
คูม่อืการใช ้IMF eLibrary  
 
 

เร ิม่ตน้ใชง้าน 

คูม่อืนีแ้นะน ำกำรเขำ้สูร่ะบบ และกำรใช ้IMF eLibrary ตำมล ำดับดังตอ่ไปนี ้

• หนำ้หลักจะประมวลขอ้มลูและฟังชัน่กำรใชง้ำนทีม่ใีหใ้น IMF eLibrary 

• กำรเรยีกดขูอ้มลูครำ่วๆ (browse) ตำมชือ่ประเทศ หัวขอ้เรือ่ง ชดุขอ้มลู และผูแ้ตง่ 

• เลอืกใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้อยำ่งงำ่ย หรอืแบบขัน้สงูไดก้ับขอ้มลูทกุรำยกำร 
• ดำวนโ์หลดหนังสอื เอกสำร บทควำม หรอืรำยงำน 
 
 

เร ิม่ใชง้าน : มขีอ้มลูอะไรบา้งใน IMF eLibrary 

พมิพ ์URL ในบรำวเซอรข์องทำ่น: http://elibrary.imf.org/ 
 

IMF eLibrary ประกอบดว้ยขอ้มลูมำกกวำ่ 12,000 รำยกำร อยูใ่นรปูดจิทัิลหลำยแบบ แบง่เป็นหมวด

ใหญ่ๆ  ไดแ้ก ่IMF Statistics, Books and Analytical Papers, และ Periodicals and Reports. 

 

http://elibrary.imf.org/
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• เมือ่คลกิทีป่กของสิง่พมิพท์ีอ่ยูต่รงกลำงของหนำ้โฮมเพจ จะน ำไปสูร่ำยละเอยีดของขอ้มลูนัน้ 

• “Recommended Reading List” รำยกำรทีแ่นะน ำใหค้วรอำ่น  จะวำงไวใ้หบ้นหนำ้โฮมเพจ คลกิ

ทีล่กูศรเพือ่เลือ่นดรูำยชือ่ และลงิคไ์ปสูห่นำ้หนังสอืทีแ่นะน ำใหอ้ำ่น 

• “What’s new” ประกำศและขำ่วสำร 

• “Multimedia area” ประกอบดว้ยวดิทัิศน ์บลอ๊ก และอืน่ๆ 

ดขูอ้มลูแยกตำมประเทศหรอืทวปี – คลกิทีแ่ผนทีอ่นิเตอรแ์อ็กทฟี เลอืกทวปี แลว้เลอืกประเทศ เพือ่
ไปยังขอ้มลูของประเทศนัน้ๆ 
 

เบราส ์eLibrary 

 

ทีแ่ถบค ำสัง่ดำ้นบนมชีอ่งใหเ้ลอืกเบรำสข์อ้มลูตำมล ำดับจำก Browse, Countries, Topics, 

Publication series และ Authors 
 

คลกิที ่Topic menu เพือ่ดหูัวขอ้เรือ่งหลัก แลว้เลอืกหัวเรือ่งรองทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

IMF จัดแบง่ขอ้มลูตำมซรีีท่ีบ่อกรับเป็น 3 กลุม่หลัก คลกิที ่Publication series เพือ่เบรำส์

รำยชือ่ขอ้มลูทีม่อียูใ่นซรีีนั่น้ 
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คลกิ Authors ทีแ่ถบดำ้นบน เพือ่ดรูำยชือ่ผูแ้ตง่และบรรณำธกิำรเรยีงตำมล ำดับอักษร  A-Z 

 



4 
 

 
Browse ตรงแถบดำ้นบนจะเป็นเอกสำรทีต่พีมิพใ์หมล่ำ่สดุ, For Librarians เป็นสว่นใหค้วำม

ชว่ยเหลอืเกีย่วกับ MARC records และอืน่ๆ, Subscription ใหข้อ้มลูของสมำชกิทีบ่อกรับปัจจบุัน 

และนโยบำยดำ้นรำคำ 
 

 
 

 
หำกหน่วยงำนของทำ่นยังไมไ่ดบ้อกรับเป็นสมำชกิ ใหค้ลกิทีแ่ถบ “About”   เพือ่ขอโบรชวัร ์รำคำ 

หรอืขอทดลองใช ้

 

 
Simple and advanced search 
 

เครือ่งมอืสบืคน้แบบงา่ย (Simple search) 
 

ส ำหรับกำรสบืคน้ทั่วๆไป พมิพค์ ำหรอืพยำงคใ์นชอ่งสบืคน้ซึง่จะอยูต่รงสว่นบนของทกุหนำ้ ระบบตัง้คำ่ไว ้
ใหส้บืคน้ทัง้หมด ทำ่นสำมำรถก ำหนดใหส้บืคน้จำก full text และเมธะดำตำ้ (author, title, source, 

