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ระบบการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog)   เป็นการสืบค้น
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์  โดยสืบค้นฐานข้อมูลผ่านทาง Web browser ท่ี Address 
https://opac01.stou.ac.th

ในการสืบค้นด้วยระบบการสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) จะท าการสืบค้นได้ 4 รูปแบบ                               
คือ (1) การสืบค้นแบบ Basic search (2) การสืบค้นแบบ Advanced search (3) การสืบค้นแบบ Advanced search
โดยใช้ Boolean และ (4) การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการกรองผลการสืบค้น



1) การสืบค้นแบบ Basic search
เป็นการสืบค้นแบบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยใช้กลุ่มค าในการสืบค้น เช่น การเขียนเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้ประเภทของ                    

การสืบค้นเป็นตัวจ ากัดการค้นหา การสืบค้นแบบง่ายสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ทันทีจากค าค้นที่ต้องการ                         
แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเป็นเวลานาน โดยมีขั้นตอน
การสืบค้นดังนี้ 



ขั้นที่ 1 เปิดโปรแกรม Browser Google Chrome จากนั้นพิมพ์ https://opac01.stou.ac.th
ในช่อง Address bar หรือ ช่องที่อยู่ของเว็บไซต์

พมิพ์ https://opac01.stou. ac.th



ขั้นที่  2 เมื่อปรากฏหน้าจอของการสืบค้นให้คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น   จากนั้นพิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น                  
ลงในช่องสืบค้น และคลิกเครื่องหมายค้นหา โดยประเภทของการสืบค้นจะประกอบด้วย 

(1) Title คือ สืบค้นจากชื่อเรื่อง เช่น พุทธธรรม , ชุดวิชาไทยศึกษา , ค าพิพากษา 
(2) Author คือ สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง เช่น ป. อ. ปยุตโต , ชาติ กอบจิตติ , JK.Rowling 
(3) Subject คือ สืบค้นจากหัวเรื่องที่เป็นค า กลุ่มค า ที่ใช้แทนเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์ 
(4) ISBN คือ สืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ เช่น 978-616-200-784-4
(5) Call number คือ สืบค้นจากเลขเรียกหนังสือ เช่น AC 159 M37, BF 697.5 S46



เมื่อปรากฎหน้าจอของการสืบค้นให้คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น   จากนั้นพิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้นลงใน
ช่องสืบค้น และคลิกเครื่องหมายค้นหา โดยประเภทของการสืบค้นจะประกอบด้วย 

1. เลือกประเภทที่ต้องการสืบค้น 2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น 3. คลิกค้นหา



หน้าจอแสดง
การสืบค้นแบบ  
Basic search



2) การสืบค้นแบบ Advanced search
เป็นการสืบค้นแบบขั้นสูงทีม่ีการระบุขอบเขตของการสืบค้นให้จ ากัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องการสามารถ   ใชค้ าค้นได้มากกว่า 

1 ค า หรือมากกว่านั้น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีตรงกับความต้องการมากขึ้น  ลดระยะเวลา ในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้



ขั้นที่ 1 เข้าหน้าจอของการสืบค้นหน้าแรกสุด ให้คลิกเลือกที่เมนู Advanced search



ขั้นที่ 2 แสดงหน้าจอการสืบค้นแบบ  Advanced search

คลิก Advanced search



ขั้นที่ 3 คลิกเลือกประเภท Keyword ที่ต้องการสืบค้น และใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นลงในช่องการสืบค้น 

โดย Keyword จะมี 7 ประเภทให้เลือก คือ

(1) Subject คือ หัวเร่ืองค าค้น อาจจะเป็นค าหรือวลี เช่น อาหาร การอบแห้ง การศึกษา

(2) Title คือ ชื่อเรื่อง เช่น ชุดวิชาไทยศึกษา , คู่มือมนุษย์ , แผ่นดินอื่น

(3) Author คือ ชื่อผู้แต่ง เช่น วินทร์ เลียววาริน , กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

(4) Publisher คือ ชื่อส านักพิมพ์ เช่น มติชน , ซีเอ็ด , อมรินทร์พริ้นติ้ง

(5) Publisher location คือ ที่ตั้งส านักพิมพ์ เช่น กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ , นนทบุรี

(6) ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลหนังสือ เช่น 978-616-200-784-4

(7) Barcode คือ เลขบาร์โค้ดของหนังสือ เช่น 1000422757 , 1000186374



1. เลือก Keyword ที่ต้องการสืบค้น 2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการ สืบค้น

เมื่อปรากฏหน้าจอของการสืบค้นให้คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น   จากนั้นพิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น                  
ลงในช่องสืบค้น และ คลิก Search

