
  
 
 

 
 
ฐานขอมูลหองสมุด (Library Catalog) เปนฐานขอมูลบรรณานุกรม

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดในเครือขายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(CHULALINET : Chulalongkorn University Library Information Network)    
ใชระบบการสืบคนของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เพื่อใหบริการการ
เขาถึงรายการสาธารณะโดยวิธีออนไลน (Online Public Access Catalog Online 
/ OPAC) สามารถสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ  ไดแก  
หนังสือ  วารสาร  จุลสาร  รายงานวิจัย  วิทยานิพนธ  สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
การเขาใชฐานขอมูล 

เรียกใชดวย Web browser  ผาน URL : http://www.car.chula.ac.th  
แลวเลือกทางเลือก Library Catalog   หรือ  เขาสูฐานขอมูลโดยตรงผาน  
URL : http://library.car.chula.ac.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพแสดงหนาจอของฐานขอมูลหองสมุด (Library Catalog) 

ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล คือ 
1. ฐานขอมูลหลัก  (Main Database)  เปนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรม 
ออนไลนของทรพัยากรสารสนเทศทั้งหมดของจุฬาฯ 
2. ฐานขอมูลวิทยานิพนธและดัชนีวารสาร (TJI : Thesis & Journal Index  
Database)  เปนฐานขอมูลพิเศษแสดงรายการบรรณานุกรมของบทความวารสาร 
หนังสือพมิพภาษาไทย  และบทคัดยอวิทยานิพนธของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

แนะนําเมนูทางเลือกเพื่อการสืบคนขอมูล  ดังนี้   
  ชื่อเรื่อง (Title) ใชคนหารายการบรรณานุกรม  เมื่อทราบชื่อเรื่องจริง  
มีขอสังเกตคือ ตองพิมพช่ือเรื่องที่ถูกตองทั้งลําดับคําและวรรคตอน  สําหรับการคน
ภาษาตางประเทศไมตองคํานึงเรื่องตัวพิมพเล็กหรือพิมพใหญ   

ผูแตง (Author) ใชคนหาผลงานเมื่อทราบชื่อผูแตง  
มีขอสังเกตคือ ถาเปนผูแตงชาวไทยใชช่ือตนและตามดวยนามสกุล  และถาเปน
ชาวตางประเทศ  ใชนามสกุล  ช่ือตน  ช่ือกลาง  ตามลําดับ  สําหรับเปนคําคน 

หัวเรื่อง (Subject) ใชคนหาเนื้อหา ตามหัวเรื่องที่หองสมุดกําหนดจาก
คูมือตางๆ  อาทิ  หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย, LC Subject Heading   และใน
การสืบคนอาจจะใชหัวเรื่องหลักหรือหัวเรื่องยอย (คําที่ตามหลังเครื่องหมาย  - - )   
เปนคําสืบคนก็ได 

 
 
 
 

 
คําสําคัญ  (Words in Title, Content)  เพื่อใชสืบคนขอมูล  เมื่อ 

ไมทราบช่ือผูแตง  ช่ือเรื่อง  หรือหัวเรื่อง  ซ่ึงคําที่ปรากฏในชื่อเรื่อง  สารบัญ  และ
หมายเหตุของรายการบรรณานุกรม 

เลขหมู (Call Number) ใชสําหรับสืบคนตามเลขหมูที่ผูใชคุนเคยโดย
ระบบจัดทางเลือกใหคนไดดังนี้ 

- Dewey Call Number (ระบบทศนิยมดิวอี้)  000 - 900 
- NLM Call Number (ระบบหองสมุดแพทย) 
- LC Call Number (ระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน)  A - Z 
- Other Call Number (เลขหมูอื่นๆ)  สําหรับหองสมุดที่กําหนดเลข 

หมูแบบตางๆ เชน เลขหมูระบบชิลเลอร  ใหพิมพ k/…, เลขหมูของสื่อ
โสตทัศนวัสดุ  จะแยกตามรหัสวัสดุ  เชน วิดิทัศน  ใหพิมพ  VC  เปนตน 
ขอสังเกต 

การคนหาคําคนหลายคําที่มีความสัมพันธกันเชิงตรรกะ (Boolean logic) ก็
สามารถใชคําเช่ือมที่เปนสากล คือ   

• and  เมื่อตองการใหมีคําคนทุกคําในแตละระเบียน 
• or     เมื่อตองการใชคําคนคําใดคําหนึ่งแทนกันได 
• not   เมื่อตองการใหผลลัพธในแตละระเบียนมีคําคนคําหนา not เทา 

นั้นและเมื่อจําเปนตองใชคําเช่ือมพรอมกัน  ในวลีสืบคนเดียวกัน  ใชเฉพาะการ
สืบคนดวยภาษาอังกฤษเทานั้น  และตองใชวงเล็บชวยในการแบงความสัมพันธ
ระหวางคําคน  เชน  นโยบาย  and  y2k  /  kindergartener or preschooler  / 
(music and popular)  not classical  เปนตน 

