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ALIST OPAC เป็น Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ

สถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศ
ไทย ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ, ยืมต่อ, จอง และตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จากแอพพลิเคชั่นนี้ ซึ่งเป็นช่องทางที่
เพิ่มความสะดวกและรวดรวดในการใช้บริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด. 

 

 คุณสมบัติของ Application ALIST OPAC 

รายละเอียดของแอพพลิเคชั่น 
ชื่อ  : ALIST OPAC 
ราคา  : ฟรี (Free) 
หมวด  : การศึกษา (Education) 
ภาษาที่รองรับ   : ภาษาอังกฤษ (English) 
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ  : iOS และ Android 
เฟิร์มแวร์ที่รองรับ : iOS 6.x ขึ้นไป Android 4.xx ขึ้นไป 
ขนาดโปรแกรม   : 3.8 MB (iOS) และ 2.64 MB (Android) 
ผู้ผลิตโปรแกรม  : The Computer Center, Prince of Songkla University 

 

   

รูปแสดงตัวอย่างหน้าจอ Application ALIST OPAC บน ระบบปฏบิัติการ Android 
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การติดตั้งส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS 

 การติดตั้งApplication ALIST OPAC บนระบบปฏิบัติการ iOS มีวิธีการติดตั้งเช่นเดียวกับการ
ติดตั้ง Application อ่ืนๆ จาก App Store โดยระหว่างการติดตั้ง บนเครื่อง iPhone/ iPad/ iPod  
จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่  

ซึ่งช่องทางในการดาวน์โหลด Application จาก App Store สามารถท าได้ 2 ช่องทางดังนี้ 
1. Download ด้วย App Store โดยการค้นหา ค าว่า ALIST OPAC ในช่อง search เพ่ือ

ค้นหาจากชื่อ 
 

 
รูปแสดงการค้นหาจากชื่อ Application  ในช่อง Search 

   
 

2.  ใช้  App ในก าร Scan สัญลั ก ษณ์ QR Code บนหน้าเ ว็บไซต์  www.chillinayutthaya .com ด้ วยก ล้ อ งข อ ง IPHONE4,4S ห รือ  IPAD เพื่อ ส่งต รงไปยั งหน้า Download App ได้ อ ย่า งร วด เ ร็ว โด ยโป รแ ก รมที่นิยมใช้ ในก าร Scan สัญลั ก ษณ์ QR Code มีดั งนี้ 
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2. ใช้ Application ในการ Scan สัญลักษณ์ QR Code ด้วยกล้องของ Phone/iPad/iPod 
เพ่ือส่งตรงไปยังหน้า Download App ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมในการ 
Scan ก่อนสัญลักษณ์ QR  Code ก่อน  โดยโปรแกรมที่นิยมใช้ในการ Scan สัญลักษณ์ QR 
Code มีดังนี้ 

 

 
รูปแสดงการค้นหา Application  ที่นิยมใช้ในการ Scan สัญลักษณ์ QR Code 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
รูปแสดงสัญลักษณ์ QR Code ในการโหลด App ALIST OPAC บน iOS 

  

 

 

http://itunes.apple.com/th/app/alist-opac/id668506558?mt=8
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เมื่อท าการค้นหา ชื่อ App ALIST OPAC ใน App Store หรือ Scan QR Coder เสร็จแล้วจะ
เข้าสู่หน้า รายละเอียดของ App ALIST OPAC และท าการ กดปุ่ม INSTALL APP เ พ่ือท าการ 
Download และติดตั้งดังรูป 

 
 

 
รูปแสดงการ Download และตดิตั้ง ALIST OPAC 

 
เมื่อท าการติดตั้งเสร็จสิ้น จะปรากฏ icon ALIST OPAC พร้อมส าหรับการใช้งาน ดังรูป 

 
รูปแสดง icon ALIST OPAC เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น 
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วิธีการใช้งาน Application ALIST OPAC  บนระบบปฏิบัตกิาร iOS 

1. เมนูและฟังก์ชั่นการท างานของ Application 
 

เมนูหลักในการใช้งาน Application (Main Menu) ประกอบด้วยเมนตู่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

เมนู รายละเอียด 

 

 เมนูการสืบค้นแบบทั่วไป (Search) ส าหรับผู้ใช้เลือกประเภทการ
สืบค้นได้ครั้งละ 1 เขตข้อมูล 

 

 เมนูการสืบค้นขั้นสูง (Advanced) ส าหรับผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรได้
พร้อมกันหลายเขตข้อมูล 

 

 เมนูข้อมูลสมาชิก (Patron)  ส าหรับสมาชิกตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
เช่นประวัติการยืม รายการหนี้ ข้อความแจ้งเตือน ฯลฯ  

 

 เมนูการต่ออายุการยืมทรัพยากร ( Renew ) ส าหรับสมาชิกใช้ต่อ
อายุการยืมทรัพยากร 

 

 เมนูการตั้ งค่า (Setting)  ส าหรับผู้ ใช้ เลือกฐานข้อมูลสืบค้น
ทรัพยากรของห้องสมุดต่างๆ 

 
2. เลือกฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ ( Select Your Library) 

หลังจากท าการติดตั้ง Application ALIST OPAC เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะต้องท าการตั้งค่า 

Application เพ่ือเลือกฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นทรัพยากร ดังนี้ 

 ขณะเข้าใช้งาน  ALIST OPAC อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
 กรณีดาวน์โหลด Application มาใช้ครั้งแรกจะต้องระบุฐานข้อมูลทรัพยากรที่

ต้องการใช้สืบค้น โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้เลือกฐานข้อมูล  และเลือกได้ครั้งละ 1 
ฐานข้อมูลเท่านั้น 
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รูปแสดงหน้าจอส าหรับเลือกฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ทีต่้องการสืบค้น ในครั้งแรกหลังการติดตัง้ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนฐานข้อมูลในการสืบค้น สามารถเลือกเมนู Setting  >> 
Default Library >> Select Your Library (เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน) ดังรูป 

 
รูปแสดงหน้าจอเลือกฐานข้อมลูส าหรับสืบค้นทรัพยากรของห้องสมดุที่ต้องการสืบค้น 
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 เมื่อเลือกฐานข้อมูลของห้องสมุดที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศจากฐานข้อมูลของห้องสมุดนั้นได้ 

 
3. การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Search) 

การสืบค้นข้อมูลผ่าน ALIST OPAC ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

3.1 การสืบค้นทั่วไป (Basic Search) 

 เป็นการสืบค้นในรูปแบบทั่วไป โดยป้อนค าค้น และระบุประเภทการสืบค้น  จากนั้น
โปรแกรมจะแสดงรายการสารสนเทศที่ตรงกับข้อมูลที่ระบุ  ซึ่งผู้ใช้เลือกรูปแบบประเภทการ
สืบค้นต่าง ๆ ไดด้ังนี้  
 

ประเภทการค้นหา ผลลัพธ์ 

ชื่อเรื่องค าส าคัญ   
(Title) 

