
ฐานข้อมลู 
Web OPAC

ฐานขอ้มลูส าหรบัสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ

ภายในหอ้งสมุดวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์



การเข้าใช้งานฐานข้อมลู

– สามารถเขา้ใชไ้ดจ้ากหน้าเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ library.slc.ac.th

– เลอืกเมนูฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ

– เลอืกฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ Web OPAC

library.slc.ac.th


หน้าจอฐานข้อมลูทรพัยากรสารสนเทศ
เลือกประเภททรัพยากร

สารสนเทศท่ีต้องการสืบค้น

ตรวจสอบสถานะการยมื เชน่
จ านวนหนงัสอืทีย่มื วนัก าหนดสง่ 

รวมทัง้การยมืหนงัสอืต่อ



การสืบค้นหนังสือ
สามารถเลือกเขตข้อมลู ได้ 4 รายการ 
คือ ช่ือเร่ือง/ช่ือหนงัสือ, หวัเร่ือง, 
เลขเรียกหนงัสือ และช่ือผู้แต่ง

พิมพ์ค าค้นท่ีต้องการสืบค้น 
เช่น “หัวใจและหลอดเลือด”

1
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ผลการสืบค้น
ผลการสืบค้นพบหนงัสือท่ีช่ือเร่ืองมีค าวา่ “หวัใจและหลอด
เลือด” ทัง้หมด 25 รายการ หน้าจอจะแสดงช่ือเร่ือง ปีพิมพ์ 
ช่ือผู้แตง่ และจ านวนเลม่ทัง้หมดท่ีมีภายในห้องสมดุ ถ้า
ต้องการทราบวา่หนงัสือช่ือเร่ืองการพยาบาลผู้ ป่วยโรคหวัใจ
และหลอดเลือดอยูท่ี่ห้องสมดุใด สามารถคลิกท่ีช่ือเื่ือ  
เพ่ือเรียกดรูายละเอียดของหนงัสือ

เชน่ ตอ้งการยมืหนงัสอื การพยาบาลผูป่้วย
โรคหวัใจและหลอดเลอืด ปีพมิพ ์2556



รายละเอียดของหนังสือ เลขเรียกหนังสือ 
สถานท่ีจดัเกบ็ สถานะ
– เมือ่คลกิทีช่ือ่หนงัสอืรายการทีต่อ้งการยมื จะปรากฏหน้าจอ

สว่นที ่1 แสดงรายละเอยีดของหนงัสอื ไดแ้ก่ ชือ่ผูแ้ต่ง, 
ชือ่เรือ่ง, ปีพมิพ,์ สถานทีพ่มิพ,์ ส านกัพมิพ ์และหวัเรือ่ง 
รวมทัง้เลขเรยีกหนงัสอืทีใ่ชส้ าหรบัหาตวัเลม่บนชัน้หนงัสอื

– สว่นที ่2 แสดงรายละเอยีดของหนงัสอืแต่ละเลม่ เชน่
ประเภทของหนงัสอื, สถานทีจ่ดัเกบ็, สถานะ และก าหนดสง่

– ดงัรปูจะเหน็วา่ทีห่อ้งสมดุเซนตห์ลุยสม์หีนงัสอือยู่บนชัน้ 
1 เลม่คอืล าดบัที1่ สว่นล าดบัที2่สถานะระบุวา่ถกูยมืออก
ก าหนดสง่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2560และหอ้งสมดุเซนตไ์ม
เกิล้มหีนงัสอืบนชัน้อกี7เลม่ทีย่งัไมถ่กูยมื

จดเลขเรียกหนงัสือเพ่ือไปสืบค้นท่ีชัน้
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2



ประเภทหนังสือ และสถานท่ีจดัเกบ็
เลขเรียกหนงัสือของหนงัสืออ้างอิง

ประเภทหนังสือ : หนงัสอือา้งองิ
สถานท่ีจดัเกบ็ : หอ้งสมุดเซนตห์ลุยส ์
ชัน้ 2(ชัน้หนงัสอือา้งองิ)

