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คํานํา 
 

 หองสมุดเปนสถานท่ีท่ีมีความสําคัญเปนอันดับตน  ๆ ของสถาบนัการศึกษาทุกแหง  ไมวาจะ 

เปนสถาบันการศึกษาในระดับใดก็ตาม  เพราะหองสมุดถือเปนศูนยกลางความรูท่ีทุกคนเขามาคนหา  

และเรียนรูได  ไมวาจะเปนครู  อาจารย นักเรียน หรือแมแตประชาชนท่ัวไป  ตางก็ไดใชหองสมุดใน  การ

เพ่ิมพูนความรู ไมเพียงเทานั้น หองสมุดยังเปนแหลงพักผอนหยอนใจ และนันทนาการไดอีกดวย  

ซ่ึงในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) เขามามีอิทธิพลในฐานะเปน

สิ่งท่ีชวยใหคนในยุคปจจุบันมีความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน  รวมถึงเปน เครื่องมือในการทํางาน  การเรียนรู 

และสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว  หองสมุดหลายแหงซ่ึงมี  ทรัพยากรสารสนเทศสวนใหญในรูปแบบของ

วัสดุตีพิมพ เชน หนังสือ หนังสืออางอิง วารสาร หนงัสอืพิมพ ฯลฯ ก็พรอมท่ีจะรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาชวยเหลืองานของหองสมุด  ใหมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงนอกจากจะชวยใหผูใชบริการไดรับความ

สะดวกสบาย และมีความรวดเร็วใน การสืบคนหาขอมูลแลว  ยังชวยเหลือการทํางานของบรรณารักษได

อีกดวย  ชวยใหบรรณารักษใชเวลาในการทํางานนอยลงในขณะท่ีไดปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน  ดังนั้น

หองสมุดหลาย  ๆ แหงจงึได จึงไดมีการปรับตัวดวยการนําเอาระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชกันมากข้ึน 

ซ่ึงโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS เปนอีกโปรแกรมหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความตองการนั้น 

ตําราการจัดการหองสมุดอัตโนมัติดวยโปรแกรม SLiMS เลมนี้ จึงไดเรียบเรียง ข้ึนเพ่ือ ให

นักศึกษา บรรณารักษ และผูสนใจไดนําไปใชประกอบการศึกษาคนควา และใชเปนแนวทางเพ่ือการ

ทํางานกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ โดยตําราเลมนี้ไดแบงเนื้อหาเปน 7 บท ครอบคลุมโมดูลตาง ๆ ท่ี

โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS มีใหใชงาน 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา ตําราเลมนี้ จะอํานวยประโยชนท้ังทางตรงและทางออม แกผูใช  หาก

ผูอานท่ีนําไปใชมีคําแนะนํา ขอเสนอแนะตาง ๆ ผูเขียนขอนอมรบัและขอขอบคุณในความอนเุคราะห ณ 

โอกาสนี้   

 

         ธารา  จันทรอนุ  

               13 พฤศจกิายน  2559 
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บทท่ี 1 

ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
 

 ปจจุบันหองสมุดไมวาจะเปนโรงเรียนระดับประถม มัธยม หรือสถานบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ลวนแตมีการนําเอาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  มาใชในการทํางาน ไมวาจะดําเนินอยาง

ครบวงจร หรือใชงานเพียงบางสวนเทานั้นก็ตามที 

 จึงเปนเรื่องสําคัญของผูท่ีทํางานในฐานะบรรณารักษ นักสารสนเทศ หรือผูปฏิบัติในหองสม

มุดท่ีจะตองทําความเขาใจถึงระบบการทํางานของหองสมุดอัตโนมัติ โดยเฉพาะโปรแกรมหองสมุด

อัตโนมัติท่ีปจจุบันนั้นมีหลากหลาย ท้ังท่ีอยูในรูปแบบของซอฟทแวรท่ีตองเสียคาใชจาย ซอฟทแวรท่ีไม

เสียคาใชจาย หรือซอฟทแวรท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนมาใชเองภายในหนวยงาน  

 

ความหมายของหองสมุดอัตโนมัต ิ
 

 หองสมุดอัตโนมัติมาจากคําภาษาอังกฤษวา  Library Automation ซ่ึงไดมีผูให ความหมาย

ของระบบหองสมุดอัตโนมัติไวหลากหลาย เชน  

 แคโรไลน มัวร (Caroline Moore, 1997) ไดใหความหมายของหองสมุดอัตโนมัติวา  หมายถึง 

หองสมุดท่ี  ใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางานหลักของหองสมุด  ซ่ึงครอบคลุมท้ังงานดานการเขาถึง  

และการ สืบคนสารสนเทศ  (Information retrieval) และใชในการจัดการงานตาง  ๆ ของหองสมุด 

(Library management)  

 จันทรเพ็ญ  กลอมใจขาว  (2542) ใหความหมายของหองสมุดอัตโนมัติ เปนระบบการทํางาน

ของหองสมุดโดยนําคอมพิวเตอรมาพัฒนาเปนระบบในลักษณะผสมผสานงานตาง  ๆ ของหองสมุดท่ี  มี

ความสัมพันธเก่ียวของกันเปนระบบเดียวกัน  เพ่ือใหงานของหองสมุดเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บ การคนคืน และการใหบริการ  

 และ น้ําทิพย  วิภาวิน (2545) ไดใหความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  วา การทํางาน

ของ ระบบงานหองสมุดท่ีทํางานรวมกันหรือเชื่อมโยงกันไดแก  งานจัดหา งานวิเคราะหหมวดหมู  งาน

บริการยืม - คืน และงานบริการสืบคนขอมูล  และการจัดการหรือการบริหารระบบหองสมุด  อัตโนมัติ 

เปนการบริหารระบบสารสนเทศรูปแบบหนึ่งท่ีใชกับระบบงานในหองสมุด  

 จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา  โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ  คือระบบ  

สารสนเทศระบบหนึ่งท่ีมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการทํางานดานตาง  ๆ ของหองสมุดอยางครบวงจร

ของการทํางาน  และมีการเชื่อมระบบและผูใชดวยเทคโนโลยีเครือขาย  ผูใชบริการสามารถสืบคน  เรียก



2 
 
ขอมูลท่ีตองการนําไปใชประโยชนได โดยในระบบหองสมุดอัตโนมัติจะประกอบไปดวย 1) โมดูลการ

จัดทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  2) โมดูลพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3) โมดูลควบคุมการยมื-คืน  

4) โมดูลควบคุมวารสาร และ 5) โมดูลสืบคนออนไลน 

 

องคประกอบของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 

 ในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ  มาใชนั้นจําเปนตองมีทรัพยากรหลายชนิดเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงาน องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะมีผลตอประสิทธิภาพของระบบไดแก  

 1. ฮารดแวร  (Hardware) ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอตาง  ๆ ท่ีมี 

ประสิทธิภาพทําหนาท่ีเปนตัวสนับสนุนการทํางานของซอฟตแวร (Software)  

 2. ซอฟตแวร  (Software) ไดแก โปรแกรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชงานใน  

หองสมุดโดยเฉพาะ  

 3. ระบบเครือขาย และการสื่อสารขอมูลท่ีจะเชื่อมโยงผูใชกับระบบหองสมุด  

 4. ทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงมีประเภทและรูปแบบตาง  ๆ กัน เชน หนังสือ วารสาร รายงาน

การวิจัย ภาพนิ่ง แถบเสียง วีดิทัศน ภาพยนตร เปนตน  

 5. ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและไดรับการอบรมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร  และ 

ระบบหองสมุดเปนอยางดี  

 6. แฟมขอมูล คือ แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนสวนจัดเก็บรายละเอียดของขอมูลตางๆ ท่ี

ใชในระบบหองสมุดอัตโนมัติ เชน รายการบรรณานุกรม ระเบียนผูใช และสถิติตางๆ  

 

วัตถุประสงคของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานดังนี้  (สมพิศ คูศรพิีทกัษ, 2545, 

หนา 25-28)  

 1. จัดระบบการจัดเก็บคนหาและเผยแพรสารสนเทศของหองสมุดใหงายสะดวกรวดเร็ว  เพ่ือ

ลดภาระงานประจําของหองสมุดอยางตอเนื่องและครบวงจรนับตั้งแตระบบในการจัดหา  สารสนเทศ  

ระบบวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการสารสนเทศ  ระบบการสืบคนสารสนเทศ  ระบบการควบคุม

วารสาร  ระบบการยืมคืนสารสนเทศ  ระบบภาพลกัษณ  (Image System) ระบบสื่อประสม  

(Multimedia System) และระบบอ่ืน  ๆ ตามความตองการของหองสมุดแตละ  แหง และแตละระบบก็

จะมีระบบการทํางานยอย ๆ ท่ีสามารถประสานสัมพันธเชื่อมตอทํางานกัน ไดตอเนื่องเปนระบบเดียวกัน  
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 2. เม่ือมีการจัดระบบเครือขายระดับตาง ๆ เชื่อมโยงกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ผูใชไม วาจะ

เปนผูปฏิบัติงานหองสมุด  หรือผูใชบริการหองสมุดสามารถสรางฐานขอมูลรวมกัน  หรอืใช ทรัพยากร

รวมกัน เพ่ือทําการสืบคนสารสนเทศทางไกล  (Remote Login) ถายโอนแฟมขอมูล  (File Transfer) 

หรือใชบริการยืมระหวางหองสมุดจากหองสมุดแหงหนึ่งแหงใดในเครือขายโดย  ผานทางเครื่อง

คอมพิวเตอรได  โดยไมตองเดินทางไปสืบคน  หรือคัดลอกดวยตนเองท่ีหองสมุด  และยังสามารถสื่อสาร

ขอมูลกับหองสมุดและสมาชิกอ่ืน ๆ ไดในระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล 
 

ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  
 

 สําหรับลักษณะท่ัวไปของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  (สมพิศ คูศรพิีทกัษ . 2539, หนา 32- 

34) มีดังตอไปนี้  

 1. สวนใหญพัฒนาในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย  และสหรัฐอเมริกา  จัดทําตาม ลกัษณะงาน

ท่ีตองการเขียนดวยภาษปาสคาล  หรือภาษาซี  หรือซีพลัส  (C+) หรือจากชุดคําสั่งของ  ฟอกซโปร  

(Foxpro) หรือโปรแกรมสรางฐานขอมูลอ่ืน ๆ  

 2. โปรแกรมท่ีใชในหองสมุดสวนใหญเนนงานฐานขอมูล  การสืบคน การแสดงขอมูล  ผาน

หนาจอ หรือเครื่องพิมพ สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได  ปจจุบันมีความสามารถใน  การจัดการดาน

การเงินได บางโปรแกรมทํางานในลักษณะของมัลติมีเดีย (Multimedia) มีระบบ รักษาความปลอดภัย  

 3. สามารถคนหาผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได  

 4. ระบบงานหองสมุดเปนระบบใหญ  ซับซอนแบงออกตามลักษณะงาน  จึงมีการนําเอา  งาน

แตละประเภทของหองสมุดมาพัฒนาเปนชุดโปรแกรมท่ีเรียกวา  โมดูล (Module) ชดุโปรแกรมใน

ระบบงานหองสมุดท่ีนิยมกันคือ (นิธิมา สังคะหะ, 2542, หนา 70-75)   

  4.1 ระบบงานเทคนิค  (Cataloging Module) เปนชุดคําสั่งสําหรับการสราง  ฐานขอมูล

ทรัพยากรหองสมุดทุกประเภท  เชน หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน  

  4.2 ระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  (Acquisition Module) เปนชุดคําสั่ง  สําหรับ

การทํางานจัดหาทรัพยากรหองสมุดซ่ึงประกอบดวยการสรางฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด  ท่ี จัดหาเขา

มา การจัดทํางบประมาณจัดซ้ือและการหักงบประมาณ  การทําจดหมายสั่งซ้ือและ  ทวงถามเม่ือมีการ

จัดซ้ือหนังสือ หรือไดรับหนังสือท่ีจัดซ้ือเขามาลาชา  

  4.3 ระบบงานบริการยืมคืน  (Circulation Module) เปนชุดคําสั่งสําหรับการ  ทํางานใน

การใหบริการยืมคืนทรัพยากรหองสมุด  เชน การสรางฐานขอมูลสมาชิกหองสมุด  การ กําหนดอายุ

สมาชิก การกําหนดสิทธิในการใหยืมของสมาชิก การกําหนดวันใหยืมของทรัพยากร  แตละประเภท  การ
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กําหนดคาปรับและคิดคาปรับ  การทําจดหมายติดตามทวงถามเม่ือมีหนังสือคาง  สง การจองหนังสือ  

เปนตน  

  4.4 ระบบงานสิ่งพิมพตอเนื่อง  (Serial Module) เปนชุดคําสั่งสําหรับการ  ทํางานของ

วารสาร ซ่ึงจะมีสวนคลายกับการทํางานของ  Acquisition Module คือ งานจัดหา วารสารโดยการ

สั่งซ้ือ การจัดทํางบประมาณจัดซ้ือและการหักงบประมาณ การทําจดหมายสั่งซ้ือ  และทวงถามเม่ือไดรับ

วารสารลาชา งานลงทะเบียนวารสาร เปนตน  

  4.5 ระบบงานสืบคนขอมูล  (Online Public Access Catalog) เปนชุดคําสั่ง  สําหรับการ

ทํางานการสืบคนขอมูล ซ่ึงจะมีหลักการสืบคน เชนเดียวกับการสืบคนดวยระบบมือ 

 

กระบวนการทํางานของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  
 

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติแตละระบบ จะตองมีการปอนขอมูลเก่ียวกับหนังสือและสารสนเทศ

ตาง ๆ เขาสูระบบ ขอมูลเหลานี้ตองมีการแปลงผันใหอยูในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอรอานได  เม่ือ ระบบ

คอมพิวเตอรรับขอมูลท่ีมีการแปลงผันใหอยูในรูปแบบท่ีถูกตองแลวจึงนําไปปฏิบัติการและ  ออกรายงาน

เพ่ือนําไปใชประโยชนได  ตัวอยางเชน  ในระบบการจัดซ้ือจัดหา  จะตองปอนขอมูล  หนังสือในรูปของ

บรรณานุกรมหนังสือขอมูลงบประมาณ  รายชื่อรานหนังสือ  อัตราแลกเปลี่ยน  เงิน ฯลฯ หลังจากนั้น

ระบบจะประมวลผลโดยการจัดเรียง  รวบรวม คํานวณ เปรียบเทียบ  จัดเก็บขอมูล  เพ่ือการสืบคนและ

ออกรายงานเพ่ือใชงานตอไป  

 ขอมูลของระบบการจัดหาดังกลาวนี้  สามารถเรียกใชไดทุกครั้งท่ีตองการท้ังจากภายใน  ระบบ

ยอยของตนเอง  และระบบยอยอ่ืน  ๆ ท้ังระบบ ดังนั้นจากระบบการจัดหาดังกลาว  เม่ือเขา สูระบบยอย

ของการทํารายการสารสนเทศ หรือทําแคตาล็อกในข้ันตอนตอไป สามารถเลือก  รายการสารสนเทศจาก

ระบบจัดหามาแกไข  เพ่ือเก็บขอมูลแคตาล็อก  เชน เก็บขอมูลเก่ียวกับ  เลขหมูหนังสือ  ผูแตง การลง

รายละเอียดทางบรรณานุกรมอ่ืน  ๆ ตามรปูแบบของหองสมุด  จากนั้นระบบจะทําการประมวลผล  เพ่ือ

นําไปใชงานในระบบการเขาถึงรายการสารสนเทศแบบออนไลนตอไป  
 

การพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติในตางประเทศ  
 

 การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตกับการจัดเก็บคนหาหนังสือ  และสารสนเทศตาง  ๆ ใน 

หองสมุดและศูนยสารสนเทศในโลก ไดเริ่มเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือ  และในอังกฤษ  เม่ือ ประมาณตน

ป พ.ศ. 2503 โดยไดเริ่มในหองสมุดประชาชนในประเทศอังกฤษ  ตอมาในป พ.ศ. 2504 บริษัทไอบีเอ็ม  

ไดพัฒนาโปรแกรมท่ีใชในการผลิตดรรชนีคําสําคัญสําหรับชื่อเรื่องใน  วารสารเคมิคัลแอบสแตรก  

(Chemical Abstract) และบริษัทดักลาส  แอรคราฟ (Douglas Aircraft) ไดเริ่มผลิตบัตรรายการ
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หองสมุดดวยคอมพิวเตอร  และมีหองสมุดอีกหลายแหงได  ทดลองนําเอาคอมพิวเตอรมาใชกับงาน

หองสมุด ในชวงเวลาดังกลาวนี้ปรากฏวา มีหองสมุดหลาย แหงโดยเฉพาะหองสมุดมหาวิทยาลัยประสบ

ผลสําเร็จในการดําเนินงาน  แตอีกสวนหนึ่งก็ประสบ  กับความลมเหลว  ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลาย

ประการ เชน ความสามารถของเครื่อง  คอมพิวเตอรท่ีใชไมเพียงพอ  ความไมเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

ระบบขอกําหนด  และขอจํากัดตาง  ๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาระบบหองสมุดดวยคอมพิวเตอรของ

บรรณารักษและนักคอมพิวเตอร (ปญญา สุขแสน, 2544, หนา 40 - 41)  

 ประมาณกลางป  พ.ศ. 2503 หองสมุดรัฐสภาอเมริกัน  (Library of Congress) ไดเริ่ม ทดลอง

ผลิตระเบียนบรรณานุกรมหนังสือท่ีเครื่องอานได  หรือท่ีรูจักโดยท่ัวไปวา  มารค (MARC : Machine 

Readable Cataloging) และในขณะเดียวกันฝายจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติอังกฤษ  (British 

National Bibliography) ไดรวมมือกับหองสมุดรัฐสภาอเมริกันในการรวมกันกําหนด  โครงสราง

ระเบียนของมารคจนเปนที่ยอมรับทั่วไป  และในปจจุบันในประเทศตาง  ๆ หลาย ประเทศท่ัวโลกก็ใช

รูปแบบของมารคในการจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติของตน  

 ในชวงป พ.ศ. 2513 ไดมีกลุมมาตรฐานการจัดทํารายการสารสนเทศของหองสมุดหลายกลุม  

รวมกันกําหนด  รูปแบบมารค  (MARC Format) ตอมาไดมีการรวมตัวระหวางหองสมุดกับหนวยงานท่ี

จัดทํา  รายการหนังสือ  และกลุมธุรกิจหนังสือ  คิดเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ  หรอื ISBN 

(International Standard Book Number : ISBN) เพ่ือใชเปนเลขประจําหนังสือแตละเลมท่ีผลิต  

ข้ึนมาท่ัวโลก  เลข ISBN 10 หลัก แตละหลักใชเปนตัวกําหนดหนังสือแตละเลมท่ีผลิตใน  แตละ

สํานักพิมพของแตละประเทศ จึงเปนเลขสําคัญท่ีใชในการคนหา  หรืออางอิงถึงหนังสือเลม  ใดเลมหนึ่งท่ี

นําไปบันทึกในคอมพิวเตอร  

 ปจจุบันสํานักพิมพหลายแหงนิยมพิมพเลข ISBN ในรูปแบบท่ีเครื่องคอมพิวเตอรอานได  ซ่ึง

สะดวกตอการบันทึกขอมูลหนังสือเขาสูระบบ  คอมพิวเตอรเปนอยางยิ่ง ในชวงป  พ.ศ. 2523 ไดมี

หองสมุดหนวยงานบางแหงไดพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จ เพ่ือใช กับงานหองสมุดโดยเฉพาะ  เชน โอซีแอลซี 

(OCLC) ซ่ึงเปนสมาพันธหองสมุดในมลรัฐโอไฮโอ  ไดพัฒนาระบบหองสมุดในทองถ่ินของตน  (Local 

Library System) ซ่ึงสามารถประยุกตกับงาน  ดานตาง ๆ ของหองสมุดไดเปนอยางดีจนเปนท่ียอมรับ  

และมีหองสมุดอ่ืน  ๆ นําเอาระบบของโอ  ซีแอลซี ไปใชประโยชน  ตอมาจึงมีบริษัทธุรกิจหลายแหงเริ่ม

เขามาพัฒนาโปรแกรมสําเร็จเพ่ือใช  กับงานหองสมุด  ปจจุบันโปรแกรมสําเร็จของระบบหองสมุดมี

จําหนาย อยูในทองตลาดหลาย  ระบบซ่ึงหองสมุดตาง  ๆ อาจเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการของ

ตนเองได  
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โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติในประเทศไทย  
 

 หองสมุดอัตโนมัติเริ่มมีการพัฒนาในประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2518 เม่ือหองสมุดสถาบัน  

เทคโนโลยีแหงเอเชีย  หรือ เอไอที (Asian Institute of Technology : AIT) ไดจัดทําสหรายการ  

วารสาร (Serial Union List) ท่ีมีอยูในประเทศไทย โดยใชเครื่อง  IBM 3083 และโปรแกรมมินิ  ซีดีเอส/

ไอซีส (Mini CDS/ISIS) ขององคการศึกษาและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ  ยูเนสโก แตเนื่องจาก

รายการวารสารเหลานั้นเปนรายการวารสารของหองสมุดมหาวิทยาลัยใน  ประเทศไทย  ตอมาเอไอที  จึง

ไดมอบใหสถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รับไป ดําเนินการตอในนามของกลุมหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา (ปญญา สุขแสน, 2544, หนา 31 – 33) 

 พ .ศ. 2519 หอสมุดแหงชาติดวยความรวมมือขององคการยูเนสโก  ก็ไดจัดทําบรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทยลงบนเครื่อง IBM 3031 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

 พ .ศ. 2526 – 2528 ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานหองสมุดตาง  ๆ ดังนี้ เอไอทีได ทํา

ฐานขอมูลจัดหา  (Acquisition Database) หอสมุดแหงชาติไดจัดทําสหรายการวารสารดาน  

วิทยาศาสตรในประเทศไทย  สํานักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดทําดรรชนี

เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย  โดยขอความรวมมือจากสํานักงานสถิติแหงชาติในการ  พัฒนา

โปรแกรมใชงานเอง  และใชเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ระยะนี้การใช  คอมพิวเตอร

กับงานหองสมุดยังไมคอยจะจริงจังมากนัก  

 พ .ศ. 2530 – 2531 หองสมุดประมาณ  20 แหงในประเทศไทย  ซ่ึงสวนใหญเปนหองสมุด  

มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทําฐานขอมูลบรรณานุกรมของหองสมุด  โดยสวนใหญจัดทําบนเครื่อง  

ไมโครคอมพิวเตอรและใชโปรแกรมไมโครซีดีเอส/ไอซีส ซ่ึงยูเนสโกใหใชโดยไมคิดเงิน  

 นอกจากนี้ยังมีการจัดสรางฐานขอมูลสหรายการวารสาร  ฐานขอมูลวิทยานิพนธ และ งานวิจัย 

หรือฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชา และโดยมากจะใชโปรแกรมไมโครซีดีเอส /ไอซีส หรือ ดีเบส (dBase) ซ่ึง

เปนโปรแกรมสําเร็จทางดานการจัดการฐานขอมูล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดวยความ

ชวยเหลอืของไอดพีี  (International Development Program of Australian Universities and 

Colleges) ไดดําเนินการใชฐานขอมูลบรรณานุกรม  ซีดีรอมชื่อบิบลิโอไฟล  (Bibliofile CD-ROM) เพ่ือ

ชวยในการสืบคนขอมูล แลวแปลงผันเขาสู 

 พ .ศ. 2531 เนคเทคหรือศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  และคอมพิวเตอรแหงชาติ  (NECTEC : 

National Electronics and Computer Technology Center) กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม  ไดใหการสนับสนุนหองสมุดมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งจัดสราง  ฐานขอมูลบรรณานุกรม

สารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยในโครงการก็ได  ใชระเบียนโครงสรางดังกลาว

จัดทําฐานขอมูลบรรณานุกรม ในสาขาวิชาการดังกลาว ในขณะท่ี เนคเทคจัดสรางเครือขายคอมพิวเตอร
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เพ่ือเชื่อมโยงฐานขอมูลเหลานั้นเขาดวยกัน  เพ่ือประโยชน  ในการแลกเปลี่ยนและเรียกใชสารสนเทศ

รวมกัน  

 ในป  พ.ศ. 2533 ไอดีพีไดจัดซ้ือและติดตั้งโปรแกรมระบบหองสมุดสําเร็จ  ใหกับ สํานัก

หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดแก ระบบซี – ยูริกา (SEA – URICA) ซ่ึงเริ่ม ทํางานโดยใชกับ

ระบบแคตตาล็อกและระบบโอแพคระบบดังกลาวนี้ ใชเครื่องซูเปอรไมโครคอมพิวเตอร  โดยเริ่มดวยการ

ใชกับเทอรมินัล  จํานวน 4 ชุด ระบบยูริกาจึงเปนระบบหองสมุด  อัตโนมัติระบบแรกท่ีนําเขาสูวงการ

หองสมุดอัตโนมัติของประเทศไทย  แตเปนท่ีนาเสียดายวา  โดย ท่ียูริกามิไดมีการพัฒนาภาษาไทย  เพ่ือ

ประยุกตกับหนังสือภาษาไทยระบบดังกลาวนี้จึงหายไปจากวงการหองสมุดไทยตอมาสํานักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดเปลี่ยนไปใชระบบอินโนแพค (INOPAC)  

 ในระยะตอมาจึงมีระบบหองสมุดอัตโนมัติอ่ืนๆ  เริ่มเขามาสูตลาดหองสมุดในเมืองไทย  เชน 

ระบบไดนิกซ  (DYNIX) ทินลิป (TINLIB) อินโนแพค (INNOPAC) และวทีีแอลเอส  (VTLS) หอสมุด

แหงชาติไดจัดซ้ือระบบไดนิกซในป พ.ศ. 2534 เพ่ือใชในการดําเนินงานดาน ตาง ๆ ของหองสมุด  โดยใช

กับเครื่อง IBM RISC/6000 และเริ่มดวยการใชกับเทอรมินัล  16 ชุด และโดยท่ีหนังสือในหอสมุด

แหงชาติสวนใหญเปนภาษไทย  ดังนั้น ไดนิกซจึงไดเริ่มพัฒนา  ภาษาไทยข้ึนมาประยุกตกับงานของ

หอสมุดแหงชาติเปนแหงแรก  ระบบหองสมุดอัตโนมัติของ  หอสมุดแหงชาติ  จึงนับเปนระบบท่ีใชกับ

ภาษาไทยเปนแหงแรก 

 สําหรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติของตางประเทศ  (สมบูรณ แกนตะเคียน, 2540, หนา 13 - 

44) ท่ีมีนิยมใชในหองสมุดไดแก   

  1. ซีดีเอส/ไอซีส (CDS/ISIS) เปนโปรแกรมจัดระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  พัฒนาและ 

เผยแพรโดยองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงองคการสหประชาติ  หรือยูเนสโก  (UNESCO) 

ยอมาจากภาษา  Computerized Documentation System/Integrated Set of Information 

Systems เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญโดย  องคการยูเนสโกใน  ป 

พ.ศ. 2518 สําหรับประมวลผลและจัดการระบบฐานขอมูลตัวอักษรท่ีไม  จํากัดขนาด  (Unlimited 

Textual/Non-Numeric Database) ตอมาในป พ.ศ. 2528 องคการ ยูเนสโก ไดพัฒนาโปรแกรม

ดังกลาวใหใชไดบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเรียกวามินิ -ไมโครซีดี เอส/ไอซีส (Mini-micro CDS/ISIS) 

โดยใชชุดคําสั่งของภาษาปาสคาล  ใชกับเครื่อง  ไมโครคอมพิวเตอรขนาด  16 บิตข้ึนไป  และใช

ระบบปฏิบัติการของเอ็มเอสดอส  มีความจําของ  เครื่องไมนอยกวา  256 กิโลไบต และในป พ.ศ. 2532 

ได พัฒนาเปนชุดท่ี  2.3 (Version 2.2) โดยเริ่มเผยแพรในปดังกลาว  เปาหมายของตัวโปรแกรมเนน  

ขอความ (Text) ประเภทตัวอักษร  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก  คือสามารถสรางฐานขอมูลไดไมจํากัด

ฐานขอมูล ใชในการเก็บ  บรรณานุกรมและสาระสังเขปเปนอยางดี  ในครั้งแรกองคการยูเนสโกดําริขาย

ในราคาถูกประมาณ  8,000 – 10,000 บาท ตอมาองคการยูเนสโกอนุญาตใหสถาบันวิทยบริการ  
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จฬุาลงกรณ  มหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีเปนศูนยประสานงานเผยแพรและทําการอบรมในประเทศไทย  

ในชวงป พ.ศ. 2530 – 2534 อบรมไปแลวรวม  53 รุน โปรแกรมซีดีเอส /ไอซีส เปนโปรแกรม  

คอมพิวเตอรท่ีใหเปลาไมคิดมูลคา แตท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ใชประโยชนไดดี  เสียคาใชจายนอย  เม่ือเทียบ

กับโปรแกรมท่ีทํางานคลายกัน  อนึ่งท่ัวโลกมีหองสมุดทําสัญญาขอใชโปรแกรมนี้  มากกวา 16,000 แหง 

สวนในประเทศไทยมีหองสมุดในระดับมหาวิทยาลัย  และสถาบันราชภัฎ  หลายแหงนําไปใช  บางแหง

พัฒนาตอจากระบบเดิมเพ่ือใหใชอยางกวางขวางข้ึน  เชน สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ บางแหงไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ  ติดตั้งโปรแกรมชื่อเว็ บซิส (Websis) เปน

โปรแกรมท่ีสามารถเรียกสืบคนในระบบอินเตอรเน็ตจาก ฐานขอมูลเดิมท่ีเก็บไวได  

  2. วีทแีอลเอส (VTLS) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีระบบการทํางานครบถวนตามความ  

ตองการของหองสมุด  ครอบคลุมระบบงาน หองสมุดอัตโนมัติ คือ ระบบงานเทคนิค  (Cataloging) 

ระบบงานสืบคนขอมูล  โอแพค (OPAC = Online Public Access Catalog) ระบบงานบริการ  

(Circulation) ระบบ สิ่งพิมพตอเนื่อง  (Serial Control) ระบบพัฒนาทรัพยากร  (Acquisition and 

fund Accounting) ระบบดรรชนี  (Journal Indexing) ระบบเจาหนาท่ี  (Authority Control) ระบบ

สื่อผสม (Multimedia) ระบบงานฐานขอมูล  (Database) ระบบการเรียกใชโปรแกรม  (Download) 

ระบบ 

  3. อินโนแพค  (INNOPAC) เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติท่ีมีการพัฒนาภาษาไทย  

เพ่ือให ใชได เปนของบริษัท  Innovative Interfaces จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ใชท่ีหองสมุดใน  

เครือขายทางวิชาการของมลรัฐโอไฮโอ  หรือ Ohio Link (Ohio Library and Information Network) 

อินโนแพคจัดวาเปนหองสมุดอัตโนมัติท่ีดีมากระบบหนึ่ง สามารถเก็บขอมูลท้ัง ขอความ รูปภาพสามารถ

ใชรวมกับเครือขายอินเตอรเน็ตได  หรือสงจดหมายอีเล็กทรอนิกสได  อินโนแพคเปนระบบงานออกแบบ

ตามความตองการของหองสมุดอุดมศึกษา  มีการใช  ฐานขอมูลรวมกัน  คือ ระบบพัฒนาทรัพยากร  

(Acquisition Module) ระบบงานเทคนิค  (Cataloging Module) ระบบคนคืน (Online Public 

Access Catalog Module) หรือ OPAC ระบบบริการ  (Circulation Module) ระบบงาน

สิ่งพิมพตอเนื่อง  (Serial Module) ระบบจัดการ  สารสนเทศ (Management Information System 

Module) สวนโปรแกรมเสริมมีดังนี้  ระบบงาน เจาหนาท่ี (Authority Control Module) ระบบ

หนังสือสงวน  (Reserve Book Room Module) ระบบการจองวัสดุ  (Material Booking Modules) 

ระบบการยืมระหวางหองสมุด  (Inter-Library Loan Module) ระบบจดหมายอิเล็กทร อนกิส 

(Electronic Mail) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  (WWW Server) ระบบสาระสังเขปของวารสาร  

(Journal Citation Module) ปจจุบันใชท่ีสถาบัน  

  4. อลิซ (ALICE) เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติท่ีใชในระบบ วินโดวส เรียกคําเต็มวา  

Alice for Windows มีประวัติการพัฒนายาวนานกวา  15 ป โดยมี ระบบงานหลายระบบ  เชนเดียวกับ
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ระบบขางตน  สามารถใชกับภาษาไทยได  ท่ีนาสนใจคือ มี โปรแกรมยมืระหวางหองสมุด  (Interlibrary 

Loan) ผานระบบอินเตอรเน็ตได  ผูแทนจําหนายคือ  ISOFT Group สําหรับระบบหลักของอลิซ  

ประกอบดวย 14 ระบบงานใหญคือ  

   4.1 ระบบจัดการ (Management)  

   4.2 ระบบบริการ (Circulation)  

   4.3 ระบบสืบคน (Inquiry (OPAC))  

   4.4 ระบบจัดทําดรรชนีและขอมูลหลัก (Indexing) 5.5 ระบบจัดซ้ือ (Acquisition)  

   4.6 ระบบจัดการวารสาร (Periodicals)  

   4.7 ระบบจัดทําดรรชนีบทความ (Journal Indexing)  

   4.8 ระบบบริหารขอมูลสื่อผสม (Multimedia)  

   4.9 ระบบหลายภาษา (Multilingual)  

   4.10 ระบบคนผานอินเตอรเน็ต (Web Inquiry)  

   4.11 ระบบสมาชิก (Patron Self Checking)  

   4.12 ระบบยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan)  

   4.13 ระบบการยืม-คืนดวยตนเอง (Self Circulation)  

   4.14 ระบบการลงรายการรวมกันระหวางหองสมุดของสถาบันเดียวกัน  (Union 

Cataloging)  

  โปรแกรม  ALICE for Windowsปจจุบันมีใชท่ีศูนยวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  

กาญจนบุรี นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฎอีกหลายแหง  

  5. ไดนิกซ (Dynix) หรือไดนิกซ  สกูลลา (Dynix Scholar) เปนโปรแกรมหองสมุด  

อัตโนมัติสําเร็จรูปท่ีมีการพัฒนาระบบภาษาไทยเขาไปในระบบโปรแกรมเปนระบบท่ีพัฒนาท่ี  ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในป  พ.ศ. 2526 ปจจุบันบริษัท  Ameritech Library Services เปนเจาของ  ลิขสิทธิ์ 

