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การต้ังค่าพ้ืนฐานและการก าหนดนโยบาย (ILL Policy setting) 
การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) ในส่วนของการ
ต้ังค่าพื้นฐานและการก าหนดนโยบาย เป็นงานท่ีใช้ในการควบคุมเงื่อนไขในการให้บริการ โดยผู้ดูแลระบบท่ี
ได้รับสิทธิ์ในการก าหนดนโยบาย ในการก าหนดเงื่อนไขการให้บริการจะขึ้นอยู่กับแต่ละห้องสมุดสมาชิก ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลสาขาห้องสมุด) 2) การก าหนดข้อมูลการ
เรียกใช้ Web services และ 3) การก าหนดนโยบายในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดตามประเภทการ
ให้บริการ 
 

1. การเข้าสู่ระบบ (Login) 
เข้าสู่เว็บไซต์ http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx (URL ส าหรับทดสอบการท างาน

ก่อนเปิดให้บริการผู้ใช้ท่ัวไป) เลือกเมนู  จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่  1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ การ login โดยผู้ดูแลระบบหรือบรรณารักษ์ผู้ให้บริการ ILL ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับสิทธิ์ เมื่อได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นผู้ดูแลระบบหรือได้รับสิทธิ์ในการจัดการรายการให้ยืม จากท่ีประชุมร่วมในส่วนของการให้บริการ 
ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 

 

จากภาพท่ี 1 กรอกอีเมล์รหัสผ่านท่ีก าหนดใช้ในการเข้าสู่ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและเลือก

ห้องสมุดท่ีสังกัด จากนั้นคลิกท่ี   ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน ดัง
ภาพท่ี 2 

http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx
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ภาพที่  2  แสดงผลการเข้าสู่ระบบครั้งแรกของผู้ดูแลระบบ 

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฎแถบเมนูในการใช้งานระบบ ILL ประกอบด้วย 1) ILL Policy 
Setting และ 2) ILL Request List ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที่  3  แสดงผลการเข้าสู่ระบบ 
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2. การต้ังค่าข้อมูลพ้ืนฐาน 
จากภาพท่ี 3 ให้คลิกท่ี   เพื่อท าการก าหนดค่าพื้นฐานของห้องสมุด จะปรากฎ

หน้าจอดังภาพท่ี 4 

 

ภาพที่  4 แสดงหน้าจอการก าหนดค่าพื้นฐานของห้องสมุด 

  จากภาพท่ี 4 หน้าจอประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่  
1) เมนูการท างาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย เมนู Basic data , เมนู Policies และ 

เมนู Manage Users 
2) ส่วนแสดงข้อมูลตามเมนูการท างาน 

 

2.1 การต้ังค่าข้อมูลพื้นฐาน (Information)  สามารถท าได้โดยคลิกท่ีเมนู  จะปรากฎ
หน้าจอให้ปรับปรุงข้อมูลดังภาพท่ี 5  

  

ภาพที่  5 แสดงหน้าจอการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุด 
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จากภาพท่ี 5 ผู้ดูแลระบบ ปรับปรุงข้อมูลได้ดังนี้ 1) ก าหนดภูมิภาคของห้องสมุด 2) การเปิด
ปิดการให้บริการยืมนระหว่างห้องสมุด 3) การก าหนดเงื่อนไขในการช าระค่าบริการ 4) การก าหนด
ประเภทการให้บริการ ILL (Request type  accept) และ5) เพิ่มรายละเอียดการช าระค่าบริการ 

เมื่อก าหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

2.2 การเพิ่มข้อมูลการติดต่อ (Contact) สามารถท าได้โดยคลิกท่ี เมนู จะปรากฎหน้าจอให้
เพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที่  6 แสดงหน้าจอการเข้าสู่เมนู Contact 

จากภาพท่ี 6 ให้คลิก  จะปรากฎหน้าจอการเพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 7 เพื่อเพิ่มข้อมูล
การติดต่อ ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลการติดต่อ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Lending Contact 
และ 2) Borrowing Contact ให้ท าการระบุข้อมูลจากตามประเภทข้อมูลการติดต่อท่ีเลือกจากนั้น
คลิก  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

 

ภาพที่  7 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลการติดต่อ 

2.3 การเพิ่มข้อมูลสาขาห้องสมุด (Sub Location) สามารถท าได้โดยคลิกท่ี   จะปรากฎ
หน้าจอให้เพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 8  

 

ภาพที่  8 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลสาขาห้องสมุด 
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จากภาพท่ี 8 ให้คลิก  จะปรากฎหน้าจอการเพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 9 เพื่อเพิ่มข้อมูล
สาขาห้องสมุด ให้ท าการระบุข้อมูลและก าหนดค่าของสาขาให้สามารถรับทรัพยากรท่ีขอยืมได้ 
จากนั้นคลิก  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

 

ภาพที่  9 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลสาขาห้องสมุด 

2.4  การก าหนดข้อมูลการเรียกใช้ Web services  การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม รองรับการให้บริการห้องสมุดท่ีมี API Web services  (REST) ส าหรับแลกเปล่ียน
ข้อมูลตามข้อก าหนดของ UCTAL และรองรับการให้บริการห้องสมุดท่ีไม่มี API แต่ต้องการเข้าร่วม
ให้บริการ ILL  บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม หากห้องสมุดต้องการทราบว่าสามารถใช้ API Web 
services  ได้หรือไม่ ให้ติดต่อไปยังผู้ให้บริการ LMS ภาพรวมการท างานดังภาพท่ี 10 

 

ภาพที่  10 แสดงภาพรวมการท างานของการให้บริการ ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 

ในกรณีท่ีมีการให้บริการ API Web services   สามารถท าได้โดยคลิกท่ี   
จะปรากฎหน้าจอให้เพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 11 
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ภาพที่  11 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูล Web services 

