การบันทึกข้ อมูลพร้ อมกันหลาย ๆ เรื่อง

การเรี ยกดูขอ้ มูลทําได้โดยคลิกเลือกคลิปข่าวที่อยู่ ด้านหลัง
ของหัวข้อข่าว ซึ่ งมีให้เลือก 3 ลักษณะ ดังนี้

ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึ กข้อมูลในรู ปแบบของภาพข่าว
พร้ อมกันได้สูงสุ ด 10 เรื่ องต่อการบันทึก 1 ครั้ง โดย

1

คลิปข่ าวภาพขาวดํา

1 คลิกเครื่องหมายถูกทีก่ ล่ องด้ านหน้ าชื่อข่ าว ไม่เกิน 10 เรื่ อง

2

คลิปข่ าวภาพสี

2 เลือกทีภ่ าพ

3

ไฟล์ ข้อความ

ทีอ่ ยู่ด้านบน

รู ปภาพคลิปข่าวที่มีเครื่ องหมายถูก แสดงว่าข้อมูลจริ ง
เป็ นภาพแบบใด เช่น มีเครื่องหมายถูกทีค่ ลิปข่ าวภาพขาวดํา
แสดงว่าข้อมูลข่าวจริ งเป็ นภาพขาวดํา เป็ นต้น

http://library.acc.chula.ac.th

การเรียกดูข้อมูล

ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึ กข้อมูลในรู ปแบบของภาพข่าว
ได้จากการคลิกเลือกคลิปข่าว และเลือก Save จากหน้าต่าง File
Download ดังตัวอย่าง
1 คลิปเลