ThaiLIS Reference Databases

NetLibrary เปนฐานขอมูล eBooks สหสาขาของบริษัท OCLC รวบรวมขอมูลของหนังสือ วรรณกรรม วารสาร และ สิ่งพิมพอื่นๆ
ที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหงบประมาณสนับสนุนในป 2548 เพื่อใหสมาชิก ThaiLIS 24 แหง (รวมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) ตลอดจนสมาชิกใหม รวมทั้งสิ้น 77 แหง ใชรวมกัน โดยจัดซื้อหนังสือจํานวน 5,962 รายชื่อ จัดพิมพในชวงป ค.ศ.1979-2004
และมีหนังสืออื่นๆ ที่สามารถเขาใชไดฟรีอีก 3,400 รายชื่อ ในชวงป ค.ศ.1913-ปจจุบัน เปนหนังสือที่สามารถดาวนโหลดเพื่ออานแบบออฟไลนได
บนเครื่อง PC ทั้งนี้ หนังสือที่มีขนาดใหญเกินกวาที่โปรแกรม Adobe Acrobat จะรองรับได จะไมสามารถดาวนโหลดได ตองอานแบบ
ออนไลน
การเขาใชฐานขอมูล
จาก

วาตองการใหคนหาจากเขตขอมูลใดที่กําหนด คือ คําสําคัญ ชื่อ
เรื่อง ชื่อผูแตง หรือ คนหาจากคําในเนื้อหาของเอกสาร จากนั้น
คลิก
เชนคนหา virtual library จากชื่อเรื่อง ดังภาพ

URL : http://www.car.chula.ac.th/curef-db/

slist.html#general

ภายใตเว็บไซตของสถาบันวิทยบริการ
เลือกฐานขอมูล NetLibrary จากกลุมสหสาขาและทั่วไป

บนหนาจอแสดงผลลัพธจะมีทางเลือก
เพื่อยอนกลับไปแกไขคําคน/เงื่อนไขการคนใน
หนาจอการคนหา
ใชเมื่อตองการคนหาใหม ดังภาพ
การใชงานฐานขอมูล
ลักษณะโครงสรางไดจําลองระบบการยืมหนังสือในหองสมุด คือ
ผูใชตอง ลงทะเบียน เปนสมาชิกของระบบกอน จึงจะมีสิทธิ์ยืม
หนังสือได และหนังสือ 1 เลม จะยืมไดครั้งละ 1 ราย หากเลมใด
มีผูใชงานอยู ผูอื่นจะใชไมไดจนกวาจะมีการคืนกลับสูระบบแลว
หนังสือยีมไดครั้งละ 24 ชม. เมื่อครบกําหนด หนังสือจะคืนกลับ
เขาระบบโดยอัตโนมัติ ผูใชไมสามารถจะอานอีกไดจนกวาจะมีการ
ยืมใหม การลงทะเบียนใหมเลือกที่
สําหรับ
สมัครเปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์การยืม หรือทําบันทึกยอในระบบ
ดังภาพ
โดยพิมพขอมูลระบบตองการ และคลิกที่

"
กอนใชงานเพื่อใชงานตางๆ ไดสมบูรณยิ่งขึ้น หากไม
ลงทะเบียนก็สามารถเรียกดู/คนหาเอกสารในระบบไดระดับหนึ่ง
การคนหาขอมูล
n

ซึ่งอยูที่หนา
จะพบทางเลือกสําหรับใช
คนหาแบบงาย พิมพคําคนที่ตองการในกรอบรับคําคนและระบุ

o

เปนการคนหาแบบเจาะจงที่ผูใชสามารถระบุใหคน
หาจากหลายเขตขอมูลไดพรอมกัน และยังระบุปพิมพ สํานักพิมพ
เพื่อให
และภาษาของเอกสารที่ตองการได จากนั้นคลิก
ระบบคนหาตามเงื่อนไขที่ระบุ เชน คนหา gene therapy จาก
ชื่อเรื่องที่พิมพในป 2004 และเปนภาษาอังกฤษ ดังภาพ

