
 
Thailand Union Catalog  ซึ่งเปนฐานขอมูลสหบรรณานุกรมในประเทศไทย ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย 

(ThaiLIS) เปนความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 24 แหง โดยการสนับสนุน

ของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ผานเครือขาย 

UniNet  มีวัตถุประสงคเพื่อการใชประโยชนในทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ในการยืมระหวางหองสมุด ลดการซ้ําซอนในการ

ทํางาน อํานวยความสะดวกทั้ง เจาหนาที่และผูใช  ประกอบดวยขอมูลรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ  

จํานวนมากกวา 3 ลาน 7 แสน ระเบียน เปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา      
 

การเขาใชงาน 
 

สําหรับประชาคมจุฬาฯ เขาใชจากลิงคของ CU Reference 

Databases  ที่ URL: http://www.car.chula.ac.th/curef-db/ 

slist.html#general  โดยคลิกเลือก   ThaiLIS Union Catalog

จะพบหนาจอหลัก ดังภาพ          

 
 

     ที่หนาจอหลักนี้ หากตองการคนหาเอกสารเฉพาะของแตละ

มหาวิทยาลัย ใหคลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อเขาสูหนาจอ

หองสมุดของมหาวิทยาลัยนั้น  แตหากตองการคนขอมูลจากที่

มีอยูในฐานทั้งหมด ใหคลิกปุม   ที่อยูมุมบนซาย ภายใต

หัวขอ Union Catalog Search  เมื่อเขาสูหนาจอใหม คลิกที่  

Home 1 ครั้งเพื่อเขาหนาจอของฐานขอมูล (Home) ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่หนาจอนี้  มีทางเลือกสําหรับใชงาน 4 แบบ คือ 

 

  แสดงทางเลือกสําหรับคนหาในแบบตางๆ  รวมถึงประวัติ

การคนหา และคําแนะนําในการใชงาน (Help) 
  สําหรับใชคนหาแบบรวดเร็ว 

  การไลเรียงดูจากเขตขอมูลตางๆ  ที่ระบบกําหนด   ไดแก 

ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง สาขาวิชา สํานักพิมพ เลขเรียกหนังสือ และ

ชื่อวารสาร 

  คนหาจากคําสําคัญ (Keyword) และ หัวเรื่อง (Heading 

Keyword) 
การคนหาขอมลู 
 

ระบบใหเลือกรูปแบบและลักษณะการคนหาไดหลายวิธี ดังนี้ 

1  Quick Search ใหพิมพคําคนที่ตองการในกรอบรับคํา

คน ตัวอยาง คนหา การจัดการความรู  จากนั้นคลิกที่ปุม 

  ระบบจะทําการคนหาจากทุกเขตขอมูล  

2  Browse      เปนการไลเรียงดูจาก 

เขตขอมูลที่ตองการ  ทําโดยพิมพคําที่

ตองการในกรอบรับคําคน และคลิกที่   

    เพื่อเลือกเขตขอมูล จากนั้นคลิก

ปุม   ตัวอยาง การคนหาเรื่อง

architecture  ในเขตขอมูล Subject จะไดรายการของคําคน 

ในหัวเรื่อง/เนื้อหาดังกลาว ดังตัวอยาง                    
เมื่อคลิกเลือก

รายการที่สนใจ      

ระเบียนจะ   

แสดงขอมูลทาง

บรรณานุกรม 

ของเอกสารใน

เร่ืองดังกลาว 

 

 

 
 

3  Basic Search เปนการคนหาแบบพื้นฐานโดยปอนคําคน 

และเลือกเขตขอมูลที่ตองการ         แลวคลิกที่ปุม     

ดังตัวอยาง 

http://www.car.chula.ac.th/curef-db/�slist.html#general
http://www.car.chula.ac.th/curef-db/�slist.html#general
http://202.28.18.229/


 

              
 
 

