
โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั Aleph 
 
    คณุสมบติัทัว่ไป 
 

1.1 ใชร้ะบบปฏบิตักิารแมข่า่ย (Server) แบบ Sun Solaris 10.0 หรอืสงูกวา่ , Windows 2000 หรอืสงูกวา่  
1.2 เป็นระบบงานแบบ Client/Server Integrated System โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มลูปฏสิมัพนัธแ์บบ 

Sybase SQL Server  ประกอบดว้ยระบบงานยอ่ยทีส่ามารถทาํงานได ้    ครบถว้นตามความตอ้งการของ
หอ้งสมดุ โดยมรีะบบงานหลกัดงันี้ 
1.2.1 ระบบวเิคราะหแ์ละควบคุมการจดัทาํหมวดหมู ่ (Cataloguing Module)   
1.2.2 ระบบบรกิารสบืคน้ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หน้าที ่(StaffPAC) 
1.2.3 ระบบควบคมุการยมื-คนื (Circulation Module) 
1.2.4 ระบบงานเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์(HIP: Horizon Information Portal) 

1.3 โครงสรา้งฐานขอ้มลูเป็นระบบ Z39.50 Server และ Z39.50 Client ตามมาตรฐานสากล 
1.4 สามารถเชือ่มโยงระเบยีนขอ้มลูกบัฐานขอ้มลูแบบหลายสือ่ (Multimedia) ได ้โดยกาํหนดตวัเชือ่มโยง 

(Pointer) ไวใ้นระเบยีนขอ้มลูเฉพาะรายการทีต่อ้งการเชือ่มโยง 
1.5 สามารถต่อเชือ่มเพือ่ทาํการสบืคน้ผา่นระบบ Internet และ Intranet ได ้โดยผูใ้ชส้ามารถทาํการสบืคน้โดย

ใชโ้ปรแกรมสบืคน้แบบ Z39.50 Client หรอื WEB Browser เช่น Internet Explorer 
1.6 ฐานขอ้มลูหลกัของระบบทกุฐานขอ้มลูทาํงานสมัพนัธก์นัตลอดเวลา  
1.7 ระบบงานทกุระบบใชค้าํสัง่ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ( Standardization of User Interface ) เพือ่ลดความ

สบัสนของผูใ้ช ้ โดยระบบ User Interface เป็นแบบ Graphic User Interface โดยใช ้Microsoft Windows  
การสัง่การระบบสามารถทาํไดโ้ดยวธิ ีPoint and Click ดว้ย Mouse หรอืใช ้Function Key ม ีTool bar 
ตามมาตรฐานของ windows ทัว่ไป 

1.8 การป้อนและแกไ้ขขอ้มลูในแต่ละเขตขอ้มลู (Data Field) บนจอภาพสามารถทาํไดแ้บบ Full Edit โดยใช้
แป้นลกูศร (Cursor Key Pad) หรอื Mouse และสามารถใชว้ธิตีดัต่อ (Cut/Paste และ Copy/Paste) ขอ้มลู
บนจอภาพได ้ 

1.9 รหสัภาษาไทยทีใ่ชเ้ป็นรหสั สมอ  สามารถทาํงานกบัขอ้มลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยทาํไดท้ัง้ใน
การทาํดรรชนี การสบืคน้และการจดัเรยีง ลาํดบัขอ้มลูสามารถจดัเรยีงลาํดบัขอ้มลูทีเ่ป็นภาษาไทยได้
ถกูตอ้งตามหลกัพจนานุกรมภาษาไทย 

1.10 ระบบงานทกุระบบในขอ้ 1.2 สามารถทาํงานแยกเป็นอสิระจากกนัในกรณีทีห่อ้งสมดุจดัซือ้ไมค่รบทุกระบบ 
และสามารถทาํงานรว่มกนัไดท้นัทเีมือ่เพิม่เตมิระบบอื่นในภายหลงั 

1.11 สามารถรองรบังานของหอ้งสมดุทีม่ลีกัษณะเป็นหอ้งสมดุคณะหรอืหอ้งสมดุสาขา Multi-Branches   Multi -
Location, และ Multi-Collection บนฐานขอ้มลูเดยีวกนัได ้และสามารถกาํหนดจาํนวนหอ้งสมดุคณะหรอื
หอ้งสมดุสาขาเหลา่น้ี ไดม้ากถงึ 765 แหง่ ภายใตร้ะบบเดยีวกนั 

1.12 รปูแบบการลงรายการสาํหรบัแฟ้มขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic Database) และแฟ้มขอ้มลูหลกัฐาน 
(Authority Control Database) เป็นรปูแบบทีค่วบคมุตามมาตรฐาน US-MARC โดยระบบสามารถ



ตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงขอ้มลูไดโ้ดยอตัโนมตั ิรวมทัง้สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัระบบงานอื่น
ทีใ่ชร้ปูแบบขอ้มลูเป็น MARC ได ้

1.13 ผูบ้รหิารระบบงานของหอ้งสมดุสามารถทาํการปรบัเปลีย่น Parameter ของระบบงานไดต้ามความ
เหมาะสม 

1.14 สามารถเปิดใชง้านไดห้ลายๆ ระบบงานในเวลาเดยีวกนั 
1.15 ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดระดบัการรกัษาความปลอดภยั (Security Setup) ไดอ้ยา่งน้อยดงันี้  

1.15.1   กาํหนดตามลกัษณะงาน (Module Function)   
1.15.2    กาํหนดรหสัผา่นเฉพาะแต่ละคน (User Identification Number and Password) 
1.15.3    กาํหนดตามระดบัชัน้ของผูใ้ช ้(User Classification) 
1.15.4    กาํหนดความเป็นเจา้ของของระเบยีน MARC เพือ่ป้องการแกไ้ข(Record Ownership) 
 

2 ระบบวิเคราะหแ์ละควบคมุการจดัหมวดหมู่  (Cataloguing Module)   
 

2.1 แฟ้มข้อมลูบรรณานุกรม ( Bibliographic Records ) 
2.1.1 สามารถควบคมุรปูแบบการลงรายการและตรวจสอบความถกูตอ้งของการลงรายการรวมทัง้

สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูในรปูแบบ MARC โดยใชม้าตรฐาน US-MARC 
2.1.2 การสรา้งฐานขอ้มลูบรรณานุกรมกระทาํผา่น MARC workform ทัง้นี้ เพือ่ความสะดวกในการ

ป้อนขอ้มลูใน Subfield และการกาํหนด Indicator โดยทีผู่ใ้ชส้ามารถเพิม่ ลบ และแกไ้ข Tag 
และ Subfield รวมทัง้ Indicator ใน MARC Record ได ้

2.1.3 สามารถรบัระเบยีนขอ้มลูบรรณานุกรมจากฐานขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่ยู่ในรปูแบบของ US MARC เช่น 
Bibliofile, OCLC, LASERCAT และอื่นๆ   รวมทัง้สามารถรบัระเบยีนขอ้มลูทีอ่ยู่ในรปู MARC 
ทีไ่ดจ้าก CD-ROM หรอื Down Load จาก Internet ได ้

2.1.4 ระบบจะทาํการบนัทกึขอ้มลูของการลงรายการในแต่ละระเบยีนหนงัสอืไว ้โดยมชีือ่ผูท้ ีส่รา้ง
ขอ้มลูพรอ้มวนัทีส่รา้งขอ้มลู รวมถงึชือ่ผูเ้ขา้ไปแกไ้ขขอ้มลูและวนัทีร่วมถงึเวลาทีแ่กไ้ข(คน
สดุทา้ย) ไว ้และขอ้มลูเหลา่น้ีไมส่ามารถแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงได ้ทาํใหผู้ด้แูลสามารถ
ตรวจสอบการทาํงานของเจา้หน้าทีไ่ด ้

2.1.5 ระบบไดเ้ตรยีม Tag  856 สาํหรบัการลงขอ้มลูในสว่นของ URL สาํหรบัเชือ่มโยงการสบืคน้
ของระบบกบั URL ได ้(ตอ้งเป็นการสบืคน้ผา่น Horizon Information Portal เทา่นัน้) 

2.1.6 สามารถตรวจสอบคาํภาษาองักฤษทีพ่มิพผ์ดิได ้( Spelling Check) ตาม Tags และ subfields 
ทีก่าํหนด 

2.1.7 สามารถทาํการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งระเบยีนหนงัสอืได ้ ซึง่จะมปีระโยชน์ในการแสดงผลต่อ
ผูใ้ช ้เชน่ การเชื่อมโยงระเบยีนหนงัสอืทีม่กีารพมิพห์ลายครัง้เขา้ดว้ยกนั หรอื หนงัสอืตน้ฉบบั
ภาษากบัหนงัสอืทีม่กีารแปลหลายภาษาเขา้ดว้ยกนั 

2.1.8 สามารถรบัขอ้มลูของสือ่ในแบบต่างๆ เชน่ หนงัสอื วารสาร และโสตทศันวสัดุต่างๆ 
2.1.9 สามารถทาํดรรชนีเพือ่การสบืคน้ไดจ้ากทกุเขตขอ้มลู เช่น ชื่อผูแ้ต่ง, ชือ่เรือ่ง, หวัเรือ่ง, คาํ

สาํคญั, ISBN/ISSN, Call Number, Barcode และ/หรอื ขอ้มลูอื่นๆ ในระเบยีนขอ้มลู 



2.1.10 ระบบสามารถรองรบัการใช ้Call Number แบบ Dewey, LC, NLM หรอื ผูใ้ชท้าํการกาํหนดเอง 
(Local Call Number)  

