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Circulation Module Activity
Circulation Module มีการทางานในระบบ Sierra ดังนี ้ :1. การใช้ งานที่ Circulation กาหนดตามสิทธิ์สาหรับบุคลากรทัว่ ไป
 Web Collection Development reports ทารายงานสถิติจากระบบ
 Circulation statistics ดูสถิติที่ Web Management Reports
 Create lists of records ประมวลข้ อมูลจากระบบ
 Create statistical reports ประมวลสถิติจากระบบ
 Circulation financial functions เพิม่ เงินค่าปรับในระบบ (Add a fine)
 Holds management ทารายการจองหนังสือ
 Mark an item as lost ทารายการหนังสือแจ้ งหาย
 Examine fines paid file ดูรายละเอียดการเก็บเงิน
 Authorized to chkin billed items รับคืนหนังสือสถานะ Billed
 Override hold blocks ทาจองที่ไม่ตรงตามกฎ เช่นอนุญาตให้ จองได้ มากกว่า 3 เล่ม
 Waive fines ยกเลิกค่าปรับ
 View patron record in check-out ดูข้อมูลหนังสือที่ยืมออก
 Collect fines เก็บเงินค่าปรับ
 Override check-in date เปลี่ยนแปลงวันส่งคืน
 Override due date รับคืนย้ อนหลัง
 Override patron blocks อนุญาตให้ ยืมกรณีที่กฎไม่อนุญาต เช่น ให้ ยืมหนังสืออ้ างอิง ให้
จองได้ มากกว่า 3 เล่ม ให้ ยืมได้ มากกว่าสิทธิ์ ให้ ยืมแม้ ไม่ได้ ต่ออายุสมาชิก ฯลฯ
 View bibliographic records ดูระเบียนบรรณานุกรม
 View item records ดูระเบียนฉบับ
 Update item records ปรับปรุง/แก้ ไขระเบียนฉบับ
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้
 View summary list ดูข้อมูลระเบียนฉบับทังหมด
 View patron records ดูข้อมูลระเบียนสมาชิก
 Create patron records สร้ างระเบียนสมาชิก
 Update patron records ปรับปรุง/แก้ ไขระเบียนสมาชิก
 View items checked out to a patron ดูข้อมูลระเบียนฉบับที่ถกู ยืม
 View Fines Paids ดูรายละเอียดการเก็บเงินค่าปรับ
2 . Workflow ของ Sierra : Circulation
Assigned functions:
 Checkout (Circulation Desk)
 CHECK-IN (NO PATRON)
 Search / Holds
 Renew (No Patron)
 View Outstanding Holds
 Clear Expired Holds and Holdshelf
 High-Demand Holds
 Notices
 Fines Paid
 Count Use - Portable Reader
 Count Use - Item Use 3
 Count Use - Internal Use
 Count Use - Copy Use
 Merge Duplicate Patron Records
 Course Reserves
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 Offline File Processing
 Rapid Update
 Create Lists
 Statistics
 Data Exchange
 Globally Purge Fines
 Delete Records
**การจะได้ สิทธิ์การทางานฟั งชัน่ ใด ขึ ้นกับผู้บงั คับบัญชาเป็ นผู้อนุญาต
3. การใช้ งานจริงของระบบงานย่อยในโมดูลที่ Circulation Module รับผิดชอบดูแล
 สร้ างกฎการยืมในระบบ (Loan Rules)
 กาหนดระเบียบการยืมในระบบ (Patron Blocks)
 เชื่อมโยงกฎการยืมกับระเบียนสมาชิกและระเบียนฉบับ (Loan rule determiner)
 สร้ างข้ อมูลการรับหนังสือจอง (Hold Pickup Locations)
 กาหนดวันหยุดในระบบ (Day closed)
 บริการยืม-คืน
 การทารายการยืมต่อ
 บริการจองหนังสือ
 ตรวจสอบข้ อมูลการจองหนังสือ
 เคลียร์ สถานภาพหนังสือจอง/การจองหนังสือ
 การแจ้ งเตือนจากระบบ ดูแลข้ อความส่งแจ้ งเตือน การเตือนทางเมล ปั ญหาไม่ได้ รับแจ้ งทาง
เมล
 การทวงหนังสือจากระบบ การส่งเมล การขอความช่วยเหลือห้ องสมุดอื่น
 การทารายการหนังสือสูญหาย
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 การกาหนดเงินเข้ าระบบ (Add charge)
 การเก็บเงินจากระบบ เช่น ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมจัดเตรี ยมทรัพยากร ฯลฯ
 การสแกนสถานภาพหนังสือก่อนเก็บขึ ้นชัน้
 การเก็บสถิติการใช้ ภายในห้ องอ่าน
 การทาระเบียนหนังสือสารอง
 การสารวจข้ อมูลจากระบบ (Review File)
 การเก็บสถิติบริการยืม-คืนจากระบบ (ข้ อมูลปฐมภูมิ)
4. ผลการดาเนินงานหลักที่ได้ Circulation Module รับผิดชอบดูแลมา
 รณรงค์/ตรวจสอบลดความซ ้าซ้ อนของระเบียนสมาชิก ตามข้ อกาหนด 1 คน 1 ระเบียน
 พัฒนาและดูแลการแจ้ งเตือนผ่านระบบ (Notice)
 ลดปั ญหาไม่ระบุชื่อห้ องสมุดเจ้ าของระเบียน Home lib = None
 ลดปั ญหาหนังสือสถานะส่งต่อจากห้ องสมุดที่รับคืนยังไม่ได้ ส่งต่อห้ องสมุดเจ้ าของหนังสือ
 ลดปั ญหาหนังสือ/หนี ้ ติดค้ าง
 ลดปั ญหาระเบียนสมาชิกไม่กาหนดชื่อห้ องสมุดเป็ นรหัสตัวเลข (PCODE 3)
 ลดปั ญหาสิทธิ์สมาชิกสับสน ไม่เหมาะกับสถานภาพที่ถกู ต้ อง เช่น คนงาน สิทธิ์มากกว่า
อาจารย์
 กาหนดรหัสตัวเลขประจาห้ องสมุดใหม่ รหัสเดิมจัดแบ่งตามภาควิชา/สาขา/หลักสูตร แต่มิได้
ปรับปรุง เกิดปั ญหาในการนามาใช้ เนื่องจากภาควิชาชื่อซ ้าซ้ อนกัน/คล้ ายคลึงกัน เพิม่ เติมให้
ใกล้ เคียงกันยาก หรื อบางแห่งมิได้ นามาใช้ ห้ องสมุดส่วนมากใช้ แต่เพียงเลขรหัสชื่อหน่วยงาน
 ปรับปรุงประเภทผู้ใช้ บริการใหม่ (P Type) ลดความสับสนและการนามาใช้
 ปรับปรุงรหัสเลขประจาชันปี
้ /สถานภาพของนักศึกษา (PCODE 1)
 ปรับปรุงรหัสแสดงสถานภาพของระเบียนสมาชิก (PCODE 2)
 สร้ างเขตข้ อมูลใหม่ในระเบียนสมาชิก ได้ แก่ tag c เพื่อระบุเลขประชาชน
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 ปรับปรุงเขตข้ อมูลในระเบียนสมาชิก ได้ แก่ tag e เพื่อระอายุของบัตร/สัญญาจ้ าง
 จัดการแบ่งแยก/ข้ อตกลงในการบันทึกข้ อมูลในระเบียนสมาชิก
- Tag n งดการพิมพ์เครื่ องหมายคณิตศาสตร์ ใดๆ เนื่องจากมีผลในการแสดงออกในการส่ง
ข้ อความในเมลเตือน
- Tag n กาหนดให้ พมิ พ์ทงชื
ั ้ ่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษสาหรับคนไทย ชื่อชาวต่างชาติ
พิมพ์ตามบัตรสาคัญของมหาวิทยาลัย หรื อตามพาสปอร์ ต หรื อตามข้ อมูลการบันทึกใน
ทะเบียนนักศึกษา
- กาหนดให้ Tag a พิมพ์สาขาที่เรี ยน/ตาแหน่งบุคลากร ตามด้ วยชื่อหน่วยงานที่เรี ยน/
ทางาน
- Tag h เป็ นที่พกั /ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ตามภูมิลาเนา พิมพ์เรี ยงกันบน 1 บรรทัด ตัดคา
แสดงฐานะการปกครอง ได้ แก่ ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จังหวัด เพื่อลดภาระในการพิมพ์
หรื อเพิม่ เติม โดยยึดหลักว่า นับจากรหัสไปรษณีย์ถอยมาทางด้ านซ้ ายมือ 3 ตาแหน่ง คือ
ชื่อของ ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จังหวัด
- Tag t บันทึกหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่บคุ ลากรของ ม.มหิดล
- Tag

p

บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หรื อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานอื่นที่