ระบบนี้ตองอาศัยระบบปฏิบัติการชื่อ พิกค (Pick) และทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ  ยูนิกซ (Unix) อีก

ชั้นหนึ่ง การทํางานของระบบเปนแบบทํางานพรอม  ๆ กันไดหลายคน  (Multiuser) และทํางานหลาย

งานพรอม ๆ กันหลายหนาท่ีงาน  ในประเทศไทยบริษัท  ลิบเน็ทส (Libnets) เปนตัวแทนจําหนาย  

สําหรับระบบงานของไดนิกซ  มีระบบงานใหญ  ๆ คือ ระบบงาน เทคนิค (Scholar Catalog) ระบบงาน

สืบคนขอมูล (Scholar OPAC) ระบบงานบริการ  

  6. ฮอไรซ่ัน (Horizon) เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยบริษัท  Ameritech Library Services 

รวมกับหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตป พ.ศ. 2532 ใชสถาปตยกรรมแบบ  Client 

/ Server ลักษณะของการใชงานนาสนใจตรงท่ีมีผูใชติดตอกับระบบแบบกราฟฟค  หรือ GUI (Graphic 

User Interface) ซ่ึงไมจําเปนตองจดจําคําสั่งตาง  ๆ เม่ือสั่งงาน (Command Less Interface) นั่นคือ 
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เปนระบบท่ีดําเนินงานและแสดงผลบนวินโดวจึงใชงายและคุนเคยไดอยาง  รวดเร็ว  สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีแมขาย  หรือ File Server นั้น ใชกับระบบปฏิบัติการได  ท้ังยูนิกส (UNIX) และ

วินโดวสเอ็นที (Windows NT) ใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  Sybase SQL Server สวนเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีเปนลูกขาย  (Client หรือ Work Station) นั้น ใช ระบบปฏิบัติการโอเอสทู  (OS/2) และ

วินโดว Windows การทํางานของระบบสามารถ  ติดตอสื่อสารในระบบเครือขาย  Internet โดยการใช 

TCP/IP และการประมวลผลและสามารถ  แสดงผลการสืบคนขอมูลภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราช

บัณฑิตสถาน 
 

โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติแบบรหัสเปด  
 

 ในปจจุบันระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีมีการใชงานกัน นอกจากโปรแกรมท่ีมีการใหใชบริการใน

เชิงพาณิชยท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัยมีการจัดซ้ือมาใชงานแลว ก็ยังมีโปรแกรมหอสมุดอัตโนมัติอีกรูปแบบ

ท่ีเรียกวา โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติแบบรหัสเปด ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีผูใชไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ในการ

นําไปใช และยังใหสิทธิ์ผูใชท่ีเปนนักพัฒนาสามารถนําไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

การทํางานในหองสมุดของนักพัฒนาไดภายใตขอตกลงยินยอมเก่ียวกับสิทธิ (Licensing Agreement)  

 ซ่ึงโปรแกรมรหัสเปดท่ีมีการใชงานในประเทศไทย มีท้ังโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก 

ไปจนถึงโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติท่ีมีระบบการทํางานขนาดใหญ อาทิ 

 1. โคฮา (KOHA) เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติระบบใหญท่ีไดรับความนิยม และมีหลาย

หนวยงานท่ีพยายามพัฒนาข้ึนมาใชเพ่ือทดแทนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติในเชิงพาณิชย โดยโปรแกรม 

KOHA เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาโดยเครือขายทางบรรณารักษท่ีชื่อ คาติโป (Katipo) ในประเทศนิวซีแลนด 

โดยใชภาษาเพิรล ( Perl) ในการพัฒนา และใชระบบจัดการฐานขอมูลดวยมายเอสคิวแอล ( MSQL), 

โพสตเกรสคิวแอล ( PostgreSQL) และ ออราเคิล (Oracle) ซ่ึงรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการลี

นุกส (Linux) และยูนิกส 

 2. พีเอสพีมายบิบลิ ( พีเอชพีMyBibli) เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติขนาดใหญอีกแบบ

หนึ่ง พัฒนาโดยฟรองซัว เลอมาชอง ( Francois Lemachand) ชาวฝรั่งเศส โดยใชภาษาพีเอชพี ( พีเอช

พี) ในการพัฒนา และใชระบบการจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล  สามารถใชงานไดท้ัง

ระบบปฏิบัติการวินโดวส, ลีนุกส และ ยูนิกส  

 3. โอเพนบิบลิโอ ( Openbiblio) เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติขนาดกลาง พัฒนาโดย 

เดฟ สตีเวน ( Dave Stevens) เริ่มพัฒนามาตั้งแตป 2007 เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาดวยภาษา พีเอชพี 

และใชระบบการจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล ในปจจุบันผูพัฒนาหลักไดหยุดการพัฒนาโปรแกรมนี้

ไปแลว แตสําหรับประเทศไทยในปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติตัวนี้เพ่ือแจกจาย
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ใหแกหองสมุดโรงเรียนในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชชื่อโปรแกรมวา 

OBEC ซ่ึงเปนการพัฒนารวมกันของ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 4. เสนายัน (Senayan) หรอื SLiMS เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติขนาดกลาง พัฒนาโดย 

Senayan Develop Community ซ่ึงเปนทีมผูพัฒนาชาวอินโดนีเซีย โปรแกรมพัฒนาดวยภาษาพีเอชพี 

(PHP) และใชระบบการจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล  พัฒนามาตั้งแตป 2006 และไดมีการเปลี่ยน

ชื่อเรียกเปน SLiMS (Senayan Library Management System) ในภายหลัง ปจจุบันก็โปรแกรมนี้ยัง

ไดรับการพัฒนาใหมีระบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องพรอมท้ังรองรับการจัดการฐานขอมูลในแบบ มาย

เอสคิวแอลไอ (MySQLi) อีกดวย 

ระบบการทํางานของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS 
 

 ระบบการทํางานของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS นั้นประกอบไปดวย 9 งานหลัก 

ไดแก 

 1. งานจัดการและบริหารระบบ (System Module) เปนสวนงานท่ีใชกําหนดคุณลักษณะของ

โปรแกรมในภาพรวม การตั้งคาหองสมุด การกําหนดผูใชงานระบบ การตรวจสอบการใชงานระบบ และ

การสํารองฐานขอมูล เปนตน 

 2. งานจัดทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Bibliography module) เปนสวนงานสําหรับ

การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดทุกประเภท เชน หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ 

วารสาร โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยความสามารถโดยท่ัวไป คือ สามารถบันทึก

ขอมูลไดท้ังแบบ MARC และ NON-MARC ทํางานประสานสัมพันธไดกับ MARC หลายๆ รูปแบบ 

สามารถสรางฐานขอมูลดิจิตอลได เปนตน 

 3. งานควบคุมมาตรฐานการลงรายการ  (Master File module) เปนสวนงานสําหรับการ

ควบคุมการลงรายการชื่อผูแตง หัวเรื่อง สถานท่ีพิมพ สํานักพิมพ ประเภททรัพยากร ประเภทวัสดุ  

สถานท่ีจัดเก็บทรัพยากร เพ่ือใหระบบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

และเกิดขอผิดพลาดในการลงรายการนอยท่ีสุด  

 4. งานสมาชิกหองสมุด ( Membership Module) เปนสวนงานสําหรับการสรางฐานขอมูล

สมาชิกหองสมุด รวมท้ังกําหนดสิทธิในการใชบริการยืม-คืน ครอบคลุมไปถึงการปรับ และอายุของการ

เปนสมาชิกเปนตน  

 5.งานการยืม - คืน (circulation module) เปนสวนงานสําหรับการทํางานในการใหบริการยืม-

คืน ทรัพยากรหองสมุด เชน กําหนดระเบียบในการยืม-คืน การกําหนดวันใหยืม การกําหนดสิทธิในการ

ใหยืมของสมาชิก การกําหนดวันใหยืมของทรัพยากรแตละประเภท การกําหนดคาปรับและค ิดคาปรับ 
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การทําจดหมายติดตามทวงถามเม่ือมีหนังสือคางสง การจองหนังสือ แสดงรายงานหรือสถิติไดตองการ 

เปนตน 

 6. งานควบคุมวารสาร (serial module) เปนสวนงานสําหรับการทํางานของวารสาร ซ่ึงมี

สวนคลายกับการทํางานของชุดโปรแกรมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คือ งานจัดหาวารวารโดยการ

สั่งซ้ือ การจัดทํางบประมาณจัดซ้ือและการหักงบประมาณ การทําจดหมายสั่งซ้ือและทวงถามเม่ือไดรับ

วารสารลาชา งานลงทะเบียนวารสาร เปนตน 

 7. งานสืบคนออนไลน (OPAC) เปนสวนงานสําหรับการทํางานการสืบคนขอมูล ซ่ึงมีหลักการ

สืบคนเชนเดียวกับการสืบคนดวยระบบมือท่ีใชบัตรรายการ เชน การคนดวยชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หรือชื่อ

สิ่งพิมพนั้นๆ หัวเรื่อง คําสําคัญ เปนตน 

 8. งานตรวจสอบตัวเลม (Stock take Module) เปนสวนงานตรวจสอบการใชทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือตรวจสอบความถ่ี ความนิยมในการใช เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อานสําหรับหองสมุด 

 9. งานรายงานและสถิติ ( Report Module) เปนสวนงานทํารายงานและสถิติกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีไดมีการทําผานทางโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ ท้ังในสวนของสถิติทรัพยากรสารสนเทศ ขอมูลสมาชิก

หองสมุด สถิติการยืม-คืน การคางสง เปนตน 

  

มาตรฐานที่เกี่ยวของกับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS 
 

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีดี ควรมีมาตรฐานสากลการจัดเก็บ การสืบคน การแลกเปลี่ยน และ

การเชื่อมโยงเครือขาย เพ่ือใหหองสมุดเปนแหลงการเรียนรูท่ีสมบูรณ มีการรวบรวมทรัพยากรหองสมุด

ท่ีหลากหลาย มีการจัดการท่ีดี และมีระบบการสืบคนท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับ โปรแกรม

หองสมุดอัตโนมัติ SLiMS ท่ีควรรูจักมีดังนี้ 

 1. มารค (MARC) ยอมาจาก Machine Readable Cataloging เปนการลงรายการ

ทรัพยากรหองสมุดในฐานขอมูลท่ีใชหลักเกณฑใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานหรือตีความขอมูลได 

ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลท่ีจาเปนสาหรับลงรายการในฐานขอมูลบรรณานุกรม เหมือนกับการลงรายการใน

บัตรรายการ เพ่ือเปนเครื่องมือในการสืบคนทรัพยากรหองสมุด 

 2. เอเอซีอารทู (AACR 2) ยอมาจาก Anglo – American Cataloging Rules, second 

edition เปนหลักเกณฑการลงรายการสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการลง

รายการเปนมาตรฐานเดียวกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางบรรณานุกรม หลักเกณฑการลงรายการ

ทรัพยากรหองสมุด AACR 2 ประกอบดวยหลักเกณฑท่ัวไปท่ีผูลงรายการจาเปนตองทราบถึงแหลง
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สําคัญ แหลงขอมูลท่ีกําหนด ระดับรายละเอียดการลงรายการทางบรรณานุกรม รูปแบบการ ลงรายการ

ทางบรรณานุกรม ฯลฯ 

 3. ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) หรือเรียกวา DC หรอื DDC หรอื 

Dew เปนระบบการแบงหมูหนังสือในหองสมุดระบบหนึ่งท่ีนิยมใชโดยท่ัวไป มีการแบงหมวดหมูหนังสือ

เปนหมวดหมูใหญๆ 10 หมวด จากหมวดใหญแลวยังแบงหมวดยอย หมูยอย และทศนิยม โดยใช

สัญลักษณ เปนตัวเลขและทศนิยมแทนหมวดหมูหนังสือ 

 4. เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ  (ISBN) ยอมาจาก International Standard Book 

Number เปนเลขรหัสสากลกําหนดข้ึนใชสาหรับสิ่งพิมพประเภทหนังสือ จุดมุงหมายเพ่ือใหเปน

เอกลักษณของหนังสือแตละชื่อเรื่อง เพ่ือความสะดวก ถูกตองในการควบคุมขอมูลหนังสือในการสั่งซ้ือ 

การแลกเปลี่ยน และการบริการ เม่ือกําหนด ISBN ใหหนังสือเลมใดไปแลวจะนากลับมาใช ซํ้ากับหนังสือ

เลมอ่ืนอีกไมได สวนประกอบของ ISBN ปจจุบันใชตัวเลข 13 หลัก สวนท่ี 1 รหัส สวนท่ี 2 รหัสประเทศ 

สวนท่ี 3 รหัสสานักพิมพ สวนท่ี 4 รหัสชื่อเรื่องแสดงลาดับของสิ่งพิมพแตละรายการท่ีผลิต และสวนท่ี 5 

เลขตรวจสอบ 

 5. รายการขอมูลทางบรรณานุกรม  (CIP) ยอมาจาก Cataloging in Publication ท่ีกําหนด

รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือตามหลักเกณฑการทาบัตรรายการโดยท่ัวไปหอสมุดแหงชาติ

ของแตละประเทศจะทาหนาท่ีกําหนด  CIP วัตถุประสงคเพ่ือใหหองสมุดสามารถนาขอมูลมาลงเปน

รายการทางบรรณานุกรมของหนังสือท่ีกาลังวิเคราะหทรัพยากรหองสมุด ทาใหชวยลดเวลาในการ

วิเคราะหทรัพยากรหองสมุดใหรวดเร็วข้ึน 

 6. เลขคัตเตอร (Cutter Number) หรือเลขผูแตง ( Author Number) หรือ เลขประจํา

หนังสือ (Book Number) เปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณประจาหนังสือ ประกอบดวยพยัญชนะตัวแรก

ของชื่อผูแตง ตัวเลขชื่อผูแตง และพยัญชนะตัวแรกของชื่อเรื่อง ซ่ึงใชกากับเลขหมูหนังสือ เรียกรวมกัน

วา เลขเรียกหนังสือ (Call number) โดยเลขผูแตงจะชวยแยกหนังสือแตละ ชื่อเรื่อง จุดมุงหมายเพ่ือให

การจัดเก็บหนังสือเขาท่ีไดสะดวก รวดเร็ว และคนหาหนังสือไดงายข้ึน  

  

สรุป 
 

 โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ  คือระบบ สารสนเทศ

ระบบหนึ่งท่ีมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการทํางานดานตาง  ๆ ของหองสมุดอยางครบวงจรของการ

ทํางาน และมีการเชื่อมระบบและผูใชดวยเทคโนโลยีเครือขาย  ผูใชบริการสามารถสืบคน  เรียกขอมูลท่ี

ตองการนําไปใชประโยชนได โดยในระบบหองสมุดอัตโนมัติจะประกอบไปดวย 1) โมดูลการ จัดทํา

รายการทรัพยากรสารสนเทศ  2) โมดูลพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3) โมดูลควบคุมการยมื-คืน  
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4) โมดูลควบคุมวารสาร และ 5) โมดูลสืบคนออนไลน ซ่ึงในโปรแกรมแตละตัวอาจมีโมดูลมากกวานี้ก็ได 

 โดย โปรแกรม  SLiMS เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติขนาดกลาง พัฒนาโดย Senayan 

Develop Community พัฒนาดวยภาษา พีเอชพี  และใชระบบการจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล  

ปจจุบันก็โปรแกรมนี้ยังไดรับการพัฒนาใหมีระบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องพรอมท้ังรองรับการ

จัดการฐานขอมูลในแบบ มายเอสคิวแอลไอ อีกดวย ซ่ึงระบบการทํางานของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

SLiMS นั้นประกอบไปดวย 9 งานหลัก ไดแก  1) งานจัดการและบริหารระบบ ( System Module) 2) 

งานจัดทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Bibliography module) 3) งานควบคุมมาตรฐานการลง

รายการ (Master File module) 4) งานสมาชิกหองสมุด ( Membership Module) 5) งานการยืม-คืน 

(circulation module) 6 ) งานควบคุมวารสาร (serial module) 7) งานสืบคนออนไลน (OPAC) 

8) งานตรวจสอบตัวเลม (Stock take Module) และ 9) งานรายงานและสถิติ (Report Module)  
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บทท่ี 2 

การติดตั้งโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS 
 

 ในการทํางานกับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS (Senayan Library Management 

System) นั้น ผูดูแลระบบมีความจําเปนตองตรวจสอบอุปกรณท่ีจะใชรวมกันกับโปรแกรม SLiMSโดย

ตัวโปรแกรมนั้นมีความตองการระบบจัดการฐานขอมูลซ่ึงรองรับการทํางานดวยภาษาพีเอชพี และใน

กรณีท่ีจะมีการทํางานรวมกันหลาย ๆ เครื่องก็จําเปนตองมีระบบเครือขายเสริมการทํางานของโปรแกรม

ดวย 

 

อุปกรณที่ใชในการทํางานของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร ตั้งโตะ ( PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบแล็ปท็อป ( Laptop) ท่ี

ประกอบไปดวยหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมต่ํากวารุนดูอัลคอร (Dual Core) หนวยความจําหลัก

ไมต่ํากวา 1 GB หนวยความจําสํารอง  (Hard Disk Drive) ไมต่ํากวา 40 GB มีระบบเชื่อมตอ  Network 

(LAN Card) ตามมาตรฐานไอทริปเปลอี  (IEEE) 802.3 รองรับความเร็วไดท่ี  100/1000 Mbps หรอืมี

ระบบเชื่อมตอ  Network ไรสายจอภาพ  LCD ท่ีมีความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล ข้ึนไป ท้ังนี้ตัว

โปรแกรม SLiMSนั้นผูพัฒนาไมมีการระบุความตองการของฮารดแวรไวแนชัด เนื่องจากผูพัฒนาจะไป

เนนท่ีตัวระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเปนหลัก ซ่ึงในกรณีท่ีระบบปฏิบัติการและตัว

จัดการฐานขอมูลนั้นสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางราบรื่น โปรแกรม SLiMSก็สามารถ

ทํางานไดปกติเชนกัน 

 2. อุปกรณ Network Switch สําหรับเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร ในกรณีท่ีหองสมุดตองการ

แบงแยกระหวางเครื่องสําหรับการทํางานของบรรณารักษ และเครื่องสืบคนของผูใชบริการ 

 3. เครื่องอานบารโคด สําหรับการอานแถบบารโคดท่ีพิมพออกจากโปรแกรม SLiMS ซ่ึงมีท้ัง

บารโคดสําหรับสมาชิกผูใชหองสมุด และบารโคดประจําทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดลงรายการไว 

 4. เครื่องพิมพ เพ่ือใชในการพิมพบารโคด บัตรสมาชิก ขอมูลการยืม-คืน ขอมูลคาปรับ รวม

ไปถึงรายงานเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ 

 5. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเปนแมขาย ( Server) ในกรณีท่ีตองการใหบริการสืบคนแบบ

ออนไลนจากภายนอกหนวยงานได ซ่ึงความตองการของฮารดแวรนั้นอาจจะแตกตางจากเครื่องท่ีใช

ทํางาน หรือเพ่ือใชสืบคนแบบออฟไลน โดยเครื่องท่ีใชเปนแมขายตองมี หนวยประมวลผลกลาง  (CPU) 

ไมต่ํากวารุนดูอัลคอร หนวยความจาหลัก  (RAM) ไมต่ํากวา 1 GB หนวยความจําสํารอง  (Hard Disk 
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Drive) ไมต่ํากวา 100 GB และตองแบง พ้ืนท่ีออกเปนไดรฟ  C และ D มีระบบเชื่อมตอ  Network (LAN 

Card) ตามมาตรฐานไอทริปเปลอี  802.3 รองรับความเร็วไดท่ี  100/1000 Mbps จอภาพ LCD ท่ีมี

ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล ข้ึนไป 

 สําหรับเครื่องแมขายนี้ หากหนวยงานมีเครื่องแมขายท่ีใชงานเก่ียวกับเว็บไซตอยูแลว อาจ

พิจารณาในสวนของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบความตองการของ

โปรแกรม SLiMSวาสอดคลองกันรึไม เนื่องจากในปจจุบันเครื่องแมขายท่ีใชในการทํางานเก่ียวกับการ

เผยแพรเว็บไซตมักมีฮารดแวรท่ีรองรับโปรแกรม SLiMSได 

 

โปรแกรมสนับสนุนในการทํางานของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS 
 

 1. ระบบปฏิบัติการ วินโดวส ตั้งแต วินโดวส 7 ข้ึนไป แตในบางเครื่องท่ีมีฮารดแวรเหมาะสม

ก็สามารถใชกับ วินโดวส XP ได หรือระบบปฏิบัติ ลีนุกส/ยูนิกสรวมไปถึงอูบันตู (Ubuntu) ซ่ึงในการ

ติดตั้งโปรแกรม SLiMS นี้ จําเปนตองดาวนโหลดโปรแกรมท่ีสอดคลองกับระบบปฏิบัติการดวย ซ่ึงใน

ปจจุบันโปรแกรม SLiMS ยังไมรองรับการติดตั้งบนแมคโอเอส (MacOS) โดยตรง แตติดตั้งไดหากมีการ

จําลองระบบปฏิบัติการวินโดวส ลงในเครือ่งแมค 

 2. โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร ซ่ึงใชในการควบคุมการทํางานและจัดการฐานขอมูลของโปรแกรม 

SLiMS โดยโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรนี้จะตองรวมการทํางานของบริการ Apache HTTP Server, มาย

เอสคิวแอล และตองรองรับการทํางานดวย พีเอชพี ตั้งแตรุน 5 ข้ึนไป เนื่องจากโปรแกรม SLiMS นั้น

พัฒนาบน พีเอชพี รุน 5.2 

 สําหรับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรในปจจุบันนี้มีการพัฒนาใหใชบนคอมพิวเตอรท่ัวไปโดยเรียก

กันวา “โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร” ท่ีชวยใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดเหมือนกับเครื่องแมขาย

ซ่ึงมีการใหบริการดาวนโหลดมาใชงานไดหลากหลายชื่อ และใหบริการแบบฟรี โดยโปรแกรมจําลองเว็บ

เซิรฟเวอรท่ีใชบนระบบปฏิบัติ วินโดวส  ท่ีไดรับความนิยมไดแก XAMPP, AMPP, WAMP และ 

Appserve ซ่ึงเปนโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอรท่ีพัฒนาโดยคนไทย  

 3. โปรแกรมจัดการขอความ ( Text Editor) เพ่ือใชในการแกไขคําสั่งในตัวโปรแกรม SLiMS

หรือโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร ซ่ึงบางครั้งตองมีการเขาไปเปลี่ยนแปลงคําสั่งภายในระบบ หากแต

โปรแกรมจัดการขอความนี้สามารถใชโปรแกรมท่ีมีอยูแลวในระบบปฏิบัติการได เชน โนตแพด

(Notepad) และ เวิรดแพด (WordPad) บนระบบปฏิบัติการ วินโดวส หรือ บนระบบปฏิบัติการ ลีนุกส/

ยูนิกส หากแตผูดูแลระบบก็สามารถใชโปรแกรมอ่ืน ๆ แทนไดในกรณีท่ีตองการความสะดวกสบายใน

การจัดการ เชน โนตแพดพลัสพลัส (Notepad++) หรือดรีมวีเวอร (Dreamweaver ) 
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 4. โปรแกรมแผนตารางทําการ หรือสเปรดชีต ( Spreadsheet) เพ่ือใชในการจัดการชุดขอมูล

ท่ีไดทํารายการลงในโปรแกรม SLiMS ในกรณีท่ีมีการสงออกขอมูลจากระบบ หรือจัดการขอมูลกอนการ

นําเขาสูระบบ โดยโปรแกรมท่ีนิยมใชไดแก Microsoft Excel 

 5. โปรแกรมเว็บเบราวเซอร (Web browser) เพ่ือใชในการเขาสูระบบเพ่ือจัดการขอมูล หรือ 

ใชเพ่ือการสืบคนขอมูล โดยเว็บเบราวเซอรท่ีรองรับการทํางานของ SLiMS นั้นไมมีการกําหนดไววาตอง

เปนโปรแกรมแบบใดเปนพิเศษ ฉะนั้นไมวาจะเปน Internet Explorer, Google Chrome หรอื 

Firefox ก็สามารถทํางานได 

 

การติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร  
 

 ในการท่ีจะใชงานโปรแกรม SLiMS นั้น จําเปนตองมีโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรซ่ึงจะจัดการ

ระบบฐานขอมูล และการทํางานของโปรแกรม SLiMS ใหถูกตอง โดยโปแกรมเว็บเซิรฟเวอรนั้น ผูดูแล

ระบบสามารถเลือกใชไดหลากหลายโปรแกรมข้ึนอยูกับฮารดแวร หรืองบประมาณท่ีมี ในทีนี้จะใช

โปรแกรม XAMPP ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีจําลองใหเครื่องคอมพิวเตอรเปนเว็บเซิรฟเวอรและทํางานกับ

โปรแกรม SLiMS ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 XAMPP เปนโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอรท่ีพัฒนาโดย Apache Friends ซ่ึงพัฒนามา

ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2545 และไดพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันนี้เปนรุน 7.0.9 ท่ีสามารถ

รองรับการทํางานกับ Apache HTTP Server และมี MariaDB ซ่ึงเปน มายเอสคิวแอล  ท่ีใชจัดการ

ฐานขอมูล รวมท้ัง XAMPP ยังมีตัวกลางในการแปลภาษา พีเอชพี และเพิรลทําใหเปนโปรแกรมจําลอง

เว็บเซิรฟเวอรท่ีสามารถรองรับโปรแกรมท่ีทํางานดวย พีเอชพี หรือเพิรลก็ได 

 ในการติดตั้งนี้ผูดูแลระบบตองเขาไปดาวนโหลดตัวโปรแกรม XAMPP จากเว็บไซต  Apache 

Friends ท่ี URLhttps://www.apachefriends.org ดังภาพท่ี 2.1 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 หนาเว็บไซต Apache Friend  
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 จากนั้นเม่ือกดท่ีหัวขอดาวนโหลด ( Download) ของเว็บไซตจะนําทางไปยังหนาเว็บเพจใน

การดาวนโหลดตัวโปรแกรม ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถเลือกไดวาตองการจะใชโปรแกรม XAMPP ท่ีรองรับ

การทํางานกับระบบปฏิบัติการใด และยังเลือกรุนของ พีเอชพี ท่ีจะทํางานใหสอดคลองกับโปรแกรมท่ี

จะทํางานดวย ดังภาพท่ี 2.2 
 

 
 

ภพท่ี 2.2 หนาจอดาวนโหลดโปรแกรม XAMPP 
 

 สําหรับรุนของ พีเอชพี นั้น แมโปรแกรม SLiMS อาจจะบอกความตองการเพียงกวาง ๆ เชน 

“ตองการเวอรชั่น 5 ข้ึนไป” แตในคามเปนจริงแลวผูดูแลระบบอาจจะไมจําเปนตองดาวนโหลด พีเอชพี 

รุนลาสุดมาใชงานก็ได เพราะโปรแกรมเก่ียวกับฐานขอมูลมักมีระบบการทํางานท่ีตองการความ

สอดคลองกับรุน พีเอชพี จึงนิยมใชรุนท่ีไมหางจากความตองการของโปรแกรมมากนัก นอกจากนี้ พีเอช

พี รุนลาสุดมักพัฒนาใหมีระบบการทํางานท่ีแตกตางจากรุนท่ีโปรแกรมตองการ ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหา

ในระหวางใชงานจริงไดบอยครั้ง 

 หลังจากท่ีไดทําการดาวนโหลดเสร็จสิ้นแลว เม่ือทําการดับเบิ้ลคลิกท่ีไฟลติดตั้งท่ีไดมาระบบ

จะเขาสูหนาจอแจงเตือนกอนการติดตั้งโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอร โดยจะข้ึนเปนหนาตางดังภาพท่ี 2.3 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 หนาจอแจงเตือนกอนเริ่มตนการติดตั้ง XAMPP 
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 ในหนาจอจากภาพท่ี 2.3 จะเปนการแจงใหผูท่ีติดตั้ง XAMPP ทราบวาในเครื่องท่ีจะติดตั้งนั้น

มีโปรแกรมกําจัดไวรัสทํางานอยู ซ่ึงการติดตั้งอาจจะลาชาเนื่องจากโปรแกรมกําจัดไวรัสจะขอตรวจสอบ

ไฟลทีโ่ปรแกรม XAMPP จะทําการลง ซ่ึงเม่ือผูดูแลระบบตัดสินใจติดตั้ง ใหคลิ้กท่ีปุมตกลง ( Yes) ซ่ึงจะ

ไปยังหนาตางเขาสูการติดตั้งในภาพท่ี 2.4 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4 หนาจอเริ่มตนการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
 

 ซ่ึงเม่ือคลิ้กท่ีปุมถัดไป ( Next) จะเขาสูข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม โดยผูดูแลระบบจะตอง

เลือกสวนประกอบท่ีจะติดตั้ง ตามปกติแลวคาเริ่มตนของโปรแกรมจะใหผูดูแลระบบเลือกติดตั้งท้ังหมด 

แตผูดูแลระบบอาจเลือกเฉพาะสิ่งท่ีตนเองใชงานจริงก็ได หากแตในข้ันตอนนี้จะมีสวนประกอบ อาปาเช

(Apache) และ พีเอชพี ท่ีถูกบังคับติดตั้ง หนาตางดังกลาวมีลักษณะตามภาพท่ี 2.5  
 

 
 

ภาพท่ี 2.5หนาตางเลือกสวนประกอบท่ีใชในโปรแกรม XAMPP 
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 หลังจากเลือกสวนประกอบท่ีจะติดตั้งและคลิ้กปุมถัดไประบบจะดําเนินการแจงท่ีอยูไฟล และ

แฟมขอมูลท่ีจําเปนตอการใชงานของโปรแกรม XAMPP วาอยูในสวนใดของคอมพิวเตอร ซ่ึงระบบจะ

ติดตั้งไวท่ี C:\xampp แตผูดูแลระบบก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการ ดังภาพท่ี 2.6 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 หนาตางเลือกตําแหนงในการติดตั้งแฟมโปรแกรม XAMPP 
 

 เม่ือระบุตําแหนงท่ีอยูของแฟมขอมูล และคลิ้กท่ีปุมถัดไปจะเขาสูข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม

ซ่ึงอาจจะใชเวลาแตกตางกันไปตามแตประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และสภาพแวดลอมภายใน

เครื่องคอมพิวเตอร โดยเม่ือการติดตั้งใกลจะเสร็จสิ้น จะมีหนาตางแจงเตือนการขอใชสิทธิ์เชื่อมตอกับ

ระบบเครือขายของ Apache HTTP Server ดังภาพท่ี 2.7 ซ่ึงผูดูแลระบบควรใหสิทธิ์ดวยการคลิ้กท่ีปุม 

อนุญาตการเขาถึง ( Allow access) เนื่องจากถาคลิ้กท่ีปุมยกเลิก ( Cancel) จะทําให Apache HTTP 

Server ไมทาํงาน และโปรแกรม XAMPP จะไมสามารถจําลองเซิรฟเวอรไดอยางสมบูรณ  
 

 
 

ภาพท่ี 2.7 หนาตางแจงขอใชสิทธิ์การเชื่อมตอเครือขายของ Apache HTTP server 



21 
 
 และเม่ือการติดตั้งเสร็จสิ้น หนาตางการติดตั้งจะแจงใหผูดูแลระบบทราบ และใหผูดูแลระบบ

เลือกท่ีจะเปดหนาจอควบคุมการทํางานของโปรแกรม XAMPP ทันทีหรือไม ดังภาพท่ี 2.8 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 หนาตางแสดงการติดตั้งโปรแกรม XAMPP เสร็จสิ้น 
 

 เม่ือมีการเรียกใชงานโปรแกรม XAMPP ครั้งแรก ผานทางไอคอน    ท่ีอยูในสวนปุม 

เริ่มตน (Start) ในหนาจอ วินโดวส  Desktop  หรือเรียกจากไอคอนลัด ท่ีอยูในหนา Desktop จะเรียก

หนาตางเพ่ือกําหนดภาษา ซ่ึงจะมีเพียงสองภาษาใหใชงานเทานั้น ดังภาพท่ี 2.9 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9 หนาตางเลือกภาษาของโปรแกรม XAMPP 
  

 หลังจากไดทําการเลือกภาษาแลวนั้น ระบบจะนําผูดูแลระบบไปยังหนาจอหลักในการทํางาน

ของโปรแกรม XAMPP ซ่ึงโปรแกรมจะเริ่มดําเนินการตรวจสอบสถานการณติดตั้งบริการของระบบไดแก  
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  1. อาปาเช ( Apache) บริการในการเชื่อมตอเว็บไซตและการทํางานผานทางเว็บใน

ชองทาง HTTP 

  2. มายเอสคิวแอล (MySQL) ระบบจัดการฐานขอมูล เพ่ือใหการทํางานในลักษณะท่ีตอง

เก็บขอมูลจํานวนมาก และมีการเรียกใชงานเปนสวน ๆ มีประสิทธิภาพ 

  3. ไฟลซิลลา (FileZilla) เปนระบบเพ่ือใชในการรับสงไฟลผานทางชองเอฟทีพี (FTP)  

  4. เมอคิวรี่ (Mercury) ระบบบริหารจัดการใหโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอรสามารถทํางาน

เปนแมขายในการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสได 

  5. ทอมแคท (Tomcat) เปนระบบในการจัดการ HTTP Server แตเนนในการจัดการ

เว็บไซต หรือโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดวยภาษาจาวา (JAVA)  

  นอกจากนี้ระบบยังทําการตรวจสอบชองทางสื่อสาร (Port) ท่ีจะใชในการจําลองเซิรฟเวอร

ทันทีวาสามารถเปดใชงานไดตามปกติหรือไม หรือมีโปรแกรมตัวใดกําลังใชอยู ดังเชนในภาพท่ี 2.10 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10 หนาจอควบคุมโปรแกรม XAMPP ท่ีตรวจสอบบริการและชองทางสื่อสารกอนเปดใชงาน

ระบบ 
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 จากภาพท่ี 2.10 จะเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรนี้ยังไมเคยติดตั้งบริการเก่ียวกับโปรแกรมเว็บ

เซิรฟเวอรแตอยางใด ผูดูแลระบบสามารถเลือกติดตั้งบริการท่ีตองการใชไดดวยการคลิ้กท่ีปุม

