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ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection) TDC
TDC หรือ Thai Digital Collection เปนโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเปาหมายเพื่อใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็ม ซึ่งเปนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา
อาจารย และบุคลากร ในการเขาใชบริการนั้นจะตองเขาใชงานจากระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยหองสมุดที่เปนสมาชิก การ
ดําเนินการในปจจุบันไดดําเนินการ migrate ขอมูลจากระบบเดิม เขาสูระบบใหมเรียบรอยแลว รวมทั้งไดมีการจัดอบรมการใชงาน
การนําขอมูลเขาสูระบบใหกับสมาชิกใหม เชน มหาวิทยาลัยเอกชน หนวยงานอื่น ๆ ที่มีจุดมุงหมายในการใหความรูและตองการ
เผยแพรผลงานตาง ๆ ใหสังคม เพื่อใหสังคมไดนําความรูเหลานี้ไปปรับใชเพื่อเปนการตอยอดความรูเดิม และพัฒนาประเทศตอไป
การสืบคนขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสของไทย (Thai Digital Collection) TDC
การสืบคนขอมูล จะแบงการสืบคนขอมูลออกเปน 3 แบบ คือ
1. การสืบคนขั้นพื้นฐานทั่วไป (Basic Search)
2. การสืบคนขั้นสูง (Advanced Search)
3. การสืบคนแบบไลเรียง (Browse Publications) (A-Z) (ก-ฮ)
วิธีการเขาใชฐานขอมูล
1. จากหนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.snru.ac.th คลิกเมนู ทรัพยากรสารสนเทศ
เลือก ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็ม (TDC)

คลิก
ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็ม (TDC)

2. เขาถึงโดยตรงที่ URL : http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
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1. การสืบคนขั้นพื้นฐานทั่วไป (Basic Search) 2. การสืบคนขั้นสูง (Advanced Search)
3. การสืบคนแบบไลเรียง (Browse Publications) (A-Z) (ก-ฮ)
เป็ นการค้นหาสารสนเทศอย่างง่ายๆ ไม่ซ ับซ้อน โดยใช้คาํ โดดๆ หรือผสมเพียง 1 คํา ในการสืบค้นข้อมูล โดยส่วนใหญ่การค้นหาแบบง่ายจะมีทางเลือกในการค้นหา

การสืบคนขอมูลแบบทั่วไป (Basic Search)

1. เปนวิธีการสืบคนที่งายและรวดเร็ว คลิกที่

จะปรากฏหนาตางสืบคนอยางงาย ดังรูป
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1. ปอนคําหรือวลีที่ตองการสืบคน เชน การบริหารการศึกษา
4. เลือก มหาวิทยาลัย/สถาบันที่สรางผลงาน
2. เลือก เขตขอมูลที่ตองการคนหา เชน ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง หัวเรื่อง 5. เลือก ชนิดเอกสาร เชน วิทยานิพนธ งานวิจัย
3. เลือก สวนที่ตองการคนหา เชน สวนใดสวนหนึ่ง
6. คลิกปุม
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แสดงผลการสืบคนขอมูล
เมื่อทําการสืบคนหนาจอจะแสดงรายการผลการสืบคน แสดงตามชื่อเรื่อง หากตองการดูรายการบรรณานุกรม ใหคลิกที่ชื่อ
เรื่อง และเพื่อใหผลการสืบคนตรงกับความตองการ สามารถปรับผลการสืบคนไดโดยคลิกเครื่องหมาย + - แยกตามชนิดเอกสาร
แยกตามหนวยงาน ปที่สรางเอกสาร หัวเรื่อง ผูสรางสรรค เชน แยกตามหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และถาตองการเรียกดูรายการบรรณานุกรมใหคลิกที่ ชื่อเรื่อง
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1. แยกตามชนิดเอกสาร
4. ปที่สรางเอกสาร

2. แยกตามหนวยงาน
5. หัวเรื่อง

3. ชื่อเรื่อง
6. ผูสรางสรรค

การเรียกดูรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
1. คลิกรายการชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูรายละเอียดรายการบรรณานุกรมของเอกสาร

คลิกรายการชื่อเรื่อง

2. แสดงรายละเอียดของรายการเอกสารบรรณานุกรมตาง ๆ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ผูแตงรวม คําคนหา รายละเอียดบทคัดยอ
ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน Call Number และอื่นๆ รวมทั้ง รายการแฟมขอมูลฉบับเต็ม (Full text) ซึ่งหากตองการ Download
สามารถคลิกที่ชื่อแฟมขอมูลไดเลย กรณีระบบไมแสดงรายการเอกสาร Full Text โดยตรง ใหคลิกที่ปุม

