
IQ NewsClip  เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวที่ให้บริการแบบออนไลน์ ครอบคลมุข่าวที่ตดัจากหนงัสือพิมพ์ภายในประเทศทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเกือบ 40 ฉบบั แยกเป็นหมวดหมูแ่ละแหลง่ขา่วเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมลู สามารถเลือกดภูาพ
ข่าวได้ทัง้ภาพสีและขาวด า ย้อนหลงัถึงเดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงข้อมลูทุกเช้าตัง้แต่เวลา 6.00 น. (ในวนัท าการ)  
ส านกังานวิทยทรัพยากร (สถาบนัวิทยบริการ เดิม) บอกรับฐานนีต้ัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2552 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาคม
จฬุาฯ ในการติดตามขา่วสารได้อยา่งรวดเร็ว และใช้แทนการให้บริการกฤตภาคข่าวด้วยมือ สามารถใช้งานได้พร้อมกนั 10 users ใน
แบบการใช้งานผา่นหมายเลข IP   
 

การเข้าใช้งาน 
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มีทางเลอืกใช้งานดงันี ้
  ใช้ค้นหาข้อมูลตามเง่ือนไขที่ต้องการ โดยสามารถระบุ
ช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการ หวัเร่ือง แหล่งข่าว และค าค้นที่
ต้องการ จากทางเลอืกที่ระบบก าหนดให้  
  แสดงวนัที่ของข่าว แหลง่ข่าว หวัข้อข่าว และทางเลือกใน
การเรียกด/ูจดัเก็บเนือ้ขา่ว  
  ทางเลอืกส าหรับเรียกด ูหรือจดัเก็บภาพขา่วพร้อมกนัทีละ
หลายๆ ขา่ว โดยจะเป็นไฟล์ข้อมลูรูปแบบ PDF ไฟล์ที่มีการบีบ
อดั (Zip file) 
 

  แหล่งข่าว ได้แก่ ASTV ผู้จัดการรายวนั/ ASTV ผู้จดัการสุด
สปัดาห์/ BANGKOK POST/ BUILDER NEWS/ BUSINESS BI-
WEEKLY/ CHAIRMAN REVIEW/ GLOBAL BUSINESS/ 
LEADER TIME/ M2F/ STOCK FOCUS/ TELECOM JOURNAL/ 
THAI COMMERCE/ THE NATION/ เศรษฐกิจ/ ทนัหุ้น/ ไทยโพสต์/ 
ไทยรัฐ/ ดอกเบีย้ธุรกิจ/  เดลินิวส์/ ทรานสปอร์ต เจอร์นลั/ เทเลคอม
เจอร์นัล/ เนชั่นสุดสัปดาห์/ แนวหน้า/ บางกอกทูเดย์/ บ้านเมือง/  

บิสิเนสไทย/  ประชาชาติธุรกิจ/ พิมพ์ไทย/ โพสต์ทูเดย์/ มติชน/ มติ
ชนสุดสัปดาห์/ โลกวนันี/้ โลกวนันีว้นัสุข/ สยามกีฬา/ สยามธุรกิจ/ 
สยามรัฐ/  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ รวมถึง  ดาราเดล่ี /  มายา 
CHANNEL/ สยามดารา/ สยามบันเทิง ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารรวม 43 รายการ 
  หัวเร่ือง แบง่เป็นหวัเร่ืองใหญ่จ านวน 10 หวัเร่ือง ได้แก่  ธุรกิจ 
(มีหวัเร่ืองย่อย 48 หวัเร่ือง)/ ไอทีและส่ือสาร (มีหวัเร่ืองย่อย 14 หวั
เร่ือง)/ สินค้าอุปโภค/บริโภค (มีหวัเร่ืองย่อย 15 หวัเร่ือง)/ เศรษฐกิจ 
(มีหวัเร่ืองย่อย 17 หวัเร่ือง)/ การเมือง (มีหวัเร่ืองย่อย 12 หวัเร่ือง)/ 
เกษตรกรรม/สินค้าโภคภัณฑ์ (มีหวัเร่ืองย่อย 6 หวัเร่ือง)/ ท่องเท่ียว 
(มีหัวเร่ืองย่อย 5 หัวเร่ือง)/ บันเทิงและกีฬา (มีหัวเร่ืองย่อย 7 หัว
เร่ือง)/ การศกึษา (มีหวัเร่ืองย่อย 1 หวัเร่ือง)/ อ่ืนๆ (มีหวัเร่ืองย่อย 23
หวัเร่ือง) และบนัเทงิ (มีหวัเร่ืองย่อย 4 หวัเร่ือง) 
 

การค้นหา/ เรียกดู และจัดการข้อมูล 
 

    หากไมต้่องการระบชุ่วงเวลา หวัเร่ือง และแหลง่ขา่ว สามารถ
พิมพ์ค าค้นในกรอบรับค าค้นหลังค าว่า ค้นหา และคลิกปุ่ ม 