เครื่องหมาย X สีแดงบนแผงควบคุม ซ่ึงเม่ือคลิ้กและติดตั้งแลว ปุม X จะเปลี่ยนเปน  สีเขียวแทน ดัง

ภาพท่ี 2.11 
 

 
 

ภาพท่ี 2.11 หนาจอควบคุมโปรแกรม XAMPP ท่ีติดตั้งบริการท่ีตองการใชงานแลว 
 

 หากแตในภาพท่ี 2.11 นั้นโปรแกรม XAMPP ยังไมสามารถทํางานไดเนื่องจาก HTTP Port ท่ี

จะใชเพ่ือเชื่อมตอขอมูลนั้นมีโปรแกรมอ่ืนใชงานอยู วิธีการแกปญหานั้นทําได3 วิธี ไดแก  

  1. เริ่มตนการทํางานของคอมพิวเตอรใหม ( Restart) เพ่ือใหโปรแกรม XAMPP เขาใช

ชองทางสื่อสารท่ีระบบตองการ 

  2. ปดโปรแกรมท่ีมีการใชงานชองทางสื่อสารดังกลาวกอน เพ่ือให XAMPP สามารถเปดใช

บริการชองทางสื่อสารได วิธีนี้มักใชในกรณีท่ีชองทางสื่อสารถูกใชดวยโปรแกรมประเภทสนทนา เชน 

สไกป (Skype) หรอื ไลน (LINE) ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถปดโปรแกรมไดดวยตนเอง 

  3. เปลี่ยนชองทางสื่อสารของโปรแกรม XAMPP วิธีนี้มักใชในกรณีท่ีโปรแกรมท่ีใชชองทาง

การสื่อสารนั้นเปนโปรแกรมหลักของระบบปฏิบัติการท่ีมีการจองชองทางการสื่อสารไว ซ่ึงการเริ่มตน

การทํางานของคอมพิวเตอรใหมไมสามารถทําใหโปรแกรม XAMPP ทํางานไดตามปกติ การเปลี่ยน
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ชองทางการสื่อสารทําไดดวยการกําหนดในสวนของการตั้งคา Port ของระบบใหม จากเดิมท่ีใช Port 

8000 ก็อาจจะใชเปน Port 8080 แทน 

 ซ่ึงเม่ือทําการแกไขปญหาดวยวิธีขางตนแลว เม่ือเริ่มตนการทํางานของโปรแกรม XAMPP 

ใหม หนาจอควบคุมท่ีไดจะไมมีขอความสีแดงเตือนถึงปญหาอีก ดังเชนภาพท่ี 2.12 
 

 
 

ภาพท่ี 2.12 หนาจอควบคุมโปรแกรม XAMPP ท่ีไมมีการแจงเตือนปญหา 
 

 และเม่ือคลิ้กท่ีปุมเริ่มตน ( Start) ในหัวขอการกระทํา ( Actions) ในบริการท่ีเราตองการใช

งาน จะเกิดแถบสีเหลืองข้ึนเพ่ือแจงการดําเนินการเปดใชบริการ และเปลี่ยนเปนสีเขียวเม่ือทํางานได

อยางถูกตอง พรอมท้ังแจงขอมูล PID(s) และ Port ท่ีมีการใชงาน ดังภาพท่ี 2.13  
 

 
 

ภาพท่ี 2.13 หนาจอควบคุมโปรแกรม XAMPP ท่ีเปดใชบริการสําเร็จ 
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 ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถทดสอบโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอรท่ีเปดใชบริการระบบเซิรฟเวอรได

ดวยการ ใชโปรแกรมเว็บเบราวเซอร เรียกไปยัง URL localhost ซ่ึงในกรณีของโปรแกรม XAMPP จะ

เรียกหนาเว็บเพจเริ่มตนของ XAMPP ผานเว็บดังภาพท่ี 2.14  
 

 
 

ภาพท่ี 2.14 หนาจอเว็บเพจ XAMPP ท่ีเขาจาก URL localhost 
 

 จากหนาจอในภาพท่ี 2.14 การเขาไปเพ่ือบริหารจัดการฐานขอมูลนั้น ทําไดโดยการคลิ้กท่ี

คําสั่งพีเอชพีมายแอดมิน (PhpMyAdmin) ซ่ึงอยูดานบนขวามือของหนาจอ โดยหนาเว็บจะเปลี่ยนไปยัง

หนาเว็บ พีเอชพีมายแอดมิน ซ่ึงจะแสดงขอมูลเก่ียวกับฐานขอมูลท่ีมีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรดังภาพท่ี 

2.15 
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 หนาจอพีเอชพีมายแอดมินท่ีแสดงขอมูลฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร 
 

 หากแตในการใชงาน พีเอชพีมายแอดมิน นี้ เริ่มตนโปรแกรม XAMPP จะไมมีการกําหนด

รหัสผานในการบริหารจัดการฐานขอมูล ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีอันตรายมาก โดยเฉพาะเม่ือมีการนําระบบไป
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ใชงานจริง เพราะมีความเสี่ยงตอการถูกแฮคระบบ หรือ การเขาไปยังตัวระบบแลวทําใหขอมูลเสียหาย

ไดโดยงาย สิ่งท่ีผูดูแลระบบจําเปนตองทําคือ กําหนดรหัสผานใหกับการใชงานพีเอชพีมายแอดมินโดย

วิธีการกําหนดรหัสผานนั้นทําไดดวยการเรียกหนาจอควบคุมโปรแกรม XAMPP ท่ีสวนของบริการ 

Apache คลิ้กท่ีปุม Configจะมีรายการยอยใหเลือกเพ่ือทําการแกไข ใหผูดูแลระบบเลือกพีเอชพีมาย

แอดมิน (config.inc.php) ดังภาพท่ี 2.16 
 

 
 

ภาพท่ี 2.16 หนาจอควบคุมโปรแกรม XAMPP ในการเรียกรายการยอยเพ่ือแกไขพีเอชพีมายแอดมิน 
 

 จากหนาจอในภาพท่ี 2.16 หลังจากคลิ้กท่ีรายการพีเอชพีมายแอดมิน ( config.inc.php) แลว 

โปรแกรมจะทําการเรียกโปรแกรมจัดการขอความท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้น ๆ ไดกําหนดไวใชงาน

ข้ึนมาพรอมกับไฟล config.inc.php ดังภาพท่ี 2.17 โดยท่ัวไปโปรแกรมจัดการขอความมักจะเปน

โปรแกรมโนตแพด แตในบางเครื่องอาจจะเปนเวิรดแพด  
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ภาพท่ี 2.17 หนาจอไฟล config.inc.php ท่ีเปดดวยโปรแกรมจัดการขอความ 
 

 ในภาพท่ี 2.17 ผูดูแลระบบตองหาขอความ $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 

'config';เพ่ือแกไขคําสั่งจากเดิมท่ีใชคําวา configใหเปนคําวา cookie เพ่ือจะเปดสิทธิ์ในการตั้งรหัสผาน

ใหพีเอชพีมายแอดมิน ซ่ึงจะไดขอความใหมวา $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; 

 โดยเม่ือไดเปลี่ยนขอความแลว ใหทําการบันทึกไฟลดวยคําสั่ง save แลวจึงกลับไปยังหนาจอ

ของเว็บเบราวเซอรเพ่ือเขาพีเอชพีมายแอดมินอีกครั้ง ในครั้งนี้ระบบจะไมใหผูดูแลระบบเขาไปยังหนา

ฐานขอมูลในทันที แตจะตองลงชื่อผูเขาใช พรอมรหัสผาน ดังเชนภาพท่ี 2.18 
 

 
 

ภาพท่ี 2.18 หนาจอสําหรับเขาสูระบบพีเอชพีมายแอดมิน 
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 ซ่ึงในครั้งแรกใหผูดูแลระบบระบุชื่อเขาใชวา “ root” เทานั้น รหัสผานยังไมจําเปนตองกรอก 

หนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนาจอฐานขอมูลของพีเอชพีมายแอดมินซ่ึงในครั้งนี้จะมีปรากฏสวนของคําสั่ง

เปลี่ยนรหัสผาน ในภาพท่ี 2.19 
 

 
 

ภาพท่ี 2.19 รายการคําสั่งเปลี่ยนรหัสผาน ท่ีมีหลังการแกไขไฟล config.inc.พีเอชพี 
 

 โดยเม่ือคลิ้กท่ีคําสั่งเปลี่ยนรหัสผาน จะมีหนาตางปรากฏข้ึน ดังภาพท่ี 2.20 มาใหผูดูแลระบบ

สามารถกําหนดรหัสผานได โดยเลือกจาก 3 ทางเลือก ไดแก 

  1. No password คือ ไมมีรหัสผาน ไมแนะนํากับการใชงานผานเครือขายเพราะมีความ

เสี่ยงตอการถูกแฮคเขาในระบบ และทําใหระบบเสียหายได ยกเวนเปนการทํางานโดยไมไดใชระบบ

เครือขาย 

  2. Password คือ การใหผูกรอกรหัสผานตามแตผูดูแลระบบตองการ ซ่ึงจะมีใหพิมพซํ้าใน

อีกชองเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรหัสผาน 

  3. Generate password คือ การตั้งรหัสแบบสุมโดยใหระบบของพีเอชพีมายแอดมินสุม

รหัสผานเพ่ือใชงานมาใหกับผูดูแลระบบ ซ่ึงมีขอดีคือมีระดับความยากของรหัสผานอยูในระดับสูงซ่ึงยาก

ตอการแฮคเขาระบบ แตก็มีขอเสียคือ รหัสผานท่ีไดจะจดจําไดยาก ทําใหถาไมไดมีการจดบันทึกไว 

ผูดูแลระบบอาจลืมรหัสผานไดงาย 
  

 
 

ภาพท่ี 2.20 หนาตางกําหนดรหัสผานของพีเอชพีมายแอดมิน 
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 ซ่ึงเม่ือกําหนดรหัสผานเสร็จสิ้นแลวท่ีหนาจอฐานขอมูลของพีเอชพีมายแอดมินจะมีขอความ

แจงการอัพเดทขอมูลอยูบริเวณดานบนของหนาจอดังภาพท่ี 2.21 
 

 
 

ภาพท่ี 2.21 ขอความท่ีแสดงเม่ือมีการกําหนดรหัสผานเสร็จสิ้นแลว 

 

การติดตั้งโปรแกรมหองสมุดอัตโนมติ SLiMS 
 

 หลังจากท่ีไดติดตั้งโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอรแลว หรือในกรณีท่ีมีเรื่องแมขายอยูแลว การจะ

ใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS จําเปนตองติดตั้งตัวไฟลติดตั้งหลักของกอน โดยตัวไฟลติดตั้งนั้น

สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตผูพัฒนาไดท่ี URL http://slims.web.id/landing ซ่ึงจะมีหัวขอให

ดาวนโหลดไฟลติดตั้ง 3 แบบ ไดแก 1) SLiMS7 รุนพกพาสําหรับ วินโดวส  2) SLiMS7 สําหรับ

คอมพิวเตอรตั้งโตะระบบปฏิบัติการ วินโดวส  และ 3) SLiMS7 สําหรับคอมพิวเตอรตั้งโตะ

ระบบปฏิบัติการ ลีนุกส ดังภาพท่ี 2.22 
 

 
 

ภาพท่ี 2.22 หนาจอเว็บไซตของผูพัฒนาโปรแกรม SLiMS 
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 หรือในกรณีท่ีตองการดาวนโหลดโปรแกรม SLiMS รุนลาสุด หรือรุนท่ียังอยูในชวงการ

ทดสอบ รวมไปถึงการติดตามสวนเสริมและการแกไขปญหา ก็สามารถใชบริการไดท่ีเว็บไซต Github ซ่ึง

ผูพัฒนาโปรแกรมไดขอพ้ืนท่ีเพ่ือเปนสวนติดตอกับผูใชโปรแกรม รวมถึงการใหผูใชโปรแกรมเขารวม

ทดสอบโปรแกรมรุนตอเนื่องท่ีกําลังพัฒนาอยู โดยสามารถเขาดูไดจาก URL https://github.com/ 

slims/ ดังภาพท่ี 2.23 
 

 
 

ภาพท่ี 2.23 หนาเว็บไซตผูพัฒนาโปรแกรม SLiMS ท่ีเว็บ Github 
 

 ซ่ึงในท่ีนี้ผูเขียนเลือกโหลดไฟลตัวติดตั้งโปรแกรม SLiMS จากเว็บไซตของผูพัฒนา โดยจะเปน

รุนท่ีใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ โดยรุนท่ีทางเว็บไซตใหดาวนโหลดใชงานนั้นคือ SLiMS รุน 7 

Cendana ซ่ึงเปนรุนท่ีใชงานจริงไมใชรุนทดสอบระบบ 

 หากแตในรุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนรุนทดสอบระบบ เชน Matoa หรอื Meranti นั้นจะมีในสวนของ

การติดตอกับผูใชงาน ( User Interface) ท่ีไมแตกตางกับ Cendana ยกเวนรุน Akasia ท่ีจะมีสวนของ

การติดตอกับผูใชงานท่ีแตกตางจากรุนอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนรุนท่ีพัฒนาเพ่ือทดลองระบบการสนทนา และ

ระบบรายงานผลขอมูลสถิติท่ีหนาแรกของการทํางาน 

 จากหนาจอเว็บไซตของผูพัฒนาเม่ือคลิ้กท่ีคําวา 0Source slims-7 Cendana For วินโดวส 0 

จะปรากฏหนาตางในการดาวนโหลดโปรแกรมซ่ึงอาจจะแตกตางกันออกไปตามแตผูใชวาใชเว็บ

เบราวเซอรใดในการเขาไปยังเว็บไซตผูพัฒนา ดังภาพท่ี 2.24 ท่ีผูเขียนใชเบราวเซอร  Firefox ในการ

ดาวนโหลด 
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ภาพท่ี 2.24 หนาตางเม่ือทําการดาวนโหลดไฟลติดตั้ง SLiMS รุน 7  
 

 เนื่องจากโปรแกรม SLiMS นั้นมีลักษณะท่ีเปนการทํางานผานทางเว็บไซตโดยมีโปรแกรม

จําลองเซิรฟเวอรรวมในการทํางาน ไฟลติดตั้งโปรแกรม SLiMS จึงไมใชไฟล Exe เชนโปรแกรมท่ัว ๆ ไป 

แตจะถูกบีบอัดมาในลักษณะของ Zip ไฟล ซ่ึงผูดูแลระบบตองทําการแยกขอมูล ( Extract) ผานทาง

โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน Winzip หรอื WinRAR ดังเชนภาพท่ี 2.25 
 

 
 

ภาพท่ี 2.25 หนาจอการใชโปรแกรมบีบอัดขอมูลทําการ Extract ไฟลติดตั้งโปรแกรม SLiMS 

 ในการแยกขอมูลไฟลติดตั้งโปรแกรม SLiMS นั้น จะเปนตองทําการแยกขอมูลไวยังแฟมท่ีใช

เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอร ซ่ึงในกรณีนี้ท่ีโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอร

คือโปรแกรม XAMPP ตําแหนงในการ Extract ไฟลติดตั้งจึงอยูท่ี C:\xampp\htdocs ดังเชนภาพท่ี 

2.26 
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ภาพท่ี 2.26 หนาตางการ Extract ไฟลติดตั้งโดยเลือกไปยัง C:\xampp\htdocs 
 

 หลังจากท่ีทําการ Extract ไฟลติดตั้งแลวไปยังแฟมขอมูลเปาหมายแลว การจะติดตั้ง

โปรแกรม SLiMS นั้น จะตองมีการสรางโครงรางของฐานขอมูลข้ึนมากอน เพ่ือเชื่อมกับระบบจัดการ

ฐานขอมูล มายเอสคิวแอล  โดยผูดูแลระบบสามารถสรางโครงรางฐานขอมูลไดจากหนาจอพีเอชพีมาย

แอดมิน ท่ีเปดผานเว็บเบราวเซอร และท่ีหนาจอแสดงฐานขอมูลก็เลือกคําสั่ง Database ดังภาพท่ี 2.27  
 

 
 

ภาพท่ี 2.27 หัวขอ Database ในหนาจอพีเอชพีมายแอดมิน 
 

 จากภาพท่ี 2.27 เม่ือคลิ้กท่ีหัวขอ Database หนาจอจะเปลี่ยนไปสูหนาจอจัดการฐานขอมูล 

ในภาพประกอบที่ 2.28 ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถสราง แกไข หรือลบฐานขอมูลไดจากหนาจอนี้ การสราง

ฐานขอมูลนั้นสามารถทําไดโดยการกรอกชื่อฐานขอมูลท่ีจะสรางลงไปในชอง Database name แลว
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คลิ้กท่ีปุม Create ก็จะปรากฏชื่อฐานขอมูลดังภาพท่ี 2.29 หากแตฐานขอมูลท่ีไดนี้จะเปนเพียงโครงราง

เทานั้น ผูดูแลระบบตองติดตั้งโปรแกรมอีกครั้ง  
 

 
 

ภาพท่ี 2.28 หนาจอจัดการฐานขอมูลท่ีมีอยูในระบบจําลองเซิรฟเวอร 

 
 

ภาพท่ี 2.29 ฐานขอมูลท่ีถูกสรางจะแสดงในรายการฐานขอมูล 
 

 จากภพท่ี 2.29 จะเห็นไดวามีชื่อฐานขอมูล slims7 เกิดข้ึน หลังจากท่ีไดทําการสราง

ฐานขอมูลแลว สําหรับชื่อฐานขอมูลในโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอรนี้ผูดูแลระบบสามารถสรางใหมี

หลากหลายชื่อไดแมจะมีโปรแกรมท่ีเก่ียวกับระบบฐานขอมูลเพียงแฟมเดียวก็ตาม แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

กระบวนการทํางานของโปรแกรมท่ีเก่ียวกับระบบฐานขอมูลวาสนับสนุนรึไม อยางเชนในกรณีของ 

SLiMS นั้นไมรองรับการทํางานดวยฐานขอมูลหลายตัวโดยใชแฟมโปรแกรมแฟมเดียว ยกเวนโปรแกรม 

SLiMS รุน 4 ลงไปท่ีสามารถรองรับการทํางานเชนนั้นได 

ระบุช่ือฐานขอมูลท่ีตองการสรางในชองนี้ 
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 หลังจากสรางฐานขอมูลแลว เพ่ือใหการเรียกใชโปรแกรม SLiMS ทําไดงายข้ึน แนะนําให

ผูดูแลระบบแกไขชื่อแฟมของโปรแกรม SLiMS ท่ีไดทําการแยกขอมูลไปแลวใน C:\xampp\htdocs ดัง

ภาพท่ี 2.30 ซ่ึงชื่อเดิมนั้นจะคอนขางยาว ทําใหไมสะดวกตอการพิมพเรียกใชงาน เฉกเชนการพิมพ 

URL เว็บไซตท่ีหากยาวเกินไปก็ยากแกการจดจํา จึงควรแกไขเปนชื่อสั้น ๆ ท่ีไมซํ้ากับชื่อแฟมอ่ืน ๆ ใน

แฟม htdocs (ผูเขียนไดตั้งชื่อแฟมใหมวา slims7 เพ่ือใหสอดคลองกับชื่อฐานขอมูล)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.30 แฟมโปรแกรม SLiMS ท่ีควรเปลี่ยนชื่อใหสั้นลง 
 

 หลังจากแกไขชื่อแฟมแลว ใหผูดูแลระบบเปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอร และพิมพในสวน URL 

localhost/[ชื่อแฟมท่ีไดเปลี่ยนชื่อ ] หนาจอเว็บเบราวเซอรจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอติดตั้งโปรแกรม

หองสมุดอัตโนมัติ SLiMS ทันที ดังภาพท่ี 2.31 
 

 
 

ภาพท่ี 2.31 หนาจอติดตั้งโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS  

 เม่ือผูดูแลระบบคลิ้กท่ีหัวขอ Let’s Start The Installation ในภาพท่ี 2.31 หนาจอ

เบราวเซอรจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอสําหรับกรอกขอมูลเพ่ือการติดตั้งโปรแกรม SLiMS ตามภาพท่ี 2.32  
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ภาพท่ี 2.32 หนาจอสําหรับกรอกขอมูลในการติดตั้งโปรแกรม SLiMS 

 ในภาพท่ี 2.32 ขอมูลท่ีจะตองกรอกลงไปไดแก  

  1.  Database Host คาเริ่มตนคือ localhost ยกเวนผูดูแลระบบท่ีมีโดเมนเนมท่ีจะใชงาน

จริงก็สามารถใชชื่อโดเมนเนมจริงนั้นได  

  2.  Database Name คือ ชื่อฐานขอมูลท่ีผูดูแลระบบไดสรางไวในพีเอชพีมายแอดมิน ท่ี

จะทําหนาท่ีเชื่อมระบบฐานขอมูลเขากับโปรแกรม SLiMS 

  3.  Database Username คือชื่อเขาใชของพีเอชพีมายแอดมิน คาปกติคือ root 

  4. Database Password คือรหัสผานเพ่ือเขาใชพีเอชพีมายแอดมิน ท่ีผูดูแลระบบได

กําหนดไวกอนหนา 

  5.  Generate Sample Data คือการเลือกใหระบบสรางขอมูลตัวอยางใหผูดูแลระบบ

หรอืไม 

  6.  Username คือ ชื่อเขาใชของโปรแกรม SLiMS ซ่ึงจะเปนผูดูแลระบบนี้ 

  7.  Password คือ รหัสผานสําหรับการเขาใชโปรแกรม SLiMS ในฐานะผูดูแลระบบ โดย

ผูดูแลระบบตองกรอกรหัสผานซํ้าอีกครั้งในชอง Retype Password เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

รหัสผานท่ีไดทําการตั้งไว 
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ภาพท่ี 2.33 หนาจอตัวอยางการกรอกขอมูลเพ่ือการติดตั้งโปรแกรม SLiMS 

 เม่ือกรอกขอมูลเสร็จสิ้น และคลิ้กท่ีหัวขอ Continue โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งโดยใชเวลาไม

นานนัก จากนั้นหนาจอเว็บเบราวเซอรจะเปลี่ยนเปนหนาจอแจงผลการติดตั้งตามภาพท่ี 2.34  
 

 
 

ภาพท่ี 2.34 หนาจอแสดงผลการติดตั้งโปรแกรม SLiMS 
 

 โดยในหนาจอแสดงผลการติดตั้งนี้จะมีการแจงเตือน ใหผูดูแลระบบเขาไปลบ แฟม install ท่ี

อยูใน C:\xampp\htdocs\[ชือ่แฟมโปรแกรมSLiMS] เพ่ือปองกันการติดตั้งซํ้าซอนดังภาพท่ี 2.35 
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ภาพท่ี 2.35 แฟมท่ีระบบแจงเตือนใหลบออกใน C:\xampp\htdocs\[ชือ่แฟมโปรแกรมSLiMS] 
 

 หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น เม่ือไปยังโปรแกรมเว็บเบราวเซอร และทําการพิมพในชอง URL 

localhost/[ชือ่แฟมโปรแกรม SLiMS] หนาจอโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS จะปรากฏพรอมให

ผูดูแลระบบทํางานในข้ันตอนตอไปไดในทันที ดังภาพท่ี 2.36  
 

 
 

ภาพท่ี 2.36 หนาจอสืบคนโปรแกรม SLiMS  
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 สําหรับการเรียกใชงานโปรแกรม SLiMS ในภายหลังนั้น ผูดูแลระบบมีความจําเปนตอง

เรียกใชตัวควบคุมโปรแกรม XAMPP และสั่งใหบริการ Apache และ มายเอสคิวแอล  ทํางานกอนทุก

ครั้ง จึงไปยังเว็บเบราวเซอรเพ่ือเรียกโปรแกรม SLiMS ใชงาน 

 โดยในหนาจอเริ่มตนนี้ จะมีหัวขอในการทํางานหลักดวยกัน 6 หัวขอไดแก 

 1. หนาแรก ( Home) เปนหนาแรกของโปรแกรม SLiMS และเปนหนาสําหรับสืบคน

ทรัพยากรท่ีไดมีการบันทึกลงไป ซ่ึงในหนาจอนี้ผูดูแลระบบสามารถสืบคนสารสนเทศไดคลายกับการ

สืบคนดวยเซิรชเอนจิ้น Google แตหากตองการสืบคนในข้ันสูง ( Advance Search) ใหคลิ้กท่ีคําวา 

Advance Search ท่ีอยูดานลางของชองสืบคนเริ่มตน ระบบจะขยายชองการสืบคน และเปลี่ยนเปน

การสืบคนข้ันสูงทันที ดังภาพท่ี 2.37 
 

 
 

ภาพท่ี 2.37 หนาจอการสืบคนสารสนเทศแบบข้ันสูง (Advance search)  
 

 2. เก่ียวกับหองสมุด ( Library information) เปนรายการสําหรับเขาไปยังหนาเว็บเพจขอมูล

ของหองสมุด เชน สถานท่ีตั้ง เวลาในการใหบริการ ชองทางในการติดตอหองสมุด ฯลฯ ซ่ึงผูดูแลระบบ

สามารถกําหนดรายละเอียดไดในภายหลัง ผูดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงหนาดังกลาวไดตามแต

ผูดูแลระบบตองการ รวมไปถึงการออกแบบในลักษณะของเว็บเพจดวยโคด HTML ตัวอยางของ 

Library information ตามคาเดิมท่ีระบบกําหนดใหจะมีลักษณะดังภาพท่ี 2.38 
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ภาพท่ี 2.38 หนาจอ Library information ซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกับหองสมุดท่ีผูดูแลระบบลง

รายละเอียด 
 

 3. สมาชิกหองสมุด ( Member Area) เปนสวนสําหรับสมาชิกของหองสมุดท่ีผูดูแลระบบไดทํา

การเพ่ิมขอมูลเรียบรอยแลว สามารถเขาใชเพ่ือตรวจสอบสถานะสมาชิก และสิทธิในการใชบริการ รวม

ไปถึงสิทธิการยืมและสถานะการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  
 

 
 

ภาพท่ี 2.39 หนาจอ Member Area สําหรับใหสมาชิกเขาสูระบบเพ่ือตรวจสอบขอมูลของตนเอง 
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 4. บรรณารักษ ( Librarian) คือหนาจอสําหรับการแจงใหผูใชบริการหองสมุดทราบถึง

รายละเอียดของบุคลากรท่ีทํางานในหนวยงาน รวมท้ังชองทางการติดตอ ท้ังนี้ผูดูแลระบบตองไดเพ่ิม

ขอมูลเขาสูระบบกอน จึงจะสามารถแสดงขอมูลบุคลากรได 
 

 
 

ภาพท่ี 2.40 หนาจอขอมูลบุคลากรของหองสมุด 
 

 5. ชวยเหลือการสืบคน ( Help On Usage) เปนรายการในสวนของการชวยเหลือผูใชบริการ

ในการใชโปรแกรม แตในสวนของรายการนี้ผูดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียด รวมไปถึงหัวขอ

รายการไดตามตองการ โดยใชวิธีการแกไขหนาจอดวยโคด HTML หรือใชระบบการแกแบบ weblog  

 
 

ภาพท่ี 2.41 หนาจอ Help On Usage ท่ีใหขอมูลเก่ียวกับการใชบริการสืบคนสารสนเทศ 
 

 6. ผูปฏิบัติงานเขาระบบ ( Librarian LOGIN) คือสวนของการเขาสูระบบเพ่ือการทํางานของ

ผูดูแลระบบ ผูปฏิบัติงาน หรือบรรณารักษใหบริการ โดยผูดูแลระบบตองสรางบัญชีผูมีสิทธิ์ในการเขาถึง

หนาจอการทํางานกอน จึงจะไปยังหนาจอการทํางานได 
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ภาพท่ี 2.42 หนาจอสวนการทํางานของผูดูแลระบบ ผูปฏิบัติงาน หรือบรรณารักษใหบริการ 
 

 ซ่ึงในสวนของการทํางานนี้จะมีการคลอบคลุมระบบหลายอยาง จึงสามารถกําหนดสิทธิ์ในการ

ทํางานไดวาผูทํางานแตละคนจะทําในสวนใดบาง หรือ บางครั้งผูดูแลระบบอาจจะทําท้ังหมดเพียงผู

เดียวก็ข้ึนอยูกับนโยบายและจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น ๆ 

 

สรุป 
 

 การติดตั้งโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS นั้น มีความจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเว็บ

เซิรฟเวอร หรือโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอร ซ่ึงมีบริการ Apache HTTP server และ มายเอสคิวแอล  ซ่ึง

รองรับ พีเอชพี ตั้งแตรุน 5 ข้ึนไป รวมถึงอาจมีโปรแกรมสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน โปรแกรม Notepad หรอื 

Wordpad และโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือใหการทํางานกับโปรแกรม SLiMS มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ท้ังนี้ในดานของฮารดแวรผูพัฒนาไมไดระบุคุณลักษณะเฉพาะท่ีตองการของเครื่องท่ีใชงานแบบ

ออฟไลน หรือออนไลนไวเปนพิเศษ เนื่องจากความตองการฮารดแวรของระบบนั้นเปนเพียงเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดอยางราบรื่นเทานั้น แตสําหรับเครื่องแมขายท่ีตองมีการ

ออนไลน และผูดูแลระบบท่ีตองการใหมีการใชงานโปรแกรม SLiMS ผานทางระบบเครือขายอาจ

จําเปนตองกําหนดคุณลักษณะของเครื่องแมขายใหมีประสิทธิภาพสูงพอรองรับจํานวนผูใชบริการหลาย

คนไดพรอมกัน 
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 ในการใชงานโปรแกรม SLiMS นั้น กรณีท่ีติดตั้งบนเครื่องแมขายสามารถใชงานไดทันที

เนื่องจากเครื่องแมขายมีลักษณะเปนเครื่องเซิรฟเวอรท่ีมีการเรียกใชงานโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรอยูแลว

เปนปกติ แตหากเปนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะท่ีทํางานโปรแกรมในแบบออฟไลน จําเปนตองเรียกใช

งานโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอร เชน XAMPP กอนการใชงานโปรแกรม SLiMS เสมอ 
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บทท่ี 3 

การกําหนดคุณลกัษณะของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS 
 

 สําหรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS ท่ีทําการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

นั้น แมวาจะพรอมในการทํางานลงรายการทางบรรณานุกรม หรือบันทึกขอมูลสมาชิกไดทันที หากแตใน

การจะใชงานโปรแกรม SLiMS ใหเต็มประสิทธิภาพนั้น มีความจําเปนตองกําหนดคุณลักษณะของ

โปรแกรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางานกอน เนื่องจากคุณลักษณะของระบบจะมีความ

เก่ียวของกับโมดูลการทํางานหลายตัว เชน การลงรายการทางบรรณานุกรม การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ การบันทึกขอมูลสมาชิก การยืม-คืน การสืบคน หรือแมแตแสดงผลในภาพรวมของท้ังผูใช

และผูดูแลระบบ ทําใหถาไมมีการกําหนดคุณลักษณะตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนการทํางาน ก็อาจจะสงผล

ในระยะยาวได 

 ในการกําหนดคุณลกัษณะของโปรแกรม SLiMSนั้น ในบางสวนอาจทําภายหลังได แตใน

บางสวนก็ควรทํากอน ซ่ึงในบทนี้จะไดอธิบายถึงการกําหนดคุณลักษณะในแตละสวนตามลําดับรายการ

ที่ปรากฏในระบบ 

 

การกําหนดคุณลักษณะของระบบสํารองขอมูล 
 

 ในการเขาสูหนาจอการทํางานของผูดูแลระบบโปรแกรม SLiMSนั้นผูดูแลระบบตองทําการเขา

ระบบดวย Username และ Password ท่ีไดลงทะเบียนไวจากตอนท่ีติดตั้งโปรแกรมกอน ซ่ึงคาเดิมท่ี

ระบบแนะนํานั้น Username คือ admin และ Password คือ Admin โดยการเขาระบบทําไดโดยการ

คลิ้กท่ีรายการ Librarian LOGINตามภาพท่ี 3.1 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1 รายการ Librarian LOGIN เพ่ือเขาระบบทํางาน 
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 ซ่ึงเม่ือคลิ้กแลวหนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอเพ่ือการเขาสูระบบดังภาพท่ี 3.2 เพ่ือใหผูดูแล

ระบบเขาสูระบบการทํางาน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 หนาจอสําหรับการเขาสูระบบ  
 

 เม่ือทําการเขาสูระบบแลว ในกรณีท่ีเปนการเรียกใชงานโปรแกรม SLiMSครั้งแรกในหนาจอ 

Home ของการการทํางานนั้น จะมีแถบขอความสีแดงปรากฏอยู ดังในภาพท่ี 3.3 ซ่ึงเปนการเตือนจาก

ระบบวาสวนของระบบการสํารองขอมูลยังไมไดแกไขใหสามารถทํางานไดตามปกติ ซ่ึงผูดูแลระบบตอง

ทําการแกไขกอนการใชงาน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ขอความท่ีเตือนผูดูแลระบบเม่ือใชงานครั้งแรก 
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 ขอความแจงเตือนดังกลาวนั้น มีความประสงคใหผูใชกําหนดในสวนของตําแหนงท่ีอยูของไฟล

ท่ีจะทําหนาท่ีสํารองขอมูลใหกับสิ่งท่ีผูดูแลระบบ และผูปฏิบัติงานไดกระทําไว ซ่ึงในการปรับแกนั้น

สามารถทําไดตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 1. ไปยงัแฟมโปรแกรม SLiMS ท่ีอยูในแฟม htdocs ของโปรแกรม xampp เพ่ือคนหาไฟล

ชื่อ sysconfig.inc หรือในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเปดการแสดงนามสกุลไว จะเปนไฟลชื่อ 

sysconfig.inc.php ใหผูดูแลระบบทําการแกไขไฟลดังกลาวดวยโปรแกรมแกไขขอความเชน โนตแพด  

หรือ เวิรดแพด หรือโปรแกรมอ่ืนใดท่ีสามารถแกไขไฟล พีเอชพี ได ดังภาพท่ี 3.4 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 หนาจอแสดงไฟลท่ีตองใชเพ่ือการแกไขคําสั่งในการสํารองขอมูล  
 

 2. ไฟล sysconfig.inc ท่ีไดทําการเปดเพ่ือแกไขนั้นใหหาหัวขอ mysqldump ซ่ึงในบรรทัด

ลําดับถัดไปของขอความนี้จะเปนการระบุตําแหนงท่ีอยูของคาเดิมท่ีระบบสํารองขอมูลใชงานอยูไดแก 