2.1.11 สาํหรบัหนงัสอืทีต่่างกนัเฉพาะปีทีพ่มิพ ์หรอืครัง้ทีพ่มิพ ์ระบบสามารถทาํสาํเนาระเบยีนขอ้มลู
จากฐานขอ้มลูเดมิทีม่อียู ่ 

2.1.12 มรีะบบป้องกนัการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้มลูเดยีวกนั จากเทอรม์นิลัทีม่ากกวา่ 2  
2.1.13 ระบบแสดงเขตขอ้มลู (Tag) เครือ่งหมายและป้ายเขตขอ้มลูยอ่ย (Subfield) รวมทัง้คาํอธบิาย

วธิแีละประเภทของการลงขอ้มลู ในแต่ละเขตขอ้มลูยอ่ย บนจอภาพโดยอตัโนมตั ิเมือ่มกีาร
ป้อนขอ้มลูถงึตาํแหน่งนัน้ๆ 

2.1.14 สามารถสรา้ง ลบ และแกไ้ข ระเบยีนขอ้มลูเฉพาะเลม่ (Copy)  ไดท้ัง้แบบ Online (ทลีะเล่ม) 
และ Batch (ครัง้ละหลายเล่ม) 

2.1.15 ระบบจะทาํการสาํเนาขอ้มลูของเลขหมูห่นงัสอืใหโ้ดยอตัโนมตัใินกรณีทีม่กีารสรา้งเล่มแรกของ
รายการบรรณานุกรมใหม ่ หรอืในกรณีทีม่กีารแกไ้ขขอ้มลูของเลขหมูห่นงัสอืในรายการ
บรรณานุกรมภายหลงั เมื่อทาํการบนัทกึ ระบบจะสอบถามความตอ้งการในการแกไ้ขเลขหมู่
หนงัสอืทีร่ายการเลม่ดว้ย 

2.1.16 รองรบัเลข ISBN แบบ 13 digits ดว้ย 
2.1.17 การสาํรองขอ้มลูสามารถทาํไดใ้นรปูของ US MARC ได ้
 

2.2 WORKFORM การลงข้อมลู 
2.2.1 ระบบจดัเตรยีม MARC Workform ไวค้รบตามมาตรฐานของการลงรายการไวท้ัง้ 7 ประเภท 
2.2.2 ผูใ้ชส้ามารถกาํหนด Workform ไมจ่าํกดัจาํนวน Workform โดยผูใ้ชอ้าจสรา้ง Workform ตาม

ประเภทของขอ้มลูทีต่อ้งการลง เช่น วทิยานิพนธภ์าษาองักฤษ ภาษาไทย นวนิยาย หนงัสอื
ทัว่ไป ฯลฯ และ ผูล้งขอ้มลูสามารถสรา้ง Workform ของตนเองได ้โดยที ่Workform ทีส่รา้งไว ้
จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อ Workform และการลงขอ้มลูของคนอื่น 

2.2.3  Workform ทีส่รา้งผูใ้ชส้ามารถกาํหนด default ขอ้มลูในลกัษณะของ Tag, Subfield, Indicator 
รวมทัง้สามารถพมิพค์าํหรอืขอ้ความทีต่อ้งใชบ้อ่ยๆ เพือ่ช่วยยน่เวลาในการลงขอ้มลู เชน่ Tag 
502 $aปรญิญานิพนธ ์(กศ.ม.(การมธัยมศกึษา)) – มหาวทิยาลยั… 

 
2.3 แฟ้มควบคมุข้อมลูหลกัฐาน (AUTHORITY CONTROL FILE) 

2.3.1 มรีะบบช่วยในการจดัทาํแฟ้มขอ้มลูหลกัฐาน ( Authority Control File) สาํหรบัชือ่ผูแ้ต่ง 
(Author) หวัเรือ่ง (Subject)  ชื่อชดุ (Series)  และ ชือ่เรือ่งแบบฉบบั (Uniform Title) เทา่นัน้ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัของบรรณารกัษศาสตร ์และมาตรฐานทัว่โลก 

2.3.2 ระเบยีนหลกัฐาน (Authority File) เป็นรปูแบบตามมาตรฐาน US MARC และสามารถรบัการ
ถ่ายโอนระเบยีนหลกัฐานนี้ตาม US MARC Format  

2.3.3 การแกไ้ข Authority สามารถทาํไดโ้ดย  แกไ้ขทกุระเบยีนทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกนั ( Global 
Change )  

2.3.4 มรีะบบสรา้งและปรบัปรงุขอ้มลู See และ See Also Reference  



2.3.5 หอ้งสมดุสามารถกาํหนดความเป็นเจา้ของ (Ownership) ในแต่ละรายการบรรณานุกรม และ 
Authority Record ในฐานขอ้มลูได ้ 

