รู้จักกับฐานข้ อมูล TDC

.

1.1

1.2

13

14

ทัวประเทศ เพือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน อย่าง
มีประสิ ทธิภาพในการเข้าใช้บริ การนันจะต้องเข้าใช้งานจาก
คอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุด
สมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของสํานักวิทยบริ การฯ
http://library.tru.ac.th เลือก ฐานข้อมูลออนไลน์ TDC
2. หรื อเข้าสู่ เว็บไซต์ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

.

- ผลลัพธ์การสื บค้น

1. Basic Search ค้ นหาแบบง่ าย เป็ นการสื บค้นเอกสาร
ขันต้นโดย

TDC หรื อ ThaiLIS Digital Collection
เป็ นโครงการหนึงของ ThaiLIS มี
เป้ าหมายเพือให้บริ การสื บค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มซึ งเป็ น
เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจยั ของอาจารย์รวบรวม
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

เข้ าสู่ ฐานข้ อมูล TDC

การสื บค้ นฐานข้ อมูล TDC

.

1.1 ระบุคาํ ทีต้องการสื บค้น โดยการพิมพ์คาํ ทีต้องการ
สื บค้นลงในช่องว่าง สามารถเลือกลักษณะของคําค้น
และลําดับการเรี ยงผลการสื บค้นได้
1.2 เลือก ชนิดของคําสื บค้น ได้แก่ ขึนต้นด้วย, ส่ วนใดส่ วน
หนึง, ตรงตัว, แยกคําตามช่องว่าง
1.3 เลือกขอบเขตข้อมูล ได้แก่ ชือเรื อง, ชือเรื องในภาษาอืน
, ผูส้ ร้างผลงาน, หัวเรื องทัวไป, หัวเรื องควบคุม,
สารบัญ, สรุ ป, หมายเหตุ, รายละเอียด, ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์
ผลงาน ฯลฯ หรื อเลือกทุกเขตข้อมูล
1.4 เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทีต้องการสื บค้น
ตัวอย่ างผลการสื บค้ น
- พิมพ์คาํ ค้นและคลิกค้นหา

- เลือกชือเรื องทีต้องการทราบรายละเอียด
- เลือกไฟล์เนือหาทีต้องการเป็ นรู ปแบบ pdf
- คลิกกรอบยอมรับเงือนไขการดาวน์โหลดเอกสาร และ
คลิก ThaiLIS สามารถเลือก Open, Save, และ E-Mail ได้
ตามต้องการ

- เมือเลือก Open ได้ผลลัพธ์เป็ นไฟล์ pdf

2. Browse Search เป็ นการสื บค้ นแบบแสดงรายการ
2.1 เลือก Browse
2.2 เลือกรายการทีต้องการสื บค้นแยกตามลําดับอักษร
ได้แก่ รายการหัวเรื อง, รายการชือเรื อง, รายการผู ้
สร้างสรรค์ผลงาน, รายการผูร้ ่ วมสร้างสรรค์ผลงาน
หรื อรายการตามเงือนไข
2.3 เลือกลําดับอักษรเพือแสดงรายการ เรี ยงตามลําดับอักษร
ทีถูกจัดกลุ่มไว้ตามหัวข้อ เช่น เรี ยงจาก ก-ฮ, A-Z

3.4 เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทีต้องการสื บค้น
3.5 เลือกชนิดเอกสาร ได้แก่ บทความ, งานวิจยั ,
วิทยานิพนธ์, รู ปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ, หนังสื อหา
ยาก
3.6 คลิกเครื องหมายถูก เพือเลือกการจํากัดข้อมูล และการ
เรี ยงลําดับการแสดงผล

คู่มอื การใช้ ฐานข้ อมูล TDC
ThaiLIS Digital Collection

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

ตัวอย่ างการสืบค้ น

3. Advanced Search เป็ นการค้ นหาโดยระบุเงือนไขต่ างๆ
ได้ มากขึน เหมาะสําหรับผูท้ ีมีขอ้ มูลของสารสนเทศในการ
สื บค้น ผูใ้ ช้สามารถจํากัดหรื อขยายขอบเขตของการสื บค้น
เพือให้ได้ผลลัพธ์ทีครอบคลุมตรงกับความต้องการมากขึน
- คลิกเลือกฐานข้อมูลเพือดูผลการสื บค้น
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์ มหาราช

3.1 ระบุคาํ ทีต้องการสื บค้นลงในช่องว่าง
3.2 เลือกเขตข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
กดปุ่ ม Ctrl หรื อ Shift แล้วคลิกบนเขตข้อมูลทีต้องการ
3.3 เลือก ชนิดของคําสื บค้น ได้แก่ ขึนต้นด้วย, ส่ วนใดส่ วน
หนึง, ตรงตัว, แยกคําตามช่องว่าง

ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Tel: 0 3641 2783, 0 3642 2194 Fax. 0 3642 2194 - 102