ISBN, abstract) เพือ่สบืคน้จำกเอกสำรทัง้หมดทีม่อียูใ่น eLibrary ระบบจะเรยีงล ำดบับทควำม เอกสำร 

และหนังสอืทีต่รงกบัค ำทีถ่กูสบืคน้มำกทีส่ดุไปหำนอ้ย ใชด้ร๊อปดำวนเ์มนูในกลอ่งเพือ่สลบัเปลีย่นก ำหนด
ตวัสบืคน้ระหวำ่ง Metadata, Title, Author  
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ทำ่นสำมำรถกรองผลทีไ่ดจ้ำกกำรสบืคน้เจำะจงลงไปอกี 

1. Search within results - สบืคน้ในตัวเอกสำรโดยก ำหนดค ำหรอืพยำงค ์

2. Narrow Your Choices - คลกิทีก่ลอ่งเพือ่ใหแ้สดงผลเฉพำะขอ้มลูทีส่ถำบันทีบ่อกรับ 

3. ใต ้Narrow Your Choices - เลอืก Content Type (Books, Journal/Chapters, Articles) 

4. พมิพค์ ำขึน้ตน้ในกลอ่ง – จะน ำไปสูช่ ือ่เรือ่งแรกทีม่คี ำขึน้ตน้ตรงกับค ำทีพ่มิพ ์

5. จัดเรยีงล ำดับ – ตำม Title, Date, หรอื Source 

6. เปลีย่นจ ำนวนรำยกำรทีใ่หแ้สดงในแตล่ะหนำ้ 

 
เครือ่งมอืสบืคน้ข ัน้สงู (Advanced search) 
 

เพือ่จ ำกัดวงสบืคน้ใหต้รงเป้ำหมำยยิง่ข ึน้ ใหเ้ปลีย่นไปใช ้“Advanced search” โดยใชฟิ้ลดค์ ำคน้

ตำ่งๆ เชน่ title หรอื author, หรอืใชป้ระกอบกัน จำกตัวอยำ่งกำรสบืคน้ขำ้งลำ่งนีท้ำ่นจะพบเอกสำร

ใน IMF Working Paper series ทีม่คี ำวำ่ “trade” อยูใ่นหว้ขอ้เรือ่ง 
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ดาวนโ์หลดเอกสาร 
 

เมือ่คลกิทีช่ ือ่เรือ่งบนหนำ้ผลลัพธจ์ำกกำรสบืคน้จะพำทำ่นไปยังรำยละเอยีดของสิง่พมิพนั์น้ (โปรด
สงัเกตวุำ่จะมรีปูกญุแจอยูต่ดิกับชือ่เรือ่ง ในกรณียท์ีท่ำ่นไมไ่ดรั้บอนุญำตใิหเ้ขำ้ใชเ้อกสำรดังกลำ่ว)  
 

เอกสำรสว่นใหญจ่ะมรีปูแบบใหห้ลำยอยำ่ง เชน่ PDF, ePub (ส ำหรับ iPad, Sony, Nook, และเครือ่ง

อำ่นอืน่ๆ) และ Mobi (ส ำหรับ Kindle) ตัวเลอืกส ำหรับกำรดำวนโ์หลดมอียูท่ีด่ำ้นซำ้ยมอืของแถบปุ่ ม

ใชง้ำน รวมทัง้ลงิกไ์ปยัง IMF Bookstore เพือ่สัง่ซือ้ฉบับพมิพ ์
 

 

 
เหนอืชือ่เรือ่งดำ้นขวำมอื มตีัวเลอืกให ้print, save, cite, email หรอืแชรเ์อกสำรดังกลำ่ว 
 

เอกสำรแตล่ะบทจะมลีงิกไ์ปยัง full text ของบทนัน้ (เอกสำรรุน่เกำ่บำงฉบับอำจมเีพยีง PDF ให ้

เทำ่นัน้) 
 

เมือ่เขำ้ไปในแตล่ะบท ตรงใตช้ือ่เรือ่งจะแสดงหัวเรือ่งและสว่นยอ่ย ภำพ และเอกสำรอำ้งองิ แมจ้ะ
เลือ่นดลูงไปเรือ่ยๆในบท ก็จะยังคงมหีัวเรือ่งแสดงอยูด่ำ้นบน ชว่ยใหท้ำ่นเลือ่กสว่นยอ่ย ภำพ หรอื
กระโดดไปยังเอกสำรอำ้งองิไดไ้มว่ำ่จะอยู ่ณ จดุใดในบทนัน้ 
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ตำรำงขอ้มลูในฐำนขอ้มลูนีม้ำพรอ้มฟังชัน่ใหใ้ชง้ำนไดเ้พิม่เตมิ เชน่สำมำรถคลกิดขูอ้มลูไดช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ และ copy/paste ขอ้มลูไปใชต้อ่กับ Excel ไดเ้ลย 
 