นักศึกษาเป็ นบุคลากร
- Tag u รณรงค์ให้ ระบุสาขาวิชาหลังรหัสนักศึกษา และให้ มีรูปแบบสวยงาม สะดวกต่อการ
ตรวจสอบ
- Tag z รณรงค์ให้ พมิ พ์เมลที่ถกู ต้ อง และบันทึกให้ ได้ ทกุ เมลของสมาชิก
 ปรับปรุงระเบียบการยืมในระบบ (Patron Blocks)
 ปรับปรุงกฎการยืมในระบบ (Loan Rules)
 ลบระเบียนสมาชิกที่ไม่มีความต้ องการใช้ งาน ได้ แก่ จบการศึกษา ลาออก พ้ นสภาพพนักงาน
ฯลฯ
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 แก้ ปัญหาหนังสือยืมไม่ได้ (Non-circulating) ให้ แก่ห้องสมุด AD CL GJ IC LA LC MS MT
NS NSS PT RANS RS RV SI ฯลฯ
 กาหนดวันหยุดเพิม่ เติมให้ แต่ละห้ องสมุดตามที่ได้ รับแจ้ ง และหมัน่ ปรับปรุงตามข้ อมูลที่
ปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละปี
 สร้ างกฎการยืมหนังสือให้ แก่หนังสือ Location ใหม่
 สารวจสถิติบริการยืม-คืน ขันปฐมภู
้
มิในระบบส่งห้ องสมุดต่างๆ ตามที่ร้องขอมา ต่อมาเป็ น
พัฒนาส่งให้ ทกุ ห้ องสมุดและผู้เกี่ยวข้ อง
 ตอบปั ญหา ดูแลการบริการยืม-คืนทังเครื
้ อข่ายห้ องสมุด ม.มหิดล
 เผยแพร่ แนะนา Function My Account และ การยืมต่อทางอินเตอร์ เน็ต
 กาหนดสิทธิ์การทางานให้ กบั บุคลากรให้ หรื อบุคลากรที่จะเข้ ามาทางาน Circulation Module
ของแต่ละห้ องสมุดทังในเวลาท
้
าการและนอกเวลาทาการ
5. ปั ญหา อุปสรรคที่พบ ข้ อเสนอแนะหรื อแนวทางแก้ ไข
 ปั ญหาจากความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ ขาดสมาธิในการปฏิบตั ิงาน
 ปั ญหาจากการไม่รับรู้การเปลียนแปลง แนวทางปฏิบตั ิงานใหม่ ทังที
้ ่มีการประชุม ทบทวนการ
ทางาน เวียนแจ้ งทางเมล แจ้ งผ่านไลน์กลุ่ม ส่งเอกสารให้ อ่าน ฯลฯ
 ไม่ทางานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ด้ วยความเคยชิน หรื อ ขาดความรอบคอบ
 ผู้ดแู ล Circulation Module ต้ องหมัน่ ตรวจสอบ ใส่ใจ แนะนา ตักเตือน ว่ากล่าว โดยถือ
ประโยชน์ของงานเป็ นหลัก
 แม้ จะแนะนา สอนไปหลายครัง้ บุคลากรก็ยงั ไม่สามารถทางานได้ งานบางอย่าง เมื่อจาเป็ นก็
จะต้ องช่วยดาเนินการให้ เนื่องจากต้ องยึดประโยชน์ของหน่วยงานเป็ นหลักนัน่ เอง
 ผู้ดแู ล Circulation Module ต้ องใส่ใจดูแล ช่วยเหลือทุกห้ องสมุด ยึดประโยชน์ของหน่วยงาน
มิใช่ประโยชน์ของห้ องสมุดใดห้ องสมุดหนึง่
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ปั ญหำที่พบในงำนบริกำรจำกกำรปฏิบัตงิ ำนในระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Sierra
Circulation Module พบปั ญหาจากการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
หน้ ำจอ Sierra
1. หน้ า Check Out (Circulation Desk) ที่คาสัง่ Edit จะมีคาสัง่ ย่อย Copy เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้
คาสัง่ Search/Holds ไป-มา คาสัง่ Copy จะหายไปทัง้ 2 ทางเลือก
2. พื ้นจอสาหรับผู้ที่จอแบบสีเข้ ม (Half Dome) ความหนาของอักษรเมนูคาสัง่ เป็ นเส้ นขนาดเล็ก ทา
ให้ อ่านได้ ยาก
กำรรั บสมัครสมำชิก
1. นักศึกษาและบุคลากร ไม่ทราบว่าตนเองต้ องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยืมทรัพยากร
2. นักศึกษาและบุคลากร ไม่ทราบว่าตนเองต้ องสมัครสมาชิก ณ ห้ องสมุดใด
3. นักศึกษาและบุคลากร ไม่ทราบว่าเมื่อตนเองสมัครสมาชิกแล้ ว สามารถใช้ บริการได้ ทกุ ห้ องสมุด
ในเครื อข่าย ไม่ต้องสมัครทุกห้ องสมุดที่ไปใช้ บริการ
4. นักศึกษาและบุคลากร ไม่ทราบว่าตนเองควรสมัครสมาชิกโดยใช้ สิทธิ์ที่ให้ ประโยชน์สงู สุด
5. นักศึกษาและบุคลากรบางหน่วยงาน ไม่ทราบว่าตนเองมิต้องสมัครสมาชิกแล้ ว เพราะห้ องสมุด
สร้ างระเบียนสมาชิกจากข้ อมูลที่ได้ รับจากหน่วยงาน
6. ข้ อมูลในแบบสมัครสมาชิกที่ออกแบบไม่ตรงกับความเข้ าใจของผู้สมัคร
7. การรับข้ อมูลของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อนามาสร้ างระเบียนสมาชิก ยังได้ ไม่ครบถ้ วน ทันเวลา
กำรสร้ ำงระเบียนสมำชิก
1. ขาดการตรวจสอบทาให้ เกิดระเบียนซ ้าซ้ อน
2. การพิมพ์ไม่ถกู ต้ อง ทาให้ ไม่สามารถตรวจสอบความซ ้าซ้ อนได้
3. ข้ อมูลไม่ชดั เจน ไม่ครอบคลุม เจ้ าหน้ าที่มิทนั ตรวจสอบก่อนรับแบบสมัคร/หรื อติดตาม เพิม่ เติมเมื่อ
พบสมาชิก ทาให้ ระเบียนขาดข้ อมูลบางส่วน
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4.ห้ องสมุดบางแห่งไม่เห็นความสาคัญของข้ อมูล

เพื่อการติดต่อ/ตรวจสอบที่ครบถ้ วน ละเลย

ข้ อมูลบางส่วน เช่น ที่อยู่ รหัสนักศึกษา อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บาร์ โค้ ด ระยะเวลาจ้ างงาน ฯลฯ
กำรยืม
1. ห้ องสมุดผู้ให้ บริการไม่ทราบว่าเมื่อมีหนังสือกลุ่มใหม่ (New Collection) ต้ องแจ้ งข้ อมูลแก่
Circulation Module เพื่อเชื่อมกฎการยืมให้ ระบบทราบ เมื่อทาการยืมจึงยืมไม่ได้ ปรากฏ
ข้ อความปฏิเสธจากระบบ ตามภาพ

นอกจากนี ้ จะเกิดกับกรณีหนังสือระเบียนฉบับนัน้ มี I Type หรื อ ชื่อ Location ไม่ตรงกับกฎการ
ยืม ก็ไม่สามารถยืมผ่านระบบได้ เช่นกัน
กรณีมีการอนุญาตให้ ยืม โดยผ่านสิทธิ์ Override ก็จะยืมได้ เพียง 1 วัน หากเกินกาหนดจะมี
ค่าปรับวันละ 30 บาท/เล่ม/วัน ซึง่ อาจสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ยู ืม
2. การแจ้ งวันหยุดในระบบ (Day closed) ไม่ทนั ระยะเวลาที่ยาวที่สดุ ของระบบ จึงไม่สามารถข้ าม
วันหยุดที่กาหนดไปแล้ ว
3. ห้ องสมุดบางแห่ง

