
       

IFD Newsclip Online   ประกอบดวยขอมูลกฤตภาคขาว บทสัมภาษณ และรายงานตางๆ จากหนังสือพิมพในประเทศไทยทั้งที่เปน
ภาษาไทยและอังกฤษ จํานวน 23 ฉบับ แบงออกเปนหมวดขาวตางๆ จํานวน 25 หมวด/รหัสขาว ครอบคลุมเนื้อหาหลายดาน ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ธุรกิจ วิทยาศาสตร ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย การศึกษา กีฬา เปนตน สามารถสืบคนไดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึงปจจุบัน สถาบันวิทยบริการบอกรับฐานนี้ เพ่ือใหประชาคมจุฬาฯ ไดใช
ประโยชนในการติดตามขาวสาร ใชบริการกฤตภาคออนไลนทดแทนงานบริการแบบเดิมที่ใช  manual และเพ่ือใชประกอบในการ
คนควาอางอิงสําหรับงานวิชาการและงานวิจัย          

ภาษาไทยและอังกฤษ จํานวน 23 ฉบับ แบงออกเปนหมวดขาวตางๆ จํานวน 25 หมวด/รหัสขาว ครอบคลุมเนื้อหาหลายดาน ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ธุรกิจ วิทยาศาสตร ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย การศึกษา กีฬา เปนตน สามารถสืบคนไดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึงปจจุบัน สถาบันวิทยบริการบอกรับฐานนี้ เพ่ือใหประชาคมจุฬาฯ ไดใช
ประโยชนในการติดตามขาวสาร ใชบริการกฤตภาคออนไลนทดแทนงานบริการแบบเดิมที่ใช  manual และเพ่ือใชประกอบในการ
คนควาอางอิงสําหรับงานวิชาการและงานวิจัย          
  

การเขาใชงาน   การเขาใชงาน   

คลิกเลือก  IFD Newsclip Online  ที่ URL:  http://www.car.คลิกเลือก  IFD Newsclip Online http://www.car.  ที่ URL:   
chula.ac.th/curef-db/slist.html#general จะพบหนาจอการใช
งานดังภาพ 

 

แบงการใชงานบนหนาจอเปน 3 สวน ดังนี้    
 เรียกดูขาวประจําวันนั้นๆ และเรียกดูขาวประจําวันยอนหลังได

โดยไมตองทําการคนหา 
 ใชคนหาขอมูล/ขาวสารที่ตองการตามเงื่อนไขที่ระบบกําหนด

และอาจคลิกคําคนที่อยูใน search list มาใชคนไดโดยไมตองพิมพ 
 ใหระบบคนหาหัวขอคําคนที่เคยใชโดยอัตโนมัติเปน Automatic 

Daily Search 
 

การเรียกดู/คนหาขอมูล  
 

  กรณีที่ตองการดูขาวหนาหนึ่ง ใหคลิกที่  เพ่ือ
ดูรายการของขาวประจําวันนั้น แต
หากตองการดูขาวประจําวันที่อื่นๆ 
ยอนหลัง ใหคลิกตรงวันที่ที่ตองการ
บนปฏิทิน ดังภาพ  
 

สามารถคลิกที่เครื่องหมาย  เพ่ือ

 

เมื่อคลิกที่ขาวหน

ดูปฏิทินเดือนที่ผานมา/เดือนถัดไปได  

า
นึ่ งหรื อค ลิกตรง

ตขอมูลที่ตองการใหระบบทําการสืบคน ไดแก 

ห
วันที่ที่ตองการแลว 
จะพบรายการขาว 
ดังตัวอยาง 

  ในกรณีที่ตองการคนหาขาว ใหพิมพคําคนที่ตองการ 
แลวเลือกเข
Author, Title, Subject  จากนั้นเลือกรหัสขาว  ระบุชวงเวลา
ของขาวที่ตองการ และ รายชื่อหนังสือพิมพที่ตองการ แลว
คลิกปุม  ดังตัวอยาง  

 
  

 

 สามารถใช boolean เชื่อมคําคนไดดังน้ี: 
      ใช   เวนวรรค (1 space) แทน   or   เชน  สมุนไพร ไขเลือดออก 

สมุนไพร  +ไขเลือดออก  
 

าง

            เครื่องหมาย   +      แทน  and เชน  
      และ เครื่องหมาย    -      แทน  not  เชน  สมุนไพร  -ไขเลือดออก

 ขอมูลทั้งหมดจัดแบงเปนหมวดหมูที่เรียกวา หมวด/รหัสขาว 
จํานวน 25 หมวด/รหัสขาว ดังน้ี: การเมืองการปกครอง การเมือง
ระหว ประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ส่ิงแวดลอม กฎหมาย 
การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ขาวตางประเทศ จิตวิทยา ความรูทั่วไป 
เศรษฐกิ