การก าหนดข้อมูลในส่วนนี้ผู้ใช้จะได้รายละเอียดการให้บริการจาก LMS จากภาพท่ี 11  ให้
ท าการกรอกข้อมูล Web service Token ท่ีได้ท าการลงทะเบียนไว้กับระบบ LMS ท่ีให้บริการ 
จากนั้นคลิก  เมื่อบันทึก Token เรียบร้อยแล้วให้คลิก  จะปรากฎหน้าจอ
การเพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 12 ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

1) Service type  คือ ประเภทของเว็บเซอร์วิสท่ีเลือก 
2) Services Name คือ ช่ือเว็บเซอร์วิสสามารถระบุตามช่ือท่ี LMS ให้มา 
3) URL Link คือ ท่ีอยู่ของ URL ท่ีให้บริการ 
4) Services Status คือ การก าหนดสถานะในการเปิด-ปิด การให้บริการ 

 

ภาพที่  12 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูล Web services 

ให้ท าการระบุข้อมูล จากนั้นคลิก  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

2.5 การก าหนดนโยบายในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ตามประเภทการให้บริการ (Loan and 
Copy policies) 

2.5.1 การก าหนดนโยบายการให้ยืมตัวเล่ม (Loan) สามารถท าได้โดยคลิกท่ี   จะปรากฎ
หน้าจอให้เพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 13 โดยระบบจะดึงข้อมูลการตั้งค่าพื้นฐานจากข้อมูลต้ังต้นท่ีก าหนดใช้
เป็นค่ากลางของระบบ ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงนโยบายในการให้บริการ และก าหนด
ประเภททรัพยากรในการให้บริการพร้อมท้ังเพิ่มข้อมูลประเภทการจัดส่งและระบุค่าด าเนินการได้ 
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ภาพที่  13 แสดงหน้าจอก าหนดนโยบายในการให้ยืมตัวเล่ม  

จากภาพท่ี 13 สามารถเพิ่มประเภทการจัดส่งได้โดยเลือก Shipping Type ท่ีจะเพิ่มข้อมูล
จากนั้นคลิกท่ี  จะปรากฎหน้าจอการเพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 14  

 

ภาพที่  14 แสดงหน้าจอการเพิ่มค่าบริการตามประเภทการจัดส่ง 

หากต้องการลบข้อมูลการจัดส่งและอัตราค่าบริการ ให้คลิก   จะปรากฎหน้าจอให้
ยืนยันการลบหากต้องการลบข้อมูลให้คลิก ok ดังภาพท่ี 15 
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ภาพที่  15 แสดงหน้าจอการลบค่าบริการตามประเภทการจัดส่ง 

เมือ่ท าการก าหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก  เพื่อท าการบันทึกนโยบาย
ในการให้ยืมตัวเล่ม 

2.5.2 การก าหนดนโยบายการให้ยืมแบบท าส าเนา (Copy) สามารถท าได้โดยคลิกท่ี   จะ
ปรากฎหน้าจอให้เพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 16 

 

ภาพที่  16 แสดงหน้าจอการก าหนดนโยบายการให้ยืมแบบท าส าเนา 

เมื่อท าการก าหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก  เพื่อท าการบันทึก
นโยบายในการให้ยืมแบบท าส าเนา 
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2.6 การจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานเพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Manage Local Users)

สามารถท าได้โดยคลิกท่ี   จะปรากฎหน้าจอให้เพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 17 

 

ภาพที่  17 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลบรรณารักษ์ 

จากภาพท่ี 17 สามารถเพิ่มข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบได้โดยคลิกท่ี   จะปรากฎหน้าจอ
การเพิ่มข้อมูลดังภาพท่ี 18 

 

ภาพที่  18 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ 

เมื่อท าการเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก  เพื่อท าการบันทึกข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ 
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การจัดการรายการขอยืมจากสมาชิกหอ้งสมุด (Borrowing Requests) 
การจัดการรายการขอยืมจากสมาชิกห้องสมุด (Borrowing Requests)  เป็นการด าเนินงานด้านการให้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งเป็นรายการขอยืมท่ีเกิดจากสมาชิกของห้องสมุดนั้นๆ ท าการขอยืมบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม โดยรายการขอยืมจะมีสถานะเริ่มต้นเป็น “รอด าเนินการ (Padding)” และหากผู้ให้บริการ
ไม่ด าเนินงานขอยืมให้ระบบจะปรับสถานะรายการขอยืมเป็น “หมดออายุ (Expired)” ให้อัตโนมัติใน 7 วัน 
และเมื่อผู้ให้บริการน าส่งรายการขอยืมไปยังห้องสมุดท่ีขอยืมแล้วสถานะรายการขอยืมจะเป็น “อยู่ระหว่าง
ด าเนินการขอยืม (In process)” หากไม่มีการตอบกลับจากห้องสมุดปลายทาง ระบบจะปรับสถานะรายการ
ขอยืมเป็น “หมดออายุ (Expired)” ให้อัตโนมัติใน 7 วัน 

 
ภาพรวมการท างานในส่วนของการจัดการรายการขอยืม 

 

ภาพที่  19 ภาพรวมการจัดการรายการขอยืม 

1. การเข้าสู่การจัดการรายการขอยืม 
เข้าสู่เว็บไซต์ http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx และท าการ Login เข้าสู่ระบบ

หากผู้ใช้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบรายการขอยืมจะปรากฎเมนู    ให้คลิกท่ีเมนู 

 จะปรากฎหน้าจอ Interlibrary Loan Home ดังภาพท่ี 20 

http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx


คู่มือการใชง้านโปรแกรมระบบบริหารจัดการการยืมระหว่างห้องสมุด: UC-TAL ILL Management System  13 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  

ภาพที่  20 แสดงหน้าจอ Interlibrary Loan Home 

 หน้าจอ Interlibrary Loan Home ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ 

1) เมนูการท างานของของระบบ  
2) ส่วนแสดงรายการขอยืม (Borrowing Request) 
3) ส่วนแสดงรายการให้ยืม (Lending) 
4) ส่วนแสดงรายงานและสถิติ 

เมนูการท างานส่วนแสดงรายการขอยืม (Borrowing Request) 

 

ภาพที่  21 แสดงเมนูในส่วนรายการขอยืม (Borrowing Request) 
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รายการขอยืม (Borrowing Request) ประกอบด้วยเมนูการด าเนินงาน แยกตามสถานะรายการขอยืม  
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ New Request และ All Requests สามารถอธิบายสถานะในการด าเนินงานได้ 
ดังนี้  
New Request คือ รายการขอยืมมาใหม่ 

- Not Review คือ รายการท่ียังไม่ได้ตรวจสอบ 
- Reviewed คือ รายการท่ีผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

All Request คือ รายการขอยืมท้ังหมด 
- Awaiting Response คือ รายการรอการตอบกลับจากห้องสมุดปลายทางท่ีขอยืม 
- Conditional คือ รายการท่ีอยู่ในกระบวนตรวจสอบเงื่อนไขจากห้องสมุดปลายทางท่ีให้ยืม 

 (Lender) 
- In Transit คือ รายการท่ีอยู่ในกระบวนการจัดส่ง 
- Not Receive คือ รายการท่ียังไม่ได้รับ 
- Received คือ รายการท่ีได้รับแล้ว 
- Received Item In Use คือ รายการท่ีได้รับและอยู่ในระหว่างการใช้งานของสมาชิก 
- Expired คือ รายการขอยืมท่ีหมดอายุ 
- Cancelled คือ รายการขอยืมท่ีถูกยกเลิก 
- Rejected Request คือ รายการขอยืมท่ีถูกปฏิเสธจากห้องสมุดปลายทางท่ีขอยืม 
- Overdue คือ รายการขอยืมท่ีเกินก าหนดส่ง 
- Complete request คือ รายการขอยืมท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 
 

 
2. การสืบค้นและปรับปรงุรายการขอยืม 

ผู้ใช้สามารถสืบค้น รายการขอยืมได้เมื่อเข้าสู่เมนู  จะพบหน้าจอการท างาน
ดังภาพท่ี 22 

ภาพที่  22 แสดงรายการขอยืม (Borrowing Request) 

จากภาพท่ี 22 การสืบค้นรายการขอยืมให้คลิกท่ีเมนู จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
ข้อมูลในการสืบค้น ดังภาพท่ี 23 
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ภาพที่  23 แสดงหน้าจอการสืบค้นรายการขอยืม 

จากภาพท่ี 23 ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการสืบค้นได้ Request ID, Title, Author และ
Patron Name และสามารถระบุการกรองผลการค้นได้จาก Request Type, By Lend และตาม 
Create action เมือ่ระบุค าค้นแล้วให้คลิก  เพื่อแสดงผลการค้น 

การตรวจสอบและปรับปรุงรายการขอยืม เมื่อสมาชิกห้องสมุดท ารายการขอยืมบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม รายการขอยืมจะปรากฏในเมนู Not Review (รายการท่ียังไม่ได้
ตรวจสอบ) จากภาพท่ี 22 เลือกรายการท่ีต้องการตรวจสอบจากหมายเลข Request ID จะปรากฏ
หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการขอยืม ดังภาพท่ี 24 
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ภาพที่  24 ภาพแสดงรายละเอียดรายการขอยืม 
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จากภาพท่ี 24 สามารถปรับปรุงรายการขอยืมของสมาชิกได้ ดังนี้ 
1. ในส่วน Request details สามารถปรับปรุงประเภทการขอยืม, ระบุเงื่อนไขครั้งท่ีพิมพ ์
2. ในส่วนของ Lending Library สามารถปรับปรุงห้องสมุดท่ีขอยืม ในกรณีท่ีพบว่ามีห้องสมุด

มากกว่า 1 แห่งท่ีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
3. ในส่วน Borrowing Information ปรับปรุงห้องสมุดท่ีขอรับ, ค่าด าเนินการสูงสุดท่ีสามารถ

จ่ายได้ 
หมายเหตุ ในส่วนของข้อมูลสมาชิก Member Status Check จะปรากฏข้อมูลเมื่อห้องสมุดได้ก าหนด
นโยบายในการตรวจสอบข้อมูลพันธะของสมาชิกผ่าน API  

 

เมื่อท าการปรับปรุงรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว ให้กด  จะปรากฏหน้าจอแจ้งผล
การบันทึกการตรวจสอบ ดังภาพท่ี 25 

 

ภาพที่  25 ภาพแสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกผลการตรวจสอบ 

 จากภาพท่ี 25 หากต้องการส่งรายการขอยืมไปยังห้องสมุดปลายทางทันที สามารถกดท่ี 

 หากยังไม่ต้องการจัดส่งให้กดท่ี  และไปยังข้อความแจ้งผลการบันทึกและคลิก
ท่ี  เพื่อท าการส่งรายการขอยืมจากเมนู  
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3. การยกเลิกรายการขอยืม  
จากภาพท่ี 25 (หน้า 17) ผู้ใช้สามารถเลือกรายการท่ีต้องการยกเลิกรายการขอยืมได้ โดยกด

ท่ี  จะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 26 ผู้ใช้สามารถระบุเหตุผลในการยกเลิกรายการ 

จากนั้นคลิกท่ี  ระบบจะท าการยกเลิกรายการขอยืมและปรับปรุงสถานะรายการขอยืมเป็น
ยกเลิกรายการ 

 

ภาพที่  26 ภาพแสดงรายละเอียดการระบุเหตุผลในการยกเลิกรายการ 

4. การจัดส่งรายการขอยืมไปยังห้องสมุดท่ีขอยืม (จากเมนู Reviewed) 
การจัดส่งรายการขอยืม คือการจัดส่งรายการท่ีผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไปยังห้องท่ี

ขอยืม โดยเข้าไปท่ีเมนู  และเลือกรายการท่ีต้องการจากหมายเลข Request ID จะ

ปรากฏหน้าจอรายละเอียดรายการขอยืม ให้คลิก  เพื่อจัดส่งรายการขอยืม ระบบ
จะจัดส่งรายการขอยืม และปรากฏหน้าแสดงผลการการส่ง ดังภาพท่ี 27 

 

ภาพที่  27 ภาพแสดงผลการส่งรายการขอยืม 

หมายเหตุ เมื่ อท าการ ส่งรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว รายการ ท่ี จัดส่งแล้วจะปรากฏใน เมนู  

 เพื่อรอการตอบกลับจากห้องสมุดปลายทาง หากห้องสมุดปลายทาง ด าเนินการ
ตรวจสอบและยอมรับรายการขอยืม (ตกลงให้ยืม) รายการขอยืมจะปรากฏในเมนู  ในกรณีท่ี
ห้องสมุดปลายทางไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 7 วัน รายการขอยืมท่ีไม่ได้รับการตอบกลับจะอยู่ในเมนู 

 หากห้องสมุดปลายทางปฏิเสธรายการขอยืมรายการขอยืมท่ีถูกปฏิเสธนั้นจะอยู่ในเมนู 
 หากห้องสมุดปลายทางได้ด าเนินการจัดส่งรายการขอยืม รายการขอยืมท่ีถูกจัดส่งจะปรากฏ

ในเมนู    

 
 

5. การรับรายการขอยืมและการแจ้งเตือนสมาชิก  

แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามประเภทการจัดส่ง ดังนี้ 

5.1 การรับรายการตัวเล่ม (Loan Item) เมื่อห้องสมุดปลายทางจัดส่งตัวเล่มมายังห้องสมุด ผู้ใช้
สามารถลงรับรายการขอยืมได้ โดยเข้าไปท่ีเมนูรายการ  และเลือกรายการท่ีต้องการจาก
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หมายเลข Request ID จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดรายการขอยืม ให้ระบุวันท่ีได้รับทรัพยากร 
ดังภาพท่ี 28 

 

ภาพที่  28 ภาพแสดงการระบุวันท่ีลงรับทรัพยากร 

เมื่อระบุวันท่ีได้รับเรียบร้อยแล้วให้คลิก  จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการ
บันทึกข้อมูลการได้รับทรัพยากร ดังภาพท่ี 29 

 

ภาพที่  29 ภาพแสดงผลการลงรับทรัพยากร 

รายการท่ีท าการลงรับจะปรากฏในเมนู  ผู้ใช้สามารถส่งเมล์เพื่อท าการแจ้งเตือน

ให้ผู้ขอยืมมารับตัวเล่มได้ โดยคลิกท่ี    จะปรากฏหน้าจอแสดง

รายละเอียดการส่งเมล์แจ้งเตือน จากนั้นคลิกท่ี  เพื่อท าการส่งเมล์ ดังภาพท่ี 30 
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ภาพที่  30 ภาพแสดงหน้าจอการส่งเมล์แจ้งเตือนผู้ขอยืม 

เมื่อท าการคลิก  จะปรากฏหน้าจอแจ้งผลการด าเนินการ ดังภาพท่ี 31 

 
ภาพที่  31 ภาพแสดงผลการส่งเมล์แจ้งเตือนผู้ขอยืม 
 

5.2 การรับรายการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Copy-File) การลงรับไฟล์ ผู้ใช้สามารถลงรับรายการขอยืม
ได้ โดยเข้าไปท่ีเมนูรายการ  และเลือกรายการท่ีต้องการจากหมายเลข Request ID จะ
ปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดรายการขอยืม ให้ระบุวันท่ีได้รับทรัพยากร ดังภาพท่ี 32 

 
ภาพที่  32 ภาพแสดงการลงรับรายการขอยืมแบบไฟล์ 

เมื่อระบุวันท่ีได้รับเรียบร้อยแล้วให้คลิก  จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการ
บันทึกข้อมูลการได้รับทรัพยากร ดังภาพท่ี 33 

 

ภาพที่  33 ภาพแสดงผลการลงรับทรัพยากร 
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หมายเหตุ ในกรณีท่ีเป็นการลงรับตัวเล่มท่ีขอยืม เมื่อท าการลงรับรายการและแจ้งเตือนผู้ขอยืม
เรียบร้อยแล้ว รายการท่ีลงรับเรียบร้อยแล้วจะปรากฏในเมนู    
ในกรณีท่ีเป็นการลงรับไฟล์ท่ีขอยืม หากผู้ใช้ท าการส่งเมล์แจ้งเตือนให้ผู้ขอยืมส าเร็จและมีการช าระ
เงินค่าด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายการขอยืมไฟล์นั้นจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ และจะปรากฏในเมนู 

 
ส าหรับการช าระเงินค่าด าเนินการจะเป็นการท างานนอกระบบระหว่างบรรณารักษ์ฝ่ังขอยืมและฝ่ัง
ให้ยืม โดยฝ่ังผู้ให้ยืมจะเป็นผู้บันทึกสถานะการจ่ายเงินตามหมายเลข Request ID ท่ีท าการขอยืม 
ซึ่งหากมีการด าเนินการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว รายการขอยืมนั้นจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 

 

6. การ Check Out รายการตัวเล่ม 
เมื่อผู้ขอยืมมารับรายการตัวเล่ม ผู้ใช้สามารถท าการ Check out รายการท่ีท าการขอยืมเพื่อ

บันทึกวันท่ีผู้ใช้มารับทรัพยากร ได้โดยคลิกท่ีเมนู  จะปรากฏหน้าจอรายการขอ
ยืมท่ีได้ลงรับตัวเล่ม ดังภาพท่ี 34 

 

ภาพที่  34 แสดงหน้าจอการเข้าสูเมนู Receive Item In Use 
เลือกรายการตามหมายเลข Request ID สถานะปัจจุบันเป็น Receive (No Checkout) จะ

ปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 35 ให้คลิกท่ี  เพื่อท าการระบุข้อมูลวันท่ีผู้ใช้มา
รับทรัพยากร 

 

ภาพที่  35 ภาพแสดงการบันทึกวันท่ีผู้ใช้มารับทรัพยากร 
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จากภาพท่ี 35 ให้ระบุวันท่ีจากนั้นคลิก  จะปรากฏหน้าจอ
แจ้งผลการบันทึกข้อมูลดังภาพท่ี 36 

 

ภาพที่  36 ภาพแสดงหน้าจอการแจ้งผลการบันทึกข้อมูล 
 

7. การแจ้งเตือนสมาชิกให้ส่งคืนทรัพยากร 
เมื่อรายการขอยืมท่ีอยู่ระหว่างการใช้งานมีสถานะเป็น Recall ผู้ใช้สามารถแจ้งเตือนผู้ขอยืม

ให้น าทรัพยากรมาส่งคืนได้ โดยคลิกท่ีเมนู  เลือกรายการท่ีมีสถานะเป็น 
“Recall”  จะปร ากฏหน้ า จอแสดง รายละ เอี ยดการ ส่ ง เม ล์แ จ้ ง เ ตื อน  จากนั้ น ค ลิก ท่ี  

 เพื่อท าการส่งเมล์ดังภาพท่ี 37 

 

ภาพที่  37 ภาพแสดงหน้าจอการส่งเมล์แจ้งเตือนสมาชิก 

8. การจัดส่งรายการขอยืมกลับยังห้องสมุดท่ีให้ยืม 
การ จัด ส่ง รายการขอยืมกลับยั งห้อ งสมุด ท่ี ให้ ยืม  สามารถท า ไ ด้ โดยคลิก ท่ี เมนู

 จะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 38 
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ภาพที่  38 ภาพแสดงผลการเข้าสู่เมนู Receive Item In Use 
เลือกรายการท่ีต้องการจากหมายเลข Request ID จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการขอยืม

ดังภาพท่ี 39 

 
ภาพที่  39 ภาพแสดงรายละเอียดการขอยืมตามหมายเลข Request ID 

จากภาพท่ี 39 ให้คลิกท่ี  เพื่อลงวันท่ีจัดส่งตัวเล่มกลับและบันทึกหมายเลข 

Tracking ท่ีจัดส่งจากนั้นคลิกท่ี เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่  40 ภาพแสดงการระบุวันท่ีจัดส่งทรัพยากรคืน 

9. การขอยืมต่อ 
ผู้ใช้สามารถขอยืมต่อได้ เมื่อรายการขอยืมมีสถานะอยู่ระหว่างการใช้งาน และผู้ขอยืม

ต้องการท าการขอยืมต่อไปยังห้องสมุดปลายทางให้ โดยคลิกท่ีเมนู  เลือก

รายการท่ีต้องการขอยืมต่อ จากนั้นคลิกท่ี   เพื่อท าการระบุวันท่ีต้องการคืนตัวเล่ม

ดังภาพท่ี 41 จากนั้นคลิกท่ี  เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

 

ภาพที่  41 ภาพแสดงการท ารายการขอยืมต่อ 

หมายเหตุ การขอยืมต่อสามารถท าได้เมื่อสถานะการขอยืมเป็น Receive in use (อยู่ระหว่าง
การใช้งาน) เท่านั้น   

 

10. การท ารายการขอยืมใหม่จากรายการท่ีถูกปฏิเสธ (Reorder Rejected request) 
ผู้ใช้สามารถเลือกรายการท่ีถูกปฏิเสธจากห้องสมุดปลายทางมาท าการขอยืมใหม่ได้ โดย 

คลิกท่ีเมนู  โดยมีเงื่อนไขในการท างานดังนี้  

เง่ือนไข หากรายการท่ีถูกปฏิเสธ มีวันท่ีปัจจุบันมากกว่าวันท่ีต้องการใช้งานท่ีสมาชิกห้องสมุดระบุ
มา ผู้ใช้จะต้องท าการตรวจสอบกับสมาชิกอีกครั้งอีกครั้ง โดยส่งเมล์แจ้งเตือนให้สมาชิกยืนยันการ
ท ารายการขอยืมใหม่จากเมนูบริการสมาชิก > เมนูรายช่ือทรัพยากรขอยืม > กรองรายการขอยืมท่ี
ถูกปฏิเสธ 
หากรายการท่ีถูกปฏิเสธยังไม่เกินวันท่ีสมาชิกต้องการใช้งาน ผู้ใช้สามารถท ารายการขอยืมใหม่โดย
เลือกห้องสมุดท่ีขอยืมใหม่หรือขอยืมจากห้องสมุดเดิมได้ และระบบจะท าการสร้างรายการขอยืม
ใหม่จากข้อมูรายการท่ีถูกปฏิเสธจากนั้นจะส่งรายการไปยังห้องสมุดปลายทางท่ีขอยืม 
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  เมื่อเลือกรายการท่ีต้องการจะปรากฏหน้าจอ Reject request ดังภาพท่ี 42  ให้ตรวจสอบ

ข้อมูลเบ้ียงต้น จากนั้นคลิกท่ี  

 
ภาพที่  42 ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดรายการขอยืมท่ีถูกปฏิเสธ 

เมื่อคลิกท่ี การจะปรากฏหน้าจอแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 43   

 

ภาพที่  43 ภาพแสดงผลการบันทึกการ Reorder request 

 

 

 

 



26 คู่มือการใชง้านโปรแกรมระบบบริหารจัดการการยืมระหว่างห้องสมุด: UC-TAL ILL Management System 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

11. การสืบค้นและสร้างรายการขอยืมโดยผู้ปฏิบัติงาน (Create request by librarian) 
ผู้ใช้สามารถสร้างรายการขอยืมได้ จากเมนู  ท่ีแถบเมนูการท างานด้านซ้ายของ

หน้าจอการท างาน เมื่อคลิกท่ีแถบเมนูจะปรากฏช่องค้นหาให้ท าการกรอกค าค้นท่ีต้องการ จากนั้นเลือก
ประเภทการสืบค้น และกด  ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังภาพท่ี 44 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  44 ภาพแสดงผลการค้นหาทรัพยากรจากเมนู Search Item 

จากนั้นเลือกรายการท่ีต้องการขอยืม และคลิกท่ี  เพื่อท าการสร้างรายการขอยืม ดัง
ภาพท่ี 45 

 

ภาพที่  45 ภาพแสดงผลการเข้าสู่รายการทรัพยากรท่ีเลือก 
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เมื่อคลิกท่ี  จะปรากฏ ILL Request Form ท่ีมีรายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีขอ
ยืม ดังภาพท่ี 46 

 

ภาพที่  46 ภาพแสดง ILL Request Form จากรายการท่ีเลือก 
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การจัดการรายการให้ยมื (Lending) 
การจัดการรายการให้ยืม (Lending)  เป็นการด าเนินงานด้านการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งเป็น
รายการขอยืมท่ีมาจากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ท่ีมีข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมร่วมกัน 

 
ภาพรวมการท างานในส่วนของการจัดการรายการให้ยืม 

 

ภาพที่  47 ภาพรวมการจัดการรายการให้ยืม 

1. การเข้าสู่การจัดการรายการให้ยืม 
เข้าสู่เว็บไซต์ http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx และท าการ Login เข้าสู่

ระบบหากผู้ใช้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบรายการขอยืมจะปรากฎเมนู    ให้คลิกท่ีเมนู 

 จะปรากฎหน้าจอ Interlibrary Loan Home ดังภาพท่ี 20 (หน้า 13) ส าหรับส่วนใน
การจัดการรายการให้ยืมจะอยู่ภายใต้เมนู Lending ซึ่งประกอบด้วยเมนูการท างานดังภาพท่ี 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx
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เมนูการท างานส่วนแสดงรายการให้ยืม (Lending) 

 

ภาพที่ 47 แสดงเมนูในส่วนรายการให้ยืม (Lending) 

รายการให้ยืม (Lending) ประกอบด้วยเมนูการด าเนินงาน แยกตามสถานะรายการขอยืม  
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ New for Supply , All Supplied  และ Return สามารถอธิบายสถานะในการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  
New for Supply คือ รายการขอยืมมาใหม่ 

- New Loans คือ รายการขอยืมแบบยืมตัวเล่ม 
- New Copies คือ รายการขอยืมแบบท าส าเนา 
- Condition Accepted คือ รายการท่ียอมรับและเตรียมจัดส่ง 

All Supplied คือ รายการที่ตกลงให้ยืม 
- Shipped/ In Transit คือ รายการท่ีจัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง 
- Not Receive คือ  รายการท่ีจัดส่งเรียบร้อยแล้วและผู้ขอยืมยังไม่ได้รับ 
- Receive/In Use คือ รายการท่ีผู้ขอยืมได้รับแล้วและอยู่ระหว่างการใช้งาน 
- Overdue คือ รายการท่ีเกินก าหนดส่ง 
- Renewal Request คือ รายการท่ีขอยืมต่อ 

Return คือ รายการที่ส่งกลับ 
- Return/ In Transit คือ รายการท่ีอยู่ระหว่างจัดส่งกลับ 
- Return/ Not Receive คือ รายการท่ีผู้ขอยืมจัดส่งกลับแต่ยังไม่ได้รับ 
- Return/Complete คือ รายการท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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2. การตรวจสอบรายการขอยืม  
กระบวนการในการด าเนินงานให้ยืม ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการขอยืมท่ีมาใหม่ได้ โดย

ระบบจะแบ่งรายการขอยืมตามประเภทการขอยืม ได้แก่ New Loans และ New Copies เลือกเมนู
ตามท่ีต้องการตรวจสอบ เมื่อเข้าสู่เมนูจะพบรายการขอยืมมาใหม่ ดังภาพท่ี 48 

 
ภาพที่ 48 แสดงการเข้าสู่เมนู New Loan 

เลือกรายการท่ีต้องการตรวจสอบตามหมายเลข Request ID จะปรากฏหน้าจอรายละเอียด
รายการขอยืมดังภาพท่ี 49 

 

ภาพที่ 49 แสดงการหน้าจอรายละเอียดรายการขอยืม 
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หมายเหตุ ข้อมูลในส่วน Availability จะปรากฏเมื่อมีการก าหนดข้อมูลการให้บริการ API 
ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรท่ีมีให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

3. การตอบรับและการปฏิเสธรายการรายการขอยืม 
3.1 การตอบรับรายการขอยืม จากภาพท่ี 49  ในกรณีท่ีผู้ใช้ตรวจสอบรายการขอยืมเรียบร้อย

แล้ว และต้องการตอบรับรายการขอยืม ผู้ใช้ต้องเลือกวิธีการจัดส่งให้เรียบร้อยก่อน จึงจะ
สามารถตอบรับรายการขอยืมได้ โดยระบุข้อมูลการจัดส่งได้ในส่วนข้อมูล Lending 
Information จากนั้นเลือกวิธีการจัดส่งจาก list ระบบจะดึงค่าจัดส่งท่ีระบุไว้ในนโยบายการ
ให้ยืมมาแสดงดังภาพท่ี 50 ข้อมูลในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถระบุค่าด าเนินการในการขอยืมท้ังหมด
ได้ เช่น ค่าจัดส่ง 100 บาท ค่ายืมตัวเล่ม 50 บาทให้ระบุค่าด าเนินกการท่ีต้องระบุในส่วนนี้

คือ 150 บาท จากนั้นคลิก  ท่ีด้านบนของหน้าจอการท างาน  

 

ภาพที่ 50 แสดงการเลือกวิธีการจัดส่ง  

เมื่อคลิก  จะปรากฏหน้าจอแจ้งผลการบันทึกการตอบกลับ
รายการขอยืมดังภาพท่ี 51 

 

 ภาพที่ 51 แสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกการตอบกลับ 

หมายเหตุ เมื่อท าการยอมรับรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว รายการขอยืมจะปรากฏในเมนู 

  
 

3.2 การปฏิเสธรายการขอยืม จากภาพท่ี 49 ในกรณีท่ีผู้ใช้ตรวจสอบรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว 
และต้องการปฏิเสธรายการขอยืมสามารถคลิกท่ี   จะปรากฏหน้าจอให้
ระบุเหตุผลในการปฏิเสธรายการขอยืม ดังภาพท่ี 52 เมื่อเลือกเหตุผลเรียบร้อยแล้วให้คลิก 
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ภาพที่ 52 แสดงหน้าจอให้ระบุเหตุผลในการปฏิเสธรายการขอยืม 

เมื่อคลิก   จะปรากฏหน้าจอบันทึกการปฏิเสธรายการยืมดัง
ภาพท่ี 53

 

ภาพที่ 53 แสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกการตอบกลับ 

4. การจัดส่งรายการให้ยืมตามประเภทการขอยืม แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามประเภทการขอยืม ดังนี้ 
4.1 การจัดส่งรายการขอยืมตัวเล่ม (Loan Item) เข้าสู่เมนู  ปรากฏรายการท่ี 

ได้ท าการตอบรับการขอยืม ดังภาพท่ี 54 

 

ภาพที่ 54 แสดงรายการขอยืมท่ีมีการตอบรับให้ยืม 

เลือกรายการท่ีต้องการจัดส่งจากหมายเลข Request ID จะปรากฏหน้าจอแสดง
รายละเอียดรายการขอยืม ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลในการจัดส่งได้แก่ วันท่ีน าส่ง หมายเลข 
Tracking ในจัดส่ง และสถานะในการช าระเงิน ส าหรับข้อมูบ Due date (ก าหนดส่งคืน) 
ระบบจะค าณวนให้อัตโนมัติตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ในการให้ยืมตัวเล่ม ดังภาพท่ี 55 

 

ภาพที่ 55 แสดงหน้าจอให้ระบุข้อมูลในการจัดส่งตัวเล่ม 



คู่มือการใชง้านโปรแกรมระบบบริหารจัดการการยืมระหว่างห้องสมุด: UC-TAL ILL Management System  33 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี   จะปรากฏหน้าจอแจ้งผลการบันทึก
การจัดส่ง ดังภาพท่ี 56 

 

ภาพที่ 56 แสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกการจัดส่งทรัพยากร 

รายการท่ีบันทึกข้อมูลการจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะปรากฏในเมนู  หลังจากท่ี

ผู้ใช้สามารถจัดพิมพ์เอกสารประกอบรายการขอยืมได้ โดยคลิกท่ี  จะปรากฏสลิปรายการ
ดังภาพท่ี 57 

 

 ภาพที่ 57  แสดงหน้าจอสลิปรายการจัดส่งรายการขอยืม 

4.2 การจัดส่งรายการขอยืมแบบไฟล์ (Copy-File) 

การจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลวันท่ีน าส่งและข้อมูล Download link 
ส าหรับให้ผู้ขอยืมท าการดาว์โหลดไฟล์ ดังภาพท่ี 58 และเมื่อรบะบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก 

 เพื่อท าการบันทึกการจัดส่งรายการให้ยืมแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 ภาพที่ 58 แสดงหน้าจอการบันทึกรายการจัดส่งแบบไฟล์ 
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เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี   จะปรากฏหน้าจอแจ้งผลการบันทึก
การจัดส่ง ดังภาพท่ี 59 

 

ภาพที่ 59 แสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกการจัดส่งทรัพยากร 

หมายเหตุ เมื่อท าการบันทึกการจัดส่งรายการขอยืมเรียบร้อยแล้ว รายการขอยืมจะปรากฏในเมนู  
 และเมื่อห้องสมุดผู้ขอยืมได้รับตัวเล่มหรือไฟล์เรียบร้อยแล้วรายการขอยืมท่ี

จัดส่งจะถูกบันทึกการลงรับจากห้องสมุดผู้ขอยืม และจะปรากฏในเมนู   หากไม่ได้
รับจะปรากฏในเมนู   

 
5. การเรียกคืนรายการตัวเล่มท่ีเกินก าหนดส่ง 

การยืมตัวเล่ม (Loan) เมื่อเกินก าหนดส่งคืนระบบจะท าการเปล่ียนสถานะรายการตัวเล่มเป็น
Overdue (เกินก าหนดส่ง) ให้อัตโนมัติ และในกรณีนี้ผู้ให้ยืมสามารถเรียกคืนรายการให้ยืมท่ีเกิน
ก าหนดส่งได้ โดยคลิกท่ีเมนู   จะปรากฏรายการเกินก าหนดส่ง ผู้ใช้สามารถเลือกรายการ
ตามหมายเลข Request ID เพื่อท าการเรียกคืนตัวเล่มได้ ดังภาพท่ี 60 

 

ภาพที่ 60  แสดงหน้าจอการรายการเกินก าหนดส่ง 

เมื่อเข้าสู่รายละเอียดรายการขอยืมท่ีเกินก าหนดส่ง ผู้ใช้สามารถคลิกท่ี  เพื่อให้
ระบบบันทึกการเรียกคืนรายการขอยืม จะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 61 

 

ภาพที่ 61  แสดงหน้าจอบันทึกการเรียกคืนทรัพยากร 

6. การตอบรับและการปฏิเสธรายการขอยืมต่อ  
เมื่อห้องสมุดท่ีขอยืมท าการขอยืมต่อจะปรากฏรายการขอยืมต่อในเมนู   ผู้ใช้

สามารถตอบรับหรือปฏิเสธรายการท่ีขอยืมต่อได้ ดังนี้  
6.1 การตอบรับรายการขอยืมต่อ เลือกรายการตามหมายเลข Request ID เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดการขอยืมต่อ ดังภาพท่ี 62 
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ภาพที่ 62  แสดงหน้าจอรายการขอยืมต่อ 

จากภาพท่ี 62 คลิกท่ี   จะปรากฏหน้าจอแสดงรายรายละเอียดวันท่ีผู้ขอ
ยืมระบุมาเพื่อขอยืมต่อดังภาพท่ี 63 ผู้ให้ยืมสามารถระบุก าหนดส่งคืนใหม่ จากนั้นคลิก  

  

  
    ภาพที่ 63  แสดงหน้าจอการยอมรับการขอยืมต่อ 

 
เมื่อคลิก  จะปรากฏหน้าจอแจ้งผลการยอมรับการขอยืมต่อ  

ดังภาพท่ี 64 

   
    ภาพที่ 64  แสดงหน้าจอแจ้งผลการตอบรับรายการขอยืมต่อ 

6.2 การปฏิเสธรายการขอยืมต่อ จากภาพท่ี 62 ผู้ใช้สามารถคลิก    เพื่อปฏิเสธการขอ
ยืมต่อได้ ระบบจะการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงสถานะรายการขอยืมเป็น Recall ให้อัตโนมัติ 

7. การตรวจสอบและลงรับรายการให้ยืมตัวเล่มท่ีส่งกลับ 
เมื่อห้องสมุดท่ีท าการขอยืมได้จัดส่งตัวเล่มกลับ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการท่ีถูกส่งกลับได้

ท่ีเมนู   จะปรากฏรายการท่ีอยู่ระหว่างการจัดส่ง และหากได้รับตัวเล่มแล้วผู้ใช้
สามารถเลือกรายการตามหมายเลข Request ID เพื่อท าการลงรับรายการท่ีท าการจัดส่งได้ ดังภาพท่ี 
65 

         

ภาพที่ 65 แสดงหน้าจอให้รายการตัวเล่มท่ีอยู่ระหว่างการจัดส่งคืน 

คลิกท่ี  เพื่อบันทึกการรับคืนทรัพยากร จะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 66 

 

ภาพที่ 66 แสดงหน้าจอให้บันทึกวันท่ีได้รับตัวเล่มคืน 
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จากนั้นคลิก  เพื่อบันทึกการรับคืนตัวเล่ม จะปรากฏหน้าจอแจ้งผล
การบันทึกดังภาพท่ี 67 

 
ภาพที่ 67 แสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกการลงรับทรัพยากร 
 

หมายเหตุ ในหน้าจอการรับทรัพยากรคืน ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลสถานะการช าระเงินของ
รายการได้ และเมื่อท าการบันทึกการรับทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าได้รับรายการขอยืม
เสร็จสมบูรณ์และจะปรากฏในเมนู     

 

ในกรณีท่ีห้องสมุดท่ีท าการขอยืม ได้จัดส่งรายการขอยืมกลับมาแล้ว แต่เมื่อถึงระยะเวลาท่ี
ควรจะได้รับ แต่ยังไม่ได้รับรายการท่ีจัดส่ง ผู้ใช้สามารถบันทึกรายการขอยืมท่ีจัดส่งกลับเป็นรายการท่ี
ยังไม่รับได้ โดยเลือกรายการท่ีอยู่ระหว่างการจัดส่งคืนจากเมนู  ตามหมายเลข 

Request ID เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดรายการขอยืม ให้คลิกท่ี  ระบบจะท าการ
บั น ทึกข้ อมู ลและปรั บปรุ ง สถานะ ร ายการ เป็ น  Not Received และจะปร ากฏ ใน เมนู  

 

การออกรายงานและสถติิการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
การออกรายงานและสถิติในส่วนของการให้บริการ ILL ประกอบด้วยรายงาน 2 กลุ่มได้แก่ 1) สถิติใน
การขอยืม และ2)สถิติในการให้ยืม ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการออกรายงานตามช่วงเวลาในการ
ด าเนินงานได้แก่ รายวัน รายเดือนหรือรายปี และสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel เพื่อความ
สะดวกในการน าไปใช้งานต่อ 
 

 
เมนูการท างานส่วนแสดงรายงานและสถิติ 

    

   ภาพที่ 68 แสดงเมนูการท างานส่วนรายงานและสถิติ 
ตัวอย่างการออกรายงานและสถิติ 

 การออกรายงานสามารถท าได้โดยเลือกรายงานท่ีต้องการ จะปรากฏหน้าจอให้ระบุเงื่อนไขในการออก
รายงาน ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขตามต้องการ ดังภาพท่ี 69 
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    ภาพที่ 69 แสดงหน้าจอการระบุเงื่อนไขในการออกรายงาน 

 จากภาพท่ี 69 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี  เพื่อออกรายงาน 
จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการออกรายงานดังภาพท่ี 70 
 

 
 
ภาพที่ 70 แสดงผลการออกรายงานตามเงื่อนไข 
 การ Export รายงานสามารถท าได้โดยคลิกท่ี  ระบบจะท าการดาว์โหลด
ไฟล์รายงานในรูปแบบ .xls ผู้ใช้สามารถเรียกเปิดไฟล์จากท่ีบันทึกได้ ดังภาพท่ี 71 
 

 
ภาพที่ 71 แสดงผลการ Export รายงานในรูปแบบ .xls 

 

 