มิได้ ตรวจสอบการถึอบัตรสมาชิกกับผู้ที่มาหน้ าเคาน์เตอร์ เป็ นบุคคลคน

เดียวกันหรื อไม่ ทาให้ ผ้ ยู ืมละเลย ลืมเรื่ องนาบัตรสมาชิกติดตัว และ ต่ออายุสมาชิกเมื่อถึงกาหนด
4. ห้ องสมุดบางแห่งให้ สมาชิกยืมแบบข้ ามกฎเกณฑ์ทาให้ สมาชิกไม่สามารถทาการใดๆ ได้ ด้วย
ตนเองในโอกาสต่อไป เช่น การยืมต่อทางออนไลน์
5. ผู้ปฏิบตั ิงานไม่ตรวจสอบชื่อผู้ยืม กับ ชื่อที่ปรากฏในระบบเป็ นคนคนเดียวกันหรื อไม่ ทาให้ ทา
รายการยืมผิดคน
6. ผู้ให้ บริการไม่เข้ าใจกฎการยืม การใช้ ห้องสมุด ให้ ข้อมูลผู้ยืมผิด
7. เมื่อให้ บริการยืมหนังสือของห้ องสมุดอื่น ณ เคานเตอร์ ห้องสมุดอีกแห่งหนึง่ ไม่ได้ เคลียร์
สถานภาพ In transit ทาให้ ข้อมูลค้ างในระบบ
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กำรรั บคืน
1. ผู้รับคืนไม่สงั เกตเรื่ องค่าปรับที่เกิดขึ ้น ทาให้ ขาดการแจ้ งผู้คืน เขาจึงปฏิเสธในครัง้ ต่อไป ว่าครัง้
ก่อนที่เคยมานันเจ้
้ าหน้ าที่มิได้ แจ้ ง
2. หนังสือต่างห้ องสมุด เผลอเก็บเข้ าห้ องสมุดตนเอง ต่อมาหายาก/หาไม่พบ ทาให้ มีข้อมูลค้ างใน
ระบบ
3. รับคืนเล่มหนังสือ แต่มิได้ รับคืนในระบบ มีปัญหาหนังสือเกินกาหนด
4. ไม่ทวงถามวัสดุประกอบหนังสือที่ผ้ ยู ืมขอยืมออกไปพร้ อมหนังสือ
5. ผู้รับคืนไม่สงั เกตเรื่ อง In Transit ทาให้ บางครัง้ หนังสือของห้ องสมุดที่มีรหัส Location เหมือนรหัส
ห้ องสมุดของผู้ปฏิบตั ิงาน แต่เมื่อรับคืนกลับมีสถานภาพ In transit ก็ไม่ได้ จดั การแจ้ งปั ญหา นา
หนังสือขึ ้นชันต่
้ อไปเหมือนหนังสืออื่น เหตุที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากบางครัง้ มีรหัส Location ใหม่ ยัง
มิได้ เข้ าอยู่ใน Location Served หรื อ รหัสผู้ปฏิบตั ิงานกับรหัสของ Location ไม่สมั พันธ์กนั หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ทางานห้ องสมุดมากกว่า 1 แห่งแล้ วเกิดสับสนในการระบุรหัสเช้ าทางาน
กำรเก็บเงินค่ ำปรั บ
1. การใช้ ทางเลือก ‘รับคืนย้ อนหลัง’ เมื่อเก็บเงินค่าปรับมิได้ มาเก็บเงินที่ทางเลือก ‘Fines’ จานวนเงิน
จะไปรวมกับวันที่ย้อนหลังนัน้ ทาให้ ไม่มีข้อมูลปรากฏที่วนั ที่เก็บเงินจริง
2. เก็บเงินไม่ตรงกับระบบ ได้ แก่ชื่อผู้จ่ายเงิน จานวนเงิน เช่น มีการเปลี่ยนเวรกันทางาน ใช้ หน้ าจอที่
ค้ างอยู่ มิได้ ปิดหน้ าจอเดิม แล้ วเปิ ดหน้ าจอใหม่ เพราะต้ องการทางานให้ รวดเร็วกับจานวนผู้มารอ
คอยจะยืมหนังสือ
กำรจองหนังสือ
1. การจองในทางเลือกของเจ้ าหน้ าที่ ขณะนี ้เป็ นการจองแบบไม่เรี ยกคืน (Place Hold Without
Recall)

แต่ห้องสมุดอาจไปคลิกทางเลือกเรี ยกคืน เมื่อจะใช้ ทางเลือกนี ้ไม่แน่ใจว่าจะมีคาสัง่ ใด

ค้ างอยู่หรื อไม่ เนื่องจาก Function : Recall ยังมิได้ มีการรองรับจากระเบียบการใช้ บริการ จึงไม่
สามารถระบุในระบบได้
2. หนังสือจองจะรอผู้จอง 3 วันทาการหลังจากกลับเข้ าห้ องสมุด และต้ องมีการ Clear Expired
Holds and Holdshelf การจองจึงจะหมดอายุ หรื อเลื่อนการจองไปสู่คนจองคนต่อไป ข้ อมูลนี ้
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ผู้ใช้ บริการยังไม่รับรู้เท่าใดนัก

แม้ จะมีข้อความแจ้ งไว้ หน้ าการทารายการและหน้ าที่ทาการ

สมบูรณ์เสร็จสิ ้นแล้ ว หรื อปรากฏข้ อความในเมลแจ้ งเตือนรับเล่ม
3. หนังสือจองที่ผ้ จู องมายืมเล่มภายในวันที่หนังสือจองกลับเข้ าห้ องสมุด วันรุ่งขึ ้นจะไม่มีเมลจาก
ระบบแจ้ งให้ รับเล่ม เพราะหนังสือเปลี่ยนสถานภาพจากหนังสือจอง เป็ นหนังสือที่ถกู ยืม
4. หนังสือจองที่มีสถานภาพ ต้ องอยู่บนชันจอง
้
(ON HOLDSHELF) ถ้ าผู้จองขอยกเลิกการจอง
หนังสือนันจะมี
้ สถานภาพ In transit ต้ องมีการรับคืนผ่าน Function : CHECK IN หนังสือจึงจะมี
สถานภาพปกติ (CHK SHELVES)
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เขตข้ อมูล tag n, tag a, tag h, tag u, tag z ใน .p#
เขตข้ อมูล n บันทึกชื่อสมาชิก
ในการบันทึกชื่อสมาชิก ขอให้ เว้ น 1 ระยะระหว่างช่วงของชื่อหรื อชื่อ – สกุล กรณีชื่อในภาษาอื่น
ๆ ไม่ต้องกลับชื่อหรื อสลับชื่อกับนามสกุล หากมีเหตุไม่มนั่ ใจให้ ดกู ารพิมพ์ชื่อจากบัตรนักศึกษา/บัตรที่
หน่วยงานเป็ นผู้ออก หรื อ จากข้ อมูลทะเบียนนักศึกษา
ปั จจุบนั มีข้อตกลงร่วมกันให้ บนั ทึกทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ เพื่อให้ สืบค้ นข้ อมูลได้ สะดวก
ทัง้
2 ภาษา ห้ องสมุดใดใช้ ภาษาใดเป็ นหลักให้ บนั ทึกชื่อสมาชิกภาษาหลักนันเป็
้ นเขตข้ อมูลแรก
เนื่องจากในการต่ออายุการยืมทางอินเทอร์ เน็ตจะใช้ เขตข้ อมูลแรก เช่น
n
กัญจนพร ทับทิมเทศ
ชาวต่างชาติบนั ทึกตามที่เขานิยมใช้ /บัตรผ่านเข้ า-ออก/พลาสปอร์ ต/ทรัพยากรจากหน่วยงานของ
รัฐ ฯลฯ เช่น
n
May Mint Mo Ou
n
Mohammed Abdul Mohammed Sarker
n
Adam Tawadros Sahib
ไม่ ควรมีเครื่ องหมำยคณิตศำสตร์ ใดๆ เนื่องจำกมีผลต่ อกำรสืบค้ น ตามภาพ

และ การปรากฏชื่อที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ (Notice) ปรากฏตามภาพ
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เขตข้ อมูล a บันทึกชื่อสาขาวิชา/หลักสูตร/สถานที่ทางาน ตาแหน่ง/สถานะ เช่น
a บรรณารักษ์ $
หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ
a วิศวกรรมเครื่ องกล$
คณะวิศวกรรมศาสตร์
a แพทยศาสตร์ $
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
- อักษร $ (Line Break) จะช่วยให้ ระบบกาหนดการขึ ้นต้ นบรรทัดใหม่ให้ ไม่ควรใช้ การเว้ นวรรค
- ปั จจุบนั ภาษาไทยหากบันทึกข้ อมูลจานวนมาก ระบบไม่สามารถแสดงผลได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
- เขตข้ อมูลนี ้ ควรหลีกเลี่ยง เครื่ องหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น เครื่ องหมาย ( ) เครื่ องหมาย ,
- เขตข้ อมูลนี ้สร้ างมากกว่า 1 เขตข้ อมูลได้ ให้ เขตข้ อมูลที่สาคัญอยู่รายการแรก เช่นมีสถานภาพ
เป็ นบุคลากรต่อมาศึกษาต่อระบุใช้ สิทธิ์บคุ ลากรกาหนดให้ ที่ทางานอยู่เขตข้ อมูลแรก ชื่อสาขา
คณะ ที่ศกึ ษาต่อเป็ นเขตข้ อมูลรายการที่ 2 เช่น

การบันทึกเขตข้ อมูลนี ้ด้ วยภาษาไทยที่มีจานวนตัวอักษรมาก มีผลต่อการแสดงผลที่อยู่บนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Notice) จากระบบ ตามภาพ
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เขตข้ อมูล h บันทึกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ทงที
ั ้ ่พกั และภูมิลาเนา สามารถละคาแสดงฐานะการปกครอง
ว่า ตาบล อาเภอ จังหวัด แขวง เขต เนื่องจากเป็ นการบันทึกต่อเนื่องกัน และจบด้ วยรหัสไปรษณีย์ ทาให้
รับรู้ได้ ว่า รหัสไปรษณีย์นบั ย้ อนมา 3 ตาแหน่งจะเป็ นตาบล อาเภอ จังหวัด แขวง เขต เช่น
h หอพัก ม.มหิดล 10-110
h 43 ม.8 หนองแสงน้ อย หนองทุ่ม วาปี ปทุม มหาสารคาม 44120
อักษร $ (Line Break) จะช่วยให้ ระบบกาหนดการขึ ้นต้ นบรรทัดใหม่ให้
เขตข้ อมูลนี ้สร้ างมากกว่า 1 เขตข้ อมูลได้ กาหนดให้ เขตข้ อมูลที่สาคัญอยู่รายการแรก เช่น เดิมบ้ านอยู่
จังหวัดอื่นแต่มาเรี ยนหรื อทางานที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ วพักอยู่หอพักหรื อที่พกั อื่น เช่น

เขตข้ อมูล u บันทึกรหัสนักศึกษา ควรระบุอกั ษรแสดงคณะ สาขาวิชา และระดับปริญญา เช่น
u 5613003 EGME/B
u 5570565 LATH/B
u 5507049 MTRT/B
u 5637078 PHOH/M
u 5661198 MUID/U
u 5713009 EGME/B
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เขตข้ อมูล z บันทึก e-mail address บันทึกได้ หลายเมล์
แต่ละเมล์คนั่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค ( , ) ไม่ต้องเว้ นวรรคหลังเครื่ องหมาย เช่น
z kanjanaporn.tub@mahidol.ac.th,ptubtimtes1@yahoo.com
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กำรจัดกำรเขตข้ อมูล PCODE 2 ของ .P#
P CODE 2 ระบุสถานภาพของระเบียนสมาชิก เช่น e = ระเบียนเก็บเพื่อการตรวจสอบ เพราะมี
ปั ญหาหนังสือค้ างส่ง หนี ้ติดค้ าง ไม่สามารถลบระเบียนได้ โดยสามารถ Double Click ระบบจะปรากฏ
Pop-up ให้ เลือกข้ อมูล สามารถคลิกเลือกให้ เหมาะสมกับข้ อมูล ดังนี ้ คือ :-

- ไม่ต้องระบุค่า คือระเบียนปกติ
3 G DEGREE จบปริญญาโท/เอก
l LOST CARD แจ้ งบัตรหาย
u U DEGREE จบปริญญาตรี
1 RETIRED เกษี ยณอายุราชการ/เกษี ยณอายุการทางาน
0 NON MU STUDENT นักเรี ยน/นักศึกษา/ผู้อบรม จบหลักสูตร/ลาออก/ถูกคัดออก/ทิ ้งการ
เรี ยน/ไม่มาเรี ยน/ไม่อาจติดต่อได้
r RENEW MEMBER ต่ออายุสมาชิก
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e EXAMINE เก็บระเบียนไว้ ตรวจสอบ เช่นมีทรัพยากรค้ างส่ง มีประวัติไม่ดี จะเก็บประวัติไว้ เป็ น
ข้ อมูลตรวจสอบ การระบุค่า e จะช่วยในการทา Review File หาจานวนสมาชิกเป็ นจุดให้ สร้ าง
เงื่อนไข ไม่ต้องนาคนกลุ่มนี ้มานับรวม กับสมาชิกที่มีสถานภาพปกติ
2 UNEMPLOYED เลิกจ้ าง หมดสัญญา ลาออกจากงาน ไม่มาทางาน ไม่ผ่านงาน
j ILL-NON GOV U. เครื อข่ายบริการยืมระหว่างห้ องสมุดมหาวิทยาลัยไม่สงั กัดรัฐ
i ILL-GOV U. เครื อข่ายบริการยืมระหว่างห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
k ILL-NON ACAD เครื อข่ายบริการยืมระหว่างห้ องสมุดหน่วยงาน สถาบัน
กำรจัดกำรเขตข้ อมูล PCODE 2 จะมีกำรดำเนินงำน เมื่อข้ อมูลสมาชิกมีลกั ษณะ ดังนี ้
1. เมื่อมีการต่ออายุสมาชิก ให้ ระบุอกั ษร
r RENEW MEMBER แสดงการต่ออายุสมาชิก เมื่อขึ ้นเดือนใหม่ Circulation Module จะนาส่ง
ข้ อมูลแจ้ งจานวนผู้ต่ออายุสมาชิก และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อทบทวนตรวจสอบ
2. เมื่อสมาชิกจบภาคการศึกษา ให้ ระบุอกั ษร
3 G DEGREE จบปริญญาโท/เอก
u U DEGREE จบปริญญาตรี
3. เมื่อนักเรี ยน/นักศึกษาเตรี ยมอุดมศึกษา จบการเรี ยน ผู้อบรมจบหลักสูตร
นักเรี ยน/นักศึกษาลาออก/ถูกคัดออก/ทิ ้งการเรี ยน/ไม่มาเรี ยน/ไม่อาจติดต่อได้ /หมดสถานภาพ
0 NON MU STUDENT
4. เมื่อบุคลากร ถูกยกเลิกจ้ าง หมดสัญญา ลาออกจากงาน ไม่มาทางาน ไม่ผ่านงาน ไม่ต่อสัญญา
หมดสัญญาจ้ าง หมดโครงการ ฯลฯ ระบุค่า
2 UNEMPLOYED
5. เมื่อสมาชิกเกษี ยณอายุราชการ ให้ ระบุค่า
1 RETIRED
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6. เมื่อสมาชิกแจ้ งบัตรหาย ให้ ระบุอกั ษร
l LOST CARD บัตรหาย และ MBLOCK เป็ น ค่า l LOST LIB CARD จนกว่าจะมีบตั รทดแทน
แล้ วมาติดต่อก็เปลี่ยนค่าเป็ น – และปรับ MBLOCK เป็ นรหัส 7. หากต้ องการเก็บระเบียนไว้ ตรวจสอบ เช่นมีทรัพยากรค้ างส่ง มีประวัติไม่ดี ให้ ระบุ
e EXAMINE
8. หากไม่มีปัญหาใด เป็ นระเบียนปกติ ระบุเครื่ องหมาย -
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สิทธิ์สมำชิกมำจำกเขตข้ อมูลใด
สิทธิ์สมาชิกมาจาก P Type ในเขตข้ อมูล Fixed length field ของ .p#

สิทธ์ในการยืมทรัพยากร จะ

มาจากการกาหนด P Type ตามรายละเอียดในตารางนี ้

สิทธิ์แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี ้
1. สิทธิ์ ยืมทรัพยากร 10 เล่ม 10 วัน ได้ แก่
1 Below undergrad นักเรี ยน /ผู้ฝึกอบรมระยะสัน้
2 Undergrad นศ. ป ตรี
9 Temp Staff พนักงานสัญญาจ้ างครัง้ ละไม่เกิน 3 ปี / ลูกจ้ างชัว่ คราว /ลูกจ้ างโครงการ
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2. สิทธิ์ในการยืมทรัพยากร 15 เล่ม 15 วัน ได้ แก่
3 Master