ยโพสต ไทยรัฐ แนวหนา บานเมือง 

ถกําหนดใหระบบทําการสืบคนขาว

จในประเทศ เศรษฐกิจระหวางประเทศ การตลาด-ธุรกิจ ธุรกิจ
การคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย สาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาชญากรรม เกษตรกรรม ศิลปวัฒนธรรม/ ส่ือมวลชน/ภูมิปญญา
ชาวบาน ศาสนาและความเชื่อ บันเทิง ขาวกีฬา พระราชกรณียกิจ/ขาว
สังคม/บุคคล และ การทองเที่ยว  

 หนังสือพิมพที่เปนแหลงขาวจํานวน 23 ชื่อ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ 
ขาวสด ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส ไท
ประชาชาติธุรกิจ ผูจัดการรายวัน ผูจัดการรายสัปดาห มติชน โลกวันน้ี 
สยามโพสต สยามรัฐ สยามธุรกิจ คมชัดลึก อาทิตยวิเคราะห เนชั่น 
(The Nation) บางกอกโพสต (Bangkok Post) โพสตทูเดย เทเลคอม
เจอนัล และ บิสสิเนสไทย  
 

  หากตองการติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางตอเนื่อง สามาร
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ประจําวันใหโดยอัตโนมัติ โดยคลิก
ที่  จะปรากฏหนาตางให
กําหนดเงื่อนไขตามที่ตองการ ดัง
ตัวอยาง 

เมื่ อกํ าหนดเงื่ อนไข
 

ียบรอยแลว ใหคลิกเร
ที่ปุม   เ พ่ือ
จัดเก็บ 
 

 
เมื่อตองการเรียกดูขาว ใหคลิกที่ชื่อ
ของ Profile ที่ตองการ หาก
ตองการลบ Profile ใหคลิกที่    
ขางทาย Profile นั้น ดังตัวอยาง 
 

การเรียกดู/สั่งพิมพ/จัดเก็บภาพขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หากต องการ
ใหจัดเรียงตามตัวอักษรของรายชื่อหนังสือพิมพ ใหคลิกท

 

ตัวอยางแสดงผลลัพธที่ไดจากการคนหาเรื่องรางวัลโนเบล 
หรือ nobel prize ดังนี้ 
 

องการใหจัดเรียงวันที่จากลาสุดยอนหลังกลับไป หรือต
ี่  หรือ 

 ตามลําดับ เชน เลือกใหเรียงตามวันที่ ระบบจะ
ัดเรียงผลลัพธใหม ดังน้ี 

เรียกด

จ
 

ูภาพขาวที่ตองการ โดยคลิกที่    ทายหัวขอ
ตองการ จะพบภาพขาว ดังตัวอยาง 

ขาวที่

 

ที่หนาจอแสดงภาพขาวใหเลือก  เพ่ือจัดเก็บเปนไฟล 

เลือก  หรือ เลือกจากเมนู File  Print เพ่ือส่ังพิมพผล
ออกทางเครื่องพิมพ 

 า
ภายหลัง ก็สามารถทําได โดยการ ส

ตองการเพื่อทําเครื่องหมาย  จา

หากตองการคัดเลือกหัวขอข วไวเพื่อเรียกดูภาพขาวทีเดียวใน
คลิกที่กรอบ ี่เหลี่ยมดานหลังขาวที่

กน้ันคลิกที่  เพื่อเก็บภาพ
ขาวในตะกรา ดังตัวอยาง 

 

เม่ือตองการดูขาวที่เลือกไว ใหคลิกที่หัวขอ  
 จะพบรายการขาวที่เล

ไว ดังน้ี
ือก

 
หากต อ ง ก า ร  download 
ภาพข าวทั้ งหมดในครั้ ง
เดียว  โดยไมต องดูที ล ะ
รายการ ใหคลิกที่  
จะป นาตาง ใหเลือก รากฏห
open เพื่อดูภาพขาว (เปน 

หรือ 
เลื น
ไฟล

บบ   

zip file ตอง unzip) 
อก save เพื่อจัดเก็บเป
  

 เม่ือออกจากการใชงานขาวที่เลือกไวในตะกราจะถูกลบทิ้ง ไมเก็บไว 

การออกจากระ
 

เมื่อเลิกใชงาน ใหคลิกที่    หรือปดเบราวเซอร เพ่ือ
ออกจากระบบ หากไมได  SIGN O
ไมมีการใชงานติดตอกันนาน 15 

UT เพ่ือออกจากระบบและ
นาที ระบบจะตัดการติดตอ

                                          โดยอัตโนมัติ               
จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง 

 ฝายบริการชวยคนควาวิจัย หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ 
   (ฉบับพิมพครั้งท่ี 3) พฤศจิกายน 2549 