ประเภทหนังสือ : หนงัสอืทัว่ไป
สถานท่ีจดัเกบ็ : หอ้งสมดุเซนตห์ลุยส ์
ชัน้หนงัสอืเก่า



การสืบค้นวารสาร : ช่ือวารสาร
สามารถเลือกเขตข้อมลู ได้ 5 รายการ 

คือ ช่ือวารสาร, หวัเร่ือง, 
ช่ือบทความ, ช่ือผู้แตง่ และเลขเรียก

พิมพ์ค าค้นท่ีต้องการสืบค้น 
เป็นช่ือวารสาร เช่น
“สภากาืพยาบาล”
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ผลการสืบค้น ผลการสืบค้นวารสารสภาการพยาบาล พบข้อมลูจ านวน 12
รายการ โดยหน้าจอผลการสืบค้นจะแสดงช่ือวารสาร ปีท่ี
ฉบบัท่ี เดือน และจ านวนบทความในวารสารแตล่ะฉบบั 
ผู้ใช้บริการสามารถคลิกท่ีช่ือวาืสาื เพ่ือเรียกดบูทความ
ของวารสารดงักลา่ว

เชน่ ตอ้งการทราบวา่วารสารสภาการพยาบาล 
ปีที ่29 ฉบบัที ่2 มบีทความเกีย่วกบัเรือ่งอะไรบา้ง



หน้าจอแสดงบทความในวารสารสภาการพยาบาล 
ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 2

แสดงช่ือบทความและหน้าท่ีเร่ิมต้น ถ้าต้องการ
ตวัเลม่วารสารสามารถคลิกท่ีช่ือบทความเพ่ือดู
เลขหมูส่ าหรับหยิบตวัเลม่บนชัน้วารสาร



รายละเอียดของบทความวารสาร
เลขหมูห่รอืเลขเรยีกทีก่ าหนดใหค้อื 

WY18 ส.1St.M
St.M หมายถงึวารสารใหบ้รกิารที่
หอ้งสมุดอาคารเซนตไ์มเกิล้

SLC หมายถงึวารสารใหบ้รกิารที่
หอ้งสมุดเซนตห์ลุยส์

แสดงบทความอื่นๆ 
ของวารสารฉบบัเดยีวกนั



การสืบค้นวารสาร : หวัเรื่อง

เม่ือคลกิท่ีหวัเร่ืองจะปรากฏหน้า
แสดงช่ือบทความวารสาร



การสืบค้นวารสาร : ช่ือบทความ

ตวัอย่าง คน้บทความวารสาร ใชค้ าคน้ “ทารกแรกเกิด” พบบทความจ านวน 9 รายการ 
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถคลกิทีช่ื่อบทความเพือ่เรยีกดรูายละเอยีด เชน่

เลขเรยีก หอ้งสมดุทีใ่หบ้รกิารตวัเล่ม รวมทัง้ชื่อวารสาร ปีที ่ฉบบัที ่และปี พ.ศ.



การสืบค้นวสัดไุม่ตีพิมพ 

ส าหรบัสบืคน้
วสัดุไมต่พีมิพ ์ไดแ้ก่ 
วซีดี(ีVCD), ซดี(ีCD), 

ดวีดี(ีDVD)

สามารถเลือกเขตข้อมลู ได้ 3 รายการ 
คือ ช่ือเร่ือง, หวัเร่ือง 

และผู้ผลิต

พิมพ์ค าค้นท่ีต้องการสืบค้น 
เช่น

“ใส่สายยา ”
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ผลการสืบค้น
ผลการสืบค้นจากช่ือเร่ือง “ใสส่ายยาง” พบข้อมลูจ านวน 2 
รายการ โดยหน้าจอผลการสืบค้นจะแสดงช่ือวสัดไุมตี่พิมพ์ 
ผู้ผลติ และจ านวน ผู้ใช้บริการสามารถคลิกท่ีช่ือเื่ือ  เพ่ือ
เรียกดวูสัดดุงักลา่ว

เชน่ ตอ้งการยมืเรือ่ง “การใสส่ายยางลงกระเพาะ
อาหารและการใหอ้าหารทางสายยาง”