สืบค้นชื่อเรื่องที่ปรากฏในต าแหน่งใด ๆ  ตรงกับค าค้น 

ผู้แต่งค าส าคัญ     
(Author) 

สืบค้นชื่อผู้แต่งที่ปรากฏในต าแหน่งใด ๆ ตรงกับค าค้น 

หัวเรื่องค าส าคัญ   
(Subject) 

สืบค้นหัวเรื่องท่ีปรากฏในต าแหน่งใด ๆ ตรงกับค าค้น 

ชื่อชุดค าส าคัญ   
(Series) 

สืบค้นชื่อชุดที่ปรากฏในต าแหน่งใด ๆ ตรงกับค าค้น 

เลข ISBN        
 (ISBN) 

ค้นหาตามเลขมาตรฐาน International Standard Book Number 

เลข ISSN        
 (ISSN) 

ค้นหาตามเลขมาตรฐาน International Standard Serial Number 

บาร์โคด          
(Barcode) 

สืบค้นข้อมูลที่ตรงกับหมายเลข Barcode ที่ระบุ 

เลข Bib 
(Bib Number) 

ค้นหาตามเลขอ้างอิงของ Bibliographic 

เลขเรียกหนังสือ 
(Call Number) 

ค้นหาตามเลขเรียกหนังสือ 

ไม่ระบุเขตข้อมูล 
(Any Field) 

สืบค้นแบบไม่ระบุเขตข้อมูล 
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ขั้นตอนการสืบค้นแบบท่ัวไป มีดังนี้ 
1. คลิกเมนู Search จะพบหน้าจอส าหรับสืบค้นทรัพยากร ทั่วไป 
2. คลิกเลือกประเภทการสืบค้น ดังรูป 

 

 
รูปแสดงการเลือกข้อมูลประเภทการสืบค้น 
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รูปแสดงการเลือกข้อมูลประเภทการสืบค้นโดยใช้ ช่ือเรื่องค าส าคญั (Title) 

 
3. คลิก Search เพ่ือสืบค้น ดังรูป 

 
รูปแสดงการค้นหาข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 
รูปแสดงผลการค้นหาจากการสืบค้นท่ัวไป 



คู่มือการตดิตั้งและใช้งาน Application ALIST OPAC 

                                                                      ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)  
 

11 

 

3.2 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)  

ผู้ใช้สามารถป้อนค าค้น, ตัวเชื่อมระหว่างค า และระบุประเภทการค้น (Author, Title, 
Subject, …) ได้ครั้งละหลายเขตข้อมูล พร้อมทั้งใช้ตัวเชื่อมทางตรรกะ (AND,OR,NOT) 
นอกจากนี้ยังสามารถท าการจ ากัดผลการสืบค้นด้วยเขตข้อมูลต่าง ๆ (Limit) ได้ด้วย 

 
รูปแสดงหน้าจอค้นหาข้ันสูง (Advanced) 

 
ขั้นตอนการสืบค้นขั้นสูง มีดังนี้ 
1. คลิกเมนู Advanced จะพบหน้าจอส าหรับสืบค้นทรัพยากร ทั่วไปขึ้นสูง 
2. ป้อนค าค้นและเลือกประเภทการสืบค้นที่ต้องการ 

3. กรณีต้องการเพ่ิมเขตข้อมูลในการค้นหา (เงื่อนไข) ให้คลิกปุ่ม  

4. กรณีต้องการลบเขตข้อมูล (เงื่อนไข) ให้คลิกปุ่ม  

5. กรณีต้องการจ ากัดผลการค้นหา ให้คลิกปุ่ม  
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ตัวอย่างการสืบค้นขั้นสูง (Advanced) ด้วยชื่อเรื่อง(Title)  และ(And) ชื่อผู้แต่ง(Author) มี
ขั้นตอนการสืบค้น ดังรูป 

 

 
รูปแสดงหน้าจอเง่ือนไขการสืบค้นขั้นสูง 

 

 
รูปแสดงหน้าจอผลการสืบค้นขั้นสงูตามเงื่อนไข  
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3.3 การสืบค้นจากการจ ากัดผลการค้นหา (Limit)  

การจ ากัดผลการค้นหาเป็นการเลือกจ ากัดกลุ่มข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ซึ่งสามารถจ ากัด
ผลการค้นหาได้ทั้งในการสืบค้นทั่วไป (Basic Search) และการสืบค้นขั้นสูง (Advanced 

Search) โดยการเลือก   จะปรากฏตัวเลือกส าหรับให้จ ากัดดังนี้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอการจ ากดัผลการค้นหา (Limit) 

 

ประเภทการจ ากัด ผลลัพธ์ 
ปี (Year) เลือกระบุช่วงปีที่ต้องการโดยระบุปีเริ่มต้น และ ปีสิ้นสุด หรือ

ระบุเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

ประเภทวัสดุ (Material Type) เลือกประเภทของสื่อ เช่น เช่น สิ่งพิมพ์, สื่อสายตา, แผนที่   
เป็นต้น  

ประเทศท่ีพิมพ์  (Country) เลือกสื่อตามประเทศที่พิมพ์ 
ภาษา (Language) เลือกระบุภาษาที่ต้องการได้แก ่Thai, English, Arab เป็นต้น 

ห้องสมุด (Library) เลือกห้องสมุดท่ีจัดเก็บทรัพยากร 

ต าแหน่ง (Location) เลือกต าแหน่งที่ตั้งของทรัพยากร 
ลักษณะเนื้อหา  
(Nature of contents) 

เลือกระบุประเภทของเนื้อหาของสื่อ เช่น Review Calendar 
Dictionary 
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ตัวอย่างการสืบค้นทั่วไป (Basic Search) โดยจ ากัดผลการค้นหา (Limit) 

 
 

รูปแสดงข้ันตอนการสืบค้นท่ัวไป (Basic Search) โดยจ ากัดผลการคน้หา (Limit) 
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ตัวอย่างการสืบค้นขั้นสูง (Advance Search) โดยจ ากัดผลการค้นหา (Limit) 

 
รูปแสดงข้ันตอนการสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) โดยจ ากัดผลการค้นหา (Limit) 

  
4. การแสดงผลการสืบค้นด้วยวิธีต่าง ๆ 

เมื่อท าการสืบค้นทั่วไป (Basic Search) หรือสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) ระบบจะ
แสดงผลการสืบค้น ดังนี้ 

4.1 ผลการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร    

            รายการทรัพยากรจากการสืบค้น จะประกอบด้วย 
 ชื่อเรื่อง 
 ชื่อผู้แต่ง 
 รูปภาพปก (ในกรณีที่มีรูป) 
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เมื่อท าการสืบค้นทั่วไป หรือสืบค้นขั้นสูงระบบจะแสดงผลการสืบค้น ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมของรายการได้ โดยการคลิกรายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมหรือรายการที่ก าลังสั่งซื้อเพ่ิมเติมของบรรณานุกรมนั้นๆ (ถ้ามี) ดังรูป 

