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NetLibrary  เปนฐานขอมูล eBooks ของบริษัท OCLC Online Computer Library Center, Inc.,  โดยรวบรวมสิ่งพิมพ
ฉบับเต็มของหนังสือ วรรณกรรม วารสาร และสิ่งพิมพจํานวน 5,962 รายช่ือ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใชงบประมาณ

จัดซื้อในป 2548 เพ่ือใหสมาชิก ThaiLIS 24 แหง (รวมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ตลอดจนสมาชิกใหม รวมทั้งส้ิน 77 แหง ใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสรวมกัน เปนการจัดพิมพในชวงป ค.ศ.1979-2004 ทั้งนี้มีหนังสืออื่นๆ ที่สามารถเขาใชไดฟรีอีก 3,400 รายช่ือ ซึ่งจัดพิมพในชวงป 

ค.ศ.1913-ปจจุบัน  

 
การเขาใชฐานขอมูล 

 
   จาก     URL : http://www.car.chula.ac.th/curef-db/ 
slist.html#general      ภายใตเว็บไซตของสถาบันวิทยบริการ 
เลือกฐานขอมูล NetLibrary จากกลุมสหสาขาและทั่วไป จะพบ

หนาจอการคนหาแบบไมซับซอนดังภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีทางเลือกใชงาน ดังนี้ 
1  ลงทะเบียนใชงาน เรียกดูหนังสือที่เลือกไวและบันทึกยอ 

2  คนหาหนังสือแบบไมซับซอน 

3  คนหาหนังสือแบบเจาะจง 
4  ไลเลียงดูรายชื่อหนังสือ 
   

การใชงานฐานขอมูล 
 

ลักษณะโครงสรางไดจําลองการใชหนังสือในหองสมุด คือ หนังสือ 

1 เลม จะดูไดครั้งละ 1 ราย หากเลมใด มีผูใชงานอยู ผูอ่ืนจะใช

ไมไดจนกวาจะมีการปดหนังสือ หรือไมมีการใชงานเกิน 15 นาที 

หรือ ออกจากระบบแลว หากตองการใชงานอยางเต็มรูปแบบ ผูใช

ต อ ง  ลงทะ เบี ยน  เปนสมาชิ กของร ะบบก อนที่ ท าง เลื อก 

 1 เพ่ือรับสิทธ์ิการใชงานจากภายนอก

เครือขายของมหาวิทยาลัย จัดเก็บรายชื่อหนังสือที่ชื่นชอบไวใน

ระบบ หรือ ทําบันทึกยอในระบบ  โดยพิมพขอมูลตามที่ระบบ

ตองการ และคลิกที่   ดังภาพ 
 

เมื่อลงทะเบียน 

เปนสมาชิกแลว 

แน ะ นํ า ใ ห ทํ า

กา  ร  

บกอน

การใชงานเพื่อ 

ใ ห ส า ม า ร ถ 

ใชงานทางเลือก

ตางๆ ไดอยาง

สมบูรณยิ่ง ข้ึน 

(หากไมลงทะเบียน สามารถเรียกดู/คนหาเอกสารไดระดับ นึ่ง) 

 

เขาระบ

ห

การคนหา/ไลเรียงดูขอมูล

 
ําไดทั้งการคนหาจากทางเลือกสําหรับคนหาหรือไลเรียงจากช่ือเรื่อง 

 

ท

   จากหนาจอหลัก (Home) จะพบทางเลือกสําหรับ   

นหาแบบง    ค าย 2  ใหพิมพคําคนที่ตองการในกรอบรับคําคน 

    และระบุวาตองการใหคนหาจากเขตขอมูลใดที่กําหนด คือ คนหา 

    จากคําในเนื้อหาของเอกสารคําสําคัญ  ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง หรือ  

    หัวเร่ือง จากนั้นคลิก  เชน คนหา biotechnology  
    จากชื่อเรื่อง ดังตัวอยาง  
  

1 

3 
2 

4
      

 
    

  เปนการคนหาแบบเจาะจงที่ผูใชสามารถ 

ะบุใหคนหาจากหลา    ร ยเขตขอมูลไดพรอมกัน และยังระบุปพิมพ  

    สํานักพิมพ และภาษาของเอกสารที่ตองการได จากนั้น คลิก   

      เพ่ือใหระบบคนหาตามเงื่อนไขที่ บุ เชนคนหา  
    m health จากชื่อเรื่องที่พิมพในป 2003 ดังตัวอยาง 
 

ระ

ental 

าจอแสดงผลลัพธของการคนหาแบบเจาะจง มีทางเลือก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     ที่หน

      
 

     ใหกลับไปแกไขการคนหาที่ Revise Search ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

http://www.car.chula.ac.th/curef-db/%0Bslist
http://www.car.chula.ac.th/curef-db/%0Bslist


 by: คือ การสั่งใหระบบแสดงผลลัพธโดยจัดเรียงตาม 

ง 

ลาสุดกอน 

          Sort
    Rank  จัดเรียงตามความเกี่ยวของของเนื้อหากับคําคน 

    Title จัดเรียงตามตัวอักษรในชื่อเรื่อง 

    Author จัดรียงตามตัวอักษรของชื่อผูแต
    Newest First จัดเรียงจากเลมปพิมพที่ใหม
    Oldest First จัดเรียงจากเลมปพิมพที่เกาท่ีสุดกอน 
 