นศ. ป โท

4 Dortorate

นศ. ป เอก

5 Medical student/Cert นศ.แพทย์ วุฒิบตั รแพทย์เฉพาะทาง
6 Grad Diploma

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

3. สิทธิ์ในการยืมทรัพยากร 20 เล่ม 20 วัน ได้ แก่
7 Faculty อาจารย์
8 Univ Staff/Admin ข้ าราชการ / พนักงานสัญญาจ้ างครัง้ ละ 3 ปี ขึ ้นไป
4. สิทธิ์ของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยอื่น
21 IC Undergrad นศ. ป ตรี IC
22 IC Faculty อาจารย์ IC
23 IC Faculty,part-time อาจารย์ IC Part time
24 IC Staff บุคลากร IC
66 IC Master นศ. ป โท IC
สาหรับ P Type 11-19 งดใช้ สารองสาหรับห้ องสมุดที่อาจจะกาหนดกฎการยืมต่างจากหอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
สาหรับ P Type 32-39 ยกเลิก เนื่องจาก LC ไม่มีกลุ่มหนังสือที่ให้ ยืมเฉพาะนักศึกษา/บุคลากรของ LC
ได้ ปรับเปลียนกลับไปใช้ P Type 2-9 แทน
ปั ญหำที่พบ
1.นักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง/การอบรมระยะสัน/หลั
้ กสูตรฝึ กอบรมของแต่ละคณะ/ภาควิชา/โครงการ
ต่างๆ หากเป็ นหลักสูตรระดับต่ากว่าหรื อระดับเดียวกับปริญญาตรี พิจารณาเห็นควรให้ ยืมทรัพยากร 10
เล่ม 10 วัน เลือกใช้ P Type 1 เป็ นการอบรมระยะเวลาหนึง่ ไม่ถึง 1 ปี
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ไม่ควรใช้ P Type 9 เพราะเวลาตรวจสอบ ติดต่องานทรัพยากรบุคคล จะไม่มีข้อมูล
ไม่ใช้ P Type 2 เนื่องจากเป็ น นศ.กลุ่มใหญ่ที่จะต้ องหาข้ อมูลอยู่เสมอ จานวนสถิติ การตรวจสอบจะมี
กลุ่มนี ้มาปะปน
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสูงกว่า 4 ปี ได้ แก่นศ.แพทย์ทกุ ประเภท นสพ. ทพ. นศ.เภสัชกร
หากพิจารณาเห็นควรให้ ยืมทรัพยากร 15 เล่ม 15 วัน เลือกใช้ P Type 5 ไม่ควรใช้ P Type 3 เพราะเวลา
ตรวจสอบ ข้ อมูลมาจากบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่ได้ ข้อมูลจุดนี ้
เมื่อต้ องการทราบข้ อมูลหรื อตรวจสอบ/ทาสถิติ จะได้ ไม่มีข้อมูลกลุ่มนี ้มาปะปน
3.ปั ญหานักศึกษาหลักสูตรสูงกว่าปริ ญญาตรี ไม่ใช่ปริญญาโท มาอบรมระยะเวลาหนึง่ มาฝึ กหัด ควร
ให้ ยืมทรัพยากร 15 เล่ม 15 วันได้ เลือกใช้ P Type 5
4.ผู้ช่วยวิจยั /นักวิจยั หากเป็ นผู้ช่วย/นักวิจยั ที่จ้างภายใต้ โครงการ /ผู้ช่วยอาจารย์ทาวิจยั โครงการ ควรใช้
P Type 9 หากเขามีความจาเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรจานวนมาก ให้ พดู คุยให้ เข้ าใจถึงความสาคัญของการ
ส่งคืนทรัพยากรแล้ ว ขยายจานวนเล่ม จานวนวันให้ เป็ นรายกรณี
5.ผู้ช่วยอาจารย์ กรณีอาจารย์เป็ นผู้จ้างเพื่อช่วยงาน ค่าตอบแทนจากโครงการ ควรให้ สิทธิ์ P Type 9
เนื่องจากระยะเวลาจ้ างงานไม่นาน มีผลในการติดตามหนังสือค้ างส่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ ค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัย มีสญ
ั ญาจ้ าง 3 ปี ขึ ้นไป ใช้ P Type 7
6.บุคลากรใหม่ ปี แรกจะใช้ P Type 9 และเปลี่ยน P Type 8 ในปี ต่อไปก็ได้
7.ผู้มาอบรม มาดูงาน มาโครงการแลกเปลี่ยน หากมีความจาเป็ นต้ องยืมหนังสือ ใช้ P Type 1
สำหรั บ P Type 11-19 สงวนไว้ เพื่อใช้ สำหรั บกำรยืมทีแ่ ตกต่ ำงจำก P Type 1-9
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กำรตรวจสอบห้ องสมุดเจ้ ำของหนังสือ กรณีหนังสือคืนต่ ำงห้ องสมุด
1.เมื่อสแกนรับคืน (Check in) จะปรากฏ Pop-up ข้ อความว่า
“ Item belongs at location …. . “ ดูที่คาว่า Location หลังคานี ้
จะปรากฏชื่อห้ องสมุดและมุมที่เก็บหนังสือ

ในที่นี ้คือ LICL ก็ทาการบันทึกไว้ ที่ตวั เล่ม เตรี ยมบรรจุซอง ระบุส่ง CL เตรี ยมรอคนขับรถมารับต่อไป
2.ต่อมาจุดที่สามารถตรวจสอบสถานภาพหนังสือ คือ FUNCTION Search/Holds ซึง่ จะพบชื่อ
Location และ สถานภาพ IN TRANSIT ตามภาพ

3.จุดตรวจสอบรายละเอียดของการรับคืนต่างห้ องสมุดในระเบียนหนังสือ มี ดังนี ้
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A ข้ อมูลบอกสถานภาพหนังสือเหนือเลขประจาระเบียนฉบับ ( . I # )
B Status จะปรากฏอักษร t คือ In transit
C Tag M เป็ นข้ อความ ภาษาอังกฤษ ระบุข้อมูลการรับคืน วัน วัน เดือน ปี เวลา จาก initials หนึง่
ส่งคืนอีก location หนึง่

ตามภาพ
A

B

C

4. ก่อนจะนาหนังสือขึ ้นชัน้ สามารถตรวจสอบสถานภาพได้ ที่ FUNCTION Count Use-IUSE3 ตามภาพ
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กำรรั บคืนหนังสือที่ส่งคืนจำกห้ องสมุดอื่นกลับห้ องสมุดเจ้ ำของหนังสือ
สามารถใช้ Function : Check in เพื่อเปลี่ยนสถานภาพและลบข้ อความแสดงข้ อมูล In transit
ในระเบียนฉบับ หนังสือที่ผ้ ูใช้ บริ การนาไปส่งคืนห้ องสมุดอื่น เมื่อกลับมาถึงห้ องสมุดต้ องสแกนรับคืน
กลับเข้ าห้ องสมุดอีกครัง้ ที่แถบที่คาสัง่ Check In จากหน้ า FUNCTION : Check Out (Circulation Desk)

เมื่อคลิก OK ระบบจะเปลี่ยนสถานะหนังสือเป็ น CHK SHELVES ให้ โดยอัตโนมัติ พร้ อมข้ อความ
Intransit ใน Item record จะถูกลบพร้ อมกัน
หากยังไม่รับคืน จะพบชื่อผู้คืนและค่าปรับ
หากเป็ นหนังสือจอง แล้ วยังไม่ได้ รับคืน จะพบชื่อผู้จอง
หากรับคื นด้วย Check In (No Patron) จะไม่ชื่อผูค้ ื น ไม่เก็บข้อมูลที ่ LPATRON และ ชื ่อผูจ้ องมี ผลให้
ไม่มีขอ้ มูลให้ตรวจสอบย้อนหลังหากเกิ ดปั ญหาที ่ตอ้ งชี ้แจง
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Count Use-IUSE3 ช่ วยตรวจสอบหนังสือก่ อนนำขึน้ ชัน้
้ วยลด
การนา Function : Count Use-IUSE3 มาตรวจสอบสถานภาพหนังสือก่อนนาขึ ้นชันจะช่
ปั ญหาหนังสือที่มีสถานภาพไม่เหมาะสมในการให้ บริการ เช่น CHECK OUT / IN TRANSIT /LOST AND
PAID ฯลฯ เป็ นต้ น สามารถดาเนินการได้ โดยสแกนหนังสือ จากบาร์ โค้ ดหนังสือ จะปรากฏสถานภาพ
ต่างๆ ยกเว้ นสถานภาพที่พร้ อมขึ ้นชันจะไม่
้
ปรากฏ หลังจากดาเนินการครบทุกเล่มแล้ ว จะปรากฎจานวน
ที่สแกนตอนท้ ายกรอบ ให้ บนั ทึกสถิติการทางานด้ วยว่า ได้ ตรวจสอบหนังสือก่อนนาขึ ้นชันจ
้ านวนกี่เล่ม
ในครัง้ นัน้
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Function : Back Date
กรณีต้องการทราบว่าหนังสือนัน้ กาหนดคืนเมื่อใด เพื่อรับคืนย้ อนหลัง ดาเนินการ ดังนี ้
1.เลือก Function : Search/Holds ตำมภำพ

2.เลื อ กประเภทข้ อมู ล ที่ ต้ องการสื บ ค้ น เช่ น บาร์ โ ค้ ดหนั ง สื อ จะพบวั น ก าหนดคื น ตามภาพ

3.เลื อ ก FUNCTION : Check Out (Circulation Desk) จากนั น้ เลื อ ก ค าสั่ ง Check In แล้ วจึ ง เลื อ ก
Backdate
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4.เลือกวันที่ที่ต้องการย้ อนหลัง ตามภาพ

ขอให้ สงั เกตวันที่ด้านบนเป็ นวันที่ตามที่ต้องการ จากนัน้ คลิกคาสัง่ OK
5. ก่อนดาเนินการรับคืน สังเกตวันที่ปรากฏเหนือ Function : Backdate เป็ นวันที่ต้องการถูกต้ องก็
ดาเนินการรับคืน

เมื่อรับคืนแล้ วปรากฏค่าปรับ ห้ ามทาการเก็บค่าปรับในระบบที่จดุ นี ้ ให้ ทาการเก็บเงินในระบบ ที่ตาแหน่ง
Fines มิฉะนันจ
้ านวนเงิน จะถูกนาไปรวมกับวันที่เลือกมาเป็ นวันรับคืนย้ อนหลัง
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Check-in (No Patron)
เป็ นทางเลือก

สาหรับห้ องสมุดที่ต้องการรับคืนหนังสือแล้ วไม่ ต้องกำรประวัติการคืน ไม่มีการ

ทางานต่อเนื่องกับผู้คืน ณ เวลานัน้ เช่น ให้ รับผ่านคอมพิวเตอร์ แต่จะตรวจสอบข้ อมูลยากมาก

ทางเลือกนี ้จึงเหมาะสาหรับการตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ ให้ ผ้ คู ืนหนังสือดาเนินการด้ วยตนเองด้ าน
นอกห้ องสมุด ไม่มีการเก็บประวัติผ้ คู ืนที่ระเบียนฉบับ ฉะนันจะไม่
้
สารมารถทราบได้ ว่าใครเป็ นผู้คืน
หากหนังสือเล่มนันเป็
้ นการยืมครัง้ แรก ตาแหน่ง LPATRON จะมีค่า ‘ 0 ‘ ตามภาพ
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หากหนังสือเล่มนันมี
้ ผ้ อู ื่นเคยยืมมาก่อน ต่อมามีการใช้ ทางเลือกนี ้รับคืนหนังสือ ระบบยังคงเก็บ
ข้ อมูลผู้ที่เคยคืนก่อนหน้ านี ้ ไม่เก็บข้ อมูลคนที่คืนคนล่าสุด หากห้ องสมุดติดต่อทวงถามสิ่งใด ก็จะเป็ น
การติดต่อผิดคน

เช่นตัวอย่างในภาพนี ้ A เคยคืนหนังสือเมื่อวันที่ 8-04-2015 ต่อมา B มายืมต่อแล้ วส่งคืนเมื่อ 6-052015 ด้ วยทางเลือก check in (no patron) หากต้ องทวงถาม CD ทางถามหนี ้ติดค้ าง ฯลฯ ก็จะทวงผิด
คน

30

แนวปฏิบัตกิ รณีหนังสือหำย/ชำรุ ด
แนวปฏิบตั ิกรณีหนังสือหาย/ชารุด และมีค่าปรับเกินกาหนดด้ วย หอสมุดกลางมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1.ต้ องหาเล่มที่เหมือนเดิม ปี พิมพ์ใหม่กว่าได้ มาทดแทน + ค่าธรรมเนียม 200 บาท
2.กรณีหาเล่มที่มีเนื ้อหาเหมือนเดิมมาทดแทนไม่ได้

หาเล่มที่มีเนื ้อหาใกล้ เคียง แต่ปีพิมพ์ใหม่กว่ามา

ทดแทน+ ค่าธรรมเนียม 200 บาท
3.หนังสือที่ไม่ระบุราคา หาราคาหนังสือในเว็บไซต์หรื อใช้ ราคามาตรฐาน ให้ ทดแทนด้ วยหนังสือ หรื อ
ชดใช้ ด้วยเงินตามระเบียบ
4.กรณีมีค่าปรับเกินกาหนด บันทึกเลขบาร์ โค้ ดไว้ ก่อน ทาการรับคืน เก็บเงินค่าปรับเรี ยบร้ อยแล้ ว ทาการ
ยืมกลับเข้ าไปในระเบียนสมาขิก แล้ วจึงทารายการ Mark Lost Item เพื่อให้ รายการเก็บเงินปรากฏ 2
รายการใน Fine paids
5.กรณีถ้าเป็ นกรณีหนังสือชารุด/สูญหายไม่มีการเก็บค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ออกใบเสร็จโดยระบุเงิน
ที่เก็บเป็ นค่าธรรมเนียมจัดเตรี ยมทรัพยากร
กรณีมีการเก็บเงินค่าปรับเกินกาหนด การออกใบเสร็จรับเงิน จะระบุเป็ นค่าปรับหนังสือเกินกาหนด แยก
จากใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจัดเตรี ยมทรัพยากร จึงเป็ นการเก็บเงิน 2 รายการ
ทังนี
้ ้เพื่อให้ สะดวกต่อการตรวจสอบทางการเงิน และค่าปรับทัง้ 2 รายการนี ้ จะแยกสมุดใบเสร็จรับเงิน
แยกเล่มกัน
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กำรทำรำยกำร Mark Lost Items
หนังสือแจ้ งสูญหายหรื อชารุด ต้ องมีการจัดหามาทดแทน ชดใช้ พร้ อมค่าธรรมเนียมจัดเตรี ยม
ทรัพยากร เมื่อทดแทน/ชดใช้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ บนั ทึกข้ อมูลนันที
้ ่ระเบียนฉบับ เพื่อไว้ ตรวจสอบ
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Hold management
การทารายการจองคิวใช้ หนังสือต่อ ที่ Staff Mode สามารถระบุระเบียนได้ แม้ หนังสือนันจะไม่
้
มี
การยืมออก ก็สามารถดาเนินการได้ สามารถจองมากกว่า 1 เล่มของแต่ละระเบียนบรรณานุกรมได้
สามารถสลับลาดับการจองได้ ไม่จาเป็ นต้ องระบุวนั ที่ต้องการเล่มหรื อไม่ต้องการ
ถ้ าเป็ นการทารายการที่ชื่อสมาชิก ทาการจองด้ วยข้ อมูลหนังสือ
ถ้ าเป็ นการทารายการที่ชื่อเรื่ อง ทาการจองด้ วยชื่อสมาชิก
กำรทำรำยกำรจองคิวใช้ หนังสือต่ อที่ OPAC Mode
1. หนังสือมีสถานภาพ CHK SHELVES จะทารายการมิได้ ต้ องนาข้ อมูลมาให้ เจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการให้
2. ก่อนระบุการจองจะมีเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรจอง (Service condition) ให้ อา่ น คือ

3. หนังสือที่ต้องการจองถ้ าอยู่ในระเบียนบรรณานุกรมเดียวกัน แต่เป็ นเล่มที่ต่างกัน เช่น นว
นิยาย หรื อหนังสือที่มีจานวนมากกว่า 1 เล่มจบ ผู้จองจะไม่สามารถจองได้