4  Advance Search  คนหาโดยพิมพคําส่ังสําหรับคนหาใน

กรอบรับคําคน และคลิกปุม   ดังตัวอยาง 
             

เชน      a: author      t: title 

                                                 s: subject    aw: anywhere 

  AND        +  OR          

                        -   AND NOT 

ําดับ 

 

 
 

  คําสั่งที่ใชคนหาประกอบดวย  

ําคัญ         -  คําส

       -  Search Operators 

  

       -  Boolean Operator ไดแก   &

                           

       -  วงเล็บ (  )  ในกรณีที่ตองการใหระบบคนหาคําตามล

           กอนหนา    

5  Keyword Search  พิมพคําคนในกรอบรับคําคนพรอม

เลือกเขตขอมูลที่ตองการ จากนั้นคลิก   ดังตัวอยาง 

 

  ัว ี

นที่ตองการ โดย

เลือกประเภทของหัว

เ รื่ อ ง  แ ล ะ พิ ม พ

ูล จากนั้นคลิก   

             
 

 

 

 

เรื่องที่ม

คําค

คํ า ค น ที่ ต อ ง ก า ร 

พรอมทั้งระบุรูปแบบ

Heading Keyword Search  ใหระบบแสดงห

ของขอม  ดังตัวอยาง         

  Other Libraries  เพื่อคนหาขอมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น โดย

ะบุคําคนในกรอบรับคําคนและเลือกเขตขอมูลที่ตองการ หาก

ีหลายเขตขอมูล สามารถเลือกใช

   

ร

ม    Boolean Operators  

(and -or - not )    เพื่อเชื่อม

คําคนตามที่ตองการ จากน

คลิกเพื่อทําเครื่องหมาย

ในชอง  

ั้น

  ขางหนาช

มหาวิทยาลัยที่ตองกา

คลิก 

ื่อ

ร และ

  เพื่อให

ทําการคนหาดังตัวอยาง 

ระบบ

e

  ไดผลลัพธดังตัวอยาง 

               คลิกเลือกหัวขอที่สนใจ    เชน 

dernization - - Asia จะได  

ยการของเอกสารที่อยูภาย 

                                         

ี่ตองการ 

จะได 

ื่อของเอกสารที่มีชื่อ 

  

 สามารถกําหนดการสืบคนใหเจาะจงยิ่งขึ้น จากทางเลือก  
Limit Search 
ผลลัพธการคนหา 
 

ตัวอยาง การคนหาเรื่อง mod

จากทางเลือก  Basic Search
 

                                 

                                         

        

 
 

 

เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่องท

เชน เลือกรายการที่ 1  ซึ่งมี   

ชื่อเรื่อง   Asian rethinking  

rnization  ในเขตขอมูล Subject 

       Mo

                                        รา

        ใตหัวขอที่เลือก ดังตัวอยาง 

on development     

รายช

เร่ืองที่คลายกัน ดังตัวอยาง   
                                                                            

                              
                                                     คลิกเลือกรายชื่อที่ตองการ                

                                                     เชน รายชื่อที่ 1        จะได 

                                                     รายละเอียดของเอกสารที่                 

                                                     ตองการ    ซึ่งมีขอมูลทาง 

                                                     บรรณานุกรม    พรอมกับ 

                                  Location  คือ สถานที่ที่มี 

ั
                   

          สามารถจัดเก็บขอมูลไวได   

            เมื่อคลิกที่  

                   

หนังสือ/เอกสารดังกลาวอยู ดงตัวอยาง  
                                            
                                           

                                          ซึ่ง                

                                      

                                            

               ระบบใหเรียกดูไดจาก  

         ทางเลือก                     

                                                    

 

 หากคลิกที่  Marc จะได   

 รายละเอียดการลงรายการ 

 ระเบียนแบบมารก ดังภาพ              

จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง และเรืองศรี จุลละจินดา 

หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฉบับพิมพครั้งที่ 2)  กรก( ฎาคม 2550 