 
2.4 Z39.50 Cataloguing 

หอ้งสมดุสามารถ Set up เพือ่เชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลูอื่น ๆ ทีไ่ม่ใชร่ะบบ Horizon ได ้โดยอา้งถงึฐานขอ้มลู
ทีใ่ช ้Protocol Z39.50 ซึง่หอ้งสมดุสามารถสบืคน้ขอ้มลูจากหอ้งสมดุต่าง ๆ ไดจ้าก Staff Pac และสามารถสง่
รายการบรรณานุกรมไปยงัระบบงาน Cataloguing เพือ่ทาํการแกไ้ขและบนัทกึขอ้มลูเขา้สูฐ่านขอ้มลูของหอ้งสมุด 
2.5 ป้ายติดสนัหนังสือ  (SPINE LABEL) 
 

สามารถพมิพป้์ายสาํหรบัตดิสนัและบตัรประจาํหนงัสอืไดโ้ดย หอ้งสมุดสามารถกาํหนดขอ้มลูในป้าย, 
ขนาดอกัษร และ ขนาดของป้าย ไดต้ามความตอ้งการ   และไมจ่าํกดัจาํนวนของป้ายทีจ่ะใช ้ทัง้นี้สามารถพมิพไ์ป
ทีเ่ครือ่งพมิพโ์ดยตรง หรอืจะจดัพมิพเ์ป็นแฟ้มขอ้มลู (file) ได ้

 
3 ระบบบริการสืบค้นข้อมลูสาํหรบัเจ้าหน้าท่ี (Staff PAC) 
 

3.1 ระบบสบืคน้ขอ้มลู สามารถทาํการสบืคน้เชือ่มโยงระหวา่งฐานขอ้มลูจากหอ้งสมดุหลายๆ แหง่ไดโ้ดยผา่น 
Z39.50   

3.2 ลกัษณะการคน้ 
3.2.1 สามารถคน้จากดรรชนีทีห่อ้งสมุดกาํหนดไว ้ เชน่ ชือ่เรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หวัเรือ่ง  ฯลฯ 
3.2.2 การสบืคน้ภายใต ้ชื่อเรือ่ง หวัเรือ่ง ชือ่ชดุ และชือ่ผูแ้ต่ง สามารถทาํได ้2 แบบคอื แบบคน้ 

ตามลาํดบัอกัษร ( Alphabetical Search )  และแบบคน้ตามคาํสาํคญั (Keyword Search) โดย
สมาชกิผูใ้ชบ้รกิารสามารถทาํการคน้โดยใชศ้พัทเ์ฉพาะหรอืวลทีีเ่ฉพาะเจาะจงได ้

3.2.3 สามารถคน้แบบกาํหนดขอบเขตขอ้มลูก่อนการสบืคน้โดยกาํหนดเฉพาะ เชน่ Collection,  
Locationได ้

3.2.4 สามารถคน้แบบเจาะจง ( Exact Match Search) เชน่ ISSN/ISBN, Barcode  
3.2.5 ในกรณีทีร่ายการทีต่อ้งการไมส่ามารถหาตวัเล่มได ้ผูใ้ชส้ามารถทาํการสบืคน้ต่อเน่ืองจาก 

รายการอื่นทีม่คีวามสมัพนัธไ์ด ้( Related Term) โดยความสมัพนัธน์ัน้จะถกูกาํหนดโดยขอ้มลู
หลกัฐาน (Authority Control Record) ซึง่ระบบจะแสดงผลลพัธเ์ป็นคาํทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธ์
กนั (Related Term) ใหส้มาชกิผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชค้าํนัน้คน้ต่อไดท้นัทโีดยไมต่อ้งป้อนขอ้มลู
เขา้ไปใหม ่

3.2.6 สามารถทาํ Forward and Backward Field Browsing ได ้
3.2.7 สามารถกาํหนดวธิกีารสบืคน้ระหวา่ง Index ได ้(Cross-Index Search) ในกรณีการสบืคน้ตาม

คาํสาํคญั (Keyword) เชน่ ตอ้งการหนงัสอืทีม่ชี ือ่หนงัสอืวา่ “คอมพวิเตอร”์ และมชีือ่ผูแ้ต่งวา่ 
“สมชาย” เป็นตน้ 



3.2.8 สามารถเรยีกคาํพรอ้มดรรชนีทีใ่ชใ้นการสบืคน้ครัง้ก่อน (Previous Search)  มาใชส้บืคน้ใหม ่
โดยไมต่อ้งพมิพซ์ํ้าอกี  ซึง่คาํทีใ่ชใ้นการสบืคน้เหลา่น้ีจะถกูลบออกไปตามเวลาทีก่าํหนดไวก้บั
ระบบ 