หน้าจอแสดงรายละเอียดของรายการวสัดไุม่ตีพิมพ 

แสดงรายละเอยีด 
ผูแ้ต่ง, ผูผ้ลติ, ชื่อเรือ่ง 

และหวัเรือ่ง
แสดงเลขทะเบยีน VC0487, 

VC0488 (ส าหรบัน าไปหาบนชัน้
เกบ็วสัดุไมต่พีมิพ)์, 

ประเภทของวสัดุ และสถานะ



การสืบค้นวิจยัและวิทยานิพนธ 
สามารถเลือกเขตข้อมลู ได้ 4 รายการ 

คือ ช่ือเร่ือง, หวัเร่ือง 
เลขเรียก และผู้แตง่

พิมพ์ค าค้นท่ีต้องการสืบค้น 
เช่น

“สุขภาพชุมชน”
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ผลการสืบค้น ผลการสืบค้นจากช่ือเร่ือง “สขุภาพชมุชน” พบข้อมลูจ านวน 
6 รายการ โดยหน้าจอผลการสืบค้นจะแสดงช่ือวิจยัและ
วิทยานิพนธ์ ปีท่ีพิมพ์ ผู้แตง่ และจ านวน ผู้ใช้บริการสามารถ
คลิกท่ีช่ือวจัิยหืือวทิยานิพนธ์ เพ่ือเรียกดรูายละเอียด

เชน่ ตอ้งการยมืเรือ่ง “การบรูณาการการแพทย์
แผนไทย : บทบาทวดักบัการดแูลสขุภาพชุมชน”



หน้าจอแสดงรายละเอียดของวิจยัและวิทยานิพนธ 

จดเลขเรยีกหนงัสอืเพือ่หาตวัเล่มบนชัน้
– เมือ่คลกิทีช่ือ่วทิยานิพนธท์ีต่อ้งการจะปรากฏ

หน้าจอแสดงรายละเอยีดของวทิยานิพนธ ์ไดแ้ก่ 
ชือ่ผูแ้ต่ง, ชือ่เรือ่ง, หวัเรือ่ง, สถานทีพ่มิพ,์ 
ส านกัพมิพ,์ ครัง้ทีพ่มิพ,์ ปีทีพ่มิพ ์รวมทัง้เลข
เรยีกหนงัสอืทีใ่ชส้ าหรบัหาตวัเลม่บนชัน้หนงัสอื

– สว่นที ่2 แสดงรายละเอยีดของวทิยานิพนธ์ เชน่ 
ประเภทของหนงัสอื, สถานทีจ่ดัเกบ็, สถานะ



การตรวจสอบสถานะสมาชิก

ส าหรับตรวจสอบการยืมหนงัสือ วนัก าหนดสง่ จ านวนหนงัสือท่ียืม 
ประวตัิการยืมหนงัสือหรือรายการหนงัสือท่ีผู้ใช้บริการเคยยืม 
นอกจากนีย้งัสามารถยืมหนงัสือต่อได้จากเมนนีู ้

ผู้ใช้บืิกาืที่มีสทิธิเข้าใช้ าน คือคณาจารย์ และนกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษาของวิทยาลยั



หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูสมาชิกห้องสมดุ

สามารถคลกิเลอืกยืมหนังสือต่อ
เมือ่ตอ้งการยมืหนงัสอืทีย่งัใช้
งานไมเ่สรจ็ หรอืตอ้งการยมืต่อ

หรอืตอ้งการดปูระวตักิารยมื
หนงัสอืสามารถคลกิทีเ่มนู
ประวติัการยืมหนังสือ



การยืมหนังสือต่อ

คลกิทีช่อ่งสีเ่หลีย่มหน้า
รายการทีต่อ้งการยมืต่อ 
และคลกิบนัทกึ

จะม ีpop-up 
แจง้เตอืนด าเนินการ
ยมืต่อเรยีบรอ้ยแลว้
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ติดต่อสอบถามเร่ืองการสืบค้นข้อมลู

เบอรโ์ทรศพัทภ์ายใน 5109 ตัง้แต่เวลา 8.00 – 16.30 น.

Facebook : หอ้งสมดุวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-279676248851542/