ต้ องนาข้ อมูลให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการให้
4.ถ้ าผู้ใช้ บริการทารายการจองสาเร็จ จะมีข้อความ
Item Hold Request Result ........ successful.
และแจ้ งว่า หนังสือจะรอผู้จองที่ห้องสมุด 3 วัน
กรณีท่ ไี ม่ สำมำรถรั บหนังสือที่ห้องสมุดนัน้ ได้ ใช้ บริกำร Book Delivery เพื่อรั บหนังสือ
ต่ ำงห้ องสมุด
เมื่อคลิก Book Delivery จะมีแบบคาขอให้ ระบุการส่งหนังสือไปยังห้ องสมุดที่สะดวกรับเล่ม ใน
กรณีนี ้เท่ากับต้ องใช้ บริการเพิม่ อีก 1 บริการ
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5.บางครัง้ หนังสือจอง มีความเกี่ยวข้ องกับงาน Book Delivery ในกรณีที่
-เมื่อรับคืนต่างห้ องสมุด จะปรากฏชื่อผู้จอง ถ้ าเป็ นสมาชิกของห้ องสมุดเรา อาจจะติดต่อให้ เขา
มารับ และแจ้ งห้ องสมุดเจ้ าของหนังสือรับทราบว่าขอดาเนินการให้ ห้ องสมุดต้ องติดต่ อเพรำะระบบ
จะไม่ ทำงำน เพราะยังไม่เป็ นไปตามกระบวนที่ครบถ้ วน คือหนังสือถูกรับคืนที่ห้องสมุดเจ้ าของหนังสือ
แล้ ว จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ น
ON HOLDSHELF และในวันที่หนังสือเข้ าห้ องสมุดนัน้ ถ้ าผู้จองไม่มารับ วันรุ่งขึ ้นระบบจะส่งเมล Hold
Pick up แจ้ งให้ มารับเล่ม ถ้ ามิใช่สมาชิกของห้ องสมุด ขอให้ ส่งคืนห้ องสมุดเจ้ าของโดยด่วน แจ้ งที่ซองว่า
มีหนังสือจอง
หนังสือที่อยู่บนชันจอง
้
ON HOLDSHELF ภายใน 3 วันทาการนัน้ ถ้ าผู้จองมาแจ้ งยกเลิกการ
จอง ระบบจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ น In transit ต้ องสแกนรับคืนเข้ าชันหนั
้ งสือที่ Check In
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กำรลบระเบียนสมำชิก
การลบระเบียนสมาชิก มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1 บุคลากร เข้ าไปสารวจ ด้ วยการทา Review File นาชื่อมาตรวจสอบฐานข้ อมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล https://muhr.mahidol.ac.th/muprofile/info.php?n=1 หากไม่พบก็สืบค้ นเพิ่มใน
google หรื อ เว็บไซต์ของคณะ ที่หน้ าสืบค้ นข้ อมูลบุคลากร หากไม่พบ ก็ลบระเบียนออกจากระบบ
2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในแต่ละเดือนบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งรายงานผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมตั ิ
ปริญญาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาเดือน มาให้ ตรวจสอบ รายงานนี ้หอสมุดกลางจะได้ รับช้ า
กว่าห้ องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย บางห้ องสมุดได้ ตรวจสอบ บันทึกรหัส PCODE 2 เป็ นอักษร ‘ g’ และ
MBLOCK : b แล้ ว เมื่อตรวจพบไม่มีสิ่งใดติดค้ าง ก็ลบระเบียนออกจากระบบ หากมีสิ่งใดติดค้ างก็
ดาเนินการติดตามได้ ทางเมล ไลน์ โทรศัพท์ ระวัง !! อย่ ำลบระเบียนบุคลำกร สาหรับระเบียน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ก็ทา Review File นาข้ อมูลมาตรวจสอบที่ http://10.2.3.7/mis/home.aspx
หากพบว่า ‘สาเร็จการศึกษา’ ‘พ้ นสภาพนศ.’ ก็ลบระเบียนออก
3 นักศึกษาปริญญาตรี ห้ องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลายแห่ง ได้ ดาเนินการตรวจสอบ และระบุ
อักษร ‘ u ‘ PCODE 2 และ MBLOCK : b เมื่อตรวจสอบแล้ วไม่พบมีสิ่งใดติดค้ าง ก็ลบระเบียนได้ กรณี
ไม่มีการตรวจสอบมาก่อน
จะดาเนินการสืบค้ นข้ อมูลนักศึกษาตามรหัสชันปี
้
ตรวจสอบที่
http://www.student.mahidol.ac.th/StudentList/StudentHeader.asp หากพบว่านักศึกษาลาออก พ้ น
สภาพ ศึกษาครบหลักสูตร ได้ รับเกียรตินิยม ก็ลบชื่อออกได้

35

View Item Records
View Item Records เป็ น Function ช่วยตรวจสอบข้ อมูลการยืม การยืมต่อ ประวัติการยืม การ
แจ้ งเตือน ฯลฯ ได้ หลายจุด ตามภาพ

จากคอลัมน์ด้านซ้ ายมือ
Copy ระบุว่าเป็ นฉบับที่เท่าใดของห้ องสมุดหนึง่ ใน 1 ระเบียนบรรณานุกรมนัน้
ICODE 1 ยังไม่ได้ กาหนด
ICODE 2 ถ้ าต้ องการปิ ดระเบียนฉบับ ระบุค่า ‘n’ กรณีหนังสือหาย ชารุด เกินกาหนดนาน หาเล่มไม่พบ
I TYPE กาหนดประเภทการยืมหนังสือ ใช้ เป็ นส่วนประกอบกาหนดสิทธิ์การยืม
PRICE ราคา หากไม่ระบุค่า เวลาทา Mark Lost Item ระบบจะระบุค่าที่ตงไว้
ั ้ คือ 1000/2000
OUT DATE วัน เวลาที่ยืมออก
DUE DATE วันกาหนดส่ง
PATRON# หมายเลขระเบียนสมาชิก หากต้ องการตรวจสอบคลิกดู จะพบรายละเอียด
จากคอลัมน์ส่วนกลาง
LPATRON สมาชิกคนล่าสุดที่คืน
LCHKIN วันที่คืนล่าสุด
# RENEWALS จานวนครัง้ ทีมีการยืมต่อ
# OVERDUE จานวนครัง้ ที่ระบบส่งเมลเตือนเกินกาหนดส่ง
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ODUE DATE วันที่ระบบแจ้ งเตือนต่ออายุการยืม หรื อ วันที่เมลเตือนเกินกาหนดส่ง
IUSE 3 ตัวเลขที่สแกนเข้ าระบบเพื่อใช้ ประโยชน์เรื่ องใดเรื่ องหนึง่
RECAL DATE วันเรี ยกคืนหนังสือก่อนครบกาหนด
TOT CHKOUT จานวนครัง้ ที่มีการยืมออก
จากคอลัมน์ด้านขวามือ
TOT RENEW จานวนครัง้ ที่มีการยืมต่อ
LOCATION จุดที่เก็บหนังสือในแต่ละห้ องสมุด
LOANRULE กฎการยืม
STATUS สถานภาพการใช้ หนังสือ
INTL USE การใช้ ภายในห้ องสมุด
COPY USE การใช้ ตวั เล่ม เช่น ถ่ายเอกสาร
IMESSAGE ข้ อความเตือนระหว่างการยืม-คืน
OPACMSG ข้ อความสาหรับ OPAC
ทุกเขตข้ อมูลของระเบียนฉบับ (.i#) คลิกเม้ ำท์ ขวำดูรำยละเอียด ดูประวัตกิ ำรยืมของระเบียน
ฉบับนี้
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Add money
Add money คือการเพิม่ รายการเก็บเงินเข้ าระบบ Sierra เพื่อให้ การบันทึกและส่งเงินจากรายงาน
เป็ นบัญชีเดียวกัน ด้ วยแถบคาสัง่ Add Charge การระบุรายการเก็บเงินควรเป็ นอักษรภาษาอังกฤษ
เนื่องจากจานวนอักขระภาษาไทยไม่อาจระบุได้ มาก รองรับได้ ไม่เกิน 100 อักขระ คานันควรเป็
้
นคาที่
รับทราบทัว่ กัน ได้ บนั ทึกรายการเก็บเงินบางรายการให้ เลือกที่แถบ Predefined Charges Table ดังนี ้
- Adjustment Charge ค่าปรับเพิม่ เติม
- Admission Charge ค่าเข้ าสถานที่/ห้ องสมุด
- Annual Fee ค่าบารุงสมาชิกรายปี
- Damaged ค่าเรี ยกเก็บทรัพยากรชารุด/เสียหาย
- Damages Fee ค่ามัดจาของเสียหาย
- Deposit ค่าประกัน
- Document Delivery บริการขอเอกสาร
- File Bibliography บริการส่งไฟล์บรรณานุกรม
- File Full Text บริการส่งไฟล์ฉบับเต็ม
- Interlibrary Loan ค่าบริการ ILL
- Internet Fee ค่าบริการอินเตอร์ เน็ต
- Member Card ค่าบัตรสมาชิก
- Membership Fee ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้ า
- Over Due Books ค่าปรับหนังสือนอกระบบ
- Over Due Serials ค่าปรับยืมวารสารเกินกาหนดนอกระบบ
- Photocopy ค่าถ่ายเอกสาร
- Printing B&W ค่าพิมพ์ผล ขาว-ดา
- Printing Color ค่าพิมพ์ผล สี
- Rental Charge ค่าเช่า
- Replacement Library Card บัตรสมาขิกทดแทนบัตรหาย
- Scanning สแกนเอกสาร
- Searching บริการสืบค้ นข้ อมูล
- Visitor Card ค่าบัตรบุคคลภายนอกหาย
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บางรายการยังไม่สามารถระบุจานวนเงินที่แน่นอนไว้ ในระบบ
สามารถระบุขณะทารายการ
รายการในแถบ Predefined Charges Table สามารถแก้ ไขได้ เพิม่ เติมได้ ที่แถบคาสัง่ Reason
กรณีตัวอย่ ำงกำรเก็บค่ ำบัตรสมำชิก เข้ ำระบบ Sierra
เริ่มที่คาสัง่ Fines ต่อมาคลิกคาสัง่ Add Charge แล้ วคลิกดูที่ Predefined

2

1

เลือกรายการ Member Card ซึง่ ระบุจานวนเงินไว้ แล้ ว หากมิใช่ ระบุตวั เลขใหม่แทนที่

เข้ าทางานด้ วยสิทธิ์ห้องสมุดใด location ที่เก็บเงินจะปรากฏขึ ้น
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View Fine
หลังจากมีการเก็บค่าปรับหนังสือเกินกาหนด หรื อเก็บเงินใดๆ เข้ าระบบ Sierra คาสัง่ View Fine จะ
ให้ ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้ การดู View Fine ที่ระเบียนสมาชิก คลิกเลือกเมนู Fines ด้ านบนของเมนูนี ้เลือก Fines
Paid เมื่อระบบ Load ข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ให้ คลิกที่รายการเก็บเงินแต่ละรายการ แล้ วคลิกเลือกคาสัง่ View Fine จะได้
ข้ อมูลตามภาพ ดังนี ้

