account) 

ที่หน้า OPAC สมาชิกสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าถึงหน้าบัญชีสมาชิกได้ ทันทีที่ล็อกอินเข้าสู่
ระบบ ระบบจะแสดงหน้าสรุปบัญชีสมาชิกขึ้นมาบนหน้าจอ หากต้องการเข้าสู่หน้าบัญชีสมาชิกบนหน้า OPAC 
ให้คลิกท่ีชื่อซึ่งจะปรากฏอยู่บริเวณด้านบนขวาของหน้าต่างๆ ใน OPAC 
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8.1 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Resetting your password) 

สมาชิกจะสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เองได้ด้วยการคลิกลิงค์  'Forgot your password?' ซึ่งจะ
ปรากฏใตก้ล่องล็อกอินเพ่ือท าการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 

 

ทันทีท่ีคลิก 'Forgot your password?' ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้สมาชิกป้อนชื่อสมาชิก (Login) 
และที่อยู่อีเมล (Email) (สมาชิกจะต้องมีท่ีอยู่อีเมลเพ่ือใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่) 

 

จากนั้นระบบจะส่งอีเมลวิธีการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ไปให้สมาชิก  
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คู่มือใช้งานระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ KOHA  
วิธีใช้งานหน้าจอ OPAC 
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8.2 หน้าสรุปข้อมูลย่อ (My Summary) 

 

แท็บ 'Your summary' สมาชิกจะเห็นรายการทรัพยากรทั้งหมดที่ยืมออกพร้อมวันก าหนดส่ง โดย
รายการที่เกินก าหนดส่ง ระบบจะแสดงด้วยตัวอักษรสี  

 

  



คู่มือใช้งานระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ KOHA  
วิธีใช้งานหน้าจอ OPAC 
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แท็บ 'Overdue' จะแสดงเฉพาะรายการทรัพยากรที่เกินก าหนดส่ง 

 

แท็บ 'Fines' จะแสดงจ านวนค่าปรับทั้งหมดของสมาชิก เมื่อคลิกบนจ านวนค่าปรับทั้งหมด ข้อมูลใน

แท็บ 'your fines' จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ  

 

แท็บ 'Holds' จะแสดงรายการจองและสถานะการจองทั้งหมด 
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8.3 การส่งสัญญาณแจ้งเตือนสมาชิก (Patron Flags) 

หากเจ้าหน้าที่ได้เลือกตัวเลือกเพ่ือส่งสัญญาณแจ้งเตือนสมาชิก (Patron flag) สมาชิกอาจเห็น

ข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้นบริเวณด้านบนสุดของหน้าบัญชีสมาชิก   

 บัตรสมาชิกหาย  

 

 ไม่มีข้อมูลที่อยู่หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน  

 

 จ ากัดสิทธิ์การเข้าใช้งานชั่วคราว  
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8.4 ค่าปรับ (Your Fines) 

แท็บ 'your fines' จะแสดงประวัติทางบัญชีทั้งหมดของสมาชิก  
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8.5 รายละเอียดของสมาชิก (Your personal details) 

สมาชิกจะเห็นข้อมูลการติดต่อของสมาชิกได้ด้วยการคลิกแท็บ 'your personal details'  

 
สมาชิกสามารถท าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'Submit 

Changes' เพ่ือส่งการแก้ไขนั้นไปให้เจ้าหน้าทีห่้องสมุดพิจารณาก่อน  
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8.6 รายการแท็ก (Your Tags) 

แท็บ 'your tags' จะแสดงรายการแท็กทั้งหมดที่สมาชิกเคยป้อน สมาชิกสามารถเอาแท็กที่ได้เพ่ิมไว้
ออกได้หากไม่ต้องการแล้ว  
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8.7 การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change My Password) 

แท็บ 'change your password' เป็นหน้าที่อนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการล็อกอินที่
หน้า OPAC ได้ โดยระบบจะแสดงแบบฟอร์มมาตรฐานส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่านขึ้นมาบนหน้าจอ สมาชิก
จะต้องท าการป้อนรหัสผ่านเก่าและรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการซ้ าสองครั้ง  
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8.8 ประวัติการค้นหา (Your Search History) 

แท็บ 'your search history' จะแสดงประวัติการค้นหาทรัพยากรของสมาชิกขึ้นมาบนหน้าจอ  

 

ประวัติการค้นหาเป็นการบันทึกการค้นหาทั้งหมดของสมาชิก เมื่อคลิกบนวลีที่ค้นหา ระบบจะท า
การค้นหาทรัพยากรด้วยค านั้นอีกครั้ง สมาชิกสามารถลบประวัติการค้นหาได้ตลอดเวลาด้วยการคลิกที่
ลิงค์ 'Delete your search history' ซึ่งจะปรากฏอยู่บริเวณด้านบนสุดหน้า หรือด้วยการคลิกที่
เครื่องหมาย 'x' เล็กๆ สีแดงท่ีอยู่ถัดจากลิงค ์'Search history' ที่อยู่บริเวณด้านบนขวาของหน้า OPAC  
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8.9 ประวัติการอ่าน (My Reading History) 

แท็บ 'your reading history' จะแสดงประวัติการอ่านทั้งหมดของสมาชิก  
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8.10 ข้อเสนอแนะการสั่งซ้ือ (My Purchase Suggestions) 

แท็บ ‘your purchase suggestions’ จะแสดงรายการข้อเสนอแนะการสั่งซื้อทั้งหมดของสมาชิก
พร้อมสถานะข้ึนมาบนหน้าจอ 
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8.11 ข้อความแจ้งเตือน (Your Messaging) 

แท็บ ‘your messaging’ จะเป็นส่วนก าหนดค่าข้อความแจ้งเตือนที่ต้องการได้รับจากห้องสมุด 
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8.12 รายการทรัพยากร (Your Lists) 

แท็บ 'your lists' จะแสดงรายการทรัพยากร (Lists) ทั้งหมดทั้งที่เป็นรายการสาธารณะ (Public 
lists) และรายการส่วนบุคคล (Private lists) โดยสมาชิกสามารถสร้างหรือแก้ไขรายการทรัพยากรได้จาก
ภายในหน้านี้เช่นกัน  
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9 ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ (Purchase Suggestions) 

ระบบจะแสดงลิงค์ ‘Purchase suggestions’ ทีแ่ถบเมนูด้านบนของ OPAC ใต้กล่องค้นหาทรัพยากร 

 

กรณีที่สมาชิกไม่พบผลลัพธ์ใดๆ จากการค้นหา ระบบจะแสดงข้อความให้สมาชิกสามารถเสนอแนะ
การสั่งซื้อหนังสือได้จะมี link เมื่อสมาชิกไม่พบอะไรจากการค้นหา  

 

และสมาชิกสามารถเข้าสู่หน้าเสนอแนะการสั่งซื้อได้ด้วยการคลิกแท็บ ‘your purchase 
Suggestions’  
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เมื่อคลิกลิงค์ ‘New purchase suggestion’ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเสนอแนะการสั่งซื้อขึ้นมา
บนหน้าจอ  

 

 'Title' เป็นเขตข้อมูลบังคับ  
 ‘Library’ คือ ห้องสมุดที่ต้องการให้สั่งซื้อทรัพยากร 
 ‘Reason for suggestion’ คือ เหตุผลที่เสนอแนะการสั่งซื้อ 

  ทันทีที่สมาชิกส่งแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะจะถูกบันทึกและจัดส่งไปยังเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพ่ือ
พิจารณา  