3.2.9 ในกรณีระเบยีนขอ้มลูหลายภาษา สามารถแสดงผลไดโ้ดยใช ้Unicode font  
3.2.10 สามารถดขูอ้มลูของหนงัสอืแต่ละเลม่ได ้(item) ซึง่ระบบจะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบั สถานภาพ

หนงัสอื ขอ้มลูการจดัซือ้  ขอ้มลูผูใ้ชค้นปจัจบุนั ขอ้มลูคนทีใ่ชห้นงัสอืคนล่าสดุ  และสถติกิารใช้
หนงัสอืภายในหอ้งสมดุ (In-house used) 

3.2.11 สามารถเรยีกดจูาํนวนการใชห้นงัสอืต่อชือ่เรือ่งสาํหรบัแต่ละหอ้งสมดุ โดยกาํหนดไดเ้ป็นขอ้มลู
การยมืครัง้แรก การยมืต่อ การยมืต่อทางโทรศพัท ์หรอืการใชห้นงัสอืภายในหอ้งสมดุ (in-
house use) โดยสามารถกาํหนดชว่งเวลาเฉพาะทีต่อ้งการใชใ้นการตรวจสอบได ้ ทัง้นี้จะตอ้งมี
การกาํหนดเงือ่นไขเหลา่น้ีไวล่้วงหน้า 

3.2.12 สามารถสบืคน้จากฐานขอ้มลูของหอ้งสมุดอื่นๆ ผา่น Z39.50  จากระบบงาน Horizon และ 
Import  ขอ้มลูในรปูแบบ US-MARC รายการทีต่อ้งการไปยงังาน Cataloging  เพือ่บนัทกึเขา้สู่
ระบบฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุไดท้นัท ี           

 
4 ระบบควบคมุการยืม-คืน (Circulation Module) 
 

4.1  คณุสมบติัโดยทัว่ไป 
4.1.1 สามารถทาํงานการยมื-คนืไดอ้ย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ โดยการใช ้ Barcode ในกรณี

จาํเป็น สามารถทาํการบนัทกึขอ้มลูเพิม่เตมิได ้
4.1.2 สามารถกาํหนด วนัและเวลา เปิด-ปิดบรกิารของหอ้งสมดุลว่งหน้าได ้  
4.1.3 การกาํหนด Parameter ของระบบมคีวามยดืหยุน่มากและสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัหอ้งสมดุแต่ละประเภท ทัง้หอ้งสมดุเดีย่ว หอ้งสมดุทีม่สีาขาหรอืหอ้งสมดุคณะ  
เพือ่ใหร้ะบบสามารถควบคมุการยมื-คนืของหอ้งสมดุคณะซึง่แต่ละหอ้งสมดุมกีลุ่มสารสารเทศ
ของตนเองทีเ่ป็นอสิระมกีฎระเบยีบในการใหย้มืแตกต่างกนั  วนัและเวลาเปิดทาํการแตกต่างกนั 
ได ้

4.1.4 เทอรม์นิอลทีใ่หบ้รกิารยมื-คนืสามารถสลบัไป-มาระหวา่งทัง้ 2 งาน โดยใชฟ้งักช์ัน่คยี ์
4.1.5 มรีะดบัของ Security สาํหรบัเจา้หน้าที ่ในกรณีทีจ่าํเป็นตอ้งทาํการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูการ

ยมื-คนื และหากวา่ขอ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูสาํคญั  จะมรีะบบรกัษาความปลอดภยั โดยผูท้ีส่ามารถ
แกไ้ขได ้ตอ้งมรีหสัผ่าน ( Password) 

 
4.2 การยืม-คืน (CHECKIN-CHECKOUT) 

4.2.1 สามารถเกบ็ระเบยีนการยมืของแต่ละคนไดถ้กูตอ้ง และสามารถบอกจาํนวนการยมืรวมทัง้หมด
ของสมาชกิผูใ้ชบ้รกิารแต่ละคนได ้

4.2.2 ในกรณีทีม่กีารใชร้ะบบมากกวา่ 1 หอ้งสมดุ (location) เจา้หน้าทีส่ามารถกาํหนดเงือ่นไขการ
คน้เฉพาะสมาชกิทีล่งทะเบยีน ณ หอ้งสมดุนัน้ๆ หรอืคน้รายชือ่สมาชกิจากทัง้ฐานขอ้มลูได ้



4.2.3 แสดงชือ่และประเภทของสมาชกิบนหน้าจอยมื 
4.2.4 สามารถเตอืนไมใ่หย้มืหรอืยมืใหม ่(Renewal)  ในกรณีทีม่กีารยมืเกนิกาํหนด หรอืตอ้งชาํระ