 
รูปแสดงการเลือกเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลที่ค้นหา 

 

  
รูปแสดงรายการบรรณานุกรมที่มกีารสั่งซื้อ 
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4.2  การแสดงรายละเอียดบรรณานุกรม 

ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลรายละเอียดบรรณานุกรมได ้3 รูปแบบ  ดังนี้  
 แบบย่อ (Brief) คือ แสดงเฉพาะ Tag ที่ก าหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บ OPAC 

ว่าต้องการแสดง Tag ไหนบ้างในรูปแบบย่อ 
 แบบเต็ม (Full) คือ แสดงเฉพาะ Tag ที่ก าหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บ OPAC 

ว่าต้องการแสดง Tag ไหนบ้างในรูปแบบเต็ม 
 แบบมาร์ค (MARC) คือ แสดงข้อมูลตาม Tag ที่ได้ระบุว่าให้แสดงในรูปแบบ

มาร์คโดยเจ้าหน้าที่ผ่านโปรแกรม ALIST (Back Office) 

 
รูปแสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมลูบรรณานุกรมแบบย่อ (Brief) 
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รูปแสดงรายละเอียดบรรณานุกรมแบบเต็ม (Full) 

 

 
รูปแสดงหน้าจอรายละเอยีดบรรณานุกรมแบบ MARC 
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5. ข้อมูลสมาชิก (Patron)   

สมาชิกสามารถใช้งานได้ที่เมนู  และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

 
แสดงรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ 
 

 
แสดงข้อมูลหนี้ของสมาชิกท่ีเกิดจากห้องสมุดที่เลือก 
 

 
แสดงข้อมูลรายการยืมทรัพยากรที่สมาชิกได้ยืมออกไป 
 

 
แสดงข้อมูลรายการทรัพยากรที่สมาชิกได้ท าการจองไว้ 
 

 
แสดงข้อมูลข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ จากระบบ ให้สมาชิกทราบ 
 

 
แสดงรายละเอียดข้อมูลทรัพยากรรายการโปรด 
 

 แสดงข้อมูลรายการค าค้นที่สมาชิกสนใจ และสามารถก าหนดค าค้น
เก็บไว้ในรายการค าค้น เมื่อมีรายการทรัพยากรที่ตรงกับค าค้น ระบบ
จะมีการแจ้งเตือน (สมาชิกต้องมีข้อมูลอีเมล)  
 

 แสดงข้อมูลประวัติการยืมทรัพยากรของสมาชิก 
 

 
รูปแสดงหน้าจอเมนูหลักข้อมูลสมาชิก 
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5.1  การแสดงข้อมูลของสมาชิกห้องสมุด (Profile) 

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และแก้ไขในส่วนที่ระบบอนุญาตให้แก้ไขได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ดังนี้ 

1. เลือกเมนู  เพ่ือเข้าสู่หน้าข้อมูลสมาชิก   หากยังไม่ผ่านการ 
Login ระบบจะแสดงหน้าจอ กรอกข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login เข้า
ใช้งานระบบ 

2. ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้ดังนี้ 
 

ข้อมูล การแสดงผล 

Barcode ข้อมูลรหัสบาร์โค้ด  

Name ข้อมูลค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล 

CitizenID ข้อมูลรหัสบัตรประชาชน 

Gender ข้อมูลเพศ 

Email ข้อมูลอีเมล 

Patron Type ข้อมูลประเภทสมาชิก 

Faculty ข้อมูลคณะ 

Department ข้อมูลสาขาวิชา 

Home Address ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

Recent Address ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน 

Telephone ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 

Fax ข้อมูลแฟกซ์ 

Notify ข้อมูลภาษาที่ใช้ 
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รูปแสดงข้อมลูสมาชิกเมื่อท าการ Login 

 

3. ผู้ใช้สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลบางอย่างตามที่ระบบอนุญาตให้แก้ไขได้ 
 

5.2  การบันทึกรายการค าค้นที่สนใจ (Preferred) 

แสดงข้อมูลรายการค าค้นที่สมาชิกสนใจ โดยสมาชิกสามารถก าหนดค าค้นเก็บไว้ในรายการ
ค าค้น เมื่อมีรายการทรัพยากรที่ตรงกับค าค้น ระบบจะมีการแจ้งเตือน (สมาชิกต้องก าหนดให้มีการแจ้ง
ทางอีเมล)  

สมาชิกสามารถบันทึกรายการค าค้นที่สนใจ (Preferred) ได้ 2 วิธี คือ 
 บันทึกรายการค าค้นจากการสืบค้น 
 บันทึกรายการค าค้นจากเมนู Patron >> Preferred Search 
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5.2.1 ขั้นตอนการบันทึกรายการค าค้นจากการสืบค้นที่สนใจ มีดังนี้ 
1. สืบค้นรายการที่ต้องการบันทึก 
2. คลิกปุ่ม Preferred 
3. ตรวจสอบการบันทึกรายการค าค้นที่สนใจ ได้ที่ เมนู Patron >> Preferred 

Search 

 
รูปแสดงการบันทึกรายการค าค้นที่สนใจจากการสืบค้น 

 
5.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการค าค้นที่สนใจจากเมนู Patron >> Preferred Search มี

ดังนี้ 
1. คลิกเมนู Patron >> Preferred Search 

2. คลิกปุ่ม Preferred  
3. ป้อนค าค้นที่ต้องการบันทึก 
4. ระบุประเภทค าค้น 
5. เลือกการแจ้งรายการค าค้นทางอีเมล เมื่อมีรายการทรัพยากรใหม่ที่ตรงกับค าค้น

(สมาชิกจะต้องมีข้อมูลอีเมล) 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูรายการค าค้นท่ีสนใจ (Preferred)  

 

 
รูปแสดงการบันทึกข้อมูลรายการค าค้นท่ีสนใจ (Preferred) 
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5.2.3 การแก้ไขรายการค าค้นที่สนใจ 
1. คลิกเมนู Patron >> Preferred Search 
2. คลิกปุ่ม Preferred   
3. คลิกค้างที่รายการที่ต้องการแก้ไข และคลิก Edit 
4. แก้ไขรายการค าค้นตามต้องการและคลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึก 

 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูรายการค าค้นท่ีสนใจ (Preferred) 

 
5.2.4 การลบรายการค าค้นที่สนใจ 

1. คลิกเมนู Patron >> Preferred Search 
2. คลิกปุ่ม Preferred   
3. คลิกค้างที่รายการที่ต้องการแก้ไข และคลิก Delete 
4. ยืนยันการลบรายการ 
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รูปแสดงการเลือกลบรายการค าคน้ท่ีสนใจ (Preferred) 

 

 
รูปแสดงหน้าจอยืนยันการลบรายการค าค้นที่สนใจ (Preferred) 
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5.3  การต่ออายุการยืมทรัพยากร ( Renew ) 

