SpringerLink eBooks เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มของสํานักพิมพ Springer มีเนื้อหาครอบคลุมเอกสารเพื่อการ
อางอิง(reference works) หนังสือวิชาการ และวรรณกรรม โดยเปนฐานเดิมที่สถาบันวิทยบริการเคยบอกรับ ซึ่งตอมาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดซื้อ 2,334 ชื่อเรื่อง ใหสมาชิกในกลุม ThaiLIS จํานวน 75 แหง รวมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใชรวมกัน ในปงบประมาณ 2548 ครอบคลุมสหสาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย สังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร จัดพิมพในชวง ป ค.ศ. 1983-2005
หากคลิกที่เครื่องหมาย ที่อยูขางหนาสาขาวิชาใด
การเขาใชงาน
จะพบรายชื่อหนังสือในสาขาวิชานั้น เครื่องหมาย
จาก URL: http://www.car. chula.ac.th/curefdb/slist.ht
ที่อยูดานหนารายชื่อ แสดงใหทราบวามีการบอกรับ
ml #general ซึ่งเปน Link ของ CU Reference Batabases
หนังสือรายชื่อนั้น สามารถเรียกดูเนื้อหาฉบับเต็มได
ในกลุมสหสาขาวิชา คลิกชื่อฐาน SpringerLink eBooks จะ
# การคนหาโดยใชคําคนแบบ Basic และ Advanced
เขาสูหนาจอหลัก( HOME)ของฐาน ดังภาพ
Search
การคนหา
เปนวิธีการคนหาเพื่อใหไดผลลัพธอยาง
รวดเร็ว โดยพิมพคําคนในกรอบรับคําคน และคลิกเลือกเขต
ดังตัวอยาง
ขอมูลที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม
n Basic Search

ในการใชงานโดยปกติสามารถเรียกดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ที่มีการบอกรับได แตหากตองการใชงานโดยไดรับสิทธิพิเศษ
เพิ่มเติม เชน Add Note (ทําโนตยอสวนตัว) หรือ Add to My
List (เก็บรายชื่อหนังสือที่สนใจ) ไวในระบบ ตองลงทะเบียน
เปนสมาชิก(ไมมีคาใชจาย) กอน ที่ Create a Free Account
และลงทะเบียนเขาใชงานที่ Log In
ที่หนาจอหลักจะมีทางเลือกสําหรับใชงาน คือ
# การไลเรียงดูรายชื่อของหนังสือ โดยไมตองใชคําคน จาก
ทางเลือก
¾
และคลิกที่ List all eBooks ดังภาพ

จะพบรายชื่อและขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
ทั้งหมดที่ สกอ. จัดซื้อให
หรือ ¾ คลิกที่ SpringerLink Title Browse จะพบหนาจอ
แสดงรายชื่อสาขา
วิชาตางๆ จัดเรียง
ตามลําดับตัวอักษร
ดังภาพ

o Advanced Search ใชคนหาแบบซับซอนมากขึ้น เพื่อให

ไดผลลัพธที่เจาะจงกวาการคนแบบ Basic Search สามารถ
ระบุคําคนไดครั้งละหลายเขตขอมูล และจํากัดการสืบคนได
จากเขตขอมูลที่ระบบกําหนดใหเพิ่มเติม คือ ปที่พิมพ สํานัก
พิมพ และภาษา นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดรูปแบบของ
การแสดงผลวาตองการจัดเรียงการแสดงผลแบบใด จากนั้น
ดังตัวอยาง
คลิกปุม

ผลลัพธการคนหา
ตัวอยางเชน คนเรื่อง psychology ซึ่งตีพิมพในป 2003-2005
แบบ Advanced Search จากเขตขอมูล Keyword และให
จัดเรียงการแสดงผลลัพธตามชื่อเรื่อง ไดผลลัพธซึ่งใหขอมูล

ของ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง และขอมูลการจัดพิมพของแตละ
รายการ ดังภาพ

ซึ่งมีทางเลือกสําหรับใชงาน คือ
# View this eBook เพื่อดูรายละเอียดของหนังสือ ดัง
ตัวอยาง

ซึ่งระบบมีทางเลือกใหเลือกใช
dictionary จาก The American
Heritage® Dictionary of the
English Language, Fourth
Edition รวมถึง Roget's
Thesaurus และ Spanish/
English language
dictionaries.
- Search this eContent สําหรับคนหาคําหรือขอความที่อยู
ในหนังสือ โดยพิมพคําหรือวลีในกรอบรับคําคน และคลิกปุม
ดังภาพ

# Show Details ใหขอมูลของหนังสือ ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อผู
แตง การจัดพิมพ เลข ISBN หัวเรื่อง (Subject) และภาษา
ดังภาพ

ดานซายจะแสดงสารบัญ ดานขวาเปนภาพหนาปกหนังสือ
หากคลิกที่รายการใดในสารบัญ จะไดภาพหนังสือหนานั้นๆ
ดานบนของจอ สามารถใชเครื่องมือตางๆ ของ Acrobat
Reader ในการยอ/ขยายภาพ เปลี่ยนหนาหนังสือไดดังภาพ
# Add to My List จัดเก็บรายชื่อหนังสือนั้นไวในระบบเพื่อ
เรียกดูภายหลัง ซึ่งตองลงทะเบียนกอนจึงใชงานได
สั่งพิมพ/จัดเก็บผลลัพธ

นอกจากนี้ยังมีทางเลือกใหใชงาน คือ
- Notes เพื่อทําบันทึกยอใน
หนาเอกสาร และจัดเก็บไว
ในระบบเพื่อเรียกดูภายหลัง
(เฉพาะผูลงทะเบียนเขาใช
งาน) ดังภาพ

- Dictionary ใชในกรณีตองการคนหาความหมายของศัพท

สั่งพิมพ/จัดเก็บผลลัพธไดจากทางเลือก
และ
ของ
Acrobat Reader หรือจากคําสั่งของเบราวเซอรที่ใชเรียกดูภาพ
การออกจากระบบ
เมื่อเลิกใชงาน ใหคลิกที่ Log Out เพื่อออกจากระบบ
ขอสังเกต 1. หากไมมีการใชงานเกิน 15 นาที ระบบจะตัด
การใชงาน
2. สั่งพิมพ/จัดเก็บผลลัพธ ไดในจํานวนที่จํากัด
จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง และ เรืองศรี จุลละจินดา
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ฉบับพิมพครั้งที่ 2) เมษายน 2549