ชื่อเต็มของเอกสาร

รายละเอียดบทคัดยอ

รายละเอียดบรรณานุกรม

รายการเอกสารฉบับเต็ม Full Text

การดาวนโหลดเอกสารเงื่อนไขการ Download
หนาตางการ Download จะปรากฏรายชื่อแฟมเอกสาร คําเตือนเรื่องการนําไปใช การยอมรับเงื่อนไขกอนการ Download
การ Download จาก Server Thalis หรือ Server ของมหาวิทยาลัย / สถาบันที่ใหบริการ และการแจงปญหาการใชงาน
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1. คลิกเครื่องหมายถูกที่ชอง
2. คลิกปุม Download

เพื่อยอมรับเงื่อนไขการนําไปใชงาน
เพื่อ Download เอกสารจาก Server ของ ThaiLIS

3. กรณีมีปญหาไมสามารถ Download ขอมูลได ใหคลิกปุม

แลวกรอกปญหาและ E-mail ติดตอกลับใหชัดเจน

หมายเหตุ ** บางเอกสารสามารถ Download ไดโดยตรงจาก Server ของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น ๆ จะมีปุม Local ใหเลือก
Download เพิ่มขึ้น

4. เมื่อคลิกจะปรากฏหนาตางใหเราบันทึกแฟมขอมูล ตั้งชื่อไฟลเอกสาร เลือกที่จัดเก็บขอมูล กดปุม

4
5
5. เมื่อทําการ Download แฟมขอมูลที่ตองการแลวจะปรากฏเอกสารในรูปของ PDF ไฟล
6. แฟมเอกสารที่ไดจากการ Download โดยสามารถเปดไดโดยใชโปรแกรม Acrobat reader ฯลฯ

การสืบคนขั้นสูง (Advanced Search)
2.2 Advanced Search การสืบคนขั้นสูงเปนการสืบคนที่เหมาะสําหรับผูทมี่ ีขอมูลในการสืบคนมาก โดยผูใชสามารถกําหนด
รูปแบบการสืบคนไดตามตองการและจํากัดขอบเขตการสืบคนไดมากขึ้น
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1. คลิกเลือก Advanced Search

2. พิมพคําหรือวลีที่ตองการสืบคน

3. คลิกเลือกคนหาจากเขตขอมูล

4. คลิกเลือกเขตขอมูลของคําสืบคน

5. คลิกเครื่องหมาย + - เพื่อเพิ่มเงื่อนไข 6. คลิกเลือกคําเชื่อมการคนหา

7. พิมพคําหรือวลีที่ตองการสืบคนเพิ่มเติม

8. คลิกเลือกเขตขอมูลของคําสืบคนเพิ่มเติม

9. คลิกเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

10. คลิกเลือกชนิดของเอกสาร

11. คลิกเลือกระบุชวงระยะเวลาตีพิมพ

12. คลิกเลือกจํากัดภาษาขอมูล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

13. คลิกเลือกเรียงลําดับการแสดงผล

14. คลิกคนหา

การสืบคนแบบไลเรียง (Browse Search) (A-Z) (ก-ฮ) มีวิธีการสืบคนดังนี้
เปนการไลเรียงเอกสารภายในฐานขอมูล TDC และการใหบริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
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1. คลิกเลือก Browse หรือการสืบคนแบบไลเรียง

4. การไลเรียงตาม ผูสรางสรรคผลงาน

2. การไลเรียงตาม หัวเรื่อง

5. การไลเรียงตาม ผูรวมสรางสรรคผลงาน

3. การไลเรียงตาม ชื่อเรื่อง

6. การไลเรียงตาม รายการตามเงื่อนไข เชน ตามชื่อมหาวิทยาลัย

7. เลือกการเรียงลําดับจาก A-Z

8. เลือกการเรียงลําดับจาก ก-ฮ

9. พิมพคําคนบางสวน เชน การศึกษา
** การสืบคนแบบไลเรียง รายการตามเงื่อนไข จะสามารถกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้น

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โทร.0 4297 0039 IP-Phone 221 e-mail : library@snru.ac.th website : http://arit.snru.ac.th

