
ฐานขอมูล  LIBEDU เปนฐานขอมูลท่ีเนนเนื้อหาทางดานการศึกษา  ประกอบดวย ฐานขอมูลวิทยานิพนธ   ฐาน
ขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฐานขอมูลจุลสารทางการศึกษา และ
ฐานขอมูลงานวิจัย โดยแสดงผลขอมูลทางบรรณานุกรมและสาระสังเขปรวมทั้งขอมูลฉบับเต็ม (Full Text) จัดทํ าโดยศูนย
บรรณสารสนเทศทางการศึกษา มีการปรับปรุงเอกสารทุก ๆ วัน

ลกัษณะของขอมูล

วิทยานิพนธ          มีเนื้อหาตั้งแต ป พ.ศ. 2506 – ปจจุบัน
ลักษณะขอมูล       บรรณานุกรมและสาระสังเขป      
ขาวการศึกษา        มีเนื้อหาตั่งแต ป พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน
ลักษณะขอมูล       บรรณานุกรมและขอมูลฉบับเต็ม  
วารสาร                 มีเนื้อหาตั้งแต ป พ.ศ. 2513 - ปจจุบัน
ลักษณะขอมูล       บรรณานุกรมและขอมูลฉบับเต็ม
จุลสาร                   มีเนื้อหาตั้งแต ป พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน
ลักษณะขอมูล       ขอมูลฉบับเต็ม
ผลงานวิจัย            รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารยและ
                              งานวิจัยตางประเทศ
ลักษณะขอมูล        บรรณานุกรมและสาระสังเขป   

การเขาใชฐานขอมูล

           เขาใชฐานขอมูลโดยการสืบคนผานเว็บบราวเซอร
เชน  Netscape  หรือ Internet Explorer 4.0 ข้ึนไป
เขาไปที่      http://lib.edu.chula.ac.th
เลือกท่ี       ฐานขอมูล หรือ เลือกฐานขอมูลท่ีทํ าการ
                  สืบคนในหนาจอแรก

การสืบคนขอมูล

การสืบคนขอมูล แบงออกเปน  2  แบบ คือ
  แบบ  Basic Search    เปนการสืบคนที่ใชคํ าหรือวลี

สั้น ๆ ตั้งแตคํ าเดียวข้ึนไป
  แบบ  Advanced Search   เปนการสืบคนที่ใชคํ าคน

หรือวลีตั้งแตคํ าเดียวข้ึนไป และกํ าหนดเงื่อนไขตาง ๆ
ตามที่ตองการ เชน  รหัสเอกสาร  เลขเรียกหนังสือ/ช่ือ
หนังสือพิมพ  ภาควิชา/ช่ือวารสาร เปนตน

  แบบ  Basic Search

สืบคนโดยใสคํ าสํ าคัญหรือวลีสั้น ๆ ตั่งแตคํ าเดียวข้ึนไป
ตัวอยาง  ตองการสืบคนวิทยานิพนธท่ีมีช่ือผูแตงช่ือ จํ าป
ทิมทอง  โดยไมทราบป พ.ศ. จะคนไดโดย
1. เลือกการสืบคนวิทยานิพนธในหนาจอแรก โดย

ระบบจะเขาสูระบบการสืบคนแบบ Basic Search
2. ใสคํ าสํ าคัญ คือ จํ าป ทิมทอง  ในชองปอนคํ าคน
3. กด  เร่ิมคน

เทคนิคและขอสังเกต
 ในการสืบคนแบบ   Basic Search  ใชคํ าสั้น ๆ ท่ีมี
ความหมาย หรือเวนวรรค 1 คํ า ระบบจะเชื่อมโยง
คํ าท่ีคน  เชน  การสอน  คณิตศาสตร  มัธยมศึกษา