‘urs/bin/mysqldump’ ; ดังภาพท่ี 3.5 หลังจากหาพบแลว ใหผูดูแลระบบพักหนาจอของการแกไข

ขอความไวกอน เพ่ือไปตรวจสอบท่ีอยูของไฟล mysqldump.exe 
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ภาพท่ี 3.5 หนาจอการแกไขขอความในไฟล sysconfig.inc 
 

 3. การหาท่ีอยูของไฟล mysqldump.exe เพ่ือนําท่ีอยูไปแกไขไฟล sysconfig.inc ผูใช

สามารถหาไดโดยสํารวจจากในแฟมของโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอร หรือ โปรแกรมเซิรฟเวอร ซ่ึงจะมี

แฟม มายเอสคิวแอล อยู โดยไฟล mysqldump.exe มักอยูในแฟมยอย bin ของแฟม มายเอสคิวแอล  

นี้เสมอ ซ่ึงเม่ือพบแลว ใหทําการคัดลอกท่ีอยูของไฟลจากชองพารธดานบน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 หนาจอไฟล mysqldump.exe ท่ีอยูในแฟม มายเอสคิวแอล แฟมยอย bin 

 

สวนที่ตองทําการคัดลอกที่อยู

เพ่ือไปใชแกไขในไฟล 

sysconfig.inc 
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 4. นําท่ีอยูของไฟลท่ีไดทําการคัดลองไว มาแกไขในโปรแกรมแกไขขอความของไฟล 

sysconfig.inc ท่ีไดพักไวในขอท่ี 2 โดยเปลี่ยนท่ีอยูจากเดิม usr/bin/mysqldump ใหเปนท่ีอยูตามจริง

ท่ีโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอรใช เชน กรณีของโปรแกรม XAMPP ตําแหนงของ mysqldump จะอยูท่ี 

C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe ดังภาพท่ี 3.7 จากนั้นใหทําการ save แลวปดโปรแกรม

แกไขขอความเพ่ือกลับไปยังโปรแกรม SLiMS 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7 หนาจอโปรแกรมแกไขขอความท่ีไดทําการแกไขท่ีอยูของ mysqldump แลว 
 

 หลังจากไดแกไขไฟล sysconfig.inc แลว ใหกลบัมายงัโปรแกรม SLiMSท่ีหนาจอ home 

ของผูดูแลระบบอีกครั้ง แลวทําการเรียกหนาจอใหม ( refresh) จะพบวาขอความแจงเตือนเรื่องการ

สํารองขอมูลไดหายไปแลว 
 

 
 

ภาพท่ี 3.8 หนาจอ home ท่ีไมมีคําเตือนเรื่องการสํารองขอมูล 
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การกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรม SLiMS ในหัวขอ System 
  

 ในการกําหนดคุณลกัษณะของโปรแกรม SLiMSจากรายการ System นั้น เปนการกําหนด

คุณลักษณะหลายอยางของโปรแกรม ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะในกลุมผูดูแลระบบ เพราะ

การกําหนดคุณลักษณะสวนนี้ จะเก่ียวของท้ังเรื่องการแสดงผล ภาษา และสวนของขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

การบริการของหองสมุดบางประการซ่ึงในการกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรม SLiMS นั้นจะมีรายการ

ดังนี้ 

 1. การกําหนดคุณลักษณะในหนาจอ System Configuration 
 

 การเขามายังหนากําหนดคุณลักษณะของระบบนั้น สามารถทําไดโดยการคลิ้กท่ีรายการ 

System ท่ีอยูดานลางของหนาจอ ตามลูกศรท่ีปรากฏในภาพท่ี 3.9 
 

 
    

ภาพท่ี 3.9 ตําแหนงในการเลือกรายการเพ่ือกําหนดคุณลักษณะโปรแกรม  
 

 เม่ือคลิ้กแลวหนาจอจะเปลี่ยนไปสูหนาจอการกําหนด System Configuration ดังภาพท่ี 

3.10 และ 3.11 
 

 
 

ภาพท่ี 3.10 หนาจอ System Configuration สวนท่ี 1 
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ภาพท่ี 3.10 หนาจอ System Configuration สวนท่ี 2 
 

 ซ่ึงในหนาจอ System Configuration นั้นมีรายการในการกําหนดคุณลักษณะดังนี้ 

  1.1 ชื่อยอหองสมุด (Library Name) กําหนดการตั้งชื่อหองสมุด ซ่ึงชื่อนี้จะแสดงท่ีสวนหัว

ของเว็บไซต สวนหัวของหนาจอสืบคน และสวนหัวของหนาจอผูดูแลระบบ  

  1.2 ชื่อเต็มหองสมุด  (Library Subname) กําหนดชื่อรองของหองสมุด หรือเปนชื่อเต็ม

ของหองสมุด โดยสวนนี้จะแสดงผลท่ีสวนหัวของหนาจอสืบคน และสวนหัวของหนาจอผูดูแลระบบ 

  1.3 เทมเพลต สําหรับ OPAC (Public Template) กําหนดแมแบบของหนาจอสืบคน ซ่ึง

เปนสวนท่ีผูใชบริการจะพบเม่ือเปดเขาโปรแกรม SLiMSสวนนี้ผูใชสามารถติดตั้งเพ่ิมเติมไดจากท่ี

โปรแกรมมีใหในครั้งแรก แตจําเปนตองตรวจสอบถึงความเขากันไดของแมแบบท่ีจะดาวนโหลดเพ่ิมเติม

ดวย 

  1.4 เทมเพลต สําหรับ สวนผูดูแลระบบ (Admin Template) กําหนดแมแบบของหนาจอ

การทํางานของผูดูแลระบบ และผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีแมแบบเริ่มตนใหเลือกไดสองรูปแบบ ซ่ึงอาจ

เลือกใชตามสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรผูดูแลระบบเนื่องจากในแบบ default จะมีรูปแบบที่เปนอนิ

เมชั่น ในบางเบราวเซอรอาจทํางานไดไมดี ใหเปลี่ยนเปนแบบ Merantiซ่ึงจะมีรูปแบบท่ีใชทรัพยากร

เครื่องนอยกวา 

  1.5 เลือกภาษา (Default App. Language)กําหนดภาษาของรายการตาง ๆ ในโปรแกรม 

SLiMSซ่ึงจะมีภาษาตาง ๆ ใหเลือกกําหนดไดหลายภาษา รวมท้ังภาษาไทย ซ่ึงในสวนภาษาไทยนี้รับการ

แปลโดย คุณประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล  ไดทําการแปลไวในรายการหลัก ๆ หากแตก็ยังไมครบทุก

รายการท่ีมีในโปรแกรม จึงทําใหแมกําหนดเปนภาษาไทยก็จะยังคงมีบางคําสั่ง บางรายการ หรือบาง

การแสดงผลเปนภาษาอินโดนีเซียอยู  
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  1.6 ตั้งคาจํานวนรายการท่ีแสดงในหนา OPAC (Number of Collections To Show In 

OPAC Result List) คือการกําหนดการแสดงผลขอมูลผลการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศในหนาจอผล

การสืบคน โดยคาเริ่มตนคือแสดงท่ี 10 รายการ โดยผูดูแลระบบสามารถกําหนดเพ่ิมเปน 20 – 50 

รายการได  

  1.7 แสดงรายการชื่อเรื่องใหมในหนาโฮมเพจ  (Show Promoted Titles at 

Homepage) เปนการตั้งคาใหทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดทําการลงรายการไว และไดมีการกําหนดวาเปน

ทรัพยากรแนะนําแกผูใช แสดงผลในหนาจอสืบคนหนาแรก สวนนี้จะมีลักษณะเหมือนกับบริการหนังสือ

แนะนํา ซ่ึงหองสมุดท่ัวไปนิยมจัดเปนนิทรรศการ 

  1.8 คืนดวน ( Quick Return) เปนการตั้งคาใหระบบการคืนทรัพยากรสามารถทําแบบ

แบบเรงดวนไดหรือไมซ่ึงการคืนแบบเรงดวนคือ การคืนท่ีไมตองใชการแสกนบารโคดสมาชิก แตแสกน

บารโคดทรัพยากรสารสนเทศโดยตรงในทันที 

  1.9 Print Circulation Receipt กําหนดคาในการยืมทรัพยากรจะใหมีการพิมพใบแจงผล

การยืมทรัพยากรหรือไม 

  1.10 ยืม และ วันท่ีคืน  (Loan and Due Date Manual Change) เปนการกําหนดให

บรรณารักษหรือเจาหนาท่ียืมคืนสามารถแกไขขอมูลการยืมคืนไดดวยตนเองไดหรือไม ซ่ึงโดยปกติระบบ

จะยึดตามกฎท่ีผูดูแลระบบตั้งคาไวกอน หากกําหนดใหสามารถแกไขได ผูปฏิบัติงานจะสามารถเขาไป

แกไขขอมูลสวนนี้เปนรายสมาชิกได 

  1.11 จํากัดการยืม (Loan Limit Override) เปนการกําหนดใหบรรณารักษหรือเจาหนาท่ี

ยืมคืนสามารถทํารายการยืมเกินสิทธิ์การยืมปกติไดหรือไม 

  1.12 Ignore Holidays Fine Calculationเปนการกําหนดคุณลักษณะของระบบใหมีการ

คํานวณคาปรับในชวงวันหยุดหรือไม   

  1.13 แสดงรายละเอียด XML (OPAC XML Detail) คือ การกําหนดใหสามารถแสดง

รายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบของไฟล XML ไดหรอืไม 

  1.14 แสดงผล XML (OPAC XML Result) คือ การกําหนดหนาจอผลสืบคนใหสามารถ

แสดงรายละเอียดผลการสืบคนในรูปแบบของไฟล XML ไดหรอืไม 

  1.15 Enable Search Spellchecker ตั้งการเปดระบบการตรวจสอบคําศัพทในการ

สืบคนหรือไม 

  1.16 อนุญาตใหดาวนโหลดเอกสารดิจิทัล  (Allow OPAC File Download) อนุญาตให

ผูใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลท่ีแนบไปกับขอมูลทางบรรณานุกรม จากหนาจอการสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศไดหรือไม 
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  1.17 เวลาอยูในระบบ (Session Login Timeout) กําหนดชวงเวลาในการอยูในระบบท้ัง

ของผูใชบริการ และผูปฏิบัติ โดยการกําหนดเวลาจะนับเปนจํานวนนาที 

  1.18 Barcode Encoding ตั้งคุณลักษณะของรูปแบบตัวอักษรท่ีจะใชในการพิมพบารโคด 

ซ่ึงในสวนนี้ผูดูแลระบบ หรือผูปฏิบัติงานตองมีการทดลองการใช เนื่องจากการทําบารโคดนั้น คาภาษา

ในบางตัวเลือกไมสามารถแสดงผลภาษาไทยได  

  ตัวอยางการกําหนดคุณลักษณะบางประการ เชน กําหนดคาภาษา จากเดิมภาษาอังกฤษ

ใหเปนภาษาไทย ผูดูแลระบบสามารถปรับไดท่ีหัวขอ Default App. Language ดังเชนภาพท่ี 3.11 
 

 
 

ภาพท่ี 3.11 การกําหนดคุณลกัษณะภาษาของโปรแกรม SLiMS 

  ซ่ึงเม่ือผูดูแลระบบไดปรับเปลี่ยนภาษาแลว และคลิ้กปุมบันทึกการตั้งคาท่ีเปนปุมสีเขียว 

หนาจอระบบจะทําการรีเฟรชโดยอัตโนมัติ และรายการตาง ๆ ก็จะเปลี่ยนเปนภาษาไทยดังภาพท่ี 3.12 
 

 
 

ภาพท่ี 3.12 หนาจอ System Configuration หลังการเปลี่ยนภาษาเปนภาษาไทย 
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  ตัวอยางผลการกําหนด Library Name และ Library Subname ในภาพท่ี 3.13 ซ่ึงจะ

การแสดงผลในหนาจอการสืบคน ดังภาพท่ี 3.14 
 

 
 

ภาพท่ี 3.13 การตั้งคา Library Name และ Library Subname 
 

 
 

ภาพท่ี 3.14 ผลการกําหนดชื่อหองสมุดท่ีแสดงในหนาจอสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 2. การกําหนดเนื้อหาในรายการบนหนาจอสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 เปนการกําหนดเนื้อหาท่ีจะแสดงผลในรายการตาง ๆ โดยจะมุงเนนเฉพาะในหนาจอการ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ Library Informationซ่ึงเปนรายการท่ีจะใหขอมูลเก่ียวกับ

หองสมุดท่ีผูดูแลระบบจัดการขอมูล โดยในการจัดการเนื้อหาในสวนนี้สามารถทําไดโดยการคลิ้กท่ี
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ไอคอน  ซ่ึงอยูบริเวณดานบนของหนาจอผูดูแลระบบ ดังภาพท่ี 3.15 ซ่ึงเม่ือคลิกแลวจะมีรายการ

ยอยปรากฏใหเห็นในแถบขางซายของหนาจอ ในภาพท่ี 3.16 
 

 
 

ภาพท่ี 3.15 ไอคอนท่ีใชเพ่ือเรียกรายการยอยของการกําหนดคุณลักษณะ  
 

 
 

ภาพท่ี 3.16 รายการยอยท่ีจะปรากฏเม่ือคลิกท่ีไอคอนเรียกรายการยอย  
  

 ซ่ึงในการปรับปรุงเนื้อหาท่ีจะปรากฏในสวนของ Library information นั้น ใหทําการคลิ้ก

เลือกท่ีหัวขอ เนื้อหา ดังในภาพท่ี 3.16 และจะมีหนาจอสําหรับการแกไขหนาจอปรากฏข้ึนแทนท่ี



54 
 
หนาจอ System Configuration ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลในหัวขอ Library information ได

ดวยการคลิ้กท่ีไอคอนรูปปากกาหนาชื่อรายการ ตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 3.17 
 

 
 

ภาพท่ี 3.17 การเลือกรายการท่ีตองการแกไขขอมูลภายใน  
 

  หลังจากคลิ้กเพ่ือแกไขแลว หนาจอจะเปลี่ยนเขาสูหนาขอมูลท่ีจะแกไข หากแตขอมูลใน

หนาจอนี้ การท่ีจะทําการแกไขไดอยางสมบูรณตองคลิ้กท่ีปุม Edit สีแดงท่ีอยูทางดานขวามือของ

หนาจอกอน จึงจะสามารถแกไขและบันทึกได ตามภาพท่ี 3.18 
 

 
 

ภาพท่ี 3.18 การแกไขขอมูลของหนาจอเนื้อหาท่ีเลือก 
 

 ในการแกไขขอมูลนั้น ผูดูแลระบบสามารถแกไขไดเหมือนกับการทํางานดวยโปรแกรม

ไมโครซอฟทเวิรด หรือในลักษณะท่ีคลายกับการทําเว็บบล็อก ซ่ึงจะมีเครื่องมือในการจัดการขอความ 
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สามารถแทรกรูปภาพ คลิปวีดิโอ ใสจุดเชื่อมโยง ( Link) หรือตาราง แมแตการคัดลองขอมูลจากหนา

เว็บไซตอ่ืนโดนตรงแลวนํามาวาง หากเปนการคัดลอกจากหนาเว็บเพจท่ีทําดวย HTML ก็สามารถคง

รูปแบบท่ีเหมือนตนฉบับได อยางเชนในภาพท่ี 3.19 ท่ีไดทําการคัดลอกหนาเพจขอมูลสํานักวิทยบริการ

ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาวาง ก็ยังคงมีตาราง สีตัวอักษร สีตาราง และจุดเชื่อมโยงตามตนฉบับ

ติดมาดวย 
 

 
 

ภาพท่ี 3.19 การคัดลอกขอความจากเว็บไซตอ่ืนมาใชงานดวยการวางโดยตรง 
 

  และในภาพท่ี 3.19 เม่ือลองคลิ้กท่ีปุมบันทึกขอมูลท่ีอยูบริเวณดานบนซายของหนาจอ 

ระบบจะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสิ่งท่ีผูดูแลระบบไดทําการแกไขจะไปแสดงผลในหนาจอ

สืบคน ท่ีรายการท่ีไดแกไข ดังเชนในภาพท่ี 3.20 ซ่ึงเปนรายการ เก่ียวกับหองสมุด ( Library 

information) ในแบบเดิม ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนภาพ 3.21 ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูดูแลไดทําการแกไขและ

บันทึกไว 
 

 
 

ภาพท่ี 3.20 หนาจอ เก่ียวกับหองสมุด (Library information) แบบเดิมท่ีมากับโปรแกรม 
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ภาพท่ี 3.21 หนาจอ เก่ียวกับหองสมุด (Library information) ท่ีผูดูแลระบบไดทําการแกไข 
 

  จากภาพท่ี 3.21 จะเห็นไดวา หนาเนื้อหาท่ีแกไขไวจะเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีผูดูแลระบบได

ปรับแก หากไมสมบูรณดี ผูดูแลระบบสามารถยอนกลับมาแกไข และตรวจสอบซํ้าไปซํ้ามาอีกก่ีครั้งก็ได

จนกวาจะไดหนาเนื้อหาท่ีพึงพอใจ ซ่ึงในการแกไขหนาเนื้อหานี้ หากมีความรูในเรื่องโคด HTML ก็

สามารถใชวิธีแกไขดวยโคด HTML ก็ได เนื่องจากจะมีความละเอียดกวาการใชเครื่องมือปกติ โดยการ

แกไขโคด HTML มีลําดับดังนี้ 

   1) มายังหนาจอเนื้อหาท่ีตองการแกไข และคลิ้กท่ีปุม Edit เพ่ือเริ่มการแกไข 

   2) คลิ้กท่ีไอคอน HTML จะไดหนาตางโคด HTML ของหนาเนื้อหาท่ีกําลังแกไขอยู  

   3) ทําการแกไข และเม่ือทําการแกไขเสร็จสิ้นแลวใหคลิ้กท่ีปุมอัพเดท  

   4) คลิ้กท่ีปุมบันทึกขอมูลท่ีไดทําการแกไขเพ่ือบันทึกเขาสูระบบ  

   ตามลําดับ ดังภาพท่ี 3.22 และกลับไปตรวจสอบในหนาจอสืบคนอีกครั้งวาเปนไป

ตามท่ีตองการรึไม ดังภาพท่ี 3.23 
 

 
 

ภาพท่ี 3.22 ลําดับในการแกไขหนาเนื้อหาโดยใชวิธีแกไขโคด HTML 

4 

2 

1 

3 
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ภาพท่ี 3.23 หนาเนื้อหาในหนาจอสืบคนท่ีไดปรับปรุงใหม 
 

 3. การจัดทําดรรชนีของขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 เปนการทําดรรชนีเพ่ือใชในระบบการสืบคน หากแตในสวนนี้แมจะเปนรายการท่ีอยูในสวน

ของการกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรม ทวาในชวงแรกท่ียังไมมีรายการทรัพยากรสารสนเทศ ยังไมมี

ความจําเปนตองทําดรรชนีก็ได จนกวาจะมีรายทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีปริมาณพอสมควรกอน จึง

ยอนกลับมาทําได หรืออาจจะทําในทุกครั้งหลังจากท่ีมีการเพ่ิมขอมูลทรัพยากรสารสนเทศครบ 100 

รายการก็ได เพ่ือใหการทําดรรชนีไมชาเกินไป 
 

 
 

ภาพท่ี 3.24 ตัวอยางหนาจอการทําดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศ  
 

 4. การแกไขจุดเช่ือมโยงโมดูลของโปรแกรม SLiMS 
 

 เปนการแกไขจุดท่ีเชื่อมโยงโมดูลการทํางานของโปรแกรม SLiMSกับไฟลโมดูลซ่ึงเปนไฟล พี

เอชพี ในแฟมโปรแกรม SLiMSซ่ึงแกไขไดเพียงการเชื่อมโยงเทานั้น และเปนสวนท่ีไมแนะนําใหผูดูแล

ระบบท่ีไมมีความรูเรื่องโคด พีเอชพี  มาแกไข เนื่องจากโมดูลเปนสวนท่ีสําคัญมากในการทํางานของ

โปรแกรม SLiMSถาแกไขไมถูกตองอาจทําใหใชงานโมดูลบางอยางไมได 
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ภาพท่ี 3.25 หนาจอรายการโมดูลท่ีมีในโปรแกรม SLiMSและคําสั่งเพ่ือแกไข หรือลบออกจากระบบ 
 

 5. การกําหนดผูใชงานระบบ 
  

 เปนรายการท่ีกําหนดสิทธิการทํางานในโปรแกรม SLiMSหลังเขาสูระบบ โดยจะเปนการ

กําหนดความสามารถในการเขาถึงขอมูล รวมไปถึงสิทธิ์ในการใชโมดูลตาง ๆ โดยปกติข้ันตอนนี้ใน

รายการกําหนดคุณลักษณะจะอยูถัดไปจาก Librarian & System Users หากแตถาผูดูแลทําการเพ่ิม

ขอมูลผูใชระบบในรายการ Librarian & System Users กอนแลวคอยสรางกลุมผูใช ผูดูแลระบบก็ตอง

ยอนกลบัไปแกไขขอมูลของ Librarian & System Users ซํ้าอีกครั้ง ซ่ึงเปนงานท่ีซํ้าซอน ในการทํางาน

จริงผูดูแลระบบจึงควรสรางกลุมผูใชใหเรียบรอยกอน แลวจึงไปสรางขอมูลผูใชระบบใน Librarian & 

System Users 

 การสรางกลุมผูใชงานระบบสามารถทําไดโดยการเลือกท่ีรายการ กลุมผูใชระบบ จากแถบ

รายการทางดานซายเชนรายการอ่ืน ๆ กอนหนานี้ โดยหนาจอจะเปลี่ยนไปสูหนาจอกลุมผูใชงานระบบ

ดังเชนภาพท่ี 3.26 และสามารถเพ่ิมผูกลุมผูใชระบบไดดวยการคลิ้กปุมเพ่ิมผูใชงานระบบ ตามลูกศรใน

ภาพท่ี 3.27 
 

 
 

ภาพท่ี 3.26 ตัวอยางหนาจอกลุมผูใชงานระบบ 
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ภาพท่ี 3.27 การเพ่ิมกลุมผูใชงานระบบ 
 

 จากภาพท่ี 3.27 เม่ือทําการคลิ้กท่ีปุม เพ่ิมกลุมผูใชงานระบบ หนาจอจะเปลี่ยนไปสูหนาจอ

การระบุรายละเอียดเก่ียวกับกลุมผูใชงานระบบท่ีตองการเพ่ิม โดยผูดูแลระบบสามารถกําหนดชื่อของ

กลุมผูใชงานระบบ และสิทธิในการใชงานตาง ๆ ซ่ึงหนาจอจะเรียงขอมูลตามโมดูลตาง ๆ ท่ีมีใน

โปรแกรม SLiMSไดแก 1) การลงรายการทางบรรณานุกรมและตัวเลม( Bibliography) 2)งานยืม-คืน 3)

งานเก่ียวกับสมาชิกหองสมุด  4)งานระบบขอมูล Master File 5)งานตรวจสอบรายการตัวเลม  6)งาน

จัดการระบบ 7)งานจัดทํารายงานและสถิติและ 8)งานควบคุมสิ่งพิมพตอเนื่องดังภาพท่ี 3.28 
  

 
 

ภาพท่ี 3.28 หนาจอการสรางกลุมผูใชระบบ 
 

 จากภาพท่ี 3.28 สิทธิจะแบงออกเปน 2 สวนคือ อาน และเขียนซ่ีงผูดูแลระบบจะตองกําหนด

สิทธิในการทํางานใหกลุมผูใชระบบท่ีสรางข้ึนมา โดยคลิ้กใหเกิดเครื่องหมายถูกในชองหลังโมดูลตาง ๆ 

ซ่ึงจะมีผลใหชองท่ีมีเครื่องหมายถูกจะมีสิทธิในการใชงานโมดูลนั้นได เชน ในภาพท่ี 3.29 มีการคลิ้กจน

เกิดเครื่องหมายถูกในทุกชอง หมายความวากลุมผูใชระบบกลุมนี้สามารถอาน/ดูโมดูลไดทุกตัว และมี
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สิทธิในการแกไข เพ่ิม หรือลบขอมูลในโมดูลเหลานั้นก็ได กลาวคือมีสิทธิในการทํางานเทียบเทาผูดูแล

ระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.29 การกําหนดใหกลุมผูใชระบบมีสิทธิอานและเขียนทุกโมดูล  
 

 ในขณะท่ีอีกกลุมมีการคลิ้กใหเกิดเครื่องหมายถูก เพียงในบางโมดูล นั้นหมายความวากลุมผูใช

ระบบกลุมดังกลาวจะทํางานไดเพียงบางโมดูลเทานั้น เชน กลุมผูใชระบบในภาพท่ี 3.30 ท่ีมีมีการคลิ้ก

ใหเกิดเครื่องหมายถูกเฉพาะโมดูลงานยืม-คืน และงานสมาชิกหองสมุด เทานั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 3.30 กลุมผูใชระบบท่ีมีสิทธิเพียงบางโมดูล 
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 ถามีการสรางผูใชงานระบบ ท่ีถูกจัดเขากลุมแบบในภาพท่ี 3.30 เม่ือผูใชงานระบบในกลุมนี้

เขาสูระบบเพ่ือทํางาน หนาจอการทํางานจะเหลือโมดูลท่ีทํางานไดเพียงแค 2 งาน คืองานยืม-คืน และ 

งานสมาชิกหองสมุด ตามภาพท่ี 3.31 สวนโมดูลอ่ืน ๆ จะถูกระงับไมใหมีสิทธิในการเขาไปดูแตอยางใด 
 

 
 

ภาพท่ี 3.31 หนาจอการทํางานของกลุมผูใชระบบท่ีถูกจํากัดสิทธิในการทํางาน 
  

 6. การสรางขอมูลบรรณารักษ และผูปฏิบัติงาน 
  

 รายการ Librarian & System Users นี้จะเปนการสรางขอมูลใหกับบรรณารักษ และ

ผูปฏิบัติงานในหนาท่ีตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหบุคลากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผูดูแลระบบมีสิทธิ์ในการเขาสู

ระบบเพ่ือทําการเพ่ิม ลบ หรือปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ภายในโปรแกรม SLiMSได โดยผูดูแลระบบทําการ

คลิ้กท่ีรายการLibrarian & System Users หนาจอจะเปลี่ยนดังภาพท่ี 3.32 โดยในครัง้แรกจะยงัไมมี

ขอมูล ใหทําการคลิ้กท่ีปุม เพ่ิมชื่อผูใชงานระบบใหม ตามลูกศรในภาพท่ี 3.33 
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ภาพท่ี 3.32 หนาจอ Librarian & System Users 
 

 
 

ภาพท่ี 3.33 การเพ่ิมขอมูลผูใชงานระบบคนใหม  
 

 จากภาพท่ี 3.33 หนาจอจะเปลี่ยนไปสูหนาจอการกรอกขอมูลผูใชระบบ ซ่ึงในการกรอก

ขอมูลนี้ ท่ีหัวขอหนาชองบางรายการจะมีเครื่องหมาย “ * ” ซ่ึงหมายถึง จําเปนตองกรอก โดยจะมีขอท่ี

จําเปนตองกรอกคือ 1) ชื่อเขาใชงานระบบซ่ึงเปน ชื่อท่ีใชในการเขาระบบการทํางาน 2) ชื่อจริง จะเปน

ขอมูลท่ีจะนําไปแสดงในหนาขอมูลบุคลากร รวมท้ังมีผลตอการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบโดน

ผูดูแลระบบ 3) User type เปนการกําหนดสถานะของผูใชระบบวาเปนบุคลากรชนิดใด เชน 

บรรณารักษ ผูชวยบรรณารักษ หรือเจาหนาท่ีท่ัวไป 4) รหัสผานเพ่ือเขาระบบ (รหัสผานใหม) และ 5) 

ยืนยันรหัสผาน นอกจากนี้สิ่งท่ีตองระบุแตไมไดมีการบังคับระบุไวคือ กลุมผูใชงานระบบ ท่ีจะมีผลให

ผูใชงานระบบมีสิทธิ์หรือไมมีสิทธิ์ในการทํางานในโมดูลตาง ๆ ดังภาพตัวอยางท่ี 3.34 และ 3.35  
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ภาพท่ี 3.34 ตัวอยางการระบุขอมูลผูใชงานระบบสวนท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 3.35 ตัวอยางการระบุขอมูลผูใชงานระบบสวนท่ี 2 
 

 จากภาพท่ี 3.35 เม่ือระบุขอมูลตาง ๆ แลว ใหทําการบันทึกขอมูลดวยการคลิ้กท่ีปุมบันทึก ซ่ึง

จะมีท้ังดานบนซายของหนาจอ และ ดานลางซายของหนา แลวหนาจอจะกลับมาท่ีหนารายชื่อผูใชงาน

ระบบดังภาพท่ี 3.36และเม่ือไปตรวจสอบท่ีหนาสืบคน ในรายการ Librarian จะพบวามีขอมูลผูใชงาน

ระบบท่ีไดทําการบันทึกไปปรากฏในฐานะบุคลากรของหองสมุดดังภาพท่ี 3.37 
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ภาพท่ี 3.36 หนาจอแสดงรายชื่อผูใชงานระบบท่ีมีรายชื่อของบุคคลท่ีไดทําการเพ่ิมไป 
 

 
 

ภาพท่ี 3.37 หนาจอของหัวขอ Librarian จากหนาสืบคนสารสนเทศ 

 ซ่ึงผูใชระบบนี้ ผูดูแลระบบสามารถสรางไดมากกวาหนึ่งรายการ และถาผูใชระบบคนใดมีสิทธิ

ในการเขาถึงโมดูลเทียบเทาผูดูแลระบบ ก็สามารถสรางผูใชระบบใหมไดเชนเดียวกับผูดูแลระบบ เชนใน

ภาพท่ี 3.38 
 

 
 

ภาพท่ี 3.38 หนาจอรายชื่อผูใชระบบ ท่ีมีการเพ่ิมผูใชระบบมากกวาหนึ่งรายการ 
 

 7. การกําหนดขอมูลวันหยุดของหองสมุด 
 

 เปนการระบุขอมูลเก่ียวกับวันปดทําการของหองสมุด ซ่ึงเก่ียวของกับระบบการยืน-คืน 

เนื่องจากระบบจะตรวจสอบและกําหนดวันท่ีผูใชบริการตองคืนทรัพยากรท่ีมีการยืมไป โดยเฉพาะอยาง
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ยิ่งในกรณีท่ีมีการยืมเกินกําหนดและตองเสียคาปรับ ระบบจะคํานวณวันท่ีเกิน แตจะไมนับวันหยุดทํา

การของหองสมุด หากผูดูแลระบบไมมีการกําหนดวันหยุดไว ระบบจะถือวาหองสมุดนั้นเปดทําการทุก

วัน และจะนับวันในการยืม รวมถึงวันท่ีเกินกําหนดตามท่ีระบบไดถูกกําหนดไว แมวาในความเปนจริง

บางวันอาจเปนวันปดทําการหรือวันหยุดราชการก็ตามที 

 การกําหนดวันหยุด ทําไดดวยการเลือก ตั้งคาวันหยุด จากการเรียกรายการทางซายของ

หนาจอเฉกเชน การกําหนดสวนอ่ืน ๆ ซ่ึงหนาจอจะเปลี่ยนไปสูหนาจอการกําหนดวันหยุด ท่ีสามารถ

เลือกไดวาวันใดบางท่ีเปนวันหยุดของหองสมุด โดยการคลิ้กใหเกิดเครื่องหมายถูกท่ีหนาวัน และคลิ้กท่ี

ปุมบันทึกการตั้งคา ดังเชนในภาพท่ี 3.39 และผูดูแลระบบสามารถเพ่ิมวันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุด

พิเศษ ไดดวยปุมเพ่ิมวันหยุดพิเศษ ตามลูกศรในภาพท่ี 3.40  
 

 
 

ภาพท่ี 3.39 หนาจอการตั้งคาวันหยุด และการกําหนดวันหยุด 
 

 
 

ภาพท่ี 3.40 การเพ่ิมวันหยุดพิเศษ 
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 จากภาพท่ี 3.40 เม่ือคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมวันหยุดพิเศษ หนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนาจอระบุขอมูล

วันหยุดไดแก วันท่ีเริ่มหยุด วันท่ีสิ้นสุดการหยุด และรายละเอียดของวันหยุด ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถ

ระบุวันท่ีหยุด ถึงวันท่ีสิ้นสุดการหยุดไดดวยปฏิทินอยางงายท่ีมีมากับโปรแกรม SLiMSดังภาพท่ี 3.41 

ซ่ึงเม่ือระบุเสร็จสิ้นใหทําการบันทึกดวยการคลิ้กท่ีปุมบันทึกท่ีอยูดานซายบน และลางของหนาจเพ่ือทํา

การบันทึกเขาสูระบบตามภาพท่ี 3.42 
 

 
 

ภาพท่ี 3.41 การเลือกวันหยุดโดยคลิ้กเลือกวันท่ีจากปฏิทินของระบบ 

 
 

ภาพท่ี 3.42 ตัวอยางการระบุขอมูลวันหยุดพิเศษ และการบันทึกขอมูล 
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 ซ่ึงเม่ือบันทึกเสร็จสิ้นแลว ผูดูแลระบบสามารถคลิ้กเขาไปดูขอมูลวันหยุดไดจากปุม วันหยุด

พิเศษ ท่ีจะแสดงรายการวันหยุดท่ีมีในระบบดังภาพท่ี 3.43 
 

 
 

ภาพท่ี 3.43 รายชื่อวันหยุดท่ีระบบบันทึกไววาเปนหยุดของหองสมุด 
 

 8. การสรางบารโคด  
 

 คือการใหโปรแกรม SLiMSนําขอมูลเลขทะเบียนหนังสือท่ีผูดูแลระบบ หรือผูปฏิบัติงานไดทํา

การลงรายการไวมาสรางบารโคดใหแกทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือความสะดวกในการทํางานรวมกับ

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  

 สําหรับโปรแกรม SLiMSนั้น การสรางบารโคดตองใชวิธีการกรอกเลขทะเบียนของทรัพยากร

ลงในเขตขอมูลท่ีหนาจอระบุไว โดยในหนาจอนี้จะสามารถสรางบารโคดไดครั้งละ 15 รายการ และใน

ข้ันตอนการทําบารโคดนั้นสามารถเลือกไดวาบารโคดท่ีไดจะมีขนาดใด ดังภาพท่ี 3.44 และ 3.45 
 

 
 

ภาพท่ี 3.44 หนาจอสรางบารโคด  
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ภาพท่ี 3.45 ตัวอยางบารโคดท่ีสรางข้ึนมา 
 