คา่ปรบั หรอืหนงัสอืเกนิกาํหนดสง่และยมืต่อไมไ่ด ้
4.2.5 สามารถยมืต่อใหม ่ไดท้ัง้จากหน้าจอยมื และหน้าจอคนื 
4.2.6 สามารถแสดงรายการสิง่พมิพโ์ดยยอ่ พรอ้มวนักาํหนดสง่บนจอภาพหลงัจากทีไ่ดม้กีารยมืหรอื

ยมืต่อใหม ่
4.2.7 สามารถแจง้เงือ่นไขขอ้ยกเวน้ต่างๆ ในขณะทีม่กีารยมืได ้ เช่น หนงัสอืสาํรอง หนงัสอืของ

หอ้งสมดุอื่น เป็นตน้ 
4.2.8 สามารถกาํหนดระยะเวลาการยมืใหแ้ตกต่างกนัได ้ ตามระดบัของผูย้มืและประเภทของเอกสาร 
4.2.9 สามารถคาํนวณคา่ปรบักรณีสง่คนืเกนิกาํหนด โดยอตัโนมตั ิ
4.2.10 ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้จง้หนงัสอืหาย สามารถทาํรายการหนงัสอืหายไดจ้ากหน้าจอยมื และสัง่ปรบัได้

ทนัท ี
4.2.11 ในกรณีทีย่งัไมม่กีารสัง่ปรบัรายการหนงัสอืหาย หรอืหนงัสอืทีเ่กนิกาํหนดสง่เป็นระยะเวลานาน

มาก จนระบบแจง้เป็นหนงัสอืหาย สามารถกาํหนดใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงรายการเหลา่น้ีใน
หน้าจอรายการหนงัสอืยมืออกได ้

4.2.12 สามารถลบหน้าจอรายการยมื หรอืรายการคนืทีค่า้งอยู่ของผูใ้ชค้นก่อนได ้โดยมปีุม่ Clear ทัง้
ในหน้าจอยมืและคนื เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการอ่านขอ้มลูการยมืไปทีผู่ใ้ชค้นก่อน 

4.2.13 สามารถออกใบเตอืนการยมืเกนิกาํหนด รายการจองของสมาชกิ รายการค่าปรบั ไดท้ัง้แบบ 
hardcopy หรอื e-mail 

4.2.14 เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุสามารถใหร้ะบบออกใบเรยีกหนงัสอืคนืก่อนกาํหนดได ้ ในกรณีทีม่คีวาม
ตอ้งการใชห้นงัสอืเลม่ใดเลม่หน่ึงเป็นกรณีพเิศษ แต่หนงัสอืเล่มนัน้ไดถ้กูยมืออกไป และยงัไม่
ถงึกาํหนดคนื (Recall) ไดท้ัง้แบบ hardcopy หรอื e-mail 

4.2.15 การคาํนวณค่าปรบัในกรณีการสง่คนืเกนิกาํหนดสามารถทาํไดโ้ดยอตัโนมตั ิเมือ่มกีารสง่คนื
และ สามารถปรบัปรงุอตัราคา่ปรบัได ้

4.2.16 มรีะบบ Fast Entry Check-out  เพือ่ใชส้าํหรบัลงขอ้มลูโดยยอ่ทีง่านยมื-คนืเพือ่ใหส้ามารถทาํ 
Check-out รายการวสัดุทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชง้านเรง่ด่วน โดยไมต่อ้งผา่นงานวเิคราะห์
สารสนเทศ 

4.2.17 สามารถเลอืกใหร้ะบบสัง่พมิพ ์ Slip สาํหรบัแสดงรายการทีย่มื  - คนื การชาํระคา่ปรบั  หนงัสอื
จอง  หนงัสอืสง่สาขา ฯลฯ   

4.2.18 ในกรณีทีส่มาชกิมบีลอ็ก (Block) ใดๆ คา้งอยูก่บัหอ้งสมดุ เชน่รายการยมืเกนิกาํหนด รายการ
คา่ปรบั รายการจอง เป็นตน้ สามารถกาํหนดใหร้ะบบจดัเรยีงรายการเหล่าน้ีตามวนัทีท่ีบ่ลอ็ก
ถกูสรา้งขึน้ หรอืตามกลุม่ของบลอ็กทีห่อ้งสมดุจดัลาํดบัการแสดงไวไ้ด ้และระบบยงัแสดง CKO 
Location สาํหรบัรายการนัน้ๆ ดว้ย เพือ่กรณีทีม่กีารใชร้ะบบกบัหลายหอ้งสมดุ เจา้หน้าทีจ่ะได้
ทราบวา่รายการนัน้ๆ ถูกยมืออกมาจากหอ้งสมดุใด 

4.2.19 การ CHECK -IN สามารถทาํได ้7 กรณี คอื 
(1) Normal Checkin ที ่Circulation 
(2) Book-drop Check-in 



