
ฐานขอมูลหองสมุด (Library Catalog) เปนฐานขอมูลบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดในเครือขายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(CHULALINET : Chulalongkorn University Library Information Network)   ใช
ระบบการสืบคนของโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เพื่อ ใหบริการการเขา
ถึงรายการสาธารณะโดยวิธีออนไลน (Public Access Catalog Online / OPAC)
สามารถสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ  ไดแก  หนังสือ
วารสาร  จุลสาร  รายงานวิจัย  วิทยานิพนธ  สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส
โดยไมจํ ากัดเวลาและสถานที่
การเขาใชฐานขอมูล

เรียกใชดวย Web browser  ผาน URL : http://www.car.chula.ac.th
แลวเลือกทางเลือก Library Catalog   หรือ  เขาสูฐานขอมูลโดยตรงผาน
URL : http://library.car.chula.ac.th
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คํ าสํ าคัญ  (Words in Title , Content)  เพื่อใชสืบคนขอมูล  เมื่อไม
ทราบช่ือผูแตง  ช่ือเรื่อง  หรือหัวเรื่อง  ซ่ึงขอมูลนั้นปรากฏจากชื่อเรื่อง  สารบัญ
และโนต ของรายการบรรณานุกรม

เลขหมู (Call Number)  ใชสํ าหรับสืบคนตามเลขหมูที่ผูใชคุนเคยโดย
ระบบจัดทางเลือกใหคนไดดังนี้

- Dewey Call Number (ระบบทศนิยมดิวอี้) 000 - 900
- NLM Call Number (ระบบหองสมุดแพทย)
- LC Call Number (ระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน) A - Z
- สวนเลขหมูอื่นๆ (Other Call Number)  สํ าหรับหองสมุดที่

กํ าหนดเลขหมูแบบตางๆ เชน เลขหมูระบบชิลเลอร  ใหพิมพ k/……,โสตทัศนวัสดุ
โดยแยกตามรหัสวัสดุ  เชน วิดิทัศน  ใหพิมพ  VC  เปนตน
ขอสังเกต

การคนหาคํ าคนหลายคํ าที่มีความสัมพันธกันเชิงตรรกะ (Boolean logic) ก็
สามารถใชคํ าเช่ือมที่เปนสากล คือ
จากภาพแสดงหนาจอของฐานขอมูลหองสมุด (Library Catalog)
ระกอบดวย 2 ฐานขอมูล คือ
. ฐานขอมูลหลัก  (Main Database)  เปนฐานขอมูลรายการ
รรณานุกรมออนไลนของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของจุฬาฯ
. ฐานขอมูลดัชนีวารสารและหนังสือพิมพภาษาไทย  และบทคัดยอ
ิทยานิพนธจุฬาฯ (Thesis & Journal Index Database)  เปนฐานขอมูลพิเศษ
สดงรายการบรรณานุกรมบทความวารสารและบทคัดยอวิทยานิพนธ

จะพบเมนูทางเลือกเพื่อการสืบคนขอมูลดังนี้
 ผูแตง  (Author)  ใชคนหาผลงานเมื่อทราบชื่อผูแตง

ีขอสังเกตคือ ถาเปนผูแตงชาวไทยใชช่ือตนและตามดวยนามสกุล  และถาเปน
าวตางประเทศ  ใชนามสกุล  ช่ือตน  ช่ือกลาง  ตามลํ าดับ  สํ าหรับเปนคํ าคน

ช่ือเรื่อง (Title)   ใชเพื่อคนหาเมื่อทราบชื่อเรื่องจริง
ีขอสังเกตคือ ตองพิมพช่ือเรื่องที่ถูกตองทั้งลํ าดับคํ าและวรรคตอน  สํ าหรับการคน
าษาตางประเทศไมตองคํ านึงเรื่องตัวพิมพเล็กหรือพิมพใหญ

หัวเรื่อง  (Subject)  ใชสืบคนตามหัวเรื่องที่หองสมุดกํ าหนดจากคูมือ
างๆ  อาทิ  หัวเรื่องสํ าหรับหนังสือภาษาไทย, LC Subject Heading   และในการ
ืบคนอาจจะใชหัวเรื่องหลักหรือหัวเรื่องยอย   (คํ าที่ตามหลังเครื่องหมาย  - - )
ปนคํ าสืบคนก็ได

• and  เมื่อตองการใหมีคํ าคนทุกคํ าในแตละระเบียน
• or     เมื่อตองการใชคํ าคนคํ าใดคํ าหนึ่งแทนกันได
• not   เมื่อตองการใหผลลัพธในแตละระเบียนมีคํ าคนคํ าหนา not เทา

นั้นและเมื่อจํ าเปนตองใชคํ าเช่ือมพรอมกัน  ในวลีสืบคนเดียวกัน  ใชเฉพาะการสืบ
คนดวยภาษาอังกฤษเทานั้น  และตองใชวงเล็บชวยในการแบงความสัมพันธ
ระหวางคํ าคน  เชน  นโยบาย  and  y2k  /  kindergartener or preschooler  /
(music and popular)  not classical  เปนตน

สัญลักษณ * ใชแทนอักษร เพื่อการละคํ าไดดวย  ในกรณีที่ไมแนใจในตัว
สะกด เชน  pop*   ระบบจะคนคํ าที่มี pop  เปนรากคํ า  อาทิ  pope  poppin
poppy  popular  popularity  population  ฯลฯ  จึงควรใชการละคํ าดวยความ
ระมัดระวัง  เนื่องจากระบบจะคนคํ าทุกคํ าในฐานขอมูลที่ทํ าดัชนีไว  ทํ าใหอาจใช
เวลานานในการประมวลขอมูลและไดรับคํ าตอบที่ไมตรงความตองการ  อยางไรก็
ตาม  การใชเครื่องหมายละคํ านี้เหมาะสํ าหรับการคนคํ าภาษาอังกฤษมากกวาใน
ภาษาไทย

การสืบคนขอมูล
ทํ าตามลํ าดับหมายเลขที่กํ ากับตอไปนี้
1.พิมพคํ า/วลี
2.คลิกเพื่อเริ่ม
ตนการสืบคน

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


การแสดงผลการสืบคน
เมื่อสืบคนขอมูลตามขั้นตอนดังกลาวขางตน  การแสดงผลการสืบคน

จะปรากฏขอมูลไดมากที่สุด 12 รายการตอ 1 หนาจอผลการสืบคน

ก

ส
(

ค

Start over      กลับไปท่ีหนาจอเมนูหลัก  เพื่อสืบคนใหม
Brief display แสดงรายการผูแตง  ชื่อเรื่อง  สถานที่  เลขหมู
Extended display แสดงรายการตามทางเลือกเทาน้ัน : ชื่อเรื่อง
Mark display แสดงระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบ  MARC
เมื่อตองการดูรายละเอียดของรายการบรรณานุกรมใหคลิกลํ าดับที่ราย
ารที่ตองการไดเลย  จะแสดงหนาจอผลการสืบคนที่มีรูปแบบดังนี้

เมื่อตองการรายการใดใหสังเกตขอมูล  ดังนี้
ถานที่พิมพ(Location)  เลขหมู (Call #)  สถานภาพ (Status)  ช่ือวารสาร

Journal) ฉบับที่/เลมที่/วันเดือนป  เพื่อนํ าไปดูเอกสารตัวจริงในหองสมุดที่ปรากฏ

ํ าส่ังเพิ่มเติมสํ าหรับการสืบคน  ไดแก
Previous page แสดงหนาจอท่ีผานมา
Next page แสดงหนาจอถัดไป
Previous record แสดงรายการที่ผานมา
Next record แสดงรายการถัดไป
Another search สืบคนใหมดวยทางเลือกเดิม

Limit this search การจํ ากัดการสืบคน เชน ภาษา  ประเภทเอกสาร
Export การจัดเก็บขอมูล  กอนนํ าสงออกจากฐานขอมูล

ทางเลือกอื่นๆ  ที่ปรากฏบนหนาจอฐานขอมูลหองสมุด
* รายการที่เคยสืบคน (Search History)  เปนการรวบรวมประวัติการสืบคน

10 ลํ าดับลาสุด ของเทอรมินัล  ผูใชอาจเรียกลํ าดับใดใดที่ปรากฏในประวัติการสืบคนมา
ใชสืบคนไดอีกโดยไมตองเลือกทางเลือก  หรือพิมพคํ าคนใหม

* รายการหนังสือจอง (Reserve Lists)  เปนการสืบคนหาหนังสือในหองสมุด
ท่ีอาจารยจองไวเพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถสืบคนได 2 วิธีคือ

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

* ดูรายละเอียดการยืมคืน (View Your Own Library Record) ใหพิมพชื่อ
นามสกุลและรหัสบารโคด  14 หลักเพื่อดูรายละเอียดการยืมคืนของสมาชิกหองสมุด

* แนะนํ าหนังสือ (Books I Would like the library to acquire) เปนการเสนอ
แนะหนังสือเพื่อการจัดหาแกหองสมุด

* ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหองสมุด (Suggestions I have for the Library)  เปน
การใหคํ าแนะนํ าหรือการแจงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด ท่ีผูใชตองการใหทราบ

การพิมพ / การบันทึกผลการสืบคน
มีขั้นตอนการนํ าสงขอมูล  ดังนี้

1. ใหคลิกเลือกรายการที่ตองการในชอง           หนารายการที่
ตองการ แลวคลิกที่คํ าสั่ง

2. คลิกคํ าสั่ง
3. เลือกวิธีการนํ าสงขอมูล  ซ่ึงประกอบดวย

3.1 E-mail  เพื่อนํ าสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3.2 Local Disk  เพื่อจัดเก็บเปน file

4.     คลิกคํ าสั่ง

การออกจากฐานขอมูล
ใหคลิกที่ File จากเมนูบารของเว็บเบราวเซอร  แลวเลือกคํ าสั่ง Close

(สํ าหรับ Internet Explorer)  หรือ  คํ าสั่ง  Exit (สํ าหรับ Netscape Navigator)

  จัดทํ าโดย  สมร  กรวิรัตน   ………. สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ……….(ฉบับพิมพครั้งที่ 3 )   มิถุนายน  2546  

โปรดสังเกต
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