 9. การตรวจสอบการใชงานระบบ 
 

 เปนสวนของการใหผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบไดวา มีผูใชงานระบบคนใด เขาระบบมา

เพ่ือทํางานอะไรบางในโปรแกรม SLiMS ซ่ึงเปรียบไดกับ Log File ของโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีบันทึก

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยผูดูแลระบบสามารถนําขอมูลการใชงานระบบเหลานี้ออกมาในรูปแบบของ

ไฟลเอกสารได 
 

 
 

ภาพท่ี 3.46 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานระบบ 
 

 10. การสํารองฐานขอมูลของโปรแกรม SLiMS 
 

 คือการสรางไฟลสํารองขอมูลท่ีผูดูแลระบบ หรือผูปฏิบัติงานไดมีการจัดทําไว โดยการสํารอง

ขอมูลของโปรแกรม SLiMSโดยการสํารองนี้จะจัดเก็บขอมูลท่ีสํารองในรูปแบบของไฟล SQL ซ่ึงใชกับ
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โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน และ มายเอสคิวแอล โดยมายังหนาจอการสํารองฐานขอมูลในภาพท่ี 3.47 

และคลิ้กท่ีปุมเริ่มสํารองขอมูล ระบบจะทําการสํารองขอมูลใหทัน ดังภาพท่ี 3.48 

 สําหรับการสํารองนี้จะจัดเจ็บขอมูลท่ีเปนตัวอักษร และขอความเปนหลัก สําหรับไฟล

กราฟฟก หรือมัลติมีเดีย จะไมไดการสํารอง ผูดูแลระบบจะตองสํารองขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง  
 

 
       

ภาพท่ี 3.47 หนาจอการสํารองฐานขอมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 3.48 การสํารองขอมูล  
 

 ซ่ึงเม่ือไดคลิ้กท่ีปุมเริ่มสํารองขอมูล แลวระบบจะแจงบนหนาจอการสํารองขอมูลเปนชื่อผูท่ีทํา

การสํารองขอมูล วันเดือนปท่ีทําการสํารองขอมูล และตําแหนงท่ีไฟลสํารองขอมูลไดบันทึกไว โดยผูดูแล

ระบบเม่ือไปยังตําแหนงท่ีบันทึกไฟลสํารองขอมูลตามท่ีไดรับแจง จะไดไฟลตามภาพท่ี 3.49 
 

 
 

ภาพท่ี 3.49 ไฟลสํารองขอมูล โดยชื่อจะระบุเปน ป เดือน วัน เวลา ท่ีไดทําการสํารองขอมูล 
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สรุป 
 

 ในการทํางานกับโปรแกรม SLiMS นั้น การกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรมกอนการทํางาน

ในสวนอ่ืน ๆ เปนสิ่งท่ีจําเปนมาก เนื่องจากคุณลักษณะของระบบจะมีความเก่ียวของกับโมดูลการ

ทํางานหลายตัว เชน การลงรายการทางบรรณานุกรม การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบันทึก

ขอมูลสมาชิก การยืม-คืน การสืบคน การแสดงผลในหนาจอการสืบคน การลงรายการ ผูมีสิทธิ์เขาใช

งานระบบ การเก็บสถิติของโปรแกรม SLiMS หรือแมแตแสดงผลในภาพรวมของท้ังผูใชและผูดูแลระบบ 

ทําใหถาไมมีการกําหนดคุณลักษณะตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนการทํางาน ก็อาจจะสงผลในระยะยาวได  
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บทท่ี 4 

การทํารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
 

 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศเปนงานท่ีสําคัญงานหนึ่งสําหรับหองสมุด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหองสมุดท่ีมีนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชงาน เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ท่ีมีใน

หองสมุดนั้นผูใชจะเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลหองสมุดได ตองอาศัยขอมูลท่ีบรรณารักษได

ทําการวิเคราะหเลขหมู และทํารายการทางบรรณานุกรมลงสูระบบฐานขอมูล 

 ซ่ึงโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS นั้นก็มีสวนประกอบในการทํารายการท่ีครอบคลุมท้ัง

เรื่องการวิเคราะหเลขหมู และการทํารายการทางบรรณานุกรม เฉกเชนการทํารายการทรัพยากร

สารสนเทศของหองสมุด หากแตโปรแกรม SLiMS นั้นจะแบงการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศนั้น

เปน 2 โมดูล ไดแก 

 1. โมดูล Master File 

 2. โมดูล Bibliography 

 

โมดูล Master File 
 

 โมดูล Master File เปนโมดูลท่ีสรางเพ่ือใชควบคุมการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

หากแตไมใชการทํารายการทางบรรณานุกรม หรือการวิเคราะหเลขหมู เหมือนเชนระบบงานหองสมุด

ท่ัวไป โมดูล Master File นั้นถูกออกใหมีลักษณะเพ่ือควบคุมขอมูลท่ีมีการบันทึกเขาสูระบบใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงควรท่ีจะกําหนดกอนการทํารายการทางบรรณานุกรม หรืออาจจะทํางานควบคูไป

กับการลงรายการทางบรรณานุกรมไดในบางรายการ  

 ฉะนั้นในการทํางานกับโมดูล Master File นั้น บรรณารักษ และผูปฏิบัติงาน ภายใน

หนวยงานควรกําหนดมาตรฐานในการบันทึกขอมูลในบางรายการใหเปนท่ีเขาใจตรงกันกอน เพ่ือลด

ความซํ้าซอน หรือผิดพลาดของการลงรายการทางบรรณานุกรม เนื่องจากการทํางานของ Master File 

นั้นควบคุมขอมูลท้ังหมดในการทํารายการทางบรรณานุกรม ซ่ึงถามีรายการบางอยางบันทึกลงไปโดยไม

ถูกตอง และไดมีการดําเนินการลงรายการทางบรรณานุกรมไปเปนจํานวนหลายรายการ การปรับแกไข

ขอมูล Master File ในภายหลังอาจสงผลใหบรรณารักษ หรือผูปฏิบัติงาน ตองแกรายการทาง

บรรณานุกรมท่ีไดทําไวเปนจํานวนมาก กอใหเกิดการเสียเวลาในการทํางาน หรืออาจถึงข้ันทําความ

เสียหายใหกับรายการทางบรรณานุกรมจนตองทํารายการใหมก็เปนได 

 สําหรับโมดูล Master File นั้น ผูดูแลระบบอาจตองพิจารณากําหนดใหเฉพาะผูใชงานระบบท่ี

มีสิทธิ์เทานั้น ท่ีสามารถเขาถึงเพ่ือปรับปรุงแกไขได เนื่องจากท่ีไดกลาวไวขางตน วาเปนสวนท่ีหากมีการ
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ปรับแกอยางไมถูกตองอาจทําใหรายการทางบรรณานุกรมท่ีทําไวเสียหายได จึงควรมีความรอบคอบใน

การทํางานอยางยิ่ง 

 ในสวนของการใชงานโมดูล Master File นั้นเหมือนกับการใชงานโมดูลอ่ืน ๆ คือ ผูใชงาน

ระบบเม่ือทําการเขาสูระบบแลว หากเปนผูใชระบบท่ีมีสิทธิในการทํางานกับโมดูลนี้ จะเห็นตังเลือก

โมดูลนี้ท่ีบริเวณดานลางของหนาจอ ตามภาพท่ี 4.1 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ปุมรายการเพ่ือเขาทํางานโมดูล Master File 
  

 ซ่ึงเม่ือคลิ้กท่ีรายการ Master File แลว หนาจอจะเปลี่ยนมายังหนาเริ่มตนการทํางาน

มาสเตอรไฟล ซ่ึงเปนหนาจอการกําหนดประเภทวัสดุ/มีเดีย (General Material Designation) ดังภาพ

ท่ี 4.2 
   

 
 

ภาพท่ี 4.2 หนาจอ Master File เริ่มตนท่ีหนาจอกําหนดประเภทวัสดุ/มีเดีย  

 ในการกําหนดขอมูลของ Master File นั้นแมหนาจอแรกจะเปนหนาจอกําหนดประเภทวัสดุ/

มีเดีย หากแตรายการตาง ๆ ของ Master File นั้นมีการกําหนดสวนตาง ๆ หลายสวน ไดแก  
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 1. กําหนดประเภทวัสดุ/มีเดีย (General Material Designation)  

 เปน Master File รายการแรก และเปนหนาจอเริ่มตนของ Master File อีกดวย เปนรายการ

ท่ีใชเพ่ือกําหนดประเภทวัสดุท่ีจะทําการลงรายการ เชน หนังสือ รูปภาพ ซีดีรอม ของจําลอง ของ

ตัวอยาง ฟลม วีดิทัศน ฯลฯ โดยจะทํารายการในลักษณะของการระบุประเภทวัสดุดวยรหัสยอ พรอม

คําอธิบาย ซ่ึงจะสงผลตอการจําแนกประเภทวัสดุในการทํารายงานสถิติทรัพยากรสารสนเทศ จากภาพท่ี 

4.3 จะเปนภาพหนาจอประเภทวัสดุ/มีเดีย ท่ีมีขอมูลตัวอยางเริ่มตนให ผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงาน 

สามารถปรับแกไขไดดวยการคลิ้กท่ีไอคอนรูปปากกาหนารหัสวัสดุ หรือ กดเครื่องหมายถูกท่ีหนาไอคอน

ปากกาเพ่ือทําการลบประเภทวัสดุนั้น ถาตองการเพ่ิมประเภทวัสดุใหคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมประเภทวัสดุ/มีเดีย 

ท่ีอยูทางขวาบนของหนาจอซ่ึงหนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนาจอเพ่ิมประเภทวัสดุ/มีเดีย ตามภาพท่ี 4.4 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 หนาจอประเภทวัสดุ/มีเดีย ท่ีมีขอมูลตัวอยาง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 หนาจอเพ่ิมประเภทวัสดุ/มีเดีย 

 

 ผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิมขอมูลประเภทวัสดุ/มีเดีย โดยการกําหนดรหัสวัสดุ

ไดไมเกิน 3 ตัวอักษร และชื่อประเภทวัสดุ/มีเดีย เพ่ือใชอธิบายความหมายของรหัส ซ่ึงเม่ือกรอกขอมูล

คล้ิกเพ่ือลบ 

คล้ิกเพ่ือแกไข 
คล้ิกเพ่ือเพ่ิมประเภท 
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เสร็จสิ้นแลว จึงคลิ้กท่ีปุมบันทึก เพ่ือบันทึกเขาสูระบบตามภาพท่ี 4.5 ซ่ึงรายการท่ีไดรับการบันทึกแลว

จะไปปรากฏในหนาจอรายการประเภทวัสดุ/มีเดีย ดังภาพท่ี 4.6 โดยระบบจะไดเรียงตามลําดับอักษร

รหัสไว โดยขอมูลท่ีไดบันทึกไวนี้จะถูกนําไปใชในขณะท่ีทําการลงรายการทางบรรณานุกรมใหแก

ทรัพยากรสารสนเทศในภายหลัง และเปนขอมูลท่ีตองทํากอนการทํารายการทางบรรณานุกรมเทานั้น 

นึกจากในขณะทํารายการทางบรรณานุกรม ผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานไมสามารถทําการเพ่ิมหรือ

แกไขผานทางหนาจอการทํารายการบรรณานุกรมได 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ตัวอยางการกรอกขอมูลประเภทวัสดุ/มีเดีย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ประเภทวัสดุ/มีเดีย ท่ีไดถูกเพ่ิมเขาสูระบบ 
 

 2. ผูจัดทํา (Publisher) 
 

 เปนการลงรายการในสวนของสํานักพิมพ หรือ โรงพิมพ ซ่ึงผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงาน อาจ

ทําการลงรายการไวกอนลวงหนาไดหากมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีสํานักพิมพท่ีรับเขาหองสมุดเปน

ประจํา หรือเปนหนวยงานท่ีจัดทําทรัพยากรสารสนเทศและสนับสนุนทรัพยากรเขาหองสมุดอยาง

ตอเนื่อง หากแตรายการผูจัดทํานี้ไมใชสวนท่ีกําหนดใหตองทําลวงหนาทุกครั้ง ผูดูแลระบบหรือ

ผูปฏิบัติงานสามารถทํารายการนี้ผานทางการเพ่ิมรายการทางบรรณานุกรมก็ไดเชนกัน  
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ภาพท่ี 4.7 หนาจอรายชื่อผูจัดทํา  
 

 3. ผูจัดจําหนาย  (Supplier) 
 

 เปนสวนของการเพ่ือกําหนดหนวยงานผูท่ีจําหนายทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะ ซ่ึงเปน

สวนท่ีอาจจะแตกตางจากลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีงานหองสมุดปกติจัดทํากันท่ัวไปซ่ึงมาตรฐาน 

MARC จะไมมีในสวนนี้ หรือแมแตหนวยงานท่ีใชมาตรฐานการลงรายการแบบ METADATA ก็ไมมีสวน

นี้เชนกัน โดยเปาหมายของโปรแกรม SLiMS มีสวนนี้ไวเพ่ือระบุท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศวาจัดซ้ือ

จากหนวยงาน โดยไมใชขอมูลท่ีบังคับใหผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานตองใสเสียทีเดียว เวนแตนโยบาย

หนวยงานตองการใหมีการระบุไวเพ่ือตรวจสอบทําสถิติการจัดซ้ือ จึงจะจําเปนตองลงรายการในสวนนี้

กอนการทํารายการทางบรรณานุกรม เนื่องจากเปนสวนท่ีไมสามารถเพ่ิมไดในขณะทํารายการทาง

บรรณานุกรม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 หนาจอผูจัดจําหนาย  

 4. ผูแตง (Author) 
 



76 
 
 การลงรายการเฉพาะสวนของรายการผูแตง ซ่ึงสามารถลงไดวาเปนผูแตงหลัก หรือ ผูแตงเพ่ิม 

แตเนื่องจากในสวนนี้ผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานสามารถทําไปพรอมกับการทํารายการทาง

บรรณานุกรมได จึงไมจําเปนตองลงรายการนี้ลวงหนาใน Master File เวนแตมีทรัพยากรท่ีมีผูแตงคน

เดียวกันจํานวนมากในหนวยงาน เชน หองสมุดเฉพาะบางแหงท่ีมีการเก็บคอลเลกชั่นเฉพาะบุคคล   
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 หนาจอรายชื่อผูแตงท่ีไดมีการทํารายการทางบรรณานุกรมไว 
 

 ซ่ึงถาตองการเพ่ิมรายการผูแตงเพ่ิงลวงหนา สามารถทําไดโดยการคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมผูแตง ท่ีอยู

ทางขวาบนของหนาจอ หรือถาตองการแกไขรายชื่อเดิมใหคลิ้กท่ีไอคอนรูปปากกาหนาชื่อผูแตง ดังภาพ

ท่ี 4.10 ซ่ึงหนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอสําหรับการเพ่ิม/แกไขขอมูลผูแตง ดังภาพท่ี 4.11 โดยใน

กรณีท่ีเปนการเพ่ิมผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานสามารถกรอกขอมูลผูแตงไดทันที หากเปนการแกไข

ผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานตองคลิ้กท่ีปุม Edit ทางดานบนขวามือกอน โดยขอมูลท่ีสามารถเพ่ิมหรือ

แกไขไดแก ชื่อนามสกุลผูแตง, วันเดือนปเกิดผูแตง, ประเภทของผูแตง บุคคล นิติบุคคล หรือชื่อการ

ประชุม และรายการหลักฐานสําหรับชื่อ ( Authority File) โดยเม่ือทําการแกไข หรือกรอกขอมูลเสร็จ

สิ้นแลวใหทําการบันทึกดวยปุมบันทึก/ปุมปรับปรุง สีเขียว ท่ีมีท้ังดานบนซาย และลางซายของหนาจอ 
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ภาพท่ี 4.10 หนาจอจัดการชื่อผูแตง  
 

 
 

ภาพท่ี 4.11 หนาจอสําหรับการแกไข/เพ่ิมผูแตง  
 

 5. หัวเรื่อง ( Subject) 
 

 สวนของการลงรายการหัวเรื่อง ซ่ึงเปนคํา หรือวลีท่ีใชเปนตัวแทนเนื้อเรื่องของทรัพยากร

สารสนเทศ โดยเปนรายการท่ีผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานไมจําเปนตองระบุลวงหนา เนื่องจากสามารถ

บันทึกในขณะท่ีทํารายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศได โดยระบบจะเชื่อมโยงขอมูลหัว

เรื่องจากการทํารายการบรรณานุกรมมาบันทึกไวท่ีสวนของหัวเรื่องใน Master File ดวย  
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 หนาจอรายการหัวเรื่อง 



78 
 
 6. สถานท่ีจัดเก็บ (Location) 
 

 หมายถึง สถานท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เปนสวนท่ีใชแจงผูใชบริการใหทราบวา

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีกําลังสืบคนอยูนั้น อยู ณ ตําแหนงใดของหนวยงาน ซ่ึงในสวนของรายการ

สถานท่ีจัดเก็บนี้ผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานมีความจําเปนตองลงรายการไวกอนลวงหนา เนื่องจากใน

การทํารายการทางบรรณานุกรม สวนนี้จะไมสามารถเพ่ิมหรือแกไขได  
 

 
 

ภาพท่ี 4.13 หนาจอรายชื่อสถานท่ีจัดเก็บ  
 

 ซ่ึงผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมสถานท่ีจัดเก็บไดโดยการคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมรายการ

สถานท่ีจัดเก็บ บริเวณมุมบนขวามือ หนาจอจะเปลี่ยนเปนหนาจอสําหรับการกรอกขอมูลสถานท่ีจัดเก็บ 

โดยใหผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานระบุขอมูล รหัสสถานท่ีจัดเก็บ เปนตัวอักษร 3 ตัว และชื่อสถานท่ี

จัดเก็บเพ่ืออธิบายความหมายของรหัสตามภาพท่ี 4.14 และ 4.15 ซ่ึงเม่ือระบุขอมูลครบแลวใหคลิ้กท่ี

ปุมบันทึกสีเขียวเพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ หลังจากนั้นขอมูลท่ีบันทึกแลวจะปรากฏท่ีหนาจอรายชื่อ

สถานท่ีจัดเก็บดังภาพท่ี 4.16 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 หนาจอการระบุขอมูลสถานท่ีจัดเก็บ 
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ภาพท่ี 4.15 ตัวอยางหนาจอท่ีระบุขอมูลสถานท่ีจัดเก็บแลว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.16 หนาจอรายชื่อสถานท่ีจัดเก็บท่ีไดบันทึกขอมูลไว 
 

 7. สถานท่ีจัดทํา (Place)  
 

 เปนการลงรายการชื่อเมือง ชื่อจังหวัด ชื่อรัฐ ซ่ึงเปนสถานท่ีผลิต/สถานท่ีพิมพทรัพยากร

สารสนเทศ โดยเปนอีกสวนท่ีผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานไมจําเปนตองทํารายการใน Master File 

ลวงหนา เนื่องจากสามารถเพ่ิมรายการในขณะท่ีทํารายการทางบรรณานุกรมได  

 อนึ่ง ในการปรับภาษาระบบเปนภาษาไทยพบวา ชื่อของรายการนี้ใชวา “สถานท่ีจัดเก็บ” ซ่ึง

คาดวาเปนการแกไขขอมูลภาษาของระบบผิดพลาด ในตําราเลมนี้จึงขอแกไขคําเรียกใหถูกตอง

สอดคลองตามชื่อภาษาอังกฤษ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17 หนาจอรายการสถานท่ีจัดทํา 
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 8. สถานภาพ (Item Status)  
 

 เปนการจัดทํารายการสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงจะเชื่อมโยงระบบไปยังโมดูลการ

ทํารายการทางบรรณานุกรม และปรับปรุงขอมูลโดยอัตโนมัติจากโมดูลยืม-คืน ซ่ึงเม่ือผูใชบริการสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศจะมีการแจงสถานะของทรัพยากรสารสนเทศใหผูใชรับทราบ เชน สูญหาย 

(Missing) หามยืม (No loan) หรือ ซอม ( Repair) โดยสถานะเหลานี้จะมีผลตอโมดูลยืม-คืน ทําให

อาจจะไมสามารถยืม-คืนได หรืออาจเปนการแจงใหผูใชทราบวาทรัพยากรสารสนเทศชิ้นนั้นไมอยูบนชั้น

ใหบริการ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.18 หนาจอรายการสถานภาพ 
 

 9. ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Collection Type)  
 

 เปนการลงรายการในสวนของคอลเลกชั่น ของทรัพยากรสารสนเทศ เชน นิยาย หนังสือ

อางอิง หนังสือท่ัวไป โดยผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานจําเปนตองทํารายการนี้กอนทํารายการทาง

บรรณานุกรม เนื่องจากไมสามารถเพ่ิมหรือแกไขไดในขณะทํารายการบรรณานุกรม รวมท้ังในกรณีท่ี

ตองกําหนดสิทธิ์การยืม-คืน ในแตละคอลเลกชั่นนั้นจะอางอิงจากขอมูลประเภททรัพยากรสารสนเทศใน 

Master File นี้  

 สําหรับการเพ่ิมประเภททรัพยากรสารสนเทศ สามารถทําไดโดยการคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศใหม ทางขวามือดานบนของหนาจอประเภททรัพยากรสารสนเทศ แลวจะได

หนาจอสําหรับการระบุชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศในทันที หลังจากระบุขอมูลและทําการบันทึกก็

จะได ประเภททรัพยากรสารสนเทศใหมเพ่ิมข้ึนมาในหนาจอรายการประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
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ภาพท่ี 4.19 หนาจอประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
 

 10. ภาษา (Document Language) 
 

 เปนการเพ่ิมรายการขอมูลภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใหขอมูลแกผูใชบริการ เปน

สวนท่ีผูดูแลระบบหรือผูปฏิบัติงานจําเปนตองทํารายการนี้กอนทํารายการทางบรรณานุกรมเชนเดียวกับ

หลาย ๆ รายการ แตหลายการนี้เปนเพียงการใหขอมูลภาษาของทรัพยากรสารสนเทศเทานั้น ไมมีผลตอ

การทํางานในโมดูลใดเปนพิเศษ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20 หนาจอรายการภาษา 
 

 11. สัญลักษณ (Label) 
  

 สัญลักษณสําหรับโปรแกรม SLiMS นั้นไมใชแผนปานซ่ึงติดท่ีตัวรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

หากแตหมายถึง ภาพสัญลักษณท่ีทํางานรวมกับระบบการสืบคนสารสนเทศ เพ่ือใหขอมูลขอมูลเพ่ิมเติม

กับผูใช หรือใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคน เชน Favorite Title จะเปนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรับ

ความนิยม, Multimedia คือ การเชื่อมโยงทรัพยากรไปยังสื่อมัลติมีเดีย และ New Title คือ รายการ
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ทรัพยากรสารสนเทศใหม หากแตระบบการทํางานของสัญลักษณจะเปนการทําการเชื่อมโยงไปยัง

เว็บไซตภายนอกเปนหลักมากกวาการเชื่อมโยงขอมูลภายใน  
 

 
 

ภาพท่ี 4.21 หนาจอรายการสัญลักษณ  
 

 12. กําหนดออกวารสารและส่ิงพิมพตอเนื่อง (Serial Control) 
 

 เปนการกําหนดรายการออกสําหรับสิ่งพิมพประเภทวารสาร หรือสิ่งพิมพตอเนื่อง ซ่ึงในการ

ทํารายการทางบรรณานุกรมซ่ึงไมใชวารสารหรือสิ่งพิมพตอเนื่อง ไมจําเปนตองระบุแตอยางใด และใน

กรณีท่ีผูดูแลระบบทําการติดตั้งพรอมกับขอมูลตัวอยาง ระบบจะมีรายการกําหนดออกพรอมใชมาให

ในทันที 
   

 
 

ภาพท่ี 4.22 หนาจอกําหนดออกวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

 

โมดลูบรรณานุกรม (Bibliography) 
 

 เปนโมดูลท่ีใชเพ่ือทํารายการบรรณานุกรมใหกับทรัพยากรสารสนเทศ โดยโปรแกรม SLiMS 

นั้นมีรูปแบบการลงรายการตามหลัก AACR2 ซ่ึงสําหรับบรรณารักษและผูปฏิบัติงานในหองสมุดท่ี
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ปฏิบัติงานในสวนของการทํารายการบรรณานุกรมดวย AACR2 มากอนจะสามารถเขาใจการทํางานได

อยางงายดาย หรือผูท่ีไมเคยทําการลงรายการดวย AACR2 มากอนก็ทําความเขาใจไดไมยาก เนื่องจาก

โปรแกรม SLiMS จะมีเครื่องมือชวยอธิบายสิ่งท่ีตองกรอกขอมูลในแตละสวนให รวมถึงขอมูลท่ีใชในการ

กรอกนั้นโปรแกรม SLiMS แมบรรณารักษและผูปฏิบัติงานไมไดลงรายการทุกอยางครบถวนตามท่ีเห็น

บนหนาจอท้ังหมด ก็ยังสามารถนําขอมูลท่ีมีไปเพ่ือใชในการสืบคนไดเชนกัน  

 สําหรับโมดูลบรรณานุกรมนั้น จะประกอบไปดวยสวนประกอบสําคัญ 4 สวนในการทํางาน 

ไดแก  1) บรรณานุกรม 2) ตัวเลม 3) Copy Cataloging และ 4) เครื่องมือ ซ่ึงในการทํารายการ

บรรณานุกรมนั้นจะใชงานเพียงบางสวนเทานั้น แตในการท่ีจะทํารายการทรัพยากรสารสนเทศให

สมบูรณก็ตองใชรายการอ่ืน ๆ ใน 4 สวนนี้รวมดวย โดยสวนประกอบตาง ๆ จะมีข้ันตอนและหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 
 

 1. บรรณานุกรม 
 

 เปนสวนสําหรับจัดการรายการทางบรรณานุกรม รวมไปถึงการเพ่ิมรายการบรรณานุกรมเขา

ไปในระบบฐานขอมูล ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งในการทํางานของหองสมุดอัตโนมัติ โดยจะมีรายละเอียดในการ

ทํางานดังนี้  

  1.1. หนาจอการลงรายการทางบรรณานุกรม  บรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถลง

รายการทางบรรณานุกรมไดโดยการมายังหนาหลักของ Bibliography ซ่ึงจะเปนหนาแสดงรายการ

บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมีการลงรายการไว โดยในกรณีท่ีผูดูแลระบบติดตั้งโปรแกรม

โดยมีขอมูลตัวอยางจะมีรายการบรรณานุกรมใหมาเริ่มตน 14 รายการ ดังภาพท่ี 4.23 
 

 
 

ภาพท่ี 4.23 หนาจอรายการบรรณานุกรม และเปนหนาจอหลักของ Bibliography 
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  จากภาพท่ี 4.23 ทางดานบนขวามือจะมีปุมเพ่ิมรายการบรรณานุกรม เพ่ือเพ่ิมรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศใหม ดังภาพท่ี 4.24 หรือบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถเรียกรายการยอย

ทางซายมือซ่ึงจะมีหัวขอ เพ่ิมรายการบรรณานุกรม ตามภาพท่ี 4.25 ก็ได  
 

 
 

ภาพท่ี4.24 ปุมเพ่ิมรายการบรรณานุกรม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.25 การเพ่ิมรายการบรรณานุกรมดวยคําสั่งรายการยอยทางแถบซายของหนาจอ  
  

  ซ่ึงเม่ือบรรณารักษและผูปฏิบัติงานทําการคลิ้กท่ีปุมหรือรายการตามภาพท่ี 4.24 หรอื 

4.25 หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการลงรายการ ดังภาพท่ี 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 และ 4.30 ทันที 
   

 
 

ภาพท่ี 4.26 หนาจอการลงรายการทางบรรณานุกรมสวนที่ 1 
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ภาพท่ี 4.27 หนาจอการลงรายการทางบรรณานุกรมสวนที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 4.28 หนาจอการลงรายการทางบรรณานุกรมสวนที่ 3 
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ภาพท่ี 4.29 หนาจอการลงรายการทางบรรณานุกรมสวนที่ 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4.30 หนาจอการลงรายการทางบรรณานุกรมสวนที่ 5 

 

   จากภาพท่ี 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 และ4.30 มีรายละเอียดในการลงรายการดังนี้  

   1.1.1 ชื่อเรื่อง คือ ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะลงรายการ เปนสวนท่ีจําเปนตอง

ระบุลงไป 

   1.1.2 ผูแตง คือ รายการผูแตงของทรัพยากรสารสนเทศนั้น สามารถใสเปนรายการชื่อ

การประชุมไดในกรณีเปนเอกสารการประชุม 

   1.1.3 Statement of Responsibility คือการลงรายการผูรับผิดชอบ  

   1.1.4 ครั้งท่ีจัดทํา  เปนสวนครั้งท่ีพิมพ บรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถใสเพียง

ตัวเลขก็ได  

   1.15 บรรณลกัษณ ( Specific Detail Info)  เปนสวนท่ีใหขอมูลทางกายภาพของ

ทรัพยากรสารสนเทศ หากแตในสวนนี้มุงใหระบุขอมูลเก่ียวกับ ลักษณะประกอบของทรัพยากร

สารสนเทศ เชน มีตารางประกอบ มีภาพประกอบ มีซีดีประกอบ ฯลฯ  
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   อนึ่ง เนื่องจากโปรแกรม SLiMS แปลภาษาไทยวา ชื่อเรื่องเพ่ิม ซ่ึงไมสอดคลองกับ

ขอเท็จจริงของโปรแกรม ตําราเลมนี้จึงเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาไทยเพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงของ

โปรแกรม 

   1.1.6 Item(s) code batch generator เปนสวนท่ีใชกําหนดเลขทะเบียนทรัพยากร

และจะมีผลตอการสรางเลขบารโคดใหทรัพยากร 

   1.1.7 ประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ใชเพ่ือกําหนดคอลเลกชั่นของทรัพยากร โดยจะ

ดึงขอมูลคอลเลกชั่นท่ีไดทําไวในโมดูล Master File 

   1.1.8 ประเภทวัสดุ/มีเดีย  เปนสวนท่ีใชระบุประเภทของวัสดุวาเปนทรัพยากร

สารสนเทศชนิดใด โดยจะอางอิงตามประเภทวัสดุ/มีเดียท่ีไดมีการทําไวในโมดูล Master File 

   1.1.9 กําหนดออกวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อ ง เปนสวนสําหรับใหขอมูลกําหนดออก 

ใสเม่ือทรัพยากรสารสนเทศนั้นเปนวารสารหรือสิ่งพิมพตอเนื่อง เนื่องจากจะมีผลในการแจงเตือน

กําหนดออกของสิ่งท่ีบรรณารักษและผูปฏิบัติงานไดเลือกใหมีตัวเลือกนี้ 

   1.1.10 ISBN/ISSN เลข ISBN หรอื ISSN ของทรัพยากรสารสนเทศ  

   1.1.11 ผูจัดทํา  คือ การลงรายการสวนของสํานักพิมพ หรือผูผลิตทรัพยากร

สารสนเทศ 

   1.1.12 ปท่ีจัดทํา คือ ปท่ีพิมพ หรือ ปท่ีผลิตทรัพยากรสารสนเทศ 

   1.1.13 สถานท่ีจัดทํา  หมายถึง ชื่อเมือง ชื่อจังหวัด ชื่อรัฐ ท่ีผูจัดทําทรัพยากร

สารสนเทศนั้นตั้งอยู 

   1.1.14 ลกัษณะวสัดุ เปนบรรณลักษณอีกรายการหนึ่ง แตมุงเนนใหระบุขอมูลเก่ียวกับ

ลักษณะทางกายภาพของทรัพยากร เชน ความกวาง ความสูง ความยาว ระยะเวลา หรือจํานวนหนา 

   1.1.15 ชื่อชุด รายการชื่อชุดของทรัพยากรสารสนเทศ 

   1.1.16 หมวดหมู เปนการลงรายการหมวดหมูของทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึง

บรรณารักษและผูปฏิบัติงาน สามารถเลือกลงเปนเลขหมูในหมวดใหญก็ได หรือจะลงเปนชื่อหมวดหมูก็

ได ตามแตนโยบายของหนวยงาน โดยขอมูลท่ีระบุไวในสวนนี้จะมีผลตอการทําขอมูลสถิติเพ่ือรายงานวา 

มีทรัพยากรสารสนเทศในหมวดหมูใด และมีเปนจํานวนเทาไหร 

   1.1.17 เลขหมู เปนสวนของเลขเรียกหนังสือ บรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถใส

ท้ังเลขหมู, ตัวอักษรชื่อผูแตง, เลขผูแตง, ตัวอักษรชื่อหนังสือ, ปท่ีพิมพ หรือ เลมท่ีฉบับท่ี ในสวนนี้ได 

เนื่องจากโปรแกรมจะใชขอมูลในสวนนี้เพ่ือพิมพสันหนังสือ  

   1.1.18 หัวเรื่อง  หมายถึงหัวเรื่องท่ีบรรณารักษและผูปฏิบัติงานใหแกทรัพยากร

สารสนเทศนั้น 

   1.1.19 ภาษา หมายถึงภาษาท่ีใชในทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ 
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   1.1.20 บทคัดยอ/บันทึก เปนสวนสําหรับใสบทคัดยอ สาระสังเขป หรือบันทึกเก่ียวกับ

ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ 

   1.1.21 รูปภาพ  เปนสวนท่ีใชเพ่ืออัพโหลดภาพหนาปก หรือภาพของทรัพยากร

สารสนเทศ โดยโปรแกรมกําหนดใหใชไฟลรูปภาพท่ีมีขนาดไมเกิน 500 กิโลไบท 

   1.1.22 เอกสารดิจิทัล เปนสวนท่ีใหบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถอัพโหลดไฟล 

PDF หรือไฟลมีเดียท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ โดยจะแสดงผลเม่ือผูใชสืบคนและเขาไปยัง

ตัวรายการทรัพยากรสารสนเทศ แตระบบรองรับไฟลท่ีมีขนาดไมเกิน 2 เมกะไบทเทานั้น 

   1.1.23 ไมแสดงผลในOPAC เปนการกําหนดใหขอมูลทางบรรณานุกรมรายนี้แสดงใน

การสืบคนหรือไม โดยบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถกําหนดใหไมแสดงรายการได แตในการทํา

บรรณานุกรมรายการท่ีซอนนี้บรรณารักษและผูปฏิบัติงานจะยังคงมองเห็นแลทํางานไดตามปกติ มักใช