การต่ออายุการยืมทรัพยากร สามารถท าได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น สิทธิ
ในการต่ออายุทรัพยากร นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎการยืมคืนของแต่ละห้องสมุด โดยขั้นตอนการต่อ
อายุการยืมทรัพยากรสามารถท าได้ดังนี้ 

 
รูปแสดงการต่ออายุการยืมทรัพยากร (Renew) 

 

 
รูปแสดงข้อความแสดงเมื่อต่ออายกุารยืมทรัพยากรส าเรจ็  
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5.4  การจองทรัพยากร (Hold) 

ผู้ที่เป็นห้องสมุดสมาชิกสามารถ จองทรัพยากรและยกเลิกการจองทรัพยากรไดผ้่าน
ทาง Application  

1. การจองทรัพยากร (Hold) มีขั้นตอนดังนี้ 
 ท าการสืบค้นเพ่ือเข้าสู้หน้าจอบรรณานุกรมที่ต้องการจอง 

 เลือก  เพ่ือจองรายการทรัพยากรที่ต้องการ 

 ตรวจสอบรายการจองได้ที่เมนู  >>  
 

 
รูปแสดงหน้าจอการจองทรัพยากรจากหน้าบรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการตดิตั้งและใช้งาน Application ALIST OPAC 

                                                                      ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)  
 

28 

 เลือกเมนู   >>  เพ่ือตรวจสอบรายการทรัพยากรที่    
สมาชิกได้ท าการจองไว้ 

  
รูปแสดงหน้าจอรายการทรัพยากรที่สมาชิกได้ท าการจองไว ้

 

2. การยกเลิกจองทรัพยากร (Cancel hold)  
สมาชิกสามารถยกเลิกจองทรัพยากรผ่านแอพพลิเคชั่นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 เลือกเมนู  >>  เพ่ือเลือกรายการทรัพยากรที่    
สมาชิกต้องการยกเลิกการจอง 

 เลือก Cancel เพ่ือยกเลิกรายการจอง 
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รูปแสดงการยกเลิกจองทรัพยากร 

 

5.5  การตรวจสอบประวัติการยืม (Check-out history) 

สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการยืมตามช่วงวันที่ที่ระบุได้ ดังนี้ 
1. เลือกเมนูสมาชิก (Patron) หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอก

ข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login 
2. เลือกเมนูประวัติการยืม (Checked-Out History) 
3. เลือกวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพ่ือเรียกดูข้อมูล 
4. ระบบแสดงรายการบรรณานุกรมที่ยืมในช่วงเวลาที่ระบุ 
5. สามารถเลือกแต่ละรายการเพ่ือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
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รูปแสดงการป้อนช่วงเวลาในการตรวจสอบประวตัิการยมืของสมาชิก 

 

 
รูปแสดงประวัติการยืมของสมาชิก 
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5.6  การจัดการรายการโปรด (Favorite) 

สมาชิกสามารถบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม ไว้ดูในภายหลังได้ เพื่อง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เช่น เรียกดูเพ่ือเดินหาหนังสือบนชั้น โดยไม่ต้องสืบค้นใหม่, หรือส่งออกข้อมูลผ่านทาง 
ค้นหารายการบรรณานุกรมที่ต้องการ ดังนี้ 

1. สืบค้นรายการที่ต้องการเพ่ิมรายกการโปรด 

2. คลิกรปู   เพ่ือเพ่ิมรายการโปรด  
3. หากยังไม่ Login ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้กรอก Username, 

Password เพ่ือ Login 
4. ระบบจะท าการเพ่ิมรายการ ดังกล่าวเข้าสู่รายการโปรด ซึ่งจะบันทึกไว้ ที่เมนู 

 >>  ในโฟลเดอร์ Default 
5. สามารถเพ่ิมโฟลเดอร์ และตั้งชื่อได้เองไม่จ ากัด 
6. สามารถย้ายบรรณานุกรมไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วได้ 
7. สามารถส่งออกข้อมูลหรือลบรายการโปรดได้ และเมื่อคลิกที่รายการโปรด 

ระบบจะแสดงข้อมูลบรรณานุกรมโดยละเอียด 

 
รูปแสดงการเพ่ิมรายการโปรด 
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รูปแสดงข้อมูลรายการโปรดของสมาชิก 

 
รูปแสดงการเพ่ิมโฟลเดอร์ในการบันทึกข้อมูลรายการโปรด 
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รูปแสดงหน้าจอการเพ่ิมโฟลเดอร์ในการบันทึกข้อมูลรายการโปรด 

 
รูปแสดงการย้ายข้อมูลรายการโปรดมายังโฟลเดอร์ที่ต้องการ 
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รูปแสดงการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายรายการโปรดไปจดัเก็บ 

 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูรายการโปรดมายังโฟลเดอร์ที่ต้องการ 
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5.7  การส่งออกข้อมูลรายการโปรด (Export Favorite) 

เมื่อสมาชิกเพ่ิมรายการบรรณานุกรมไว้เป็นรายการโปรดแล้วนั้น หากต้องการน าข้อมูล
บรรณานุกรมดังกล่าวไปใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลทั้งโฟลเดอร์ หรือเลือกบางรายการ
บรรณานุกรมได้ โดยส่งผ่านอีเมล ดังนี้ 

1. เลือกเมนูสมาชิก  หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้ Login 

2. เลือกเมนูรายการโปรด   
3. กดค้างที่รายการโฟลเดอร์ หรือรายการบรรณานุกรม ระบบจะแสดงเมนูย่อย 
4. เลือกเมนูส่งออก (Export) ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลส าหรับการส่งออก 
5. เลือกประเภทรูปแบบของการส่งออก (Export)  ซึ่งมีดังนี้ 

- รปูแบบย่อ (Brief  Display) 

- รูปแบบเต็ม (Full Display) 

- รูปแบบ MARC format 

- รูปแบบ MARC ISO 

- รูปแบบ MARC XML 

- EndNote 

- OPAC 
6. ระบุอีเมล และชื่อเรื่อง กดปุ่มส่งออก  
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รูปแสดงการเลือกรายการโปรดเพือ่ส่งออกข้อมูล (Export Favorite) 

 
รูปแสดงการส่งออกข้อมูลรายการโปรดในรูปแบบ Brief 
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5.8  การแสดงข้อมูลรายการหนี้สิน (Debt) 

เมื่อมีรายการหนี้สิน ทั้งจากการยืมหนังสือเกินก าหนดส่ง หนังสือช ารุด หรือสาเหตุอื่นๆ 
ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินให้ผู้ใช้ทราบ ดังนี้ 

1. เลือกเมนูสมาชิก  หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอก
ข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login 

2. เลือกเมนูรายการหนี้สิน  
3. ระบบจะแสดงรายการหนี้สินค้างช าระท้ังหมด 

 

 
รูปแสดงรายการหนี้สินค้างช าระทัง้หมดของสมาชิก 
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5.9  การแสดงข้อความแจ้งเตือนจากระบบ (Message) 

สมาชิกจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ เช่น ข้อมูลหนังสือเกินก าหนดส่ง ข้อความจาก
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยระบบจะแสดงวันที่ และรายละเอียดให้กับผู้ใช้ ดังนี้ 
 

1. เลือกเมนูสมาชิก  หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอก
ข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login 

2. เลือกเมนูข้อความแจ้งเตือน  
3. ระบบจะแสดงข้อความเรียงตามวันที่ 

 

 
รูปแสดงข้อความแจ้งเตือนสมาชิกจากระบบ (Message) 
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การติดตั้งส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 

 การติดตั้งโปรแกรม ALIST OPAC บนระบบปฏิบัติการ Android มีวิธีการติดตั้งเช่นเดียวกับการ
ติดตั้ง Application อ่ืนๆ จาก Play Store โดยระหว่างการติดตั้งเครื่อง Smart device ระบบปฏิบัติการ 
Android นั้นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่  

ซึ่งช่องทางในการดาวน์โหลด Application จาก Play Store สามารถท าได้ 2 ช่องทางดังนี้ 
1. Download บน Play Store โดยการค้นหา ค าว่า ALIST OPAC ในช่อง search เพ่ือค้นหาจาก

ชื่อ 
 

 
รูปแสดงการค้นหา Application  ในช่อง search จากชื่อ 

   
 

2.  ใช้  App ในก าร Scan สัญลั ก ษณ์ QR Code บนหน้าเ ว็บไซต์  www.chillinayutthaya .com ด้ วยก ล้ อ งข อ ง IPHONE4,4S ห รือ  IPAD เพื่อ ส่งต รงไปยั งหน้า Download App ได้ อ ย่า งร วด เ ร็ว โด ยโป รแ ก รมที่นิยมใช้ ในก าร Scan สัญลั ก ษณ์ QR Code มีดั งนี้ 
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2. ใช้ Application ในการ Scan สัญลักษณ์ QR Code ด้วยกล้องของ Smart device 
ระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือส่งตรงไปยังหน้า Download App ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้
จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมในการ Scan ก่อนสัญลักษณ์ QR  Code ก่อน  โดยโปรแกรมที่นิยม
ใช้ในการ Scan สัญลักษณ์ QR Code มีดังนี้ 

 

 
รูปแสดงการค้นหา Application  ที่นิยมใช้ในการ Scan สัญลักษณ์ QR Code 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
รูปแสดงสัญลักษณ์ QR Code ในการโหลด App ALIST OPAC บน Android 

  

 

 

http://itunes.apple.com/th/app/alist-opac/id668506558?mt=8
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เมื่อท าการค้นหา ชื่อ App ALSIT OPAC ใน App Store หรือ Scan QR Coder เสร็จแล้วจะ
เข้าสู่หน้า รายละเอียดของ App ALSIT OPAC และท าการ กดปุ่ม INSTALL APP เ พ่ือท าการ 
Download และติดตั้งดังรูป 

  

 
รูปแสดงการ Download และตดิตั้ง ALIST OPAC 

 
เมื่อท าการติดตั้งเสร็จสิ้น จะปรากฏ icon ALIST OPAC พร้อมส าหรับการใช้งาน ดังรูป 

  
รูปแสดง icon ALIST OPAC เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น 
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วิธีการใช้งาน Application ALIST OPAC  บนระบบปฏิบัตกิาร Android 

1. เมนูและฟังก์ชั่นการท างานของ Application 
 

เมนูหลักในการใช้งาน Application (Main Menu) ประกอบด้วยเมนตู่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

เมนู รายละเอียด 

 

 เมนูการสืบค้นแบบทั่วไป (Search) ส าหรับผู้ใช้เลือกประเภทการสืบค้น
ได้ครั้งละ 1 เขตข้อมูล 

 

 เมนูการสืบค้นขั้นสูง (Advanced) ส าหรับผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรได้พร้อม
กันหลายเขตข้อมูล 

 

 เมนูข้อมูลสมาชิก (Patron)  ส าหรับสมาชิกตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น
ประวัติการยืม รายการหนี้ ข้อความแจ้งเตือน ฯลฯ  

 

 เมนกูารต่ออายุการยืมทรัพยากร ( Renew ) ส าหรับสมาชิกใช้ต่ออายุการ
ยืมทรัพยากร 

 

 เมนูการตั้งค่า (Setting) ส าหรับผู้ใช้เลือกฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรของ
ห้องสมุดต่างๆ 

 
2. เลือกฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ ( Select Your Library) 

หลังจากท าการติดตั้ง Application ALIST OPAC เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะต้องท าการตั้งค่า 
Application เพ่ือเลือกฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นทรัพยากร ดังนี้ 

 ขณะเข้าใช้งาน  ALIST OPAC อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
 กรณีดาวน์โหลด Application มาใช้ครั้งแรกจะต้องระบุฐานข้อมูลทรัพยากรที่

ต้องการใช้สืบค้น โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้เลือกฐานข้อมูล  และเลือกได้ครั้งละ 1 
ฐานข้อมูลเท่านั้น 
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รูปแสดงหน้าจอส าหรับเลือกฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ท่ีต้องการสืบค้น ในครั้งแรกหลังการติดตัง้ 

 
 กรณีต้องการเปลี่ยนฐานข้อมูลในการสืบค้น สามารถเลือกเมนู Setting >> 

Default Library >> Select Your Library (เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน) ดังรูป 

  
รูปแสดงหน้าจอส าหรับเลือกฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดต่าง ๆ ทีต่้องการสืบค้น 
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 เมื่อเลือกฐานข้อมูลของห้องสมุดที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล
รายการทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลของห้องสมุดนั้นได้ 
 

3. การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Search) 

การสืบค้นข้อมูลผ่าน ALIST OPAC ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
3.1  การสืบค้นแบบ Basic Search  

 เป็นการสืบค้นในรูปแบบทั่วไป โดยป้อนค าค้น และระบุประเภทการสืบค้น  จากนั้น
โปรแกรมจะแสดงรายการสารสนเทศที่ตรงกับข้อมูลที่ระบุ  ซึ่งผู้ใช้เลือกรูปแบบประเภทการ
สืบค้นต่าง ๆ ไดด้ังนี้  
 

ประเภทการค้นหา ผลลัพธ์ 

ชื่อเรื่องค าส าคัญ   
(Title) 

สืบค้นชื่อเรื่องที่ปรากฏในต าแหน่งใด ๆ  ตรงกับค าค้น 

ผู้แต่งค าส าคัญ     
(Author) 

สืบค้นชื่อผู้แต่งที่ปรากฏในต าแหน่งใด ๆ ตรงกับค าค้น 

หัวเรื่องค าส าคัญ   
(Subject) 

สืบค้นหัวเรื่องท่ีปรากฏในต าแหน่งใด ๆ ตรงกับค าค้น 

ชื่อชุดค าส าคัญ   
(Series) 