ด้ ำนซ้ ำย Detail รายละเอียดรายการที่เก็บเงิน
Invoice
เลขลำดับที่ระบบ Sierra ออกใบแจ้งหนี้
Charge Type
ประเภทเงินที่ชำระ
Call Number
เลขเรียกหนังสือ
Author
ผู้แต่ง
Barcode
บำร์โค้ดหนังสือเล่มที่ชำระเงิน
Title
ชื่อเรื่องที่มีกำรชำระเงิน
Charge Location
Location หนังสือ/วัสดุที่ชำระเงิน
Statistic Group
ตัวเลขห้องสมุดที่มีได้รับเงิน
Checkout Date
วันยืมออก
Due Date
วันครบกำหนดส่ง
40

Assessed Date
Date Paid
Payment Status
Login

วันที่รับคืนหนังสือ/วัสดุ
วันที่ชำระเงิน
ลักษณะกำรจ่ำยเงิน จ่ำยครบถ้วน/บำงส่วน
จนท.ผู้เก็บเงินในระบบ

ด้านขวา Balance ข้อมูลเงินที่เก็บ
Item Charge
ค่ำหนังสือ/วัสดุ
Processing Fee
ค่ำธรรมเนียมจัดเตรียมทรัพยำกร/ค่ำธรรมเนียมดำเนินกำร
Billing Fee
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บเงิน (ปัจจุบันยังมิได้กำหนด)
Total
ยอดรวมที่จะต้องชำระ
Previous Paid
ยอดที่จ่ำยไว้เดิม
Amount Paid
ยอดที่ชำระทั้งหมด
Amount Due
ยอดที่ยังคงค้ำง
จุดที่จะดู View Fine ทำได้ทั้งที่ระเบียนสมำชิก และ Fines Paid
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STATISTIC GROUP MAINTENANCE
TERMINAL STATISTIC GROUP NAME LOCATION
1
20
LIAD
bad
40
LICR
bcr
2
3
60
LIEN
ben
4
61
LIENLP
enp
62
LIENLS
ens
5
6
80
LILC
blc
100 LIMT
bmt
7
8
120 LIMU
bmu
9
140 LINS
bns
160 LINU
bnu
10
11
161 LINU Selfcheck
bnu
12
180 LIRV
brv
13
200 LIPR
bpr
14
210 public login
?????
220 LIPY
bpy
15
16
240 LIRA
bra
17
241 LIRA Selfcheck
bra
18
243 LIRA Selfcheck-2
bra
19
242 LIRA Automatic gate
bra
20
260 LISC
bsc
21
261 LISC Selfcheck
bsc
280 LISI
bsi
22
23
281 LISI Selfcheck-out
bsi
24
282 LISI Selfcheck-in
bsi
25
300 LIRS
brs
26
320 LICL
cl
27
321 LICL Selfcheck
cl
28
340 LIIC
bic
29
360 LICF
bcf
30
380 LIKA
bka
42

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

TERMINAL STATISTIC GROUP NAME LOCATION
400
LIMG
bmg
420
LIUA
ua
440
LIVS
bvs
460
LINA
bna
480
LIGR
bgr
500
LIPT
bpt
520
LIGJ
bgj
540
LIGI
bgi
560
LINR
bnr
580
LISH
bsh
600
LIMS
bms
620
LICE
bce
LILA
bla
640
660
LIHP
bhp
680
LINSS
nss
690
LINSS Selfcheck
nss
700
LIVSK
vsk
720
LISB
bsb
740
LINSD
nsd
760
LIAM
bam
780
LISN
bsn
800
LICMI
cmi
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กำรสร้ ำงระเบียนสมำชิกใหม่ กรณีมีระเบียนสมำชิกเดิมอยู่แล้ ว
ในการสร้ างระเบียนสมาชิกใหม่ เมื่อสืบค้ นความซ ้าพบว่ามีระเบียนสมาชิกเดิม เราสามารถสร้ าง
ระเบียนสมาชิกใหม่ตามสถานภาพใหม่ได้ ด้วยคาสัง่ Edit> เข้ าสู่ระเบียนสมาชิก > จากเมนูคาสัง่ ด้ านบน
เลือกคาสัง่ Edit > จากนันเลื
้ อก คาสัง่ Copy record > เมื่อได้ ระเบียนใหม่มาแล้ ว สามารถเพิม่ ข้ อมูลใหม่
และ แก้ ไขข้ อมูลบางส่วนของระเบียนเดิม ตรวจทานเรี ยบร้ อย บันทึกข้ อมูล และแจ้ งหมายเลขระเบียน
เดิมมาที่ Circulation Module เพื่อลบออก การลบออกจะลดความสับสนว่าจะใช้ ระเบียนใด แต่ถ้ามี
ค่าปรับหรื อหนังสือค้ างต้ องดาเนินการให้ เรี ยบร้ อยก่อน แล้ วจึงสร้ างระเบียนใหม่ โดยมีวิธีการ ดังนี ้
1. เริ่มที่หน้ าแรกของ Circulation Module

2. จากหน้ าระเบียนสมาชิกหน้ าแรก สืบค้ นข้ อมูลด้ วยการใช้
อักษร n ตามด้ วยชื่อ
อักษร u ตามด้ วยรหัสนักศึกษา ตามภาพ
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หรื อจะใช้ หน้ าสืบค้ นชื่อสมาชิก (Find a patron) ด้ วยการคลิกแถบคาสัง่ Search ก็จะพบจุดให้
เลือกข้ อมูล เช่น n name เมื่อเลือกแล้ ว ให้ พมิ พ์ข้อมูลในกรอบข้ อความ แล้ วคลิกเลือกคาสัง่
Search ตามภาพ

45

3. เมื่อเลือกจุดที่จะสืบค้ นข้ อมูล พิมพ์ข้อมูล แล้ วได้ ข้อมูลที่ต้องการ

4. เลือกเมนูคาสัง่ Edit ด้ านบน แล้ วเลือกคาสัง่ ย่อย Copy Record ตามภาพ
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5. จะได้ ระเบียนใหม่ให้ ปรับปรุงข้ อมูล ตามภาพ
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6. ปรับปรุงข้ อมูลทุกจุดทังข้
้ อมูลจากัดความยาวด้ านบน (Fixed Length Field) และข้ อมูลไม่จากัด
ความยาว (Variable Length Field) ด้ านล่าง หากนักศึกษาคนนี ้เดิมอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทา
บัตรสมาชิกกับหอสมุดกลาง ต่อมาทางานเป็ นวิศวกรที่สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จะ
ปรับปรุงข้ อมูลดังภาพ

จุดที่ปรับปรุง ได้ แก่
EXP DATE
PCODE 3
P TYPE 2
HOME LIBR
Tag a
เพิม่ Tax b / Tag x /Tag z /Tag t
สอบถามข้ อมูล Tag h / Tag p
หรื อข้ อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สุดท้ ายตรวจทานข้ อมูล บันทึกระเบียน (Save record) และ แจ้ งระเบียนเก่ามาเพื่อลบต่อไป
48

ปั ญหาภาษาไทยเขตข้ อมูล patron name
ชื่อสกุลสมาชิกคนไทย ที่มีจานวนตัวอักษรมีความยาวมาก จะแสดงออกเป็ นเครื่ องหมาย { ใน Fine
paids

กรณีที่ 1 ชื่อสกุลภาษาไทย ยาว ออกเป็ นเครื่ องหมาย {
กรณีที่ 2 ชื่อเรื่ องยาว อักษรที่อ่านไม่ได้ เช่น รายการสุดท้ าย กรรมและการเ{u0E2 กรณีนี ้เหมือนชื่อ
เรื่ องในอีเมลด้ วย

49

กรณีต่อมาไม่ปรากฏชื่อเรื่ อง เมื่อดูที่ คาสัง่ Fines > Fines Paid > View Fine ตามภาพล่างนี ้

จาก patron record คาสัง่ Fines > View itemผู้ยืมมีชื่อสกุลยาว ออกเป็ นเครื่ องหมาย {

50

ชื่อสกุลและชื่อหน่วยงานภาษาไทยที่ยาว จะอ่านได้ ไม่สมบูรณ์

สรุปว่าการดูชื่อ patron name ชื่อสกุลภาษาไทยที่ยาว ชื่อหน่วยงาน และ ชื่อเรื่ องภาษาไทยที่ยาว จะ
แสดงผลได้ ไม่สมบูรณ์
51

ในการสืบค้ นข้ อมูลสมาชิกข้ อมูลภาษาไทย จะไม่สามารถอ่านได้ ตามภาพ
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