 การไลเรียงดูรายชื่อหนังสือที่    จะพบ  

        
   

- คลิกที่  เพ่ือดูรายช่ือ 

s จํานวน  

   จากหนาจอแสดงผลลัพธการคน music therapy แบบ 

    ทางเลือก ดังภาพ 
 

  

 

 
 

  eBooks หรือ List All Resources
     eBooks ที่จัดซื้อโดย สกอ. จํานวน 5,962 รายชื่อ 

  - Publicly-Accessible eBooks ดูรายชื่อ eBook
    3,400 รายชื่อที่เปดใหใชงานไดโดยไมตองสั่งซ้ือ  
  

รเรียกดูผลลัพธ กา 

 

  

Basic Search จากชื่อเรื่อง ดังตัวอยาง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คลิกที่    เพ่ือเรียกดูเนื้อหาของหนังสือ 

ึ่งมีทางเลือกใชงานดังนี้  

รายการนั้นๆ ด robat จะพบหนาจอ ดังตัวอยาง 
 

วยโปรแกรม Ac

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ซ

 

 
 

   แสดงรายการ  Table of Contents  คลิกหนา
สารบัญในสวนนี้ เพ่ือดูเนื้อหาของหนังสือ 
  

   ให   
 

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือเลมนั้นๆ

   ผูที่เขาใชดวย Account สามารถทําบันทึกยอเก็บ 

ไวที่เอกสารแตละหนาในขณะที่ดูเนื้อหาของหนังสือได โดยเขาสูระบบ

โดยทางเลือก   เมื่อพิมพบันทึกยอหรือ copy  ขอความ
จากหนังสือมา  แลว ใหคลิกปุม paste   เพ่ือจัดเก็บ 

สามารถแกไข หรือลบบันทึกยอได  จากท ี่ดานลางของ

แผนงาน 

างเลือกที่อยูท

  ซึ่งมีทางเลือก  และ   

ผูใชอาจเรียกบันทึกยอนี้กลับมาดูใหมภายหลังไดจากทางเลือก  

  สามารถ add ได 50 notes ตอเลม 
 

   เม  
 

ื่อตองการคนหาคําที่สนใจในหนังสือเลมนั้น

  
โดยใชโปรแกรม เชน Media Player หรือ Winamp 
 

 เพ่ือดูความหมายของศัพท  และสามารถฟงเสียงได 

ัญลักษณส     ของโปรแกรม นี้ Acrobat 
ใช สํ าหรับการยอ /ขยายภาพ  ดูภาพหนา เอกสาร  ทางเลือก 

 ใช เ รียกดูหนั ง สือหน า        

ที่ผานมา/หนาท่ีตองการ/หนาถัดไป นอกจากนี้ยังมีทางเลือก 

 ใชเพ่ือยอนกลับไปยังหนาจอแสดงผลลัพธ หรือ 

คลิกที่   เมื่อเลิกดูหนังสือ  จะกลับไปสูหนาจอแสดง

รายละเอียดของหนังสือ 
 

 คลิกที่    จะแสดงขอมูลทางบรรณานุกรมของ
หนังสือ และมีทางเลือก  ใหจัดเก็บรายชื่อหนังสือ

ที่ ชื่นชอบ   หรือสงขอมูลของหนังสือไปยังผู รับทางอี เมล ที่ 

  โดยระบุอีเมลของผูรับพรอมขอมูลในชองที่
 กําหนด และคลิก   นอกจากนี้ สามารถคลิก Link  ที่ 

Subject เพ่ือใหระบบคนหาจาก Subject นั้นๆ ได 
 

  เก็บขอมูลของหนังสือนั้นๆ ไวเรียกดู

ภายหลังท่ีทางเลือก       

                 การจัดเก็บ/สั่งพิมพภาพ

ลิกท

 
 

    
   
    
 ที่ดานบนของหนาจอแสดงเนื้อหาของหนังสือ  มีเครื่องมือของ  

 โปรแกรม Acrobat สําหรับ 
  การจัดเก็บ (Save) โดยค ี่   ซึ่งระบุใหจัดเก็บที่เครื่อง 
      หรือสื่อบันทึกที่ตองการ 
  การสั่งพิมพ ใหคลิกที่   
 

 หมายเหตุ ระบบทําไดครั้งละ 1 หนา และดวยจํานวนหนาท่ีจํากัด 

              ในแตละ session เพ่ือปองกันปญหาเรื่องลิขสิทธ์ิ    
  

 หากไมมีการใชงานเกิน 15 นาที ระบบจะปดตัวเองอัตโนมัติ      
    
                                                       การออกจากระบบ 
           

 าก Loห  เขาระบบ ใหคลิกg In     เพ่ือออกจากระบบ
         

         

                                      สถาบันวิทยบรกิาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                                                (ฉบับพิมพครั้งืที่ 2) มกราคม 2551 

 

                      จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิง่ และ เรืองศรี จุลละจินดา 