สืบค้นชื่อชุดที่ปรากฏในต าแหน่งใด ๆ ตรงกับค าค้น 

เลข ISBN        
 (ISBN) 

ค้นหาตามเลขมาตรฐาน International Standard Book Number 

เลข ISSN        
 (ISSN) 

ค้นหาตามเลขมาตรฐาน International Standard Serial Number 

บาร์โคด          
(Barcode) 

สืบค้นข้อมูลที่ตรงกับหมายเลข Barcode ที่ระบุ 

เลข Bib 
(Bib Number) 

ค้นหาตามเลขอ้างอิงของ Bibliographic 

เลขเรียกหนังสือ 
(Call Number) 

ค้นหาตามเลขเรียกหนังสือ 

ไม่ระบุเขตข้อมูล 
(Any Field) 

สืบค้นแบบไม่ระบุเขตข้อมูล 
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ขั้นตอนการสืบค้นแบบท่ัวไป มีดังนี้ 
1. คลิกเมนู Search จะพบหน้าจอส าหรับสืบค้นทรัพยากร ทั่วไป 
2. คลิกเลือกประเภทการสืบค้น ดังรูป 

 

 
รูปแสดงการเลือกข้อมูลประเภทการสืบค้น 

 

  
รูปแสดงการเลือกข้อมูลประเภทการสืบค้นโดยใช้ ช่ือเรื่องค าส าคญั (Title)  
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3. คลิก Search เพ่ือสืบค้น ดังรูป 

 

 
รูปแสดงการค้นหาข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 
รูปแสดงผลการค้นหาจากการสืบค้นท่ัวไป 
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3.2  การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)  
ผู้ใช้สามารถป้อนค าค้น, ตัวเชื่อมระหว่างค า และระบุประเภทการค้น (Author, Title, 

Subject, …) ได้ครั้งละหลายเขตข้อมูล พร้อมทั้งใช้ตัวเชื่อมทางตรรกะ (AND,OR,NOT) 
นอกจากนี้ยังสามารถท าการจ ากัดผลการสืบค้นด้วยเขตข้อมูลต่าง ๆ (Limit) ได้ด้วย 

 
รูปแสดงหน้าจอค้นหาข้ันสูง (Advanced) 

 
ขั้นตอนการสืบค้นขั้นสูง มีดังนี้ 
6. คลิกเมนู Advanced จะพบหน้าจอส าหรับสืบค้นทรัพยากร ทั่วไปขึ้นสูง 
7. ป้อนค าค้นและเลือกประเภทการสืบค้นที่ต้องการ 

8. กรณีต้องการเพ่ิมเขตข้อมูลในการค้นหา (เงื่อนไข) ให้คลิกปุ่ม   

9. กรณีต้องการลบเขตข้อมูล (เงื่อนไข) ให้คลิกปุ่ม   

10. กรณีต้องการจ ากัดผลการค้นหา ให้คลิกปุ่ม   
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ตัวอย่างการสืบค้นขั้นสูง (Advanced) ด้วยชื่อเรื่อง(Title)  และ(And) ชื่อผู้แต่ง(Author) 
มีข้ันตอนการสืบค้น ดังรูป 

 

   
รูปแสดงหน้าจอเง่ือนไขการสืบค้นขั้นสูง 

 

 
รูปแสดงหน้าจอผลการสืบค้นขั้นสงูตามเงื่อนไข 
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3.3  เลือกการจ ากัดผลการค้นหา (Limit)  
การจ ากัดผลการค้นหาเป็นการเลือกจ ากัดกลุ่มข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ซึ่งสามารถจ ากัด

ผลการค้นหาได้ทั้งในการสืบค้นทั่วไป (Basic Search) และการสืบค้นขั้นสูง (Advanced 

Search) โดยการเลือก   จะปรากฏตัวเลือกส าหรับให้จ ากัดดังนี้ 

 
รูปแสดงหน้าจอการจ ากดัผลการค้นหา (Limit) 

 
ประเภทการจ ากัด ผลลัพธ์ 

ปี (Year) เลือกระบุช่วงปีที่ต้องการโดยระบุปีเริ่มต้น และ ปี
สิ้นสุด หรือระบุเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

ประเภทวัสดุ (Material Type) เลือกประเภทของสื่อ เช่น เช่น สิ่งพิมพ์, สื่อสายตา, 
แผนที่   เป็นต้น  

ประเทศท่ีพิมพ์  (Country) เลือกสื่อตามประเทศที่พิมพ์ 

ภาษา (Language) เลือกระบุภาษาที่ต้องการได้แก่  Thai, English, 
Arab เป็นต้น 

ห้องสมุด (Library) เลือกห้องสมุดท่ีจัดเก็บทรัพยากร 
ต าแหน่ง (Location) เลือกต าแหน่งที่ตั้งของทรัพยากร 

ลักษณะเนื้อหา (Nature of contents) เลือกระบุประเภทของเนื้อหาของสื่อ เช่น Review 
Calendar Dictionary 
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ตัวอย่างการสืบค้นทั่วไป (Basic Search) โดยจ ากัดผลการค้นหา (Limit) 

 

 
รูปแสดงข้ันตอนการสืบค้นท่ัวไป (Basic Search) โดยจ ากัดผลการคน้หา (Limit) 
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ตัวอย่างการสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) โดยจ ากัดผลการค้นหา (Limit) 

 

 
รูปแสดงข้ันตอนการสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) โดยจ ากัดผลการค้นหา (Limit) 

 
4. การแสดงผลการสืบค้นด้วยวิธีต่าง ๆ 

เมื่อท าการสืบค้นทั่วไป (Basic Search) หรือสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) ระบบจะ
แสดงผลการสืบค้น ดังนี้ 

4.1 ผลการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร    

            รายการทรัพยากรจากการสืบค้น จะประกอบด้วย 
 ชื่อเรื่อง 
 ชื่อผู้แต่ง 
 รูปภาพปก (ในกรณีที่มีรูป) 
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เมื่อท าการสืบค้นทั่วไป หรือสืบค้นขั้นสูงระบบจะแสดงผลการสืบค้น ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมของรายการได้ โดยการคลิกรายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมหรือรายการที่ก าลังสั่งซื้อเพ่ิมเติมของบรรณานุกรมนั้นๆ (ถ้ามี) ดังรูป 

 

 
รูปแสดงการเลือกเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลที่ค้นหา 

 

 
รูปแสดงรายการบรรณานุกรมที่มกีารสั่งซื้อ 
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4.2 การแสดงรายละเอียดบรรณานุกรม 

ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลรายละเอียดบรรณานุกรมได ้3 รูปแบบ  ดังนี้  
 แบบย่อ (Brief) คือ แสดงเฉพาะ Tag ที่ก าหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บ OPAC 

ว่าต้องการแสดง Tag ไหนบ้างในรูปแบบย่อ 
 แบบเต็ม (Full) คือ แสดงเฉพาะ Tag ที่ก าหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บ OPAC 