สัญลักษณ * ใชแทนอักษร เพื่อการละคําไดดวย  ในกรณีที่ไมแนใจใน
ตัวสะกด เชน  pop*   ระบบจะคนคําที่มี pop  เปนรากคํา  อาทิ  pope  poppin  
poppy  popular  popularity  population  ฯลฯ  จึงควรใชการละคําดวยความ
ระมัดระวัง  เนื่องจากระบบจะคนคําทุกคําในฐานขอมูลที่ทําดัชนีไว  ทําใหอาจใช
เวลานานในการประมวลขอมูลและไดรับคําตอบที่ไมตรงความตองการ  อยางไรก็
ตาม  การใชเครื่องหมายละคํานี้เหมาะสําหรับการคนคําภาษาอังกฤษมากกวาใน
ภาษาไทย 
การสืบคนขอมูล 
ทําตามลําดับหมายเลขที่กํากับตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.พิมพคํา/วลี 
2.คลิกเพื่อเริ่ม 
ตนการสืบคน 
 

 

 http://www.car.chula.ac.th 

 http://library.car.chula.ac.th  



การแสดงผลการสืบคน 
 เมื่อสืบคนขอมูลตามขั้นตอนดังกลาวขางตน  จะพบการแสดงผลการ
สืบคนขอมูลไดมากที่สุด 12 รายการตอ 1 หนาจอแสดงผลการสืบคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อตองการดูรายละเอียดของรายการบรรณานุกรม  ใหคลิกลําดับที่
รายการที่ตองการ หรือคําสั่ง  Full Record จะพบหนาจอแสดงผลการสืบคนขอมูล  
ซ่ึงมีรูปแบบตางๆ ดังตัวอยาง 

1. แสดงรายการบรรณานุกรมจากฐานขอมูลหลัก   
 
 
 
 
 

โปรดบันทึกสถานที่หองสมุด (Location) เลขหมู (Call #) และ
สถานภาพ (Status)  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายการบนชั้นสิ่งพิมพ
ตอไป 
 2. แสดงรายการบรรณานุกรมจากฐานขอมูลดัชนีวารสาร 
 
 
 
 

โปรดบันทึกสถานที่หองสมุด(Location)  ช่ือวารสาร/หนังสือพิมพ ปที่ 
ฉบับที่ วันเดือนป เลข 

3. แสดงรายการบรรณานุกรมจากฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
โปรดบันทึกสถานที่หองสมุด(Location)  ช่ือผูแตง (Author)  

 
คําส่ังเพ่ิมเติมสําหรับการสืบคน  

หากตองการจํากัดการสืบคนของขอมูล ไดแก ภาษา  สถานที่/หองสมุด   
ปที่พิมพ  ประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ลักษณะเนื้อหา  การจัดเรียงตามป   
ใหคลิกที่ปุม  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ทางเลือกอื่นๆ  ที่ปรากฏบนหนาจอฐานขอมูลหองสมุด 
* รายการที่เคยสืบคน (Search History)  เปนการรวบรวมประวัติการ

สืบคน10 ลําดับลาสุด ของเทอรมินัล  ผูใชอาจเรียกลําดับใดใดที่ปรากฏในประวัติ
การสืบคนมาใชสืบคนไดอีกโดยไมตองเลือกทางเลือก  หรือพิมพคําคนใหม   

* รายการหนังสือจอง (Reserve Lists)  เปนการสืบคนหาหนังสือใน
หองสมุดที่อาจารยจองไวเพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถ
สืบคนได 2 วิธีคือ 

- ตามรายนามอาจารย (Book Reserves by Instructor)  
- ตามรายวิชา (Book Reserves by Course Name) 

* ดูรายละเอียดการยืมคืน (View Your Own Library Record) ใหพิมพ
ช่ือ  นามสกุลและรหัสบารโคด14 หลักเพื่อดูรายละเอียดการยืมคืนของสมาชิก 

* แนะนําหนังสือ (Books I Would like the library to acquire) เปน
การเสนอแนะหนังสือเพื่อการจัดหาแกหองสมุด 

* ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหองสมุด (Suggestions I have for the 
Library)  เปนการใหคําแนะนําหรือการแจงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด ที่
ผูใชตองการใหทราบ 
การพิมพ / การบันทึกผลการสืบคน 
มีขั้นตอนการนําสงขอมูล  ดังนี้ 

1. เลือกทีละรายการ  ใหคลิกเลือกรายการที่ตองการในชอง           
หนารายการที่ตองการ แลวคลิกที่คําสั่ง  
หรือ ตองการเลือกทุกรายการทีละหนาคลิกคําสั่ง 
     

2. คลิกคําสั่ง  
3. เลือกวิธีการนําสงขอมูล  ซ่ึงประกอบดวย 

3.1 E-mail  เพื่อนําสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
3.2 Local Disk  เพื่อจัดเก็บเปน file  

4. คลิกคําสั่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 

การออกจากฐานขอมูล 
 ใหคลิกที่ File จากเมนูบารของเว็บเบราวเซอร  แลวเลือกคําสั่ง Close  
(สําหรับ Internet Explorer)  หรือ  คําสั่ง  Exit (สําหรับ Netscape Navigator) 
 

 

 

 

 

  จัดทําโดย  สมร  กรวิรัตน   ………. สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ……….(ฉบับพิมพครั้งที่ 6)   มกราคม  2548   

โปรดสังเกต 

โปรดสังเกต 