3. คลิก Search



หน้าจอแสดงการสืบค้น 
Advance search



3. การสืบค้นแบบ Advanced search
โดยใช้ Boolean เป็นค ำเชื่อมหรือที่เรียกว่ำใช้  and or not เพื่อช่วยในการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น  มีหลัการใช้

ค าทั้ง  3  ค าดังนี้ 
1. And คือ การเชื่อมค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป โดยผลการสืบค้นต้องปรากฏค าทั้ง 2 ค า ในการสืบค้น เช่น การ

เรียน และ ทางไกล
2. Or คือ การเชื่อมค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป โดยผลการสืบค้นจะปรากฏค าใดค าหนึ่ง หรือท้ัง 2 ค าก็ได้ในการ

สืบค้น เช่น การเรียน  หรือ ทางไกล
3. Not คือ การเชื่อมค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป โดยผลการสืบค้นจะปรากฏค าแรกเพียงค าเดียวเท่านั้น และไม่

ต้องการให้ปรากฏค าหลังในผลการสืบค้น เช่น การเรียน  ไม่มี ทางไกล



ขั้นที่ 1 เข้าหน้าจอของการสืบค้นหน้าแรกสุด ให้คลิกเลือกที่เมนู Advanced search



ขั้นที่ 2 คลิก  More options



ขั้นที่ 3 ปรากฏหน้าจอดังภาพ



ขั้นที่  4 คลิกเลือก Keyword ที่ต้องการ โดยจะมี Keyword ที่ละเอียดเพิ่มขึ้น และพิมพ์ค าที่ต้องการสืบค้น

1. คลิกเลือก Keyword ที่ต้องการ

2. พิมพ์ค าที่ต้องการสืบค้น



ขั้นที่  5 ในแถวที่ 2 คลิกเพ่ือเลือก and or not จากนั้นคลิกเลือก keyword จากนั้นพิมพ์ค าค้นที่ต้องการในช่องสืบค้น 
หากมีค าค้นในแถวที่ 3 ให้คลิกและพิมพ์เพิ่ม จากนั้นคลิกปุ่ม Search

3. คลิกเลือก and or not

1. เลือก Keyword
2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น

4. คลิกที่ปุ่ม Search



ขั้นที่  5 ปรากฏหน้าจอดังภาพ



หน้าจอแสดงการสืบค้น
แบบ  Advance search  

ด้วยการใช้ Boolean 
( and or not )



4) การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการกรองผลการสืบค้น

โดยการคลิกเลือกประเภทของการสบืค้นในหนา้จอการสืบค้นแบบ Advanced search ประกอบด้วย    (1) Item Type คือ การเลือก
ลักษณะทรัพยากรสารสนเทศ เช่น วัสดุโสตทัศนวัสด ุจดหมายเหตุ CD-ROM นวนิยาย หนังสือทั่วไป วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือจอง 
วิทยานิพนธ์ เพื่อจ ากัดการค้นหา    (2) Publication date range คือ การก าหนดระยะเวลาที่หนงัสือมีการตีพิมพ์ เช่นต้องการหนงัสือที่
ไม่เกิน 10 ปี เช่น 2008-2018 (3) Language คือ การเลือกว่าตอ้งการทรัพยากรสารสนเทศภาษาอะไร  (4) Library คือ การเลือก
โลเคชันของห้องสมุด (5) Sort by คือ การเลือกว่าจะให้ผลลพัธ์เรียงอย่างไร เช่น เรียงจากปีพิมพ์ปัจจุบัน เรียงจากความนิยมในการยืม
ออก เรียงจาก A-Z เป็นต้น  (6) Audience คือ การเลือกประเภทของผูใ้ช้บริการ เช่น เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น (7) Content 
คือ การเลือกเน้ือหาที่ตอ้งการ เช่น นวนิยาย ชีวประวัติ เป็นต้น (8) Format คือ การเลือกลกัษณะทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ CD 
เป็นต้น (9) Additional content types for books/prints materials คือ การเลือกประเภททรัพยากรสารสนเทศ เช่น อัตชีวประวัติ 
ดิกชันนารี ดรรชนี เป็นต้น



ขั้นที่ 1 เข้าหน้าจอของการสืบค้นหน้าแรกสุด ให้คลิกเลือกที่เมนู Advanced search



ขั้นที่ 2 ปรากฎหน้าจอดังภาพ



ขั้นที่ 3 ใส่ค าที่ต้องการสืบค้น เลือกแห่งสารสนเทศ  คลิก search

1. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น
2. เลือกแหล่งสารสนเทศที่ต้องการสืบค้น

3. คลิก Search



หน้าจอแสดงการสืบค้น
แบบ  Advance search  

ด้วยการใช้ Boolean 
( and or not )