ว่าต้องการแสดง Tag ไหนบ้างในรูปแบบเต็ม 
 แบบมาร์ค (MARC) คือ แสดงข้อมูลตาม Tag ที่ได้ระบุว่าให้แสดงในรูปแบบ

มาร์คโดยเจ้าหน้าที่ผ่านโปรแกรม ALIST (Back Office) 
 

 
รูปแสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมลูบรรณานุกรมแบบย่อ  (Brief) 
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รูปแสดงรายละเอียดบรรณานุกรมแบบเต็ม (Full) 

 

 
รูปแสดงหน้าจอรายละเอยีดบรรณานุกรมแบบ MARC 
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5. ข้อมูลสมาชิก (Patron)   

สมาชิกสามารถใช้งานได้ที่เมนู  และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  ไดด้ังต่อไปนี้ 
 

 
แสดงรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ 
 

 
แสดงข้อมูลหนี้ของสมาชิกท่ีเกิดจากห้องสมุดที่เลือก 
 

 
แสดงข้อมูลรายการยืมทรัพยากรที่สมาชิกได้ยืมออกไป 
 

 
แสดงข้อมูลรายการทรัพยากรที่สมาชิกได้ท าการจองไว้ 
 

 
แสดงข้อมูลข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ จากระบบ ให้สมาชิกทราบ 
 

 
แสดงรายละเอียดข้อมูลทรัพยากรรายการโปรด 
 

 แสดงข้อมูลรายการค าค้นที่สมาชิกสนใจ และสามารถก าหนดค าค้น
เก็บไว้ในรายการค าค้น เมื่อมีรายการทรัพยากรที่ตรงกับค าค้น ระบบ
จะมีการแจ้งเตือน (สมาชิกต้องมีข้อมูลอีเมล)  
 

 แสดงข้อมูลประวัติการยืมทรัพยากรของสมาชิก 
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รูปแสดงหน้าจอเมนูหลักข้อมูลสมาชิก 
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5.1  การแสดงข้อมูลของสมาชิกห้องสมุด (Profile) 

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และแก้ไขในส่วนที่ระบบอนุญาตให้แก้ไขได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ดังนี้ 

1. เลือกเมนู  เพ่ือเข้าสู่หน้าข้อมูลสมาชิก   หากยังไม่ผ่านการ 
Login ระบบจะแสดงหน้าจอ กรอกข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login เขา้
ใช้งานระบบ 

2. ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้ดังนี้ 
 

ข้อมูล การแสดงผล 

Barcode ข้อมูลรหัสบาร์โค้ด  

Name ข้อมูลค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล 

CitizenID ข้อมูลรหัสบัตรประชาชน 

Gender ข้อมูลเพศ 

Email ข้อมูลอีเมล 

Patron Type ข้อมูลประเภทสมาชิก 

Faculty ข้อมูลคณะ 

Department ข้อมูลสาขาวิชา 

Home Address ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

Recent Address ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน 

Telephone ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 

Fax ข้อมูลแฟกซ์ 

Notify ข้อมูลภาษาที่ใช้ 
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รูปแสดงข้อมลูสมาชิกเมื่อท าการ Login 

 

3. ผู้ใช้สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลบางอย่างตามที่ระบบอนุญาตให้แก้ไขได้ 
 

5.2  การบันทึกรายการค าค้นที่สนใจ (Preferred Search) 

แสดงข้อมูลรายการค าค้นที่สมาชิกสนใจ โดยสมาชิกสามารถก าหนดค าค้นเก็บไว้ในรายการ
ค าค้น เมื่อมีรายการทรัพยากรที่ตรงกับค าค้น ระบบจะมีการแจ้งเตือน (สมาชิกต้องก าหนดให้มีการแจ้ง
ทางอีเมล)  

สมาชิกสามารถบันทึกรายการค าค้นที่สนใจ (Preferred) ได้ 2 วิธี คือ 
 บันทึกรายการค าค้นจากการสืบค้น 
 บันทึกรายการค าค้นจากเมนู Patron >> Preferred Search 
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5.2.1 ขั้นตอนการบันทึกรายการค าค้นจากการสืบค้นที่สนใจ มีดังนี้ 
1. สืบค้นรายการที่ต้องการบันทึก 
2. คลิกปุ่ม Preferred 
3. ตรวจสอบการบันทึกรายการค าค้นที่สนใจ ได้ที่ เมนู Patron >> Preferred 

Search 

 
รูปแสดงการบันทึกรายการค าค้นที่สนใจจากการสืบค้น 

 
5.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการค าค้นที่สนใจจากเมนู Patron >> Preferred Search มี

ดังนี้ 
1. คลิกเมนู Patron >> Preferred Search 

2. คลิกปุ่ม Preferred  
3. ป้อนค าค้นที่ต้องการบันทึก 
4. ระบุประเภทค าค้น 
5. เลือกการแจ้งรายการค าค้นทางอีเมล เมื่อมีรายการทรัพยากรใหม่ที่ตรงกับค าค้น

(สมาชิกจะต้องมีข้อมูลอีเมล) 
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รูปแสดงการเพ่ิมข้อมูลรายการค าค้นท่ีสนใจ (Preferred)  

 

  
รูปแสดงการบันทึกข้อมูลรายการค าค้นท่ีสนใจ (Preferred) 
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5.2.3 การแก้ไขรายการค าค้นที่สนใจ 
1. คลิกเมนู Patron >> Preferred Search 
2. คลิกปุ่ม Preferred   
3. คลิกค้างที่รายการที่ต้องการแก้ไข และคลิก Edit 
4. แก้ไขรายการค าค้นตามต้องการและคลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึก 

 

  
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูรายการค าค้นท่ีสนใจ (Preferred) 

 
5.2.4 การลบรายการค าค้นที่สนใจ 

5. คลิกเมนู Patron >> Preferred Search 
6. คลิกปุ่ม Preferred   
7. คลิกค้างที่รายการที่ต้องการแก้ไข และคลิก Delete 
8. ยืนยันการลบรายการ 
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รูปแสดงการเลือกลบรายการค าคน้ท่ีสนใจ (Preferred) 

 

  
รูปแสดงหน้าจอยืนยันการลบรายการค าค้นที่สนใจ (Preferred) 
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5.3  การต่ออายุการยืมทรัพยากร ( Renew ) 

การต่ออายุการยืมทรัพยากร สามารถท าได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น สิทธิ
ในการต่ออายุทรัพยากร นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎการยืมคืนของแต่ละห้องสมุด โดยขั้นตอนการต่อ
อายุการยืมทรัพยากรสามารถท าได้ดังนี้ 

 
รูปแสดงการต่ออายุการยืมทรัพยากร (Renew) 
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รูปแสดงข้อความแสดงเมื่อต่ออายกุารยืมทรัพยากรส าเรจ็ 

5.4  การจองทรัพยากร (Hold) 

ผู้ที่เป็นห้องสมุดสมาชิกสามารถ จองทรัพยากรและยกเลิกการจองทรัพยากรไดผ้่าน
ทาง Application  

