
Library Catalog
Library Catalog เปนบริการลํ าดบัแรกท่ีปรากฏในหนาเมนู
บริการของ CU Digital Library ใชเปนทางเลือกเพื่อเขาสูการ
สืบคนรายการบรรณานุกรมทรัพยากร ท่ีใหบริการภายในเครือ
ขาย Chulalinet ไดแก หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยา
นิพนธ ส่ือโสตทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูล ทาง
เลือก Library Catalog แยกออกเปนการสืบคน รายการ
บรรณานุกรม ท่ีเรียกวา Library Catalog และ รายการ
ดรรชนี/สาระสังเขปวิทยานิพนธจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ดรรชนีบทความวารสาร/หนังสือพิมพไทย ที่เรียกวา
Thesis and Journal Index Catalog
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Title – ชือ่เรื่อง คลิกท่ี Title พิมพช่ือเร่ือง เชน ลองไพร,
            นิยามศัพทสงเสริมสุขภาพ, thoughts & notions
Subject – หวัเรื่อง คลิกท่ี Subject  พิมพหัวเรื่อง เชน
             กาซชีวภาพ, ชางสิบหมู, politics and culture,
             fish culture
Words – ค ําสํ าคัญ คลิกที ่Words พิมพค ําที่ตองการคนหา
             ขอมูล เชน  แปงมันเทศ, ไหวครู, นิโคติน, gmo,
             radiation,  workbench
Call Number – เลขหมู คลิกท่ี Call Number พิมพเลขหมู
              เชน 92ก11ส,  070.44, PN151, Q10 W927
การใช Library Catalog
มือ่ใชทางเลือก Libr
igital Library จะเข
นวาหองสมุดตางๆ ภ
นังสือ วารสาร หรือท
หเลือกคลิกที่ Go to L
ary Catalog จากหนาเมนูหลักใน CU
าสูหนาเมนูการสืบคน หากตองการสืบ
ายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี
รัพยากรอื่นๆบริการอยางไรบาง
ibrary Catalog

คลิกเลือก
คอื ขาวกล
แลวคลิกท
 Words แลวพิมพคํ าคน
อง ลงในกรอบรับคํ าคน
ี ่Search



ในการสืบคนขอมูลมีวิธีการงายๆ ดังนี้
คนหาขอมูลจาก
Author – ผูแตง คลิก ท่ี Author พิมพช่ือผูแตง เชน

ชัยวฒัน  คุประตกูล, ชยัวัฒน, keats,
keats, john  หรือ กระทรวงการตางประเทศ,
University of Arizona เปนตน
ตวัอยางการคนขอมูลดวยทางเลือก Words-คํ าสํ าคัญ
ตองการคนหาหนังสือเกี่ยวกับ “ขาวกลอง”
แสดงรายการที่คนได
คลิกเลือกภายใตรายการที่ตองการทราบ
ขอมูลละเอียด เชน หองสมุดท่ีใหบริการ
และยืมไดหรือไม
เขาสูทางเลือกให
สืบคนขอมูลจาก
•  Author
•  Title
•  Subject
•  Words
• Call Number
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การใช Thesis & Journal Index Catalog
 ําหรับผูท่ีตองการคนหาดรรชนีและสาระสังเขปวิทยานิพนธ
รือดรรชนีบทความวารสารหรือหนังสือพิมพไทย ใหเลือก
o to the Thesis & Journal Index Catalog   ซึง่จะเขาสู
ธิกีารสืบคนคลายคลึงกับการคนรายการบรรณานุกรมจาก
ibrary Catalog ดงักลาวมาแลว
ตวัอยางการคนขอมูลดวยทางเลือก Words-คํ าสํ าคัญ
ตองการคนหาวิทยานิพนธหรือบทความเกี่ยวกับ

“ฟอกเงิน”
การสงขอมูลทาง e-mail หรือ บันทึกลงแฟมขอมูล

พิมพคํ าคน และ คลิก
Search เพ่ือใหแสดงผล
คลิกภายใตรายการที่ตองการขอมูลโดยละเอียด เชน อาน
สาระสังเขปของวิทยานิพนธ  หรือ  บทความตีพิมพใน
วารสารชือ่อะไร และใชบริการไดจากหองสมุดใด
 ํา

รายการวิทยานิพนธจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ใหขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ ประกอบดวยชื่อผูวิจัย ชื่อวิทยานิพนธ ปท่ีท
วจิยั สาระสังเขปอังกฤษ/ไทย สาขาวิชา และระดับปริญญา
รายการดรรชนีบทความวารสาร ประกอบดวย ชื่อผูแตง
ชือ่บทความ ชื่อวารสาร ปท่ี ฉบับท่ี เลขหนา และ แจงให
ทราบวาจะใชวารสารจากหองสมุดใดไดบาง
หลังจากการคนรายการบรรณานุกรมจาก Library Catalog หรือ
รายการดรรชนีจาก Thesis & Journal Index Catalog แลว หาก
ผูใชตองการสงขอมูลท่ีคนไดไปยังผูรับทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) หรือ บันทึกผลลงแฟมขอมลู ก็สามารถทํ าไดโดยใชค ําสั่ง
Export  ซึง่ปรากฏอยูบนแถบคํ าส่ังเหนือการแสดงผล
จัดท
สถาบันวิทยบริการ จุฬ

(พิมพค
แถบค ําสั่ง
เมื่อคลิก Export รายการใดแลว ระบบจะสะสมรายการแตละ
รายการให  หลังจาก Export ตามจ ํานวนที่ตองการแลว ให
คลิกที่ค ําสั่ง Export Save List   
เลือกสง e-mail ใหพิมพ address
หรือ บันทึกผลลง local disk โดย
ก ําหนดแฟมขอมูลเปน text file (.txt)
ํ าโดย ทิพวรรณ แซตั้ง
าลงกรณมหาวิทยาลัย
ร้ังท่ี 1)   มีนาคม 2543


