วิธีคนรายการทรัพยากรหองสมุด
www.li.mahidol.ac.th
คลิก

ขั้นตอน
คลิกทางเลือกในการคนขอมูลใหเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการ
•

Keyword ใชสําหรับคนคําสําคัญ คําเฉพาะ เชน อาชญาวิทยา , เอดส , HIV ฯ

•

Title

ใชสําหรับคน ชื่อหนังสือ/วารสาร/งานวิจัย/ วิทยานิพนธ/รายงานการประชุม/
ชื่อเพลง เชน อัจฉริยะสรางได, วารสารนโยบายพลังงาน ฯ

•

Author

ใชสําหรับคน ชื่อผูเขียน/ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา/ ชื่อนักวิจัย / ชื่อนักรอง

*ชาวไทย คนจาก ชื่อตน เชน ณัฐ ภมรประวัติ
*ชาวตางชาติ คนจาก ชื่อสกุล เชน Peacock, Alan
•

Subject

ใชสําหรับคน กลุมของเนื้อหา เชน พยาบาล - - การประชุม,
Calcium - - Metabolism ฯ

*ใชสําหรับคนวิทยานิพนธรายสาขาวิชา หรือ ระดับปริญญา เชน
Food and Nutrition Toxitcology (Mahidol University,2009)
Nutrition (Mahidol University,2009)
M.Sc.(2009), Ph.D.(2009)
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•

LC & NLM Call No. ใชสําหรับคน เลขเรียกหนังสือ ที่แบงหมวดสาขาวิชาของหนังสือแตละ

เลม จะปรากฏอยูที่สันของหนังสือ

Call No. หรือ เลขเรียกหนังสือ มีสวนประกอบ ดังตัวอยาง
เลขเรียกหนังสือ WL103.5 F663n 2008

WL103.5 คือ เลขประจําหมวด Neuropsychology
F663

คือ เลขของผูแตงชื่อ Folensbee

n

คือ อักษรตัวแรกของหนังสือชื่อ
The neuroscience of psychological therapies

2008
•

คือ ปที่พิมพหนังสือเลมนี้

LOCAL Call no. ใชสําหรับคน เลขเรียกหนังสือและวัสดุ ประเภทพิเศษโดย หอสมุด ฯกําหนด
อักษรใชแทนหมวดหมูตามประเภทสารสนเทศ ไดแก

วิทยานิพนธ

วพ

TH

ปริญญานิพนธ

ปพ

TP

นวนิยาย

นว

Fic

เรืองสั้น

รส

SC

โปรแกรมไฟล

CD-ROM

แผนซีดี CD
วีดโิ อ

VC

เทปบันทึกเสียง TC

ตัวอยาง: การคนขอมูลจาก LOCAL Call no.

•

ISBN/ISSN ใชสําหรับคนขอมูลดวยเลขมาตรฐานสากลของ หนังสือ/ วารสาร
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ตัวชวยในการคนขอมูล
•

•

•

การคนดวย Title หรือ Subject จะมีตัวชวยคน 2 icon ใหเลือกดังภาพ

การคนดวย Word จะมีตวั ชวยเปน icon ดังภาพ

การใช Limit / Sort Search
เมื่อคลิกที่

จะปรากฏหนาจอเพื่อชวยกําหนดใหตรง หรือใกลเคียงเรื่องที่ตองการ

3

•

การใช Advance Search
คลิกที่

จะปรากฏหนา Advance Search ดังภาพเพื่อชวยกําหนดคําคนใหตรงหรือ
ใกลเคียงเรื่องที่ตองการ

ผลการคนขอมูล
ผลการคนขอมูลจะแจงใหทราบขอมูลรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ/
วิทยานิพนธ / โสตทัศนวัสดุ ที่คนหา
Location
Call No
Status

คลิกที่ชื่อยอ
หองสมุด
จะแสดง
ตารางชื่อ
หองสมุดเต็ม

= หองสมุดที่มีทรัพยากรนั้น ๆ
= เลขเรียกหนังสือ (บอกตําแหนงที่อยูบนชั้น)
= บอกสถานภาพของทรัพยากร เพื่อชวยใหทราบขอมูลของทรัพยากรนั้น ๆ
อยางเปนปจจุบัน

STATUS

ความหมาย

Wy10 ก123 2550

Due 07-05-09

กําหนดคืน

LISI - Research

Wy10 ก123 2550

CHK SHELVES

อยูที่ชั้น

LINS - Reference

Wy10 ก123 2550

LIB USE ONLY

ใชในหองสมุด

LIRA-General Stacks

Wy10 ก123 2550

Just return

LIRV-General Stacks

Wy10 ก123 2550

IN TRANSIT

รอเลมสงคืน

LILC -General Stacks

Wy10 ก123 2550

IN PROCESS

อยูระหวาง
ดําเนินการ

LICL- General Stacks

Wy10 ก123 2550

ON HOLDSHELVE

LOCATION

CALL NO

LIMT- General Stacks

เพิ่งรับคืน

หนังสือจองรับ
ที่เคานเตอร
ยืม-คืน

สอบถามขอมูล
การยืมหนังสือ โทร. 028002680-9 ตอ 4225, 4264
บริการตอบคําถาม.
ตอ 4227, 4265
4
ลักขณา พ.ค. 53