 ในการสืบคนแตละฐาน  จะปรากฎเครื่องหมาย  
หนาฐานขอมูลท่ีเลือกไว



  แบบ  Advanced Search

เปนการสืบคนที่ใชคํ าคนหรือวลีตั้งแตคํ าเดียวข้ึนไป 
และกํ าหนดเงื่อนไขตาง ๆ การสืบคนขอมูล
ตัวอยาง ตองการสืบคนขาวการศึกษาเรื่อง ยาเสพติด จาก
หนังสือพิมพ มติชน จะมีวิธีการสืบคน คือ
1. เลือกการสืบคนขาวการศึกษาในหนาจอแรกโดย

ระบบจะเขาสูระบบการสืบคนแบบ Basic Search
จากนั้น คลิกการสืบคนแบบ  Advanced Search

2. ใสคํ าสํ าคัญ คือ  ยาเสพติด  ในชองปอนคํ าคน และ
กํ าหนดเงื่อนไข ในชองช่ือ น.ส.พ.  มติชน

3. กด  เร่ิมคน

เทคนิคและขอสังเกต
 ในการสืบคนแบบ  Advanced Search  เมื่อกํ าหนด
เงื่อนไขการสืบคน ควรปอนคํ าคนใหตรงกับฐาน
ขอมูลท่ีสืบคน

การแสดงผลขอมูล

การแสดงผลขอมูลในฐานขอมูล LIBEDU จะแสดงผล
ในรูปแบบบรรณานุกรม ผูใชสามารถนํ าขอมูลท่ีแสดง
มาเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง โดยแตละฐาน
ขอมูลจะแสดงผลครั้งละ  10  รายการ

 สัญลักษณ          หมายถึง ใหรายละเอียดเนื้อหาสาระ
สังเขปและขอมูลฉบับเต็ม

แหลงขอมูลที่นาสนใจ

ในฐานขอมูล  LIBEDU  ยังมีแหลงขอมูลท่ีนาสนใจ เชน
 ขอมูลทั่วไป  จะใหขอมูลตาง ๆ ภายในศูนยบรรณ

สารสนเทศทางการศึกษา เชน ประวัติศูนย ฯ แผนที่ตั้ง
แผนผังโครงสราง ฯ  ระเบียบตาง ๆ ในการใหบริการ

 ขาวสารที่นาสนใจ  แสดงหัวขอขาวประจํ าวัน โดย
ผูใชบริการ
สามารถคน
หาไดโดยระบุวันที่ เดือน และป พ.ศ. ของขาว

 เชื่อมไปหองสมุดอื่น  แสดงรายชื่อหองสมุดหรือ
สํ านักหอสมุดกลางในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ
สํ านักหอสมุดในมหาวิทยาลัยตางประเทศทุกประเทศ

 ทานถามเราตอบ    ผูใชบริการสามารถเสนอแนะ
หรือขอคิดเห็น ขอติชมตาง ๆ  และสิ่งท่ีตองปรับปรุงภาย
ในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา

การสั่งพิมพและบันทึกขอมูล

การสั่งพิมพขอมูล จะแสดงผลการสั่งพิมพ ได 2  วิธี คือ
1.  สั่งพิมพขอมูลทางบรรณานุกรม  เมื่ออยูหนาจอแสดง
ผลขอมูลใหคลิกที่  พิมพตาราง  ซึ่งระบบจะจัดขอมูลใน
รูปแบบตาราง  ตอจากนั้นใหใชคํ าสั่ง File บนเมนูบาร
แลวเลือก  Print  โดยไมตองกํ าหนดหนาท่ีตองการพิมพ
2.  สัง่พิมพรายละเอียดเนื้อหาขอมูล     เมื่อปรากฏเนื้อหา
แลวใหคลิกที่ไอคอน  Printer  บนเมนูบารของโปรแกรม
และระบุหนาท่ีตองการพิมพ
การบันทึกขอมูล   ใหใชคํ าสั่ง File บนเมนูบาร แลวเลือก
Save As  กํ าหนดนามสกุลเปน  (.txt)  ระบบจะใหบันทึก
ขอมูลไดท่ีละหนา
*********************************************
จดัทํ าโดย  ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
                  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   พิมพครั้งที่  3  (มิถุนายน 2545)
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