บนหนาจอแสดงผลลัพธของการคนหาแบบเจาะจง
เลือกใหใชงานเพิ่มเติม ดังภาพ

ยังมีทาง

คือ การสั่งใหแสดงผลลัพธ โดยจัดเรียงตาม
" Top Matches จัดเรียงตามความเกี่ยวของของเนื้อหากับ
คําคน
" Newest First จัดเรียงจากเลมที่ใหมลาสุดกอน

" Oldest First จัดเรียงจากเลมที่เกาที่สุดกอน
" Title จัดเรียงตามตัวอักษรในชื่อเรื่อง
" Author จัดรียงตามตัวอักษรของชื่อผูแตง
p

การเลือกดูจากรายชื่อหนังสือ คลิกที่
ทางเลือก ดังภาพ

-

r

จะพบ

ใชเลือกดูรายชื่อ eBooks ที่จัดซื้อโดย สกอ.
ใชคนหา eBooks ที่ตองการแบบเจาะจง
ดูรายชื่อ eBooks จํานวน 3,400
รายชื่อ ที่เปดใหใชงานไดโดยไมตองสั่งซื้อ

ทางเลือก
ใชเรียกดูหนังสือหนา
ที่ผานมา/หนาที่ตองการ/หนาถัดไป
นอกจากนี้ยังมิทางเลือก
ใชเพื่อยอนกลับไปยังหนา
เมื่อเลิกดูหนังสือ จะกลับ
จอแสดงผลลัพธ หรือ คลิกที่
ไปสูหนาจอของทางเลือก
Â คลิกที่
จะแสดงขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
หรือสงขอ
และมีทางเลือกใหยืมหนังสือที่
โดย
มูลของหนังสือไปยังผูรับทางอีเมล ที่
ระบุอีเมลของผูรับพรอมขอมูลในชองที่กําหนด และคลิก

Â

เก็บขอมูลของหนังสือนั้นๆ ไวเรียกดูภายหลัง
การยืมหนังสือ

การเรียกดูผลลัพธ
จากหนาจอแสดงผลลัพธที่ได ดังภาพ

เมื่อคลิกที่
และ Password กอนคลิก

ระบบจะใหพิมพ Username
ดังภาพ

จากนั้นระบบจะแจงใหทราบวาการยืมเรียบรอยแลว ดังภาพ

Â คลิกที่

เพื่อเรียกดูเนื้อหาของหนังสือ

ดูรายชื่อหนังสือที่ยืมออก ที่ทางเลือก
การจัดเก็บ/สั่งพิมพ

รายการนั้นๆ จะพบหนาจอ ดังภาพ
แสดงรายการ Table of Contents คลิกหนา
สารบัญในสวนนี้ เพื่อดูเนื้อหาของหนังสือ
o
ใชเพื่อดูความหมายของศัพท
p
ผูที่เขาใชดวย Account สามารถทําบันทึกยอเก็บ
ไวที่เอกสารแตละหนาในขณะที่ดูเนื้อหาของหนังสือได โดยเขาสูระบบ
เมื่อพิมพบันทึกยอแลว ใหคลิกปุม
โดยทางเลือก
เพื่อจัดเก็บ สามารถแกไข หรือลบบันทึกยอได จากทางเลือกที่อยูที่
ซึ่งมีทางเลือก
และ
ดานลางของ
ผูใชอาจเรียกบันทึกยอนี้กลับมาดูใหมภายหลังได จากทางเลือก
n

q สัญลักษณ

หรือ
นี้ ใชสําหรับการยอ/ขยายภาพ

จากโปรแกรม Acrobat

ดานบนของหนาจอแสดงเนื้อหาของหนังสือ มีเครื่องมือของ
โปรแกรม Acrobat สําหรับ
n การจัดเก็บ(Save) โดยคลิกที่
ซึ่งระบุใหจัดเก็บที่เครื่อง
หรือสื่อบันทึกที่ตองการ
o การสั่งพิมพ ใหคลิกที่
" ระบบทําไดครั้งละ 1 หนา และดวยจํานวนหนาที่จํากัด
ในแตละ sessionเพื่อปองกันปญหาเรื่องลิขสิทธิ์
หากไมพบทางเลือกเหลานี้ใหคลิกที่ทางเลือก
การออกจากระบบ
คลิก

เพื่อออกจากระบบ
จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง และ เรืองศรี จุลละจินดา
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ฉบับพิมพครั้งืที่ 1) พฤศจิกายน 2548