เม่ือขอมูลในรายการยังไมสมบูรณหรือรอการตรวจสอบ 

   1.1.24 แสดงผลในหนาแรก  เปนการกําหนดใหรายการบรรณานุกรมนี้แสดงผลใน

สถานะทรัพยากรสารสนเทศแนะนําหรือไม ถากําหนดใหแสดงระบบจะนําทรัพยากรสารสนเทศดังกลาว

แสดงผลในหนาสืบคนหนาแรกดวยรูปภาพของทรัพยากรในขอท่ี 1.1.21  

   1.1.25 Label สวนท่ีใชเพ่ือทําจุดเชื่อมโยงไปยังขอมูลขางนอกจะแสดงผลท่ีหนาจอ

สืบคน เปนลักษณะไอคอนตามท่ีบรรณารักษและผูปฏิบัติงานเลือกใชในรายการนี้ 
      

  1.2 การลงรายการช่ือเรื่อง  บรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถลงรายการชื่อเรื่องได

ทันที โดยคําอธิบายจะกําหนดใหใชเครื่องหมาย “  : ”เม่ือตองการสื่อความหมายถึงชื่อเรื่องยอย และใช

เครื่องหมาย “  = ” แทนชื่อเรื่องเทียบเคียง ตัวอยางการลงรายการชื่อเรื่อง ดังภาพท่ี 4.31 การลง

รายการสวนชื่อเรื่องนี้ แมจะเปนเขตขอมูลเดียวท่ีระบบการเพ่ิมรายการบรรณานุกรมบังคับใหตองมี

กรอกขอมูล แตก็ควรลงรายการในเขตขอมูลอ่ืน ๆ ดวยเพ่ือใหการทํางานของโปรแกรม SLiMS มี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองการทํางานและการใหบริการได 
   

 
 

ภาพท่ี 4.31 ตัวอยางการลงรายการชื่อเรื่อง 
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  1.3 การลงรายการช่ือผูแตง จะเปนการลงรายการในสวนขอมูลผูประพันธหนังสือ หรือ

หนวยงานผูผลิตทรัพยากรสารสนเทศ โดยการลงรายการในสวนนี้จะมีผลตอขอมูลในสวนของ Master 

File โดยข้ันตอนในการลงรายการผูแตงทําไดดังนี้ 

   1.3.1 บรรณารักษและผูปฏิบัติงานคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมชื่อผูแตงตามภาพท่ี 4.32  
 

 
 

ภาพท่ี 4.32 การเพ่ิมรายการผูแตงสูระบบ 
 

   1.3.2 หลังจากข้ันตอนในภาพท่ี 4.32 จะมีหนาตางเพ่ิมรายการเพ่ิมผูแตงปรากฏข้ึน 

ตามภาพท่ี 4.33 โดยบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถใสชื่อ นามสกุลของผูแตงตามหลักการลง

รายการไดทันที ซ่ึงระบบจะคนหาชื่อผูแตงใหกอนในเบื้องตน เพ่ือตรวจสอบวาเคยมีการลงรายการไว

หรือไม ดังภาพท่ี 4.34 จากนั้นบรรณารักษและผูปฏิบัติงานจึงกําหนดในสวนของสถานะผูแตงวาเปนผู

แตงแบบใด ดังภาพท่ี 4.35 และ 4.36 
 

 
 

ภาพท่ี 4.33 หนาตางการลงรายการชื่อผูแตง 
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ภาพท่ี 4.34 การลงรายการชื่อผูแตง โดยมีการแจงในระบบวามีชื่อผูแตงนี้เคยลงในรบบมากอนหรือไม  
 

 
 

ภาพท่ี 4.35 หนาตางการเลือกลักษณะของผูแตงบุคคล นิติบุคล หรือเปนชื่อการประชุม  
 

 
 

ภาพท่ี 4.36 หนาตางการเลือกเก่ียวกับผูแตงเปนรายการหลัก รายการเพ่ิม หรืออ่ืน ๆ 
 

   1.3.3 เม่ือระบุขอมูลผูแตงเสร็จสิ้นแลว ใหบรรณารักษและผูปฏิบัติงานคลิ้กท่ีปุมเพ่ิม

ในรายการบรรณานุกรม ดังภาพท่ี 4.37 ซ่ึงจะมีหนาตางยืนยันการเพ่ิมผูแตงตามภาพท่ี 4.38 คลิก้ OK 

หนาจอจะกลับไปยังหนาการลงรายการบรรณานุกรม โดยจะปรากฏชื่อผูแตงท่ีไดทําการเพ่ิมไปดังเชน

ภาพท่ี 4.39 
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ภาพท่ี 4.37 การเพ่ิมขอมูลรายการผูแตงเม่ือระบุขอมูลครบถวนแลว  
 

 
 

ภาพท่ี 4.37 การเพ่ิมขอมูลรายการผูแตงเม่ือระบุขอมูลครบถวนแลว  
 

 
 

ภาพท่ี 4.37 การเพ่ิมขอมูลรายการผูแตงเม่ือระบุขอมูลครบถวนแลว  
 

   ในข้ันตอนการลงชื่อผูแตงนั้น หากชื่อผูแตงท่ีกําลังกรอกนั้นเคยมีการลงรายการไปแลว 

ระบบจะแจงใหบรรณารักษและผูปฏิบัติงานทราบ เพ่ือทําการตัดสินใจวาจะใชขอมูลเดิมท่ีเคยลงหรือไม 

ดังเชนในภาพท่ี 4.38 
 

 
 

ภาพท่ี 4.38 การลงรายการชื่อผูแตง ในกรณีท่ีชื่อผูแตงดังกลาวไดเคยมีการบันทึกไปแลว  
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  1.4 การลงรายการเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศและประเภททรัพยากรสารสนเทศ  

  สําหรับการลงรายการเลขทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศในข้ันตอนนี้ใชเฉพาะการลง

รายการตัวเลมมากกวา 1 เลมเทานั้น โดยบรรณารักษและผูปฏิบัติงานกรอก Pattern ของเลขทะเบียน

เฉพาะเลขชุดหนา และกรอกขอมูลในชอง From เพ่ือระบุเลขเริ่มตน และ To เพ่ือระบุเลขสิ้นสุด 

ดังเชนภาพท่ี 4.39 ซ่ึงใสเลข Pattern คือ B000 โดยเริ่มจากเลข13 ถึงเลข 14 เลขท่ีจะไดคือ B013 

และ B014 แตถาหากมีตัวเลมเพียงเลมเดียวสามารถกรอกขอมูลสวนนี้ในภายหลังได  
   

 
 

ภาพท่ี 4.39 การลงรายการเลขทะเบียนกรณีท่ีลงมากกวา 1 เลม 
 

  สําหรับการลงรายการประเภททรัพยากรนั้น จะใหเลือกประเภททรัพยากรตามท่ีไดมีการ

ลงรายการไวใน Master File เทานั้น หากตองการเพ่ิมตองแกไขท่ี Master File หากแตในข้ันตอนการ

ลงรายการประเภททรัพยากรนี้จะใชเฉพาะการลงรายการตัวเลมมากวา 1 เลมเชนเดียวกับการลงเลข

ทะเบียนในขางตน หากเปนการลงเพียงเลมเดียว ตองลงในภายหลังจากท่ีกรอกขอมูลทางบรรณานุกรม

เสร็จสิ้นแลว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.40 การระบุประเภททรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีลงรายการหลายเลม 
  

  1.5 การลงรายการประเภทวัสดุ/มีเดีย บรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถกดเลือกจาก

รายการท่ีปรากฏไดทันที ซ่ึงรายการนี้มาจากสวนของ Master File ท่ีไดลงรายการไวกอนแลวลวงหนา 
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ภาพท่ี 4.41 การเลือกประเภทวัสดุ/มีเดีย 

  1.6 การลงรายการผูจัดทํา  บรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถคลิ้กท่ีปุม Select an 

Option เพ่ือเลือกวิธีการลงรายการได ตามภาพท่ี 4.42 โดยเม่ือพิมพชื่อลงไปในชองแลวระบบจะทํา

การตรวจสอบวาเคยมีการลงรายการชื่อผูจัดทําไวรึไม หากยังไมเคยจะใหทําการเพ่ิมชื่อผูจัดทําเขาระบบ 

ดังภาพท่ี 4.43 แตถาหากมีชื่อท่ีเคยลงรายการไปแลวจะปรากฏชื่อผูจัดทําใหไดไดทันที ดังภาพท่ี 4.44 
 

 
 

ภาพท่ี 4.42 การลงรายการผูจัดทํา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.43 การเพ่ิมรายการผูจัดทําท่ีไมเคยลงรายการมากอน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.44 การเพ่ิมรายการผูจัดทํา ท่ีเคยมีการลงรายการไวแลว 
 

  1.7 การลงรายการสถานท่ีจัดทํา  จะมีลักษณะเชนเดียวกับการลงรายการผูจัดทํา คือ 

เลือกในสวนของ Select an Option แลวพิมพชื่อสถานท่ีจัดทําลงไปในชอง หากไมเคยลงรายการมา

กอน จะมีคําวา <Add New> เพ่ือเพ่ิมเปนรายการใหม หากเคยมีการลงรายการแลวจะเปนชื่อสถานท่ี

จัดทําใหเลือกทันที โดยขอมูลสถานท่ีจัดทํานี้จะเชื่อมโยงกับ สถานท่ีจัดทําในโมดูล Master File 
 

 
 

ภาพท่ี 4.45 การลงรายการสถานท่ีจัดทํา 
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  1.8 การลงรายการลักษณะวัสดุ (บรรณลักษณ)  เปนการลงรายการท่ีสามารถกรอก

รายละเอียดไดโดยอิสระ ไมมีขอกําหนดในวิธีการกรอกเปนพิเศษ หากแตเปนสวนท่ีใชเพ่ือบรรยาย

ลักษณะของวัสดุเปนสําคัญเชน ขนาด จํานวนหนา หรือระยะเวลาในการดู/ฟง ดังภาพท่ี 4.46 
 

 
 

ภาพท่ี 4.46 การลงรายการลักษณะวัสดุ 
 

  1.9 การลงรายการหัวเรื่อง (Subject Heading) เปนการลงรายการในสวนของหัวเรื่อง

ท่ีเปนตัวแทนเนื้อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงการลงรายการหัวเรื่องนี้ขอมูลท่ีไดลงรายการไปจะ

ถูกบันทึกไวท่ีโมดูล Master File ดวย ลักษณะการลงรายการนั้นจะมีความคลายคลึงกับการลงรายการ

ผูแตงโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

   1.9.1 คลิ้กท่ีปุมเพ่ิมหัวเรื่อง ตามภาพท่ี 4.47  จะเกิดหนาตางสําหรับลงรายการหัวเรื่อง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.47 การเพ่ิมหัวเรื่อง 
 

   1.9.2 ทําการกรอกหัวเรื่องในชองหัวเรื่อง ดังในภาพท่ี 4.48 ระบบจะทําการตรวจสอบ

วาหัวเรื่องดังกลาวเคยมีการบันทึกไวหรือไม ถาหากมีจะใหเลือกจากสิ่งท่ีเคยบันทึกไว แลวบรรณารักษ

และผูปฏิบัติงานจึงเลือกในสวนของประเภทหัวเรื่องวาเปนหัวเรื่องประเภทใดตามภาพท่ี 4.49 และเลือก

ลักษณะหัวเรื่องวาเปนหัวเรื่องหลัก หรือ หัวเรื่องเพ่ิมตามภาพท่ี 4.50 
 

 
 

ภาพท่ี 4.48 หนาตางสําหรับกรอกหัวเรื่อง 
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ภาพท่ี 4.49 การเลือกประเภทหัวเรื่อง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.50 การเลือกลักษณะหัวเรื่อง 

    

   1.9.3 ในภาพท่ี 4.48 เม่ือทําการระบุหัวเลือก ประเภทหัวเรื่องและลักษณะหัวเรื่อง

แลว ใหคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมในรายการบรรณานุกรม จะกลับมาท่ีหนาจอการทํารายการบรรณานุกรม ซ่ึงจะ

ปรากฏหัวเรื่องท่ีไดบันทึกไปเม่ือสักครูดังภาพท่ี 4.51 
 

 
 

ภาพท่ี 4.51 หนาจอลงรายการบรรณานุกรมหลังลงรายการหัวเรื่องแลว 
 

  1.10 การลงรายการภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ  บรรณารักษและผูปฏิบัติงาน

สามารถเลือกจากรายการท่ีไดเคยมีการบันทึกไวในสวนของโมดูล Master File ไดทันที หากตองการ

เพ่ิมภาษาท่ีไมมีในรายการ ตองไปเพ่ิมท่ีโมดูล Master File สวนของภาษาเทานั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 4.52 การลงรายการภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ 
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  1.11 การลงรายการ Label เปนการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตท่ีเก่ียวของ ซ่ึงบรรณารักษ 

และผูปฏิบัติงานสามารถเลือกไดวาจะใชไอคอนใดในการแสดงเปนสัญลักษณสื่อความหมายโดยการคลิ้ก

เครื่องหมายถูกหลังไอคอน พรอมท้ังระบุ URL ของเว็บไซตท่ีจะทําการเชื่อมโยงไป ดังเชนภาพท่ี 4.53 
 

 
 

ภาพท่ี 4.53 การลงรายการ Label 
 

  1.12 การลงรายการตัวเลม  จากภาพท่ี 4.53 เม่ือทําการลงรายการเสร็จสิ้นแลว คลิ้กท่ี

ปุมบันทึกสีเขียว หนาจอการลงรายการบรรณานุกรมจะทําการบันทึกขอมูลและเปลี่ยนมาเปนหนาท่ี

ปองกันการแกไข โดยจะมีรายการ Item(s) Data เพ่ิมเขามา เพ่ือใหบรรณารักษและผูปฏิบัติงานเพ่ิมใน

สวนของรายการตัวเลม โดยเฉพาะการลงรายการบรรณานุกรมท่ีไมไดลงรายการตัวเลมในครั้งแรก ดัง

ภาพท่ี 4.54 
 

 
 

ภาพท่ี 4.54 สวนของการลงรายการ Item(s) Data ท่ีถูกเพ่ิมหลังการบันทึก 
 

  การเพ่ิมรายการตัวเลม ท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.54 นั้นบรรณารักษและผูปฏิบัติงานจะตอง

เปดการแกไขกอน โดยการคลิ้กท่ีปุม  Edit สีแดงท่ีอยูบริเวณดานบนทางขวามือ ใตรูปทรัพยากร

สารสนเทศท่ีไดอัพโหลดไป ดังภาพท่ี 4.55  
 

 
 

ภาพท่ี 4.55 การเปดการแกไขขอมูลทางบรรณานุกรม 
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  หลังจากคลิ้กท่ีปุม Edit ในภาพท่ี 4.55 แลว รายการบรรณานุกรมจะเปดใหบรรณารักษ

และผูปฏิบัติงานสามารถแกไขรายการตาง ๆ ได รวมถึงการลงรายการ Item(s) Data นี้ดวย โดย

สามารถคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมตัวเลมเพ่ือลงรายการตัวเลมตามภาพท่ี 4.56 และจะมีหนาตางสําหรับการลง

รายการตัวเลมดังภาพท่ี 4.57 ปรากฏข้ึนมา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.56 การเพ่ิมรายการตัวเลม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.57 หนาตางสําหรับการลงรายการตัวเลม 
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  โดยในหนาตางการลงรายการตัวเลมนั้นจะมีรายละเอียดดังนี้  

   1.2.1 ชื่อเรื่อง (Title) คือชื่อเรื่องของรายการท่ีท่ีจะลงรายการตัวเลม 

   1.2.2 รหัสบารโคด (Item Code) คือเลขทะเบียนและเลขบารโคดท่ีจะลงรายการ ซ่ึง

เม่ือมีการใสตัวเลขระบบจะเริ่มตรวจสอบทันทีวามีการซํ้าซอนกันรึไม     

   1.2.3 เลขเรียก (Call Number) เลขเรียกของทรัพยากรสารสนเทศ โดยท่ัวไปจะดึง

ขอมูลเลขเรียกมาจากหนาจอรายการบรรณานุกรมในทันที 

   1.2.4 รหัสสินคา ( Inventory Code) คือเลขรหัสของทรัพยากรท่ีมีขอมูลรหัสจากการ

สั่งซ้ือจากรานคา  

   1.2.5 สถานท่ีจัดเก็บ ( Location) เปนสวนท่ีอางอิงมาจากโมดูล Master File ในสวน

ของสถานท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  

   1.2.6 ท่ีตั้ง/สถานท่ี (Shelf Location) ในกรณีท่ีสถานท่ีจัดเก็บไมสามารถอธิบายท่ีอยู

ของทรัพยากรไดละเอียด สามารถระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในสวนนี้ 

   1.2.7 ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Collection Type ) เปนการระบุประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศวาเปนคอลเลกชั่นใด โดยรายการในสวนนี้จะอางอิงจากโมดูล Master File 

   1.2.8 สถานภาพ (Item Status) เปนการเลือกสถานะของทรัพยากรสารสนเทศวาอยู

ในสถานะใดระหวาง พรอมใหบริการ, Missing, Repair หรอื No loan  

   1.2.9 เลขท่ีทํารายการสั่งซ้ือ ( Order Number) หมายถึงเลขรายการท่ีไดทําการสั่งซ้ือ

ทรัพยากรสารสนเทศนี้จากรานคา 

   1.2.10 วันท่ีทํารายการซ้ือ ( Order Date) เปนการเลือกวันเดือนปท่ีสั่งซ้ือทรัพยากร

สารสนเทศนี้เขาหนวยงาน โดยปกติระบบจะยึดขอมูลจากวันท่ีท่ีลงรายการตัวเลมกอน 

   1.2.11 วันท่ีไดรับ (Receiving Date) วันท่ีไดรับทรัพยากรสารสนเทศเขาหนวยงาน 

ปกติระบบจะยึดขอมูลจากวันท่ีท่ีลงรายการตัวเลมกอนเชนเดียวกับวันท่ีทํารายการสั่งซ้ือ 

   1.2.12 ผูจัดจําหนาย (Supplier) เปนขอมูลผูท่ีขายทรัพยากรสารสนเทศใหหนวยงาน 

ขอมูลนี้จะอางอิงมาจากโมดูล Master File จึงจําเปนตองมีการลงรายการผูจัดจําหนายกอนลวงหนาจึง

จะสามารถเลือกรายการนี้ได 

   1.2.13 แหลงท่ีไดมา (Source) เปนการระบุท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงจะมี 2 

ตัวเลือกคือ 1) จัดซ้ือ และ 2) ไดรับบริจาค 

   1.2.14 ใบสงของ (Invoice) คือการระบุเลขท่ีของใบสงของ 

   1.2.15 วันท่ีไดรับใบสงของ ( Invoice Date) วันท่ีไดรับใบสงของ ระบบจะยึดขอมูล

จากวันท่ีท่ีลงรายการตัวเลมกอนเชนเดียวกับวันท่ีทํารายการสั่งซ้ือ และวันท่ีไดรับ 
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   1.2.16 ราคา (Price) หมายถึงราคาของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ โดยบรรณารักษ

และผูปฏิบัติงานสามารถระบุคาเงินของราคาทรัพยากรสารสนเทศได 

  โดยในการระบุขอมูลรายการตัวเลมนี้บรรณารักษและผูปฏิบัติงานไมจําเปนตองลงรายการ

ท้ังหมดก็ได อาจจะลงเฉพาะรายการท่ีมีขอมูล หรือรายการท่ีสําคัญเชน รหัสบารโคด เลขเรียก สถานท่ี

จัดเก็บ และประเภททรัพยากรสารสนเทศ  

  ซ่ึงสวนท่ีสําคัญคือการระบุรหัสบารโคดเพ่ือสรางรายการตัวเลมใหกับทรัพยากรสารสนเทศ 

ดวยการระบุรหัสท่ีจะใชลงไปในชองรหัสบารโคด ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลทันที หากไมมีการ

ซํ้าซอน จะมีขอความตอทายชองวา ID Available ดังภาพท่ี 4.58  
 

 
 

ภาพท่ี 4.58 ตัวอยางรหัสบารโคดท่ีสามารถใชได 
 

  เม่ือทําการลงรายการตัวเลมตามท่ีตองการแลว ใหคลิ้กท่ีปุมบันทึกสีเขียวของหนาตางการ

ลงรายการตัวเลมดังภาพท่ี 4.59 จะมีหนาตางยืนยันการบันทึกตามภาพท่ี 4.60  
 

 
 

ภาพท่ี 4.59 การบันทึกรายการตัวเลมท่ีไดลงรายการไว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.60 หนาตางยืนยันการบันทึกรายการตัวเลม 
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  หลังจากนั้นรายการตัวเลมจะปรากฏท่ีหนาจอรายการบรรณานุกรม ตามภาพท่ี 4.61 ซ่ึง

บรรณารักษและผูปฏิบัติงานใหคลิ้กท่ีปุมปรับปรุง ในภาพท่ี 4.62 เพ่ือทําการบันทึกขอมูลท่ีไดรับการ

แกไข และเม่ือออกไปยังหนาจอรายการบรรณานุกรมจะพบรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

ท่ีไดทํารายการไปอยูชองบนสุดดังภาพท่ี 4.63 
 

 
 

ภาพท่ี 4.61 ขอมูลรายการตัวเลมหลังลงรายการเสร็จสิ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 4.62 การปรับปรุงรายการบรรณานุกรมท่ีไดเพ่ิมรายการตัวเลม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.63 รายการบรรณานุกรมทไดทํารายการครั้งลาสุด 
 

  หลังจากทํารายการทางบรรณานุกรม เม่ือทดสอบดวยการเรียกหนาจอสืบคน หากไดลงใน

รายการแสดงในหนาแรกไว รายการบรรณานุกรมท่ีทํารายการไวจะปรากฏในหนาสืบคนหนาแรก ดัง

ภาพท่ี 4.64 หากไมไดลงในสวนของรายการแสดงในหนาแรกเพียงสืบคนดวยชื่อเรื่องก็จะพบรายการใน

ผลการสืบคนตามภาพท่ี 4.65 
 

 
 

ภาพท่ี 4.64 หนาแรกของหนาจอสืบคนท่ีมีรายการท่ีไดทํารายการทรัพยากร  
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ภาพท่ี 4.65 รายการทรัพยากรในสวนของผลการสืบคนหลังทําการสืบคน 
 

 2. ตัวเลม  
 

 ในสวนประกอบนี้จะมี 2 รายการไดแก 1) รายการตัวเลม และ 2) ตัวเลมท่ีถูกยืม ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

  2.1 รายการตัวเลม  เปนสวนของการจัดการรายการตัวเลมท่ีไดทําไวจากการลงรายการ

บรรณานุกรม รวมถึงการแกไขรายการตัวเลมดวย หากแตไมสามารถเพ่ิมรายการตัวเลมไดโดยตรง 

เนื่องจากการเพ่ิมรายการตัวเลมนั้นจําเปนตองอางอิงขอมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ

เปนสําคัญ โปรแกรม SLiMS จึงไมอนุญาตใหทําการเพ่ิมรายการตัวเลมไดโดยตรง จึทําไดเพียงการแกไข

รายการเทานั้น ดังเชนในภาพท่ี 4.66 
 

 
 

ภาพท่ี 4.66 หนาจอรายการตัวเลม 
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  2.2 ตัวเลมท่ีถูกยืม  เปนการแสดงรายการตัวเลมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมีการลง

รายการตัวเลมไวแลวและมีกิจกรรมในการยืม-คืน เกิดข้ึน โดยระบบจะแจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร 

และรหัสสมาชิกท่ีไดทําการยืมทรัพยากรสารสนทศชิ้นนี้ ดังภาพท่ี 4.67 
 

 
 

ภาพท่ี 4.67 หนาจอรายการตัวเลมท่ีถูกยืม 
 

 3. Copy Cataloging  
 

 เปนสวนของการใชระบบสืบคนจากระยะไกลเพ่ือดึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุด

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ มาใชในหนวยงานของตนเอง ท้ังนี้ในบางสวนจําเปนตองใชโปรแกรมเสริม และตอง

เปดชองทางการสื่อสารเฉพาะทางไว แบงออกไดเปน 3 วิธีดังนี้ 
 

  3.1 Z39.50 SRU เปนการดึงขอมูลจากหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน เพ่ือนํามาลงใน

ฐานขอมูลของเรา โดยจะใชวิธีการสืบคนโดยตรง และทําการคัดลอกขอมูลมาไวในสวนของรายการ

บรรณานุกรม หากแตจะไมมีในสวนของรายการตัวเลมและภาพของทรัพยากร บรรณารักษและ

ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการลงรายการในภาพหลัง ดังภาพท่ี 4.68, 4.69 4.70 และ 4.71 
 

 
 

ภาพท่ี 4.68 หนาจอ Z39.50 SRU 
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ภาพท่ี 4.69 หนาจอเม่ือสืบคนผานระบบ Z39.50 SRU 
 

 
 

ภาพท่ี 4.70 การเลือกรายการท่ีตองการคัดลอกเขาสูฐานขอมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 4.71 หนาจอรายการบรรณานุกรมท่ีปรากฏรายการท่ีไดทําการคัดลอกผาน Z39.50 SRU 
 

  3.2 Z39.50 เปนการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของโปรแกรม SLiMS กับฐานขอมูลตาง ๆ 

ในโลกดวยชองสัญญาณ Z39.50 แตมีความจําเปนตองลงโปรแกรมเสริมคือ YAZ และชองสัญญาณ 

Z39.50 ตองเปดอยู (หนวยงานราชการมักปดชองสัญญาณ Z39.50 ใหเปนชองสัญญาณภายใน 

เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการถูกแฮคเขาระบบได)  
 

 
 

ภาพท่ี 4.72 หนาจอ Z39.50 ท่ียังไมไดติดตั้งโปรแกรม YAZ เพ่ือเชื่อมตอระบบ 
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  3.3 P2P Service เปนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศในวงเครือขายท่ีใชโปรแกรม 

SLiMS ซ่ึงเปนการแชรขอมูลภายในหนวยงาน เหมาะกับการทํางานท่ีแบงสวนการทํารายการ

บรรณานุกรม และใหผูดูแลระบบรวบรวมรายการทรัพยากรไวในเซิรฟเวอรหลัก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.73 หนาจอ P2P Service 
 

 4. เครือ่งมือ  
 

 เปนสวนของการใชเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดทํารายการ

บรรณานุกรมไว โดยจะมีรายการหลักไดแก 1) การพิมพสันตัวเลม 2) พิมพบารโคด และ 3) พิมพ

บัตรรายการ 
 

  4.1 การพิมพสันตัวเลม บรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถพิมพในสวนของรายการ

เพ่ือติดสันตัวเลม หรือหนาปกทรัพยากรสารสนเทศไดดวยรายการนี้ โดยการเลือกท่ีรายการ พิมพสันตัว

เลม จะปรากฏรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหนวยงาน ดังภาพท่ี 4.74 
 

 
 

ภาพท่ี 4.74 หนาจอเริ่มตนการพิมพสันตัวเลม 
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  จากภาพท่ี 4.74 ใหทําการเลือกทรัพยากรท่ีตองการพิมพสันดวยการทําเครื่องหมายถูกท่ี

หนาชื่อเรื่อง จากนั้นคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมรายการพิมพในภาพท่ี 4.75 แลวจึงคลิ้กท่ีปุมทําการพิมพรายการท่ี

เลือกดังภาพท่ี 4.76  
 

 
 

ภาพท่ี 4.75 การเลือกทรัพยากรเพ่ือพิมพสัน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.76 การเริ่มตนพิมพสันตัวเลม 
 

  หลังจากคลิ้กปุมทําการพิมพรายการท่ีเลือกจะปรากฏหนาตางพิมพสัน พรอมภาพตัวอยาง

สั้นหนังสือท่ีจะถูกพิมพออกมา โดยจะเปนการดึงขอมูลจากขอมูลระบบ และรายการบรรณานุกรมดัง

ภาพท่ี 4.77 
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ภาพท่ี 4.77 หนาตางการพิมพสันตัวเลม  

  4.2 การพิมพบารโคด เปนการพิมพบารโคดเพ่ือใชทํางานควบคูกับอุปกรณเครื่องยิง

บารโคด วิธีการนั้นจะคลายกับการพิมพสันตัวเลม โดยเม่ือมายังหนาจอพิมพบารโคดในภาพท่ี 4.78 ให

ทําการเลือกทรัพยากรท่ีตองการพิมพบารโคดดวยการทําเครื่องหมายถูกท่ีหนาชื่อเรื่อง จากนั้นคลิ้กท่ีปุม

เพ่ิมรายการพิมพในภาพท่ี 4.79 แลวจึงคลิ้กท่ีปุมทําการพิมพรายการท่ีเลือกดังภาพท่ี 4.80  
 

 
 

ภาพท่ี 4.78 หนาจอการพิมพบารโคด  
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ภาพท่ี 4.79 หนาตางการทรัพยากรเพ่ือพิมพบารโคด  
 

 
 

ภาพท่ี 4.80 ปุมทําการพิมพบารโคดสําหรับรายการท่ีเลือก  
 

  ซ่ึงเม่ือทําการคลิ้กท่ีปุมทําการพิมพสําหรับรายการท่ีเลือกในภาพท่ี 4.80 แลวจะเกิด

หนาตางสําหรับการพิมพบารโคด พรอมตัวอยางบารโคดท่ีจะพิมพ ดังภาพท่ี 4.81 
 

 
 

ภาพท่ี 4.81 ปุมทําการพิมพบารโคดสําหรับรายการท่ีเลือก  
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  4.3 การพิมพบัตรรายการ เปนการพิมพบัตรรายการเพ่ือใชในหองสมุดท่ียังมีการใช

บัตรรายการอยู วิธีการนั้นจะคลายกับการพิมพสันตัวเลมและบารโคด โดยเม่ือมายังหนาจอพิมพ

บัตรรายการในภาพท่ี 4.82 ใหทําการเลือกทรัพยากรท่ีตองการพิมพบัตรรายการดวยการทําเครื่องหมาย

ถูกท่ีหนาชื่อเรื่อง จากนั้นคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมรายการพิมพในภาพท่ี 4.83 แลวจึงคลิ้กท่ีปุมทําการพิมพรายการ

ท่ีเลือกดังภาพท่ี 4.84 
 

 
 

ภาพท่ี 4.82 หนาจอการพิมพบัตรรายการ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.83 การเลือกทรัพยากรเพ่ือพิมพบัตรรายการ  
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ภาพท่ี 4.84 ปุมทําการพิมพบัตรรายการสําหรับรายการท่ีเลือก  
 

 จากภาพท่ี 4.84 หลังจากคลิ้กท่ีปุมพิมพสําหรับรายการท่ีเลือก  แลวจะมีหนาตางพิมพ

บัตรรายการ พรอมท้ังตัวอยางบัตรรายการท่ีจะพิมพปรากฏข้ึน ใหสามารถเลือกตั้งคาการพิมพและพิมพ

ไดในทันทีดังภาพท่ี 4.85 
 

 
 

ภาพท่ี 4.85 การพิมพบัตรรายการ 

 

สรุป 
 

 ในการทํารายการทางบรรณานุกรมของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS นั้นจะเปนการ

ทํางานท่ีรวบรวมการทํางานของโมดูลจัดทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (cataloging module) และ

โมดูลพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (acquisition module) โดยโมดูลจัดทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

เปนโมดูลสําหรับการสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยความสามารถโดยท่ัวไป คือ สามารถบันทึกขอมูลไดท้ังแบบ MARC และ 

NON-MARC และสรางฐานขอมูลดิจิทัลได  

 สําหรับโมดูล พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเปนโมดูลสําหรับการทํางานดานการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศของหองสมุด ซ่ึงประกอบดวยการสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีหนวยงานจัดหามา 
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การจัดทํางบประมาณจัดซ้ือ จัดการและควบคุมเก่ียวกับรายการผูจําหนายและรานคา สามารถสราง

ฐานขอมูลผูขายได  

 หากแตโปรแกรม SLiMS นั้นไดจัดการสวนของขอมูลท่ีมีการใชอางอิงในหลายโมดูลมารวมไว

ในโมดลู Master File เชน รายการผูแตง รายการหัวเรื่อง รายการสํานักพิมพ รายการสถานท่ีพิมพ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ขอมูลรานคา ฯลฯ เพ่ือใหบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถควบคุม

ความเปนมาตรฐานในการลงรายการได 
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บทท่ี 5 

งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 ในการใชงานโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ SLiMS นอกจากเปาหมายเพ่ือการจัดการขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการบรรณานุกรมแลว ยังมีสวนท่ีสําคัญอีกอยางซ่ึงไดแกการใหบริการ

ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงเปนโมดูลหนึ่งของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติท่ีจําเปนตองมี โดยโมดูล

การยืม-คืน (circulation module) เปนชุดคําสั่งสําหรับการทํางานในการใหบริการยืม-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการํางานในเรื่อง การกําหนดระเบียบในการยืม-คืน การสรางฐานขอมูลสมาชิก 

การกําหนดสิทธิในการให บริการยืมคืนของสมาชิก การกําหนด คุณลกัษณะในการยมื-คืน ของทรพัยากร

แตละประเภท การกําหนดคาปรับและคิดคาปรับ การทําจดหมายติดตามทวงถามเม่ือมีหนังสือคางสง 

การจองหนังสือ และพิมพรายงานหรือสถิติท่ีเก่ียวกับการใชบริการยืม-คืน เปนตน 

 โดยลําดับการทํางานของโปรแกรม SLiMS นั้น จะแบงสวนของโมดูลการยืมคืน ออกเปน 2 

โมดูล ไดแก 1.โมดูลสมาชิกหองสมุด และ 2.โมดูลงานยืม-คืน  ซ่ึงบรรณารักษและผูปฏิบัติงานจะตอง

ทํางานตามลําดับเพ่ือใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพและเกิดขอผิดพลาดนอย ซ่ึงจะสงผลใหไม

เสียเวลาในการจัดการปญหา 

 

โมดูลสมาชิกหองสมุด 
   

 เปนโมดูลในการจัดการขอมูลสมาชิกของหองสมุด ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงบรรณารักษและผูปฏิบัติงานตองจัดทําขอมูลในสวนนี้กอนจะเริ่มงานยืม-คืน 

โดยบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถมายังหนาจอเริ่มตนของการทําสมาชิกหองสมุดโดยการคลิ้กท่ี

รายการสมาชิกหองสมุดท่ีอยูดานลางของหนาจอการทํางาน ระบบจะนําบรรณารักษและผูปฏิบัติงาน

มายังหนาจอรายชื่อสมาชิกหองสมุดตามภาพท่ี 5.1  
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ภาพท่ี 5.1 หนาจอรายชื่อสมาชิกหองสมุด 