1. การจองทรัพยากร (Hold) มีขั้นตอนดังนี้ 
   ท าการสืบค้นเพ่ือเข้าสู้หน้าจอบรรณานุกรมที่ต้องการจอง 

   เลือก  เพ่ือจองรายการทรัพยากรที่ต้องการ 

   ตรวจสอบรายการจองได้ที่เมนู  >>  
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รูปแสดงหน้าจอการจองทรัพยากรจากหน้าบรรณานุกรม 

 
 
 
 

 

   เลือกเมนู >> เพ่ือตรวจสอบรายการทรัพยากรที่    
สมาชิกได้ท าการจองไว้ 



คู่มือการตดิตั้งและใช้งาน Application ALIST OPAC 

                                                                      ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)  
 

66 

 
รูปแสดงหน้าจอรายการทรัพยากรที่สมาชิกได้ท าการจองไว ้

 

2. การยกเลิกจองทรัพยากร (Cancel hold)  
สมาชิกสามารถยกเลิกจองทรัพยากรผ่านแอพพลิเคชั่นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 เลือกเมนู  >>  เพ่ือเลือกรายการทรัพยากรที่     
สมาชิกต้องการยกเลิกการจอง 

 เลือก Cancel เพ่ือยกเลิกรายการจอง 
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รูปแสดงการยกเลิกจองทรัพยากร 

 

5.5  การตรวจสอบประวัติการยืม (Check-out history) 

สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการยืมตามช่วงวันที่ที่ระบุได้ 
1. เลือกเมนูสมาชิก (Patron) หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอก

ข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login 
2. เลือกเมนูประวัติการยืม (Checked-Out History) 
3. เลือกวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพ่ือเรียกดูข้อมูล 
4. ระบบแสดงรายการบรรณานุกรมที่ยืมในช่วงเวลาที่ระบุ 
5. สามารถเลือกแต่ละรายการเพ่ือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
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รูปแสดงการป้อนช่วงเวลาในการตรวจสอบประวตัิการยมืของสมาชิก 

 
รูปแสดงประวัติการยืมของสมาชิก 
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5.6  การจัดการรายการโปรด (Favorite) 

สมาชิกสามารถบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม ไว้ดูในภายหลังได้ เพื่อง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เช่น เรียกดูเพ่ือเดินหาหนังสือบนชั้น โดยไม่ต้องสืบค้นใหม่, หรือส่งออกข้อมูลผ่านทาง 
ค้นหารายการบรรณานุกรมที่ต้องการ ดังนี้ 

1. สืบค้นรายการที่ต้องการเพ่ิมรายกการโปรด 

2. คลิกรูป    เพ่ือเพ่ิมรายการโปรด  
3. หากยังไม่ Login ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้กรอก Username, 

Password เพ่ือ Login 
4. ระบบจะท าการเพ่ิมรายการ ดังกล่าวเข้าสู่รายการโปรด ซึ่งจะบันทึกไว้ ที่เมนู 

 >>  ในโฟลเดอร์ Default 
5. สามารถเพ่ิมโฟลเดอร์ และตั้งชื่อได้เองไม่จ ากัด 
6. สามารถย้ายบรรณานุกรมไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วได้ 
7. สามารถส่งออกข้อมูลหรือลบรายการโปรดได้ และเมื่อคลิกที่รายการโปรด 

ระบบจะแสดงข้อมูลบรรณานุกรมโดยละเอียด 

 
รูปแสดงการเพ่ิมรายการโปรด 
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รูปแสดงข้อมูลรายการโปรดของสมาชิก 

 
รูปแสดงการเพิ่มโฟลเดอร์ในการบนัทึกข้อมูลรายการโปรด 
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รูปแสดงหน้าจอการเพิ่มโฟลเดอรใ์นการบันทึกข้อมูลรายการโปรด 

 

  
รูปแสดงการย้ายข้อมลูรายการโปรดมายังโฟลเดอร์ที่ต้องการ 
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รูปแสดงการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายรายการโปรดไปจดัเก็บ 

  
รูปแสดงการลบข้อมลูรายการโปรดมายังโฟลเดอร์ที่ต้องการ 
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5.7  การส่งออกข้อมูลรายการโปรด (Export Favorite) 

เมื่อสมาชิกเพ่ิมรายการบรรณานุกรมไว้เป็นรายการโปรดแล้วนั้น หากต้องการน าข้อมูล
บรรณานุกรมดังกล่าวไปใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลทั้งโฟลเดอร์ หรือเลือกบางรายการ
บรรณานุกรมได้ โดยส่งผ่านอีเมล ดังนี้ 

1. เลือกเมนูสมาชิก  หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้ Login 

2. เลือกเมนูรายการโปรด   
3. กดค้างที่รายการโฟลเดอร์ หรือรายการบรรณานุกรม ระบบจะแสดงเมนูย่อย 
4. เลือกเมนูส่งออก (Export) ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลส าหรับการส่งออก 
5. เลือกประเภทรูปแบบของการส่งออก (Export)  ซึ่งมีดังนี้ 

- รูปแบบย่อ (Brief  Display)  

- รูปแบบเต็ม (Full Display) 

- รูปแบบ MARC format 

- รูปแบบ MARC ISO 

- รูปแบบ MARC XML 

- EndNote 

- OPAC 
6. ระบุอีเมล และชื่อเรื่อง กดปุ่มส่งออก (Export) 
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รูปแสดงการเลือกรายการโปรดเพือ่ส่งออกข้อมูล (Export Favorite) 

 

 
รูปแสดงการส่งออกข้อมูลรายการโปรดในรูปแบบ Brief 
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5.8  การแสดงข้อมูลรายการหนี้สิน (Debt) 

เมื่อมีรายการหนี้สิน ทั้งจากการยืมหนังสือเกินก าหนดส่ง หนังสือช ารุด หรือสาเหตุอื่นๆ 
ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินให้ผู้ใช้ทราบ ดังนี้ 

1. เลือกเมนูสมาชิก  หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอก
ข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login 

2. เลือกเมนูรายการหนี้สิน  
3. ระบบจะแสดงรายการหนี้สินค้างช าระท้ังหมด 

 

 
รูปแสดงรายการหนี้สินค้างช าระทัง้หมดของสมาชิก 
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5.9  การแสดงข้อความแจ้งเตือนจากระบบ (Message) 

สมาชิกจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ เช่น ข้อมูลหนังสือเกินก าหนดส่ง ข้อความจาก
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยระบบจะแสดงวันที่ และรายละเอียดให้กับผู้ใช้ ดังนี้ 
 

1. เลือกเมนูสมาชิก   หากยังไม่ได้ Login ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอก
ข้อมูล Username, Password เพ่ือ Login 

2. เลือกเมนูข้อความแจ้งเตือน  
3. ระบบจะแสดงข้อความเรียงตามวันที่ 

 

 
รูปแสดงข้อความแจ้งเตือนสมาชิกจากระบบ (Message) 

 
 

 