 เพื่อให้ระบบประมวลผล เช่นค้นเร่ือง ไข้หวัดหม ู
ดงัตวัอยา่ง 

 

จะได้ผลลพัธ์ซึง่จดัเรียงจากลา่สดุย้อนหลงักลบัไป ดงัตวัอยา่ง 

 

    หากต้องการค้นหาแบบระบชุ่วงเวลา หวัเร่ือง หรือ แหลง่ข่าว 
สามารถท าได้ดงันี ้

 

 
 
 

ศูนยว์ิทยทรัพยากร 
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 ในกรณีที่ต้องการระบุ ช่วงเวลา ให้คลิกที่  ระบบจะ
แสดงหน้าตา่งยอ่ยให้เลอืกวนัท่ี ท่ีต้องการ ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีทางเลือก  หรือ   เพื่อใช้เลือกวนัที่/ เดือนที่
ต้องการ โดยคลิก  เพื่อย้อนไปยงัเดือนก่อนหน้า หรือคลิก 
 เพื่อเลื่อนไปเดือนถดัไป  หรือคลิก  ให้ปรากฏช่ือเดือนให้

เลือก เมื่อเลือกเดือนของข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกที่วนัที่
ของข้อมลูที่ต้องการ 
ทางเลือก   ใช้เลือกปีของข้อมลูที่ต้องการ โดยคลิกที่ 
 จะปรากฏตวัเลขปี พ.ศ. ให้เลอืกปีของข้อมลูที่ต้องการ 
  กรณีที่ต้องการเลือกหวัเร่ือง ให้คลิกที่   หลงัทางเลือก 
เลือก จะปรากฏรายการของหวัเร่ืองให้คลกิรายการท่ีต้องการ 
จากจ านวน 147 หวัเร่ือง 
  หากต้องการระบุให้ค้นจากหนงัสือพิมพ์ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง
โดยเฉพาะ ให้คลิกที่  หลงัทางเลือก จาก เพื่อเลือกรายช่ือ
หนงัสอืพิมพ์ที่ต้องการ จากรายการท่ีระบบแสดงให้ดู 
  กรณีท่ีต้องการค้นหา โดยใช้ค าค้นหลายค า สามารถใช้   
บูลีน เช่ือมค าค้นดงันี ้
           เว้นวรรค + และ and โดย AND ใช้ในกรณีท่ีต้องการให้มี
ค าค้นทกุค าปรากฏอยู่ 
           หรือ or โดย OR  ใช้ในกรณีท่ีต้องการให้มีค าค้นค าใด 
 ค าหนึง่ปรากฏอยู่ 
           - และไม่ and not  ใช้ในกรณีท่ีต้องการให้มีค าค้นค า
แรก แตไ่ม่มีค าค้นค าถดัไปปรากฏอยู่ 
           "_ _"  ใช้คร่อมค าค้นท่ีเป็นวลี หรือ ช่ือและนามสกุลของ
บคุคล  
 

ตวัอย่าง ค้นเร่ือง เขาพระวิหาร ที่เก่ียวกบัหวัเร่ือง การทูตและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2553 ถึง
วนัท่ี 7 มิถนุายน 2556 ได้ผลลพัธ์ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลลพัธ์ที่ได้ หากคลิกที่ช่ือเร่ือง ระบบจะขึน้หน้าต่างให้
เลอืกวา่จะเปิดดภูาพขา่ว หรือจดัเก็บเป็นไฟล์ข้อมลู  
 

หากคลิกที่ไอคอน    จะเป็นการเรียกดูข่าวใน
รูปแบบ PDF ขาว-ด า/ PDF สี/ HTML ตามล าดบั การเรียกดู
ข่าวแบบHTML 
เป็นดงัตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 

 

ในกรณีที่ต้องเรียกด ูหรือจดัเก็บภาพข่าวพร้อมๆ กนัทีละหลาย
ขา่ว ให้คลกิเพื่อท าเคร่ืองหมาย   ข้างหน้าขา่วที่ต้องการและ

คลิกที่   เพื่อดาวน์โหลดภาพข่าวที่ เ ป็นภาพ 
ขาว-ด า หรือสีพร้อมกันหลายๆ ภาพ ในรูปแบบการบีบอัด  
(Zip file) ตามล าดบั ดงัตวัอยา่ง 

 

 หากไมม่ีการใช้งานท่ีตอ่เนื่อง ระบบจะตดัการใช้งานใน 15 
นาที เพื่อให้ผู้ใช้ทา่นอื่นสามรถเข้าใช้งานได้ 

จดัท าโดย กลัยา ยงัสขุยิ่ง    
ภารกิจสนบัสนนุการวิจยั ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาฯ     

(ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ 3)  มิถนุายน  2556 