 ในการทํางานกับโมดูลสมาชิกหองสมุดนั้น จะมีลําดับการทํางานท่ีไมไดไดเรียงตามรายการท่ี

ปรากฏในหนาจอ เนื่องจากมีบางรายการท่ีบรรณารักษและผูปฏิบัติงานควรกําหนดกอน เนื่องจากจะได

ไมเกิดความซํ้าซอนและไมเสียเวลาในการทํางาน โดยลําดับการทํางานมีดังนี้ 
 

 1. การกําหนดประเภทสมาชิก 
 

 เปนการกําหนดประเภทของสมาชิดในหองสมุด ท่ีครอบคลุมท้ังสิทธิการยืมทรัพยากร

สารสนเทศ ระยะเวลาการยืม อายุการเปนสมาชิก คาปรับ และการกําหนดสิทธิ์การยืมเกินกําหนด  ใน

การสรางประเภทสมาชิกสามารถทําไดดังนี้ 

  1.1 บรรณารักษและผูปฏิบัติงานคลิ้กเลือกรายการประเภทสมาชิกจากแถบรายการ

ทางซายมือของหนาจอหลักสมาชิกหองสมุด จะปรากฏหนาจอรายการประเภทสมาชิกหองสมุด ดังภาพ

ท่ี 5.2 โดยในกรณีท่ีผูดูแลระบบไดทําการติดตั้งโปรแกรม SLiMS พรอมขอมูลตัวอยาง ประเภทของ

สมาชิกจะมี ประเภท Standard มาใหกอน 1 รายการ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 หนาจอรายการประเภทสมาชิก 
 

  1.2 จากภาพท่ี 5.2 ในการเพ่ิมประเภทสมาชิกใหมทําไดโดยการคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมประเภท

สมาชิกใหมท่ีบริเวณดานบนขวาของหนาจอ ดังภาพท่ี 5.3 
 

 
 

ภาพท่ี 5.3 การเพ่ิมประเภทสมาชิกใหม 
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  1.3 หลังจาคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมประเภทสมาชิกใหมแลวหนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอสําหรับ

กรอกรายละเอียดของประเภทสมาชิกท่ีจะสรางข้ึนใหม ดังภาพท่ี 5.4 และ 5.5 
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 หนาจอสําหรับกรอกรายละเอียดของประเภทสมาชิกสวนท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 หนาจอสําหรับกรอกรายละเอียดของประเภทสมาชิกสวนท่ี 2 
 

  โดยในหนาจอสําหรับกรอกรายละเอียดของประเภทสมาชิกใหมนี้ จะมีสวนประกอบตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

   1.1.1 ชื่อประเภทสมาชิก คือชื่อของประเภทสมาชิกโดยจะเปนรายการใหบรรณารักษ

และผูปฏิบัติงานเลือกไดขณะท่ีทําการเพ่ิมขอมูลสมาชิกหองสมาชิก 

   1.1.2 สิทธิการยืม เปนการกําหนดจํานวนทรัพยากรท่ีสมาชิกประเภทนี้สามารถยืมได 

   1.1.3 ระยะเวลาในการยืม(วัน) เปนการกําหนดจํานวนวันท่ีสมาชิกประเภทนี้ยืมได 

   1.1.4 ทําการจอง คือการกําหนดใหสมาชิกในประเภทนี้ทําการจองทรัพยากรไดหรือไม 

   1.1.5 จํากัดการจอง เปนการกําหนดจํานวนการจองทรัพยากรของสมาชิกในประเภทนี้ 

   1.1.6 ระยะเวลาความเปนสมาชิกภาพ(วัน)  คืออายุในการเปนสมาชิกของสมาชิก

ประเภทนี ้

   1.1.7 สิทธิการยืมตอ  เปนการกําหนดจํานวนครั้งการใชสิทธิในการยืมตอทรัพยากร

สารสนเทศชิ้นเดิม 
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   1.1.8 คาปรับตอวัน  เปนการกําหนดคาปรับท่ีสมาชิกในประเภทนี้ตองจายตอวันเม่ือมี

การยืมเกินกําหนด 

   1.1.9 ระยะเวลายืมเกินกําหนด เปนการกําหนดระยะเวลาในการยืมเกินกําหนดโดยไม

คิดคาปรับ 

   โดยขอมูลหลักท่ีระบบตองการคือชื่อประเภทสมาชิก หากแตบรรณารักษและ

ผูปฏิบัติงานควรระบุสวนสําคัญตาง ๆ ใหครบถวนเพ่ือใหระบบทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ ดังตัวอยางใน

ภาพท่ี 5.6 และ 5.7 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ตัวอยางหนาจอสําหรับกรอกรายละเอียดของประเภทสมาชิกสวนท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 5.7 ตัวอยางหนาจอสําหรับกรอกรายละเอียดของประเภทสมาชิกสวนท่ี 2 
 

  1.4 หลังจากท่ีไดทําการกรอกรายละเอียดครบถวนแลวดังตัวอยาง ใหคลิ้กท่ีปุมบันทึกสี

เขียว หนาจอจะกลับไปยังหนารายการประเภทสมาชิกดังภาพท่ี 5.8 
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ภาพท่ี 5.8 หนาจอรายการประเภทสมาชิกหลังการเพ่ิมประเภทสมาชิกใหม 
 

 2. การเพ่ิมสมาชิกหองสมุด 
 

 ภายหลังจากท่ีไดกําหนดประเภทสมาชิกแลว เพ่ือใหสามารถการยืม-คืนไดจําเปนตองมีใน

สวนฐานขอมูลสมาชิก ซ่ึงก็คือการเพ่ิมขอมูลสมาชิกหองสมุด โดยในการเพ่ิมขอมูลสมาชิกหองสมุดนั้น

สามารถทําไดตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  2.1 คลิ้กท่ีแถบรายการทางซายของหนาจอในสวนของ รายการสมาชิกจะปรากฏหนาจอ

รายชื่อสมาชิกหองสมุดดังภาพท่ี 5.9  
 

  

ภาพท่ี 5.9 หนาจอรายการประเภทสมาชิกหลังการเพ่ิมประเภทสมาชิกใหม 
 

  2.2 การเพ่ิมสมาชิกหองสมุดสามารถทําไดโดยการคลิ้กท่ีแถบรายการทางซายของหนาจอ 

“เพ่ิมสมาชิกใหม” หรือท่ีหนาจอรายชื่อสมาชิกคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมสมาชิกใหม ท่ีอยูบริเวณดานบนขวามือของ

หนาจอดังภาพท่ี 5.10 
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ภาพท่ี 5.10 การเพ่ิมสมาชิกใหม 
 

  2.3 เม่ือคลิ้กท่ีแถบรายการทางซายของหนาจอ “เพ่ิมสมาชิกใหม” หรือท่ีหนาจอรายชื่อ

สมาชิกคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมสมาชิกใหมแลว หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอสําหรับการกรอกรายละเอียดของ

สมาชิกใหม ดังภาพท่ี 5.11, 5.12 และ 5.13 
 

 
 

ภาพท่ี 5.11 หนาจอสําหรับการกรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม สวนท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 5.12 หนาจอสําหรับการกรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม สวนท่ี 2 
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ภาพท่ี 5.13 หนาจอสําหรับการกรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม สวนท่ี 3 
 

  ในหนาจอสําหรับการกรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม จะมีการใหระบุรายละเอียด

สมาชิกใหมดังนี้  

   2.3.1 รหัสสมาชิก ไดแกรหัสท่ีอออกใหเปนตัวแทนชื่อสมาชิก ซ่ึงแลวแตนโยบายของ

หองสมุดวาจะใชรหัสแบบใด  

   2.3.2 ชื่อสมาชิก คือ ชื่อและนามสกุลของสมาชิก  

   2.3.3 วันเกิด คือ สวนของวัน เดือน ป เกิดของสมาชิก 

   2.3.4 เริ่มเปนสมาชิกเม่ือ  หมายถึงวันท่ีเริ่มเปนสมาชิกหองสมุด ปกติระบบจะใชวันท่ี

กรอกขอมูลเปนวันเริ่มเปนสมาชิก 

   2.3.5 วันท่ีเริ่มเปนสมาชิก หมายถึงวันท่ีสมัครสมาชิกหองสมุด เชนกันปกติระบบจะใช

วันท่ีกรอกขอมูลเปนวันเริ่มสมัครสมาชิก และจะนับขอมูลในสวนนี้จนครบกําหนดอายุสมาชิกท่ีได

กําหนดประเภทสมาชิกไว 

   2.3.6 วันหมดความเปนสมาชิกภาพ  หมายถึงวันท่ีหมดอายุความเปนสมาชิก ปกติจะ

อางอิงตามอายุความเปนสมาชิกในแตละประเภท แตบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถกําหนดได

หากตองการระบุเปนการเฉพาะ 

   2.3.7 สถานะปจจุบัน  เปนสวนท่ีใชเพ่ือระบุขอมูลเก่ียวกับสมาชิกเชน หนวยงานท่ี

สังกัด ระดับชั้น หรือบางครั้งบรรณารักษและผูปฏิบัติงานอาจจะใชเพ่ือแจงขอมูลอยางอ่ืนตามแต

นโยบายของหนวยงาน 

   2.3.8 ประเภทสมาชิก  เปนการระบุประเภทของสมาชิกท่ีอางอิงมาจากสวนของ 

รายการประเภทสมาชิก  

   2.3.9 เพศ ของสมาชกิ 

   2.3.10 ท่ีอยู ของสมาชิก มีผลตอเม่ือจําเปนตองใชในการแจงท่ีอยูของผูท่ีมีทรัพยากร

สารสนเทศคางสง 
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   2.3.11 รหัสไปรษณีย ใชควบคูกับท่ีอยูของสมาชิกหองสมุด  

   2.3.12 Mail Address เปนสวนท่ีใชควบคูกับท่ีอยูของสมาชิกเชนกัน 

   2.3.13 เบอรโทร สําหรับติดตอสมาชิกหองสมุด 

   2.3.14 เบอรโทรสาร สําหรับติดตอสมาชิกหองสมุด 

   2.3.15 เลขท่ีบัตรประชาชน  

   2.3.16 รายการบันทึก บันทึกหมายเหตุพิเศษอ่ืน ๆ 

   2.3.17 ระงับการยืม เปนสวนกําหนดใหสมาชิกสามารถใชบริการไดหรือไม 

   2.3.18 รูปภาพ สําหรับการอัพโหลดภาพสมาชิกของสมาชิกหองสมุด สามารถอัพไฟล

ไดขนาดไมเกิน 500 กิโลไบท 

   2.3.19 อีเมล  สวนของการระบุ E-mail เพ่ือแจงไปยังสมาชิกเม่ือมีทรัพยากร

สารสนเทศคางสง มีความจําเปนตองมีบริการเมลเซิรฟเวอรในระบบกอนจึงจะสามารถใชงานรายการนี้

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

   2.3.20 รหัสผานใหม  และการยืนยันรหัสผานใหม  เปนการกําหนดรหัสผานใหสมาชิก

ใชตรวจสอบสถานะความเปนสมาชิกและตรวจสอบสิทธิการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศจากหนาจอ

สืบคนสารสนเทศ 

  2.4 บรรณารักษและผูปฏิบัติงานเริ่มตนการลงรายการสมาชิกดวยการกรอกรหัสสมาชิก 

ซ่ึงเม่ือทําการกรอก ระบบก็จะเริ่มการตรวจสอบวารหัสดังกลาวซํ้ากันในระบบรึไม หากมีขอความข้ึนวา 

ID Available หมายความวารหัสสมาชิกดังกลาวสามารถใชได ดังภาพท่ี 5.14 แตถาหากรหัสซํ้ากัน

ระบบจะแจงเตือนดวยขอความสีแดงวา ID Already exists! Please use another ID ดังเชนภาพท่ี 

5.15  
 

 
 

ภาพท่ี 5.14 การลงรหัสสมาชิกท่ีไมซํ้ากัน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.15 การลงรหัสสมาชิกท่ีเกิดการซํ้าซอนกัน 
 

  2.5 หลังจากลงรหัสสมาชิกแลว ก็ทําการกรอกชื่อ นามสกุลของสมาชิก แลวจึงมากําหนด

ขอมูลวันเดือนปเกิดของสมาชิก โดยโปรแกรม SLiMS จะมีตัวชวยเลือกวันเกิดในรูปแบบปฏิทินให ตาม

ภาพท่ี 5.16 
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ภาพท่ี 5.16 สวนของการลงรายการวันเดือนปเกิดของสมาชิกใหม 
 

  2.6 ในสวนของการเริ่มเปนสมาชิกเม่ือ, วันท่ีเริ่มสมัครเปนสมาชิก และ วันหมดความเปน

สมาชิก ระบบจะทําการตั้งคาใหโดยอัตโนมัติ ซ่ึงถาไมมีความตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงก็สามารถให

ระบบกําหนดไดทันที ดังเชนในภาพท่ี 5.17 
 

 
 

ภาพท่ี 5.17 สวนการระบุวันท่ีเริ่มเปนสมาชิก, วันท่ีเริ่มสมัครเปนสมาชิก และ วันหมดความเปนสมาชิก 
 

  2.7 หลังจากการกําหนดขอมูลวันท่ีเริ่มเปนสมาชิก, วันท่ีเริ่มสมัครเปนสมาชิก และ วัน

หมดความเปนสมาชิกแลว ก็กําหนดในสวนของประเภทของสมาชิก ซ่ึงจะเปนสวนท่ีควบคุมสิทธิตาง ๆ 

ของสมาชิกดังภาพท่ี 5.18 
 

 
 

ภาพท่ี 5.18 สวนการระบุประเภทสมาชิก 
   

  2.8 สวนท่ีเหลือในการกรอกขอมูลสมาชิกไดแกการเลือกรูปภาพเพ่ืออัพโหลดรูปภาพของ

สมาชิกข้ึนสูระบบ ซ่ึงจะปรากฏรูปภาพสมาชิกในสวนของหนาจอการยืมคืน และในสวนท่ีมีการพิมพ
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บัตรสมาชิก หลังจากการเลือกรูปภาพจะเปนการระบุรหัสผานใหสมาชิก และยืนยันรหัสผานเพ่ือใชเขาสู

ระบบของสมาชิกหองสมุด ดังภาพท่ี 5.19 
 

 
 

ภาพท่ี 5.19 สวนของการเลือกรูปภาพสมาชิก และกําหนดรหัสผาน 
 

  2.9 เม่ือกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหกับสมาชิกครบถวนแลวใหคลิ้กท่ีปุมบันทึกสีเขียว เพ่ือ

ทําการบันทึกขอมูลสมาชิกสูระบบ หนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนารายชื่อสมาชิกโดยจะมีสมาชิกใหมท่ีไดทํา

การบันทึกไปปรากฏข้ึนในรายชื่อตามภาพท่ี 5.20  
 

 
 

ภาพท่ี 5.20 หนาจอรายชื่อสมาชิกหองสมุดท่ีมีชื่อสมาชิกใหมปรากฏ 
 

 3. การพิมพบัตรสมาชิก  

 เปนการออกบัตรสมาชิกใหแกสมาชิกหองสมุด ซ่ึงจะมีรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับหองสมุด 

และรหัสบารโคดเพ่ือรองรับหองสมุดท่ีใหบริการยืม-คืนผานทางเครื่องยิงบารโคด โดยบรรณารักษ

สามารถพิมพบัตรสมาชิกไดดวยการเลือกไปยังรายการ พิมพบัตรสมาชิก ในแถบรายการดานซายมือของ

หนาจอ ระบบจะแสดงรายชื่อสมาชิกของหองสมุดดังภาพท่ี 5.21 และทําตามข้ันตอนดังนี้ 



121 
 

 
 

ภาพท่ี 5.21 หนาจอรายชื่อสมาชิกเพ่ือพิมพบัตรสมาชิก 
 

  3.1 เลือกสมาชิกท่ีจะพิมพบัตรสมาชิก ซ่ึงบรรณารักษและผูปฏิบัติงานสามารถเลือกได

มากกวา 1 คน แตจํากัดสูงสุดเพียง 10 คน เทานั้น ตามภาพท่ี 5.22 เม่ือเลือกแลวจึงคลิ้กท่ีปุมเพ่ิม

รายการพิมพดังภาพท่ี 5.23 จะมีหนาตางเพ่ือยืนยันการพิมพตามภาพท่ี 5.24 ปรากฏข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.22 การเลือกสมาชิกท่ีจะพิมพบัตรสมาชิก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.23 การเพ่ิมรายการพิมพบัตรสมาชิก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.24 หนาตางยืนยันการเพ่ิมรายการพิมพ 
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  3.2 จากนั้นจึงคลิ้กท่ีปุมทําการพิมพบัตรสมาชิกท่ีเลือก ซ่ึงอยูบริเวณดานขวาบนของ

หนาจอ ตามภาพท่ี 5.25 ระบบจะเริ่มหนาตางเพ่ือพิมพบัตรสมาชิกโดยจะมีตัวอยางบัตรใหตรวจสอบ

กอนการพิมพ ดังภาพท่ี 5.26 ซ่ึงถาตองการพิมพใหเลือกเครื่องพิมพและพิมพไดทันที 

 
 

ภาพท่ี 5.25 การพิมพบัตรสมาชิกท่ีเลือก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.26 หนาตางพิมพบัตรสมาชิก 

  

  หากพบวาตัวอยางบัตรสมาชิกนั้นมีขอบกพรอง หรือตองการปรับแกในสวนใด ใหยกเลิก

การพิมพ และมาคลิ้กท่ีปุมรูปประแจ ท่ีอยูดานขางของปุมทําการพิมพบัตรสมาชิกท่ีเลือก ตามภาพท่ี 

5.27 เพ่ือปรับเปลี่ยนลักษณะของบัตรสมาชิก 

 
 

ภาพท่ี 5.27 การเลือกรายการตั้งคาบัตรสมาชิก 
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  จากภาพท่ี  5.27 ระบบจะเปดหนาตางการปรับลักษณะของบัตรสมาชิก โดยสามารถ

กําหนดไดท้ังภาพพ้ืนหลัง ชื่อหองสมุด ระยะขอบ และตัวอักษรท่ีใชในการพิมพ ดังภาพท่ี 5.28 เม่ือปรับ

ลักษณะแลวทดสอบผลลัพธไดดวยการทวนข้ันตอนการพิมพบัตรสมาชิกใหมเพ่ือดูตัวอยางบัตรสมาชิก 

 

 
 

ภาพท่ี 5.28 หนาตางปรับแตงลักษณะบัตรสมาชิก 

 

โมดูลงานยืม-คืน 
 

 เปนในสวนของการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแกผูใชซ่ึงเปนสมาชิกหองสมุด ซ่ึงจะ

มีการบันทึกขอมูลการยืม-คืน คาปรับ และมีการนําขอมูลเหลานี้ไปจัดทําสถิติการใชบริการ รวมถึงใชวัด

ความนิยมของผูใชตอทรัพยากรสารสนเทศไดอีกดวย  
 

 1. การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 การเริ่มตนงานยืม-คืน ทําไดดวยการคลิ้กท่ี “งานยืม-คืน” ท่ีอยูบริเวณดานลางของหนาจอ 

ระบบจะเปลี่ยนเปนหนาเริ่มตนงานยืม-คืน ดังภาพท่ี 5.29 และมีข้ันตอนการยืม-คืนดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.29 หนาจอเริ่มตนงานยืม-คืน 
 

  1.1 การเริ่มรายการสมาชิกเพ่ือทํารายการยืม-คืน ดวนการระบุรหัสสมาชิก ในชองรหัส

สมาชิกในหนาจอแรกงานยืม-คืน ระบบจะทําการคนหาสมาชิกท่ีมีเลขรหัสตรงกับท่ีบรรณารักษหรือ

ผูปฏิบัติงานยืม-คืนกรอก ดังภาพท่ี 5.30 
 

 
 

ภาพท่ี 5.30 การเลือกสมาชิกท่ีจะทํารายการยืม-คืน 
 

  1.2 ทําการเลือกสมาชิกท่ีจะทํารายการยืม-คืน แลวคลิ้กท่ีปุมเริ่มรายการสมาชิก ดังภาพท่ี 

5.31 หนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนาจอราการสมาชิกในภาพท่ี 5.32 ซ่ึงจะมีรายการตาง ๆ ใหสามารถทํา

กิจกรรมเก่ียวกับการยืม-คืน ได 
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ภาพท่ี 5.31 การเริ่มรายการสมาชิก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.32 หนาจอรายการสมาชิก 

  1.3 เริ่มการทํารายการยืม ไดดวยการคลิ้กท่ีหัวขอ ยืม ( L) ตามภาพท่ี 5.33 จะปรากฏสวน

ใหบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืน กรอกรหัสบารโคดทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูใชบริการตองการยืม 

ดังภาพท่ี 5.34 โดยบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืนจะใชวิธีการพิมพ หรือใชเครื่องยิงบารโคดยิงท่ี

ตัวบารโคดก็ได หากแตถาเปนการใชเครื่องยิงบารโคด ควรใหตําแหนงของเคอรเซอรอยูในชองรหัส

บารโคดกอน รหัสบารโคดจึงจะแสดงออกมาได ดังเชนในภาพท่ี 5.35  จากนั้นจึงคลิ้กท่ีปุมยืม เพ่ือทํา

การยืมทรัพยากรสารสนเทศดังภาพท่ี 5.36 โดยระบบจะแจงวันเดือนปท่ียืม และวันเดือนปท่ีคืนให

ทราบ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.33 การเริ่มรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
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ภาพท่ี 5.34 ชองใสรหัสบารโคดทรัพยากร 
 

 
 

ภาพท่ี 5.35 รหัสบารโคดท่ีปรากฏเม่ือทําการพิมพ หรือใชเครื่องยิงบารโคด 
 

 
 

ภาพท่ี 5.36 การแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  1.4 เม่ือเสร็จสิ้นแลวการกรอกรหัสบารโคด และทํารายการยืมแลว บรรณารักษหรือ

ผูปฏิบัติงานยืม-คืน ตองคลิ้กท่ีปุม เสร็จสิ้นการทํารายการ เพ่ือใหระบบทําการบันทึกกิจกรรมการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบอยางสมบูรณ ดังภาพท่ี 5.37  
 

 
 

ภาพท่ี 5.37 การเสร็จสิ้นการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
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  1.5 หลังจากคลิ้กปุมเสร็จสิ้นการทํารายการตามภาพท่ี 5.37 แลวหนาจะจะเปลี่ยนกลับมา

ยังหนาจอเริ่มตนการทํารายการสมาชิก โดยจะมีขอความกํากับวาไดทําการรายการของสมาชิกเสร็จสิ้น 

ดังภาพท่ี 5.38 
 

 
 

ภาพท่ี 5.38 หนาจอรายงานผลการทํารายการสมาชิก 

 2. การจองทรัพยากรสารสนเทศ  
 

 หากผูใชบริการมีความประสงคจะทําการจองทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรม SLiMS ก็

รองรับการใหบริการนี้ โดยเริ่มตนดวยการเขามายังหนาจอรายการสมาชิกท่ีจะทําการจองดังเชนในภาพ

ท่ี 5.39 
 

 
 

ภาพท่ี 5.39 หนาจอรายการสมาชิกเพ่ือทําการจองทรัพยากร 
 

 บรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืน  เลือกไปยัง ทําการจอง ( R) ในหนาจอรายการสมาชิกดัง

ภาพท่ี 5.40 จะปรากฏสวนของการระบุชื่อทรัพยากรท่ีตองการจองในภาพท่ี 5.41 

 
 

ภาพท่ี 5.40 การจองทรัพยากรสารสนเทศ 
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ภาพท่ี 5.41 สวนใหสืบคนสารสนเทศท่ีตองการจอง 
 

 เม่ือทําการใสชื่อทรัพยากร ระบบจะตรวสอบและแสดงรายการตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศ

นั้นซ่ึงบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืน สามารถคลิ้กท่ีปุมเพ่ิมรายการจองท่ีอยูบริเวณขวามือของ

หนาจอการจองไดทันที ดังภาพท่ี 5.42 
 

 
 

ภาพท่ี 5.42 การจองทรัพยากรสารสนเทศตามชื่อท่ีไดสืบคน 

 หากข้ึนหนาตางตามภาพท่ี 5.43 หมายความวาตัวเลมสารสนเทศดังกลาวยังคงมีใหบริการอยู

บนชั้น จะไมสามารถใชบริการจองได เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศยังไมไดถูกยืมไป แตถาหากข้ึน

หนาตางในภาพท่ี 5.44 หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวไดทําการจองสําเร็จ โดยจะมีการเพ่ิม

ขอมูลการจองไปยังสวนของรายการสมาชิกดังภาพท่ี 5.45 และระบบจะแจงเตือนบรรณารักษหรือ

ผูปฏิบัติงานยืม-คืนทันทีท่ีทรัพยากรสารสนเทศนั้นถูกนํามาคืน เพ่ือใหดําเนินการใหสิทธิผูใชท่ีทําการ

จองไดใชบริการ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.43 หนาตางแจงรายการจองลมเหลว 
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ภาพท่ี 5.44 หนาตางแจงรายการจองสําเร็จ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.45 หนาจอแจงขอมูลการจองในสวนรายการสมาชิก 
 

 3. การคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 เม่ือมีการยืมทรัพยากรสารสนเทศแลว สิ่งท่ีตองรองรับหลังการยืมก็คือการคืนทรัพยากร โดย

โปรแกรม SLiMS ไดทําระบบการคืนไว 2 ชองทาง คือ 1. การคืนทรัพยากรสารสนเทศผานทางการทํา

รายสมาชิก และ 2. การคืนแบบดวน โดยไมตองเขามายังหนาจอรายการสมาชิก  

 โดยการการคืนทรัพยากรสารสนเทศผานทางการทํารายสมาชิกนั้น ทําไดดวยการเขาในสวน

รายการสมาชิกท่ีตองการคืนทรัพยากรกอน ซ่ึงระบบจะอยูท่ีหนาจอแสดง “ขอมูลปจจุบันยืม” พรอม

รายการทรัพยากรท่ีสมาชิกไดยืมไป บรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืนสามารถคลิ้กท่ีไอคอนคืน

รายการตัวเลมนี้ เพ่ือทําการคืนทรัพยากรไดทันที หลังจากนั้นจึงคลิ้กท่ีปุมเสร็จสิ้นการทํารายการ

ดานบนเพ่ือบันทึกขอมูลการคืน ดังภาพท่ี 5.46 
 

 
 

ภาพท่ี 5.46 การคืนทรัพยากรสารสนเทศผานทางหนาจอรายการสมาชิก 
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 สําหรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศแบบดวนนั้น ใหบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืนเรียก

หนาจอการคืนจากแถบรายการทางซายของหนาจอจะมีรายการคืนดวน ตามภาพท่ี 5.47 เม่ือทําการ

กรอกหรือยิงบารโคดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะคืน และคลิ้กท่ีปุมคืน ตามภาพท่ี  5.48 ระบบจะทํา

การคืนทรัพยากรสารสนเทศใหในทันที และรายงานผลการคืนตามภาพท่ี 5.49 
 

 
 

ภาพท่ี 5.47 หนาจอการคืนทรัพยากรสารสนเทศแบบดวน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.48 การคืนทรัพยากรสารสนเทศแบบดวน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.49 หนาจอรายงานผลการคืนทรัพยากรสารสนเทศแบบดวน 
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 4. การคืนทรัพยากรสารสนเทศเม่ือเกินกําหนด 
  

 ในการคืนทรัพยากรสารสนเทศนั้น บางครั้งผูใชบริการมีการคืนทรัพยากรสารสนเทศลาชา

กวากําหนด ซ่ึงโปรแกรม SLiMS นั้นจะมีการแจงเตือนบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืนใหทราบวามี

สมาชิกท่ีคางสงทรัพยากรสารสนเทศ และผูคางสงเองก็ไมสามารถยืมทรัพยากรใด ๆ เพ่ิมไดจนกวาจะ

ทําการคืนทรัพยากรท่ีคางสง ดังเชนในภาพท่ี 5.50 ผ๔มชบริการทําการยืมตากปกติ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.50 หนาจอรายการสมาชิกท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศตามปกติ 

 เม่ือครบกําหนดตองคืนทรัพยากรสารสนเทศ แตยังมีผูคางสง ระบบจะแจงบรรณารักษผาน

ทางหนาจอหลักในครั้งแรกท่ีเขาสูระบบดังเชนภาพท่ี 5.51  
 

 
 

ภาพท่ี 5.51 หนาจอหลักท่ีมีการแจงเตือนสมาชิกคางสงทรัพยากรสารสนเทศ 
  

 เม่ือสมาชิกท่ีคางสงมาทํารายการสมาชิก จะมีขอมูลแจงเตือนบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงาน

ยืม-คืนวามีการยืนเกินกําหนดไปเปนจํานวนก่ีวัน และมีคาปรับเทาไหร ซ่ึงขอมูลนี้จะอางอิงจากประเภท

ของสมาชิก เชนในภาพท่ี 5.52 ท่ีประเภทสมาชิกนั้นไมไดกําหนดคาปรับไว แมจะยืมเกินกําหนดระบบก็

จะไมคิดคาปรับ เพียงแตจะยังล็อคระบบไมใหสมาชิกคนนี้ยืมทรัพยากรสารสนเทศไดจนกวาจะทําการ

คืน หากแตในสวนของประเภทสมาชิกท่ีมีการกําหนดคาปรับไว จะมีการแจงการยืมเกินกําหนดพรอมท้ัง

คาปรับเชนภาพท่ี 5.53 
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ภาพท่ี 5.52 หนาจอรายการสมาชิกท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดแตไมมีคาปรับ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.53 หนาจอรายการสมาชิกท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดและมีคาปรับ 
 

 ซ่ึงสมาชิกท่ียืมเกินกําหนด เม่ือคืนทรัพยากรสารสนเทศแลว จะมีการบันทึกขอมูลการยืมเกิน

กําหนดพรอมท้ังคาปรับในรายการ คาปรับ ( F) ดังภาพท่ี 5.54 หากแตโปรแกรม SLiMS นั้นไมมีระบบ

การบังคับจายคาปรับกอนถึงจะปลดล็อคการงดยืม เหมือนโปรแกรมหองสมุด VTLS หรอื INNOPAC 

การจัดการเรื่องคาปรับจึงแลวแตนโยบายของหนวยงานจะกําหนดวิธีการดําเนินการ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.54 หนาจอรายการสมาชิกท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดและมีประวัติการปรับ 
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 5. การกําหนดสิทธิการยืม  
 

 เปนสวนของการกําหนดสิทธิการยืมเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศ มักใชเม่ือตองการแยก

เง่ือนไขการยืมทรัพยากรเฉพาะประเภท เชน หนังสือจอง สื่อโสตทัศนวัสดุ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ี

อาจมีเง่ือนไขในการยืม-คืน ตางจากทรัพยากรสารสนเทศท่ัวไปซ่ึงผูดูแลระบบ บรรณารักษหรือ

ผูปฏิบัติงานยืม-คืนกําหนดเพ่ิมเติมได ดังภาพท่ี 5.55 และ 5.56 
 

 
 

ภาพท่ี 5.55 หนาจอการกําหนดสิทธิการยืมใหกับทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.56 ตัวอยางหนาจอการกําหนดสิทธิการยืมเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 6. ประวัติการยืม  
  

 เปนหนาจอสําหรับรายงานขอมูลการยืมทรัพยากรในแตละวัน วามีสมาชิกคนใดยืมทรัพยากร

ใดไปบาง พรอมท้ังวันเดือนปท่ีไดทํารายการ 
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ภาพท่ี 5.57 หนาจอประวัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 7. รายการยืมเกินกําหนด  
 

 หนาจอแจงใหบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานยืม-คืนทราบวามีทรัพยากรสารสนเทศใดบางท่ียืม

เกินกําหนดและคางสง แตหากไดมีการคืนแลวระบบจะตัดรายการท่ีไดคืนแลวออกไปทันที 

 
 

ภาพท่ี 5.58 หนาจอรายการยืมเกินกําหนด 
 

 8. หนาจอรายการจอง  
 

 เปนหนาจอแจงใหบรรณารักษทราบวามีทรัพยากรสารสนเทศใดไดถูกจองไว โดยจะแจง

ขอมูลตัวเลม และชื่อของผูจองไวในระบบ 
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ภาพท่ี 5.59 หนาจอรายการจอง 

 

สรุป 
 

 ในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยโปรแกรม SLiMS นั้น โปรแกรมไดแบงโมดูลการ

ทํางานเปน 2 สวนไดแก 1. โมดูลสมาขิก เปนโมดูลสําหรับการสรางฐานขอมูลสมาชิก ท่ีควบคุมท้ังเรื่อง

สิทธิการยืม คาปรับ อายุความเปนสมาชิก และ 2. โมดูลการยืม-คืนเปน โมดูลสําหรับการทํางานในการ

ใหบริการยืม-คืนทรัพยากรหองสมุด เชน การกําหนดวันใหยืม การกําหนดสิทธิในการใหยืมของสมาชิก 

การกําหนดวันใหยืมของทรัพยากรแตละประเภท การกําหนด การคิดคาปรับ การจองหนังสือ แสดง

รายงานหรือสถิติไดตองการ เปนตน 
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บทท่ี 6 

การนําเขาสงออกและการสํารองขอมูล 
 

 หลังจากท่ีผูดูแลระบบ บรรณารักษ ผูปฏิบัติงานในสวนงานตาง ๆ ไดมีการทํางานกับ

โปรแกรม SLiMS ในระยะหนึ่ง สิ่งท่ีจะเพ่ิมข้ึนไดแกขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศ ขอมูลสมาชิก 

รวมไปถึงการกําหนดคุณลักษณะตาง ๆ ของโปรแกรม โดยเฉพาะในหนวยงานท่ีมีนักวิชาการ

คอมพิวเตอรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบหนาจอการทําใหม ๆ สิ่งท่ีเพ่ิมเขามาในระบบจะไดแก

หนาจอการทํางาน หรือหนาเนื้อหาตาง ๆ สิ่งเหลานี้ในระหวางการทํางานอาจจะพบอุบัติเหตุตาง ๆ เชน 

ไฟดับทําใหฮารดดิสกมีปญหา เซิรฟเวอรขัดของ ฯลฯ ซ่ึงสงผลใหขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมีการจัดทําไวไดรับ

ความเสียหายได และอาจมีผลตอการทํางานในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดรับความเสียหายใน

ระดับขอมูลจนทําใหขอมูลใชการไมได 

 เนื่องจากเหตุการณในขางตนสามารถเกิดข้ึนได โปรแกรม SLiMS จึงไดมีการออกแบบระบบ

ในการนําเขา ( Import) สงออก (Export) และการสํารองขอมูล ( Backup) เพ่ือทําการสํารองขอมูลท่ี