(3) Reset Date-Time (ลดหยอ่นคา่ปรบั) ซึง่ตอ้งม ีPassword 
(4) Excempt Charge (ยกเวน้คา่ปรบั) ซึง่ตอ้งม ีPassword 
(5) Inhouse Use สาํหรบัรายการทีใ่หย้มือ่านเฉพาะภายในหอ้งสมดุ 
(6) Damaged Mode สาํหรบัการคนืหนงัสอืทีผู่ใ้ชท้าํชาํรดุ  
(7) Renewal mode สาํหรบัการยมืหนงัสอืต่อ 
 

4.3 ข้อมลูสมาชิก ( BORROWER RECORDS ) 
4.3.1 สามารถกาํหนดสมาชกิออกเป็นประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมได ้ 
4.3.2 สามารถเรยีกคน้ระเบยีนผูย้มืไดจ้าก  ชือ่-นามสกุล เลขประจาํตวัหรอื Barcode 
4.3.3 สามารถทาํสาํเนาขอ้มลูสมาชกิได ้ในกรณีทีส่มาชกิใหม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสมาชกิเก่า ทัง้น้ีทาํ

ใหส้ะดวกรวดเรว็ในการพมิพข์อ้มลูทีซ่ํ้ากนับางอยา่ง เชน่ ทีอ่ยู ่เป็นตน้ 
4.3.4 เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุสามารถลบขอ้มลูของสมาชกิคนใดคนหน่ึงทิง้ได ้แต่หากสมาชกิผูน้ัน้มกีาร

ยมืหนงัสอืหรอืมภีาระผกูพนัอยูก่บัหอ้งสมดุ ระบบจะเตอืนใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งสมดุทราบและไมท่าํ
การลบขอ้มลูของสมาชกิผูน้ัน้ออกไป 

4.3.5 เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุสามารถกาํหนดวนัหมดอายสุมาชกิหรอืต่ออายุใหใ้หม่  ในกรณีสมาชกิที่
หมดอาย ุนําบตัรเก่ามาขอยมืหนงัสอืเจา้หน้าทีห่อ้งสมุดสามารถต่ออายุ หรอืทาํการยกเลกิได้
ทนัท ี

4.3.6 สามารถทาํรายชือ่ของรายการทีย่มืออกในปจัจุบนั  ยมืเกนิกาํหนด และการจองของผูย้มืได ้ 
โดยใหร้ายละเอยีด เชน่  ชื่อเรือ่ง วนัทีย่มื  และวนักาํหนดสง่ 

 
4.4 ข้อมลูวสัดหุ้องสมดุ ( ITEM RECORDS ) 

4.4.1 ระเบยีนการยมืสามารถแยกรายการวสัดุในหอ้งสมดุไดว้า่ เป็นโสตทศันวสัดุ หรอืหนงัสอื 
4.4.2 สามารถสรา้งรหสัสถานภาพของวสัดุได ้ เชน่  หาย  ไมค่รบ  ชาํรดุ 
4.4.3 สามารถจดัทาํรายชือ่ของวสัดตุ่าง ๆ  โดยการแบง่ตามกลุ่มสารสนเทศ เป็นตน้ 
4.4.4 ในกรณีทีห่อ้งสมดุมสีาขายอ่ยแยกออกไป การยมื-คนืรายการสือ่ทกุประเภทสามารถ ทาํการยมื

หรอื สง่คนืทีส่าขาใดๆกไ็ด ้โดยระบบจะทาํการ Update ขอ้มลูแบบ On-line เพือ่สามารถทราบ
ถงึ สถานะของสือ่รายการนัน้ๆไดท้นัท ี

4.4.5 สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มลูวสัดุหอ้งสมดุเป็นกลุ่มได ้ในกรณีทีต่อ้งการแกไ้ขสถานภาพเลม่ เช่น 
หนงัสอืสง่ซ่อม เป็นตน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแกไ้ขจากงานวเิคราะหฯ์ (Cataloguing module) 
รวมถงึในกรณีทีต่อ้งการเปลีย่น collection, item type, location ดว้ย โดยใชฟ้งักช์นั Item 
Group Editor ทัง้นี้สามารถกาํหนดสทิธิใ์นการเขา้ใชฟ้งักช์นันี้ใหก้บัเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนได ้

4.4.6 ในกรณีของหนงัสอืแจง้หาย สามารถกาํหนดใหแ้กไ้ขเป็น staff only item ไดโ้ดยอตัโนมตั ิเพือ่
รายการเหลา่นี้ จะไมป่รากฏในหน้าจอแสดงรายการบน HIP 

 
4.5 การจอง ( HOLDS ) 

