SpringerLink eBooks เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ Springer Verlag (สํานักพิมพ) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา ไดแก
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ประกอบดวยเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพเพื่อการอางอิง (reference
works) หนังสือวิชาการ และวรรณกรรม
โดยเปนฐานเดิมที่สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเคยบอกรับ ตอมาใน
ปงบประมาณ 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดซื้อ 1,528 ชื่อเรื่อง ใหสมาชิกในกลุม ThaiLIS จํานวน 75 แหง
รวมจุฬาฯ ใชรวมกัน ปจจุบันเขาใชได 2,332 ชื่อเรื่อง ซึ่งจัดพิมพในชวง ป ค.ศ. 1983-2005 และเนื่องจากสถาบันวิทยบริการยังคงบอกรับ
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) ทําใหประชาคมจุฬาฯ ไดรับสิทธิ์ใชงาน eBooks ลิขสิทธิ์ป 2005 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ
2,600 ชื่อเรื่อง
การเขาใชงาน
ที่ URL: http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#
general เลือก SpringerLink eBooks จะพบหนาจอดังภาพ

เมื่อไดผลลัพธใหเลือกดูเฉพาะประเภทของเอกสารที่ตองการ
เชน Books โดยเลือกจากทางเลือก Content Type ทางดาน
ขวามือของหนาจอแสดงผลการคนหา ดังตัวอยาง

X
Z

Y

จะไดผลลัพธเฉพาะที่เปน Books ตามตองการ ดังตัวอยาง
มีทางเลือกใชงานแบบทั่วไปหรือแบบเจาะจงของแตละบุคคล
(personalized) ดังนี้
X เมื่อตองการคนหาในภาพรวมโดยใชคําคนเปน keyword
Y ใชไลเรียง/คนหาขอมูลตามประเภทของเนื้อหา (Content
Type)
Z เพื่อไลเรียง/คนหาขอมูลที่แบงตาม 13 สาขาวิชา (Subject
Collection)
การคนหา/การไลเรียงดูขอมูล
X การคน หาจากภาพรวม ให พิ มพ คํ าค นในกรอบรั บคํา ค น
โดยอาจคลิกที่
คนหา จากนั้นคลิก
ชื่อเรื่อง ดังตัวอยาง

เพื่อเลือกเขตขอมูล/ กําหนดเงื่อนไขการ
เชน ti:(urban planning) เพื่อคนจาก

จํากัดการเรียกดู
ผลลัพธตามสาขาวิชา

นอกจากนี้ ยังจํากัดการเรียกดูผลลัพธไดจากทางเลือกอื่นๆ ที่อยู
ทางขวามื อ ของหน า จอแสดงผลลั พ ธ ไ ด อี ก เช น ภาษาของ
เอกสาร (Language) สาขาวิชา (Subject) หรือ ปลิขสิทธิ์
(Copyright) เปนตน (ตามที่ปรากฏบนหนาจอ โดยอาจแตกตาง
กัน ขึ้นกับทางเลือกที่ใชงานในขณะนั้น)
หรือ หากตองการคนหาแบบเจาะจงมากขึ้น ใหคนจากทางเลือก
more options โดยระบุเงื่อนไขการคนหาตามตองการ จากนั้น
เพื่อใหระบบประมวลผล เชน คนเรื่องที่มีคําวา
คลิก
“lung cancer” อยูในชื่อเรื่องและมีคําวา radiotherapy อยูดวย
ดังตัวอยาง

การไลเรียง/คนหาขอมูลตามสาขาวิชา ทําไดในลักษณะ
เดียวกับ Y โดยคลิกเลือกสาขาวิชาที่ตองการ เชน Medicine
จะพบหนาจอดังตัวอยาง
Z

Y การไลเรียง/คนหาขอมูลตามประเภทของเนื้อหา โดยคลิกที่
ประเภทของเนื้อหาที่ตองการจากหนาจอหลัก เชน Books จะ
พบหนาจอดังตัวอยาง
จากนั้นเลือก Content Type เปน Books โดยสามารถจํากัด
การเรียกดูขอมูล หรือคนหาจากสาขาวิชานั้นๆ ไดเชนเดียวกัน
การเรียกดูขอมูล
กรณีที่เปนรายการผลลัพธ คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียดของ
รายการนั้นๆ และคลิกที่ Text เพื่อดูเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF

จํ า กั ด การเรี ย กดู ผ ลลั พ ธ จ ากทางเลื อ กด า นขวา เช น เลื อ กดู
เฉพาะสาขาวิชา (Subject) Artificial Intelligence จะพบ
หนาจอดังตัวอยาง

หากอยูทหี่ นาจอแสดงรายละเอียดของ
เอกสาร คลิกที่ Open: Entire document
เพื่อดูเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF
การจัดการผลลัพธ
ที่หนาจอการแสดงผลลัพธแบบ PDF ใหใชทางเลือก หรือ
ในการจัดเก็บเปนไฟล หรือ สั่งพิมพตามลําดับ หากอยูที่
หนาจอการแสดงผลลัพธผานเบราวเซอร ใหใชทางเลือก File ->
Save As ในการจัดเก็บเปนไฟล หรือ File -> Print เพื่อสั่งพิมพ
ตามลําดับ หรือใชทางเลือก และเลือกเปน Text เพื่อเก็บ
เปนไฟล หรือเลือกเปน RIS เพื่อสงขอมูลไปยัง EndNote หรือ
คลิกที่ RIS | Text ภายใตทางเลือก Export this chapter เพื่อ
สงขอมูลไป EndNote หรือจัดเก็บเปน Text ตามลําดับ (ขึ้นกับ
หนาจอที่ใชงานขณะนั้น)

หากตองการคนหาเฉพาะจาก Books ในสาขา Artificial
Intelligence ใหพิมพคําคนในกรอบรับคําคนภายใตหัวขอ Find
ทางมุมขวาของหนาจอ และระบุใหคน Within these results
เชน คนจาก
จากนั้นคลิก
ชื่อเรื่อง ti:(active network)
ดังตัวอยาง

การออกจากระบบ
หากมีการ register เพื่อใชงาน features พิเศษของแตละ
บุคคล และทําการ log in เขาระบบ ใหคลิก Log Out เพื่อออก
จากระบบ หากไมได log in สามารถปดเบราวเซอร หรือ
เปลี่ยนไปใชงานอื่นได
จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง และ เรืองศรี จุลละจินดา
ฝายบริการชวยคนควาวิจัย หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ
(ฉบับพิมพครั้งที่ 4) มกราคม 2551