บุคลากรในหนวยงานไดรวมกันทําไวไมใหสูญหายไป หรือเพ่ือนําขอมูลจากเครื่องหนึ่งสงไปทํางาน

รวมกับอีกเครื่องหนึ่งได โดยระบบการนําเขาและสงออกนั้นจะแบงไปตามโมดูลท่ีสําคัญ ท่ีมีขอมูลในการ

ทํางานจํานวน เชน การทํารายการบรรณานุกรม และ การจัดการรายการสมาชิก สําหรับการสํารอง

ขอมูลนั้นจะเปนการทําแบบในภาพรวมท่ีจะสํารองขอมูลท้ังหมดท่ีไดทําลงโปรแกรม SLiMS  

 

การนาํเขาและสงออกรายการทางบรรณานุกรม  
  

 ข้ันตอนการนําเขาและสงออกขอมูลทางบรรณานุกรมนั้นสามารถทําไดโดยเริ่มจากการเขาไป

ยังโมดูล Bibliography ดวยการคลิ้กท่ีรายการ Bibliography ดานลางของหนาจอตามภาพท่ี 6.1 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 หนาจอเริ่มตนของระบบเพ่ือไปโมดูล Bibliography 
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 หลังจากนั้นหนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนารายการบรรณานุกรม ซ่ึงเปนหนาแรกของโมดูลนี้ตาม

ภาพท่ี 6.2  
 

 
 

ภาพท่ี 6.2 หนาจอเริ่มตนของโมดูล Bibliography 
 

 1. การสงออกรายการบรรณานุกรม (Data Export)  
 

  เปนการนํารายการบรรณานุกรมท่ีไดทําไวออกมาในรูปของไฟล CSV ท่ีสามารถนําไปใชใน

โปรแกรมตาง ๆ ได เชน Microsoft Access, Microsoft Excel และโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรตาง ๆ  

สําหรับการสงออกขอมูลรายการบรรณานุกรมทําไดตามลําดับดังนี้ 

  1.1 เลือกรายการ Data Export จากแถบรายการดานซายของหนาจอ จะปรากฏหนาจอ

สําหรับการสงออกขอมูล ตามภาพท่ี 6.3 
 

 
 

ภาพท่ี 6.3 หนาจอเริ่มตนการสงออกขอมูลรายการบรรณานุกรม 
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  1.2 ตรวจสอบเง่ือนไขของสวนประกอบการแบงเขตขอมูลท่ีจะนําไปใช โดยปกติแลวคา

เริ่มตนจะเปนคาท่ีรองรับการทํางานท้ัง Microsoft Access, Microsoft Excel และโปรแกรม SLiMS 

อยูแลว ยกเวนแตตองการนําขอมูลท่ีสงออกไปใชรวมกับโปรแกรมตัวอ่ืน อาจจะตองศึกษาในเรื่องสวน

ประกอบการแบงเขตขอมูลของโปรแกรมนั้น ๆ วาตองใชเครื่องหมายแบบใด ซ่ึงเม่ือตรวจสอบเง่ือนไข

แลว ตองการสงขอมูลออก ใหคลิ้กท่ีปุมนําขอมูลออก ดังภาพท่ี 6.4 แลวจะมีหนาตางสําหรับการดาวน

โหลดขอมูลเปนไฟลนามสกุล CSV ปรากฏข้ึน ตามภาพท่ี 6.5 ซ่ึงสามารถนําไปใชงานไดในทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 6.4 หนาจอของการนําขอมูลบรรณานุกรมออก 
 

 
 

ภาพท่ี 6.5 หนาตางสําหรับการดาวนโหลดขอมูลท่ีสงออก (แตกตางกันไปตามเว็บเบราวเซอร) 
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 2. การนําเขาขอมูลทางบรรณานุกรม (Data Import)  
 

 เปนการนําขอมูลทางบรรณานุกรมจากภายนอกเขามาเพ่ิมจากในฐานขอมูล ซ่ึงทําใหรายการ

ทางบรรณานุกรมมีจํานวนมากข้ึน มักมีการนําไปประยุกตในการทํารายการบรรณานุกรม ในหนวยงาน

ท่ีไมไดใชโปรแกรม SLiMS แบบออนไลน โดยใหผูปฏิบัติงานแบงกันทํารายการบรรณานุกรม แลวจึง

นํามารวมในภายหลัง ซ่ึงทําใหประหยัดเวลาในการทํางานได ซ่ึงมีข้ันตอนการนําเขาดังนี้ 

  2.1 เลือกรายการ Data Import จากแถบรายการดานซายของหนาจอ จะปรากฏหนาจอ

สําหรับการสงออกขอมูล ตามภาพท่ี 6.6 
 

 
 

ภาพท่ี 6.6 หนาจอของการนําเขาขอมูลบรรณานุกรม 
 

  2.2 ตรวจสอบเง่ือนไขการนําเขาไฟล CSV ซ่ึงโดยปกติถาเปนไฟลท่ีถูกสงออกมาจาก

โปรแกรม SLiMS จะมีการกําหนดเง่ือนไขท่ีตรงกัน แมจะตางเครื่องกันก็ตามที เม่ือตรวจสอบเง่ือนไข

แลวใหคลิ้กท่ีปุม Browse เพ่ือเลือกไฟลท่ีจะนําเขา ดังภาพท่ี 6.7 
 

 
 

ภาพท่ี 6.7 การเลือกไฟลเพ่ือนําเขาขอมูลบรรณานุกรม 
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  2.3 หลังคลิ้กท่ีปุม Browse จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลท่ีจะนําเขา ใหเลือกไฟลท่ี

จะใชงาน โดยจะตองเปนไฟล CSV ในกรณีท่ีเปนไฟลจากโปรแกรม SLiMS ดวยกันเอง ใหสังเกตชื่อไฟล

จะใชชื่อวา senayan_biblio_export.csv ใหเลือกไฟลดังกลาวตามภาพท่ี 6.8 
 

 
 

ภาพท่ี 6.8 หนาตางการเลือกไฟลเพ่ือนําขอมูลบรรณานุกรมเขา 
  

  2.4 หลังจากเลือกไฟลแลว จะปรากฏชื่อไฟลท่ีไดเลือกอยูทายปุม Browse ใหทําการ

ตรวจสอบเง่ือนไขตาง ๆ ใหเรียบรอย แลวคลิ้กท่ีปุมนําเขาขอมูล ดังภาพท่ี 6.9  หากการนําเขาสําเร็จจะ

ปรากฏขอมูลแจงผลการนําเขาแถบสีเขียวออน บอกจํานวนขอมูลท่ีนําเขาสูระบบตามภาพท่ี 6.10 
 

 
 

ภาพท่ี 6.9 การนําขอมูลบรรณานุกรมเขา 
 

 
 

ภาพท่ี 6.10 การแจงพลการนําขอมูลบรรณานุกรมเขา 
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  2.5 จากนั้นอาจไปยังรายการบรรณานุกรมเพ่ือตรวจสอบรายการบรรณานุกรมท่ีนําเขาสู

ฐานขอมูล ซ่ึงกรณีท่ีการนเขาเรียบรอย ระบบจะนํารายการบรรณานุกรมท่ีไดนําเขามาแสดงอยูใน

สวนบนของหนาจอ ดังภาพท่ี 6.11 
 

 
 

ภาพท่ี 6.11 รายการบรรณานุกรมท่ีไดทําการนําเขาสูระบบ 
 

 3. การสงออกรายการตัวเลม (Item Export)  
 

  เปนการนํารายการตัวเลมท่ีไดทําไวออกมาในรูปของไฟล CSV ท่ีสามารถนําไปใชใน

โปรแกรมตาง ๆ ได เชน Microsoft Access, Microsoft Excel และโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรตาง ๆ 

เชนเดียวกับการสงออกขอมูลทางบรรณานุกรมสําหรับการสงออกขอมูลตัวเลมทําไดตามลําดับดังนี้ 

  3.1 เลือกรายการ Item Export จากแถบรายการดานซายของหนาจอ จะปรากฏหนาจอ

สําหรับการสงออกขอมูล ตามภาพท่ี 6.12 
 

 
 

ภาพท่ี 6.12 การนําขอมูลตัวเลมออก  
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  3.2 ตรวจสอบเง่ือนไขของสวนประกอบการแบงเขตขอมูลท่ีจะนําไปใช โดยปกติแลวคา

เริ่มตนจะเปนคาท่ีรองรับการทํางานท้ัง Microsoft Access, Microsoft Excel และโปรแกรม SLiMS 

อยูแลว ยกเวนแตตองการนําขอมูลท่ีสงออกไปใชรวมกับโปรแกรมตัวอ่ืน อาจจะตองศึกษาในเรื่องสวน

ประกอบการแบงเขตขอมูลของโปรแกรมนั้น ๆ วาตองใชเครื่องหมายแบบใด ซ่ึงเม่ือตรวจสอบเง่ือนไข

แลว ตองการสงขอมูลออก ใหคลิ้กท่ีปุมนําขอมูลออก ดังภาพท่ี 6.13 แลวจะมีหนาตางสําหรับการดาวน

โหลดขอมูลเปนไฟลนามสกุล CSV ปรากฏข้ึน ตามภาพท่ี 6.14 ซ่ึงสามารถนําไปใชงานไดในทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 6.13 การกําหนดเง่ือนไขเพ่ือนําขอมูลตัวเลมออก 
 

 
 

ภาพท่ี 6.14 หนาตางสําหรับการดาวนโหลดขอมูลท่ีสงออก (แตกตางกันไปตามเว็บเบราวเซอร)  
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 4. การนําเขาขอมูลรายการตัวเลม ( Item Import)  
 

 เปนการนําขอมูลรายการตัวเลมจากภายนอกเขามาเพ่ิมจากในฐานขอมูล ซ่ึงทําใหรายการตัว

เลมมีจํานวนมากข้ึน มักใชควบคูกับการนําเขาขอมูลทางบรรณานุกรม เนื่องจากขอมูลตัวเลมนั้นอางอิง

มาจากขอมูลทางบรรณานุกรม โดยมีข้ันตอนการนําเขาดังนี้ 

  4.1 เลือกรายการ Item Import จากแถบรายการดานซายของหนาจอ จะปรากฏหนาจอ

สําหรับการสงออกขอมูล ตามภาพท่ี 6.15 
 

 
 

ภาพท่ี 6.15 การนําขอมูลรายการตัวเลมเขา 
 

  4.2 ตรวจสอบเง่ือนไขการนําเขาไฟล CSV ซ่ึงโดยปกติถาเปนไฟลท่ีถูกสงออกมาจาก

โปรแกรม SLiMS จะมีการกําหนดเง่ือนไขท่ีตรงกัน แมจะตางเครื่องกันก็ตามที เม่ือตรวจสอบเง่ือนไข

แลวใหคลิ้กท่ีปุม Browse เพ่ือเลือกไฟลท่ีจะนําเขา ดังภาพท่ี 6.16 
 

 
 

ภาพท่ี 6.16 การเลือกไฟลเพ่ือนําขอมูลรายการตัวเลมเขา 
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  4.3 หลังคลิ้กท่ีปุม Browse จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลท่ีจะนําเขา ใหเลือกไฟลท่ี

จะใชงาน โดยจะตองเปนไฟล CSV ในกรณีท่ีเปนไฟลจากโปรแกรม SLiMS ดวยกันเอง ใหสังเกตชื่อไฟล

จะใชชื่อวา senayan_item_export.csv ใหเลือกไฟลดังกลาวตามภาพท่ี 6.17 
 

 
 

ภาพท่ี 6.17 ไฟลท่ีใชเพ่ือนําขอมูลรายการตัวเลมเขา 
 

  4 .4 หลังจากเลือกไฟลแลว จะปรากฏชื่อไฟลท่ีไดเลือกอยูทายปุม Browse ใหทําการ

ตรวจสอบเง่ือนไขตาง ๆ ใหเรียบรอย แลวคลิ้กท่ีปุมนําเขาขอมูล ดังภาพท่ี 6.18  หากการนําเขาสําเร็จ

จะปรากฏขอมูลแจงผลการนําเขาแถบสีเขียวออน บอกจํานวนขอมูลท่ีนําเขาสูระบบตามภาพท่ี 6.19 
 

 
 

ภาพท่ี 6.18 การนําขอมูลรายการตัวเลมเขา 
 

 
 

ภาพท่ี 6.19 การแจงผลการนําเขารายการตัวเลม 
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การนําเขาและสงออกขอมูลสมาชิกหองสมุด 
  

 ข้ันตอนการนําเขาและสงออกขอมูลสมาชิกหองสมุดนั้นสามารถทําไดโดยเริ่มจากการเขาไปยัง

โมดูลสมาชิกหองสมุด ดวยการคลิ้กท่ีรายการสมาชิกหองสมุดดานลางของหนาจอตามภาพท่ี 6.20 
 

 
 

ภาพท่ี 6.20 หนาจอหลักโมดูลสมาชิกหองสมุด 
 

 1. การสงออกขอมูลสมาชิกหองสมุด (Export Data)  
 

 เปนการนํารายการตัวเลมท่ีไดทําไวออกมาในรูปของไฟล CSV ท่ีสามารถนําไปใชในโปรแกรม

ตาง ๆ ได เชน Microsoft Access, Microsoft Excel และโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรตาง ๆ เชนเดียวกับ

การสงออกขอมูลทางบรรณานุกรมสําหรับการสงออกขอมูลตัวเลมทําไดตามลําดับดังนี้ 

  1.1 เลือกรายการ สงออกขอมูล (Export Data) จากแถบรายการดานซายของหนาจอ จะ

ปรากฏหนาจอสําหรับการสงออกขอมูล ตามภาพท่ี 6.21 
 

 
 

ภาพท่ี 6.21 หนาจอของการนําขอมูลสมาชิกหองสมุดออก 
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  1 .2 ตรวจสอบเง่ือนไขของสวนประกอบการแบงเขตขอมูลท่ีจะนําไปใช โดยปกติแลวคา

เริ่มตนจะเปนคาท่ีรองรับการทํางานท้ัง Microsoft Access, Microsoft Excel และโปรแกรม SLiMS 

อยูแลว ยกเวนแตตองการนําขอมูลท่ีสงออกไปใชรวมกับโปรแกรมตัวอ่ืน อาจจะตองศึกษาในเรื่องสวน

ประกอบการแบงเขตขอมูลของโปรแกรมนั้น ๆ วาตองใชเครื่องหมายแบบใด ซ่ึงเม่ือตรวจสอบเง่ือนไข

แลว ตองการสงขอมูลออก ใหคลิ้กท่ีปุมนําขอมูลออก ดังภาพท่ี 6.22 แลวจะมีหนาตางสําหรับการดาวน

โหลดขอมูลเปนไฟลนามสกุล CSV ปรากฏข้ึน ตามภาพท่ี 6.23 ซ่ึงสามารถนําไปใชงานไดในทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 6.22 หนาจอของการนําขอมูลสมาชิกหองสมุดออก 
 

 
 

ภาพท่ี 6.23 หนาตางสําหรับการดาวนโหลดขอมูลท่ีสงออก (แตกตางกันไปตามเว็บเบราวเซอร)  
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 2. การนําเขาขอมูลสมาชิกหองสมุด (Import Data)  
 

 เปนการนําขอมูลรายการ สมาชิกหองสมุดจากแหลงขอมูล ภายนอกเขามาเพ่ิมจากใน

ฐานขอมูล โดยมีข้ันตอนการนําเขาดังนี้ 

  2.1 เลือกรายการ นําขอมูล (Import Data) จากแถบรายการดานซายของหนาจอ จะ

ปรากฏหนาจอสําหรับการสงออกขอมูล ตามภาพท่ี 6.24 
   

 
 

ภาพท่ี 6.24 หนาจอของการนําขอมูลสมาชิกเขาจากแหลงขอมูลภายนอก  
 

 2 .2 ตรวจสอบเง่ือนไขการนําเขาไฟล CSV ซ่ึงโดยปกติถาเปนไฟลท่ีถูกสงออกมาจาก

โปรแกรม SLiMS จะมีการกําหนดเง่ือนไขท่ีตรงกัน แมจะตางเครื่องกันก็ตามที เม่ือตรวจสอบเง่ือนไข

แลวใหคลิ้กท่ีปุม Browse เพ่ือเลือกไฟลท่ีจะนําเขา ดังภาพท่ี 6.25 
 

 
 

ภาพท่ี 6.25 หนาจอของการนําขอมูลสมาชิกเขา 
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 2.3 หลังคลิ้กท่ีปุม Browse จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลท่ีจะนําเขา ใหเลือกไฟลท่ีจะ

ใชงาน โดยจะตองเปนไฟล CSV ในกรณีท่ีเปนไฟลจากโปรแกรม SLiMS ดวยกันเอง ใหสังเกตชื่อไฟลจะ

ใชชื่อวา senayan_member_export.csv ใหเลือกไฟลดังกลาวตามภาพท่ี 6.26 
 

 
 

ภาพท่ี 6.26 หนาจอเลือกไฟลเพ่ือนําขอมูลสมาชิกเขา 
 

 2.4 หลังจากเลือกไฟลแลว จะปรากฏชื่อไฟลท่ีไดเลือกอยูทายปุม Browse ใหทําการ

ตรวจสอบเง่ือนไขตาง ๆ ใหเรียบรอย แลวคลิ้กท่ีปุมนําเขาขอมูล ดังภาพท่ี 6. 27 หากการนําเขาสําเร็จ

จะปรากฏขอมูลแจงผลการนําเขาแถบสีเขียวออน บอกจํานวนขอมูลท่ีนําเขาสูระบบตามภาพท่ี 6.28 
 

 
 

ภาพท่ี 6.27 หนาจอของการนําขอมูลสมาชิกเขา 
 

 
 

ภาพท่ี 6.28 หนาจอแจงผลการนําขอมูลสมาชิกเขา 
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การสาํรองขอมลู 
 

 การสํารองขอมูล เปนข้ันตอนสําหรับการสํารองขอมูลท้ังหมดในฐานขอมูล ไมวาจะเปนการ

การทางบรรณานุกรม ขอมูลสมาชิก การกําหนดคุณลักษณะโปรแกรม สถิติการทํากิจกรรมยืม-คืน รวม

ไปถึงโครงสรางของระบบฐานขอมูล โดยไฟลท่ีไดจากการสํารองขอมูลจะเปนไฟล sql ซ่ึงใชกับโปรแกรม

เว็บเซิรฟเวอรเทานั้น แตก็สามารถเปดอานไดดวยโปรแกรมจัดการขอความบางชนิด 

 การสํารองขอมูลโปรแกรม SLiMS ทําได 2 แบบ ไดแก 
 

 1. ระบบสํารองฐานขอมูลท่ีมีในโปรแกรม SLiMS  
 

 ทําไดโดยการไปท่ีโมดูลจัดการระบบ  (System) แลวเลือกรายการสํารองฐานขอมูลในแถบ

รายการทางดานซายของหนาจอ จะปรากฏหนาจอสําหรบการสํารองฐานขอมูลดังภาพท่ี 6.29  
 

 
 

ภาพท่ี 6.29 หนาจอของการสํารองฐานขอมูล 
  

 จากหนาจอในภาพท่ี 6.29 จะปรากฏปุมเริ่มสํารองขอมูลท่ีบริเวณซายบนของหนาจอ ใหทํา

การคลิ้กท่ีปุมดังกลาว ตามภาพท่ี 6.30 
 

 
 

ภาพท่ี 6.30 ปุมเริ่มสํารองขอมูล 
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 ระบบจะใชเวลาสักครู และจะรายงานผลเปนตําแหนงท่ีไฟลสํารองจัดเก็บไวดังภาพท่ี 6.31 

 
 

ภาพท่ี 6.31 หนาจอรายงานผลการสํารองฐานขอมูล 
 

 2. การสํารองฐานขอมูลดวยโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
 

 เปนการใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลของโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอรมาชวยในการจัดการ

ฐานขอมูล ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพดีกวาการสํารองดวยโปรแกรม SLiMS ตามปกติ เนื่องจากพีเอชพีมาย

แอดมิน  เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลอยูแลว ทําใหมีระบบในการจัดการขอมูลไดดีกวา รวมท้ังมี

ตัวเลือกในการสํารองมากกวา  

 การสํารองขอมูลดวยโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน  สามารถทําไดตามข้ันตอนดังนี้ 

  2.1 เขาไปยังสวนของ localhost ผานทางเว็บเบราวเซอรเพ่ือเปดใชโปรแกรมพีเอชพีมาย

แอดมิน ตามภาพท่ี 6.32 
 

 
 

ภาพท่ี 6.32 หนาจอหลัก localhost ของโปรแกรม XAMPP 
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  2.2 เรียกโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน  จากหัวขอท่ีปรากฏในหนาหลักของ localhost 

และทําการเขาสูระบบของพีเอชพีมายแอดมิน  ดวย username และ password ท่ีไดลงทะเบียนไวตอน

ติดตั้งโปรแกรมจําลองเซิรฟเวอร ตามภาพท่ี 6.33 
 

 
 

ภาพท่ี 6.33 หนาจอเขาสูระบบของโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
  

  2.3 หลังทําการเขาสูระบบแลว หนาจอจะเปลี่ยนมาเปนหนาจอหลักของโปรแกรมพีเอชพี

มายแอดมิน ตามภาพท่ี 6.34 
 

 
 

ภาพท่ี 6.34 หนาจอหลักของโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 
   

  2.4 ใหคลิ้กท่ีหัวขอ Export ดังภาพท่ี 6.35 เพ่ือเขาสูหนาจอการสํารองขอมูล 
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ภาพท่ี 6.35 หัวขอ Export เพ่ือสงออกสํารองขอมูล 
  

  2.5 หลังคลิ้กท่ีหัวขอ Export แลว หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอท่ีใชเพ่ือการสงออก

ฐานขอมูลตามภาพท่ี 6.36 โดยใหไปท่ีหัวขอ Export method แลวเลือกวิธีการสงออกเปน Custom 

ดังภาพท่ี 6.37 
 

 
 

ภาพท่ี 6.37 หนาจอของการ Export ฐานขอมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 6.38 เลือกวิธีการ Export ขอมูลเปน Custom 
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  2.6 จากภาพท่ี 6.38 จะมีสวนของตัวเลือกฐานขอมูลปรากฏข้ึนตามภาพท่ี 6.39 โดย

สามารถเลือกไดวาจะทําการสงออกฐานขอมูลตัวใด  ซ่ึงใหเลือกฐานขอมูลของโปรแกรม SLiMS ท่ีไดลง

ไวเม่ือครั้งแรก ดังภาพท่ี 6.40 
 

 
 

ภาพท่ี 6.39 ตัวเลือกฐานขอมูลท่ีปรากฏข้ึนหลักเปลี่ยนวิธีการ Export  
 

 
 

ภาพท่ี 6.40 เลือกฐานขอมูลโปรแกรม SLiMS (ชื่ออาจเปลี่ยนไปตามท่ีผูดูแลระบบตั้งไวเม่ือครั้งแรก) 
 

  2.7 จากนั้นเลื่อนหนาจอลงมาท่ีหัวขอ Output เพ่ือตรวจสอบวิธีการบันทึกขอมูลท่ีจะทํา

การสงออกใหอยูท่ี Save output to file ดังภาพท่ี 6.41 
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ภาพท่ี 6.41 หนาจอตรวจสอบวิธีการบันทึกขอมูล 
 

  2.8 จากนั้นเลื่อนหนาจอลงมาอีกครั้ง ท่ีหัวขอ Format-specific option ซ่ึงจะมีสวนให

เลือกวาจะนําขอมูลแบบใดสงออกไปบาง โดยจะมีใหเลือก 3 รายการคือ 1) โครงสรางฐานขอมูล 

(structure) 2) ตัวขอมูล (Data) และ 3) ท้ังหมด (structure and data) 
 

 
 

ภาพท่ี 6.42 หนาจอเลือกรายการท่ีจะสงออก 
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  2.9 จากนั้นเลื่อนหนาจอลงมาดานลางสุด ตามภาพท่ี 6.43 จะพบปุม Go ทําการคลิ้กท่ี

ปุมดังกลาว ระบบจะเริ่มทําการสํารองทันที ดังภาพท่ี 6.44 ซ่ึงนําไปใชกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรได

ทันที 

 
 

ภาพท่ี 6.43 หนาจอเพ่ือการสงขอมูลออก 
 

 
 

ภาพท่ี 6.44 หนาตางดาวนโหลดไฟล sql ท่ีไดทําการสงขอมูลออก 

 

สรุป 
 

 การนําเขา สงออก และสํารองขอมูล เปนกระบวนการในการรักษาขอมูลท่ีผูดูแลระบบ 

บรรณารักษ และผูปฏิบัติงานไดทําการลงรายการ หรือบันทึกไวในโปรแกรม SLiMS เปนกระบวนการที่

สําคัญมากกระบวนการหนึ่ง เนื่องจากโปรแกรมฐานขอมูลอาจพบอุบัติเหตุท่ีทําใหระบบไดรับความ

เสียหายได การจะทําใหระบบกลับมาใชไดดังเดิมตองอาศัยไฟลท่ีไดทําการสํารองไวดวยวิธีการตาง ๆ นี้

เทานั้น 
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บทท่ี 7 

การจัดทํารายงานและสถิต ิ
 

 การจัดทํารายงาน และสถิติ เปนงานท่ีชวยใหหนวยงานสามารถนําผลปฏิบัติงาน ท้ังการ

จัดซ้ือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี กิจกรรมการใหบริการ คาปรับ และกิจกรรมอ่ืน ๆ มาใชในการ

วางแผนดําเนินงานหองสมุดได ท้ังในแงของการวางแผนยุทธศาสตร การวางแผนงบประมาณ การ

วางแผนเพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับงานของหองสมุด  

 โดยโปรแกรม SLiMS นั้นมีความสามารถจัดทํารายงาน และขอมูลสถิติได ยิ่งมีทรัพยากร

สารสนเทศท่ีหลากหลาย และมีการทํากิจกรรมตาง ๆ มากเทาไหร ขอมูลสถิติจะยิ่งมีการวิเคราะห

ออกมาไดละเอียดมากยิ่งข้ึน 

 สําหรับโมดูลรายงานของโปรแกรม SLiMS นั้นคอนขางมีหลายรายการใหเลือกใช แตรายการ

สวนใหญมีระบบการทํางานท่ีเขาใจงาย และมุงเนนการพิมพออกมาเปนเอกสารเพ่ือนําไปใชตอ ดังมี

รายการดังนี้ 

 

1. สรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศ 
  

 เปนหนาจอหลักของรายงาน และเปนหนาจอท่ีสรุปขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศดัง

ภาพท่ี 7.1  
 

 
 

ภาพท่ี 7.1 หนาจอสรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศ 
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 โดยเม่ือตองการดูขอมูลในลักษณะของแผนภูมิ เพียงคลิ้กท่ีคําวา Show in Chart/plot ใน

ภาพท่ี 7.2 ระบบจะทําการสรุปขอมูลสถิติในหัวขอท่ีเลือกออกมาในรูปของแผนภูมทันที ดังภาพท่ี 7.3 

และ 7.4 
 

 
 

ภาพท่ี 7.2 หนาจอสรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 
 

ภาพท่ี 7.3 หนาตางแผนภูมิประเภทวัสดุ/มีเดีย 
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ภาพท่ี 7.4 หนาตางแผนภูมิประเภททรัพยากร 
 

 นอกจากนี้หากตองการสรุปสถิติทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะของเอกสาร สามารถคลิ้กท่ี

ดาวนโหลดเอกสารดิจิทัล ระบบจะทําการพิมพออกทางเครื่องพิมพใหทันที  
 

 
 

ภาพท่ี 7.5 ปุมสําหรับการดาวนโหลดเอกสารดิจิทัล 
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2. รายงานการยืม  
  

 เปนสวนของการรายงานขอมูลสถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยจะมุงเนนท่ีกิจกรรม

การยืมเปนหลัก แตก็ยังคงสามารถรายงานผลในรูปของแผนภูมิไดเชนกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 7.6 หนาจอรายงานการยืม 
 

3. รายงานสมาชิก  
 

 เปนการรายงานในสวนของสมาชิก ท้ังประเภทสมาชิก สมาชิกท่ีมีการใชบริการ 
 

 
 

ภาพท่ี 7.7 หนาจอรายงานสมาชิก 
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4. เลือกรูปแบบการแสดงผลรายงาน 
 

 เปนการรายงานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตามเลขหมู และการลงรายการหมวดหมู

ในรายการบรรณานุกรม ซ่ึงผูท่ีทํารายงานในสวนนี้สามารถเลือกรูปแบบการกรองขอมูลเพ่ือแสดงผล, 

พิมพออกทางเครื่องพิมพ หรือ สงออกเปนไฟลตารางขอมูล  
 

 
 

ภาพท่ี 7.8 หนาจอการรายงานผลโดยวิธีการเลือกรูปแบบเอง 
 

5. รายการช่ือเรื่อง  
 

 เปนการรายงานสถิติท่ีเนนขอมูลชื่อทรัพยากรสารสนเทศเปนสําคัญ พรอมท้ังใหขอมูลจํานวน

ตัวเลม และขอมูลเก่ียวกับพิมพลักษณ 
 

 
 

ภาพท่ี 7.9 หนาจอรายการชื่อเรื่อง 
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6. รายการตัวเลม  
 

 เปนการรายงานสถิติท่ีเนนขอมูลเลขทะเบียนตัวเลม และชื่อทรัพยากรสารสนเทศเปนสําคัญ 

พรอมท้ังใหขอมูลประเภททรัพยากร และเลขเรียกหนังสือ เม่ือทําการพิมพสามารถประยุกตรายงานตัว

นี้ใหเปนสมุดทะเบียนได 
 

 
 

ภาพท่ี 7.10 หนาจอรายการตัวเลม 
 

7. สถิติการยืมรายการตัวเลม 
 

 เปนการรายงานขอมุลการยืมทรัพยากรสารสนเทศเปนรายรายการ สามารถสืบคนเพราะ

เจาะจงทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการตรวจสอบได โดยขอมูลท่ีแสดงจะเปนจํานวนการถูกยืม และ

แสดงแยกเปนรายเดือน 

 
 

ภาพท่ี 7.11 หนาจอสถิติการยืมรายการตัวเลม 
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8. รายการยืมแบงตามหมวดหมู 
 

 คลายกับสถิติการยืมตัวเลม ตางกันเพียงจะจําแนกขอมูลสถิติตามเลขหมูของทรัพยากร

สารสนเทศ และผูท่ีดูรายงานสามารถเลือกใหแสดงเฉพาะหมวดหมูใดหมวดหมูหนึ่งได  
 

 
 

ภาพท่ี 7.12 หนาจอรายการยืมแบงตามหมวดหมู 
 

9. รายการสมาชิก  
 

 เปนการรายงานขอมูลสมาชิกในหองสมุดซ่ึงจะรายงานในลักษณะขอมูลท่ัวไป แตสามารถ

จําแนกตามระยะเวลาท่ีเปนสมาชิก เพศ หรือท่ีอยูได 

 
 

ภาพท่ี 7.13 หนาจอรายการสมาชิก 
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10. รายการยืมโดยสมาชิก  
 

 เปนการรายงานสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยเนนขอมูลของผูยืมเปนหลัก โดย

สามารถจําแนกตามวันเวลาท่ียืมได 
 

 
 

ภาพท่ี 7.14 หนาจอรายการยืมโดยสมาชิก 
 

11. ประวัติการยืม 
 

 เปนการรายงานขอมูลประวัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สามารถจําแนกตามรายการ

ทรัพยากร ชื่อเรื่อง หรือสมาชิกหองสมุดได 

 
 

ภาพท่ี 7.15 หนาจอประวัติการยืม 
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12. Due Date Warning  
 

 เปนการแจงเตือนทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกยืมออกจากหองสมุด และครบกําหนดตองคืน 

โดยจะใหขอมูลทรัพยากรและชื่อผูยืม แตถาหากผูท่ียืมไดนําทรัพยากรมาคืนแลว ระบบจะนําขอมูลออก

จากระบบทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 7.16 หนาจอ Due Date Warning 
 

13. การใชงานระบบของผูปฏิบัติงาน  
 

 เปนการรายงานสถิติการปฏิบัติงานของผูใชระบบท่ีผูดูแลระบบไดลงทะเบียนไว โดยจะแยก

ตามประเภทการทํางานในโมดูลตาง ๆ  

 
 

ภาพท่ี 7.17 หนาจอการใชงานระบบของผูปฏิบัติงาน 
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14. Visitor Statistic 
 

 เปนการรายงานการเขาสูระบบโดยผูใชบริการ ท่ีมีการทําธุรกรรมผานทางอินเทอรเน็ต โดย

จําแนกเปนประเภทสมาชิก และรายงานขอมูลตามเดือน 

 
 

ภาพท่ี 7.18 หนาจอ Visitor Statistic 
 

15. Visitor Statistic (By day) 
  

 เปนการรายงานการเขาสูระบบโดยผูใชบริการ ท่ีมีการทําธุรกรรมผานทางอินเทอรเน็ต โดย

ตองเลือกประเภทสมาชิกท่ีจะใหรายงาน และจะรายงานขอมูลตามวัน 
  

 
 

ภาพท่ี 7.19 หนาจอ Visitor Statistic (By day) 
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16. Visitor List 
 

 เปนสถิติการเขาสูระบบโดยผูใชบริการ โดยจะแสดงเปนรายชื่อสมาชิกท่ีเขาใชบริการ  

 
 

ภาพท่ี 7.20 หนาจอ Visitor List 
 

17. Fine Report  
 

 เปนการรายงานยอดคาปรับ พรอมท้ังจําแนกยอดการชําระคาปรับเปนรายวันได  

 
 

ภาพท่ี 7.21 หนาจอ Fine Report 
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สรุป 
 

 การจัดทํารายงาน และสถิติ เปนงานท่ีชวยใหหนวยงานสามารถนําผลปฏิบัติงาน ท้ังการ

จัดซ้ือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี กิจกรรมการใหบริการ คาปรับ และกิจกรรมอ่ืน ๆ มาใชในการ

วางแผนดําเนินงานหองสมุดได ท้ังในแงของการวางแผนยุทธศาสตร การวางแผนงบประมาณ การ

วางแผนเพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับงานของหองสมุด โดยโปรแกรม SLiMS นั้นมี

ความสามารถจัดทํารายงาน และขอมูลสถิติได ยิ่งมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย และมีการทํา

กิจกรรมตาง ๆ มากเทาไหร ขอมูลสถิติจะยิ่งมีการวิเคราะหออกมาไดละเอียดมากยิ่งข้ึน 
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