4.5.1 สมาชกิผูใ้ชบ้รกิารสามารถจองหนงัสอืไดผ้า่น HIP ในลกัษณะของ Online  



4.5.2 สามารถทาํการขอจองสือ่ประเภทต่างๆ ไดโ้ดยเลอืกเลม่ทีต่อ้งการไดท้นัท ี
4.5.3 เมือ่มกีารจองเกดิขึน้ เจา้หน้าทีส่ามารถทีจ่ะขอดขูอ้มลูการจอง เชน่ จาํนวนและชื่อผูจ้องพรอ้ม

ขอ้มลู ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ และ สามารถออกรายงานดงักล่าวได ้
4.5.4 เจา้หน้าทีส่ามารถกาํหนด Parameter สาํหรบัการจองได ้ตามกฎของหอ้งสมดุแต่ละแหง่ 
4.5.5 สามารถพมิพร์ายชือ่ผูจ้องทีก่าํลงัรอหนงัสอืได ้
 

4.6 รายงานทางสถิติ ( STATISTICAL REPORTS ) 
4.6.1 รายละเอยีดของสถติกิารยมื 
4.6.2 สามารถจดัทาํสถติทิีจ่าํเป็นสาํหรบัการตรวจสอบประจาํวนั 
4.6.3 รายชือ่หนงัสอืจอง 
4.6.4 รายงานสาํหรบัรายการสือ่ทีส่ง่คนืเกนิกาํหนด 
 

5 ระบบงานเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส ์( HIP : Horizon Information Portal ) 
 

5.1 สามารถทาํงานเป็น Gateway ระหวา่ง HTTP ซึง่เป็นตน้แบบของ Web กบั Z39.50 ซึง่เป็นตน้แบบของ
โปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

5.2 สามารถใช ้Web browser ประเภทใดกไ็ด ้ทีส่ามารถสบืคน้ Z39.50 compliant database เชน่ Internet 
Explorer เป็นตน้ 

5.3 เป็นระบบสบืคน้ขอ้มลูทีผู่ใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มลูไดต้ลอดเวลา โดยไมจ่าํกดัเวลาและสถานที ่ 
5.4 เป็นระบบ Multiple electronic resource สามารถคน้ขอ้มลูไดห้ลายๆ แหลง่ขอ้มลู โดย ผูใ้ชส้ามารถสบืคน้

ขอ้มลูหลายฐานขอ้มลูไดใ้นเวลาเดยีวกนั จากการคน้ครัง้เดยีว โดยทีฐ่านขอ้มลูเหลา่น้ีจะเป็นฐานขอ้มลู
จากระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิดกไ็ด ้ทีม่ตีน้แบบ Z39.50 และระบบจะแสดงผลของการสบืคน้ใหท้ราบวา่ 
พบรายชือ่หนงัสอืทีต่อ้งการจาํนวนเทา่ใด จากแต่ละฐานขอ้มลู ซึง่เรยีกวา่ Broadcast Searching (ผูด้แูล
ระบบสามารถกาํหนดการเชือ่มโยงฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง) 

5.5 มเีมนูในการสบืคน้ไดม้ากหลายทาง ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้เชน่ Basic Search, Advance Search, 
Power Search, General Search (Quick Search) 

5.6 สามารถแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นมลัตมิเีดยีได ้ไม่วา่จะเป็น เพลง ภาพยนตร ์รปูภาพ หรอื ขอ้มลูแบบ full text ได ้
โดยกาํหนดขอ้มลูเหลา่น้ีไวใ้น tag 856 ของฐานขอ้มลูหลกัตามมาตรฐานการลงรายการแบบ US-MARC 

5.7 ผูใ้ชส้ามารถขอจองหนงัสอืเลม่ทีต่อ้งการได ้ โดยใสเ่ลขบารโ์คด้สมาชกิ และ เลข Pin number  
5.8 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบขอ้มลูสว่นตวัได ้ไมว่า่จะเป็น รายการหนงัสอืทีย่มืออก รายการหนงัสอืทีข่อจอง 

รายการหนงัสอืทีเ่กนิกาํหนดสง่ รายการคา่ปรบั เป็นตน้ และผูใ้ชย้งัสามารถแจง้ใหห้อ้งสมดุทราบไดใ้น
กรณีทีท่ีอ่ยูไ่ม่ถกูตอ้ง รวมถงึการเปลีย่นหมายเลข Pin Number ไดต้ามตอ้งการ นอกจากนี้ ผูใ้ชย้งั
สามารถยมืต่อหนงัสอืเองได ้(ถา้หอ้งสมุดอนุญาต) และทราบจาํนวนครัง้ทีไ่ดย้มืต่อไปแลว้ของหนงัสอืแต่
ละรายการดว้ย 

5.9 หอ้งสมดุสามารถดสูถติกิารสบืคน้ HIP ในแต่ละวนั แต่ละเดอืน แต่ละปี  และสถติกิารเขา้ตรวจสอบขอ้มลู
ของสมาชกิได ้


