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คู่มือการสื บค้ นข้ อมูล (How to Searching)
Chulalongkorn University Intellectual Repository
คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย
คลัง ปั ญ ญาจุ ฬ าฯ เพื่ อ ประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository หรื อ เรี ย กว่ า
CUIR ) จัดท าโดยส านัก งานวิท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย เพื่ อเป็ นคลัง จัดเก็ บ และให้บ ริ ก าร
สารสนเทศที่ เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ประกอบด้ว ย งานวิจ ัย (Technical Reports)
วิทยานิ พนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Journals) ชุ ดการเรี ยน
การสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) คู่มือแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice Manuals) จดหมาย
เหตุ วิท ยบริ ก าร (CAR Archive) ผลงานของศู นย์รูปธรรมศึ ก ษาโปษยะจิ นดาฯ (Center of Visual Studies)
เอกสารการค้นพบสิ่ งมี ชีวิตชนิ ดใหม่ๆ (Fauna and Flora) ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็ นผลงานของคณาจารย์ นักวิจยั
นิสิต และหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการสงวนรักษา และแปลงสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้
เป็ นสื่ อดิ จิท ัล พร้ อมทั้ง ช่ วยอานวยความสะดวกในการให้บ ริ ก ารแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจยั และสร้างผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ โดยใช้ผา่ นโปรแกรมสาเร็ จรู ป DSpace เริ่ มให้บริ การ
ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2548 และเปิ ดให้บริ การโดยไม่ตอ้ งลงทะเบียน สามารถ Download ได้ฟรี ในปี พ.ศ. 2561

 การเข้ าถึง (Access) ……http://cuir.car.chula.ac.th
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 การสื บค้ น (Searching) ……
1. ……http://cuir.car.chula.ac.th
มีวธิ ีสืบค้ น 2 วิธี คือ
 เมนู Search DSpace
 เมนู Browse

วิธีที่ 1 การสื บค้นผ่านช่ องเมนู Search DSpace


สามารถพิมพ์คาสื บค้นได้ ทีละหลายคาค้น โดยใช้คาเชื่อม และเขตข้อมูลได้มากขึ้น


วิธีที่ 2 การใช้ เมนู Browse
-

เพื่อให้แสดงข้อมูลทั้งหมด โดยจัดเรี ยงลาดับตามประเภทข้อมูล

Communities and Collections
Issue Date
Author
Tile
Subject
Degree Disciplines

หน่วยงาน / คณะ / สถาบัน
ปี พิมพ์
ผูแ้ ต่ง
ชื่อเรื่ อง
หัวเรื่ อง
สาขาวิชา
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 การแสดงผลลัพธ์ (Result) ……
2. ......
 3.

……http://cuir.car.chula.ac.th





หน้ าจอการแสดงผลลัพธ์ ประกอบด้ วย 3 ส่ วนคือ
(1)

Search แสดงคาที่ใช้สืบค้น และแสดงช่องการสื บค้นเพิ่มเติม ภายใต้เมนู Add filters
โดยเลือกเขตข้ อมูล

เลือกคาเชื่ อม

โดยเลือกจานวนผลลัพธ์ต่อหน้าจอ (Results/Page) และให้จดั เรี ยงลาดับข้อมูล (Sort items) ได้ดว้ ย
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(2)

Item hits แสดงผลลัพธ์แบบย่อ ประกอบด้วย ปี พิมพ์ ชื่อเรื่ อง และผูแ้ ต่ง
เมื่อคลิกชื่ อเรื่ องจะพบรายการข้อมูลแบบเต็มรู ปแบบ







สามารถดูรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
เขตข้อมูล

บทคัดย่อ (Abstract)
เอกสารฉบับเต็ม คลิกที่เมนู View/Open
สถิติการเข้าถึงรายการนั้น โดยคลิกที่เมนู Show full item record
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(3) Discover จาแนกข้อมูลทั้งหมดของผลลัพธ์ที่ได้จากการสื บค้น ได้แก่ ผูแ้ ต่ง หัวเรื่ อง และปี พิมพ์

 การ Save / Download ……
4. ......
ให้เลือกเมนู View/Open เพื่อดูไฟล์เอกสารฉบับเต็มและสามารถ Save/Download เพื่อจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล
5. ……http://cuir.car.chula.ac.th
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Tips การปลดล็อคไฟล์ เพื่อ พิมพ์ / Print ได้

6. ......

คลังปัญ7.ญาจุ……
ฬาฯ http://cuir.car.chula.ac.th
เพื่อประเทศไทย (http://cuir.car.chula.ac.th) ให้เลือกที่เมนู Unlock pdf

www.car.chula.ac.th/unlock.php

cuir@car.chula.ac.th

https://online2pdf.com/remove-pdf-password
https://convertio.co/th/unlock-pdf/
http://www.pdfunlock.com/
http://www.ilovepdf.com/unlock_pdf
https://smallpdf.com/unlock-pdf

02-218-3109
บริการตัวเล่มได้ เฉพาะปี พ.ศ. 2486 – 2555

ณ อาคารบรมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้ น 2
เวลาเปิ ดบริการ จันทร์ – ศุกร์ 9:00 - 17:00 น. เสาร์ -อาทิตย์ 9:00 - 18:00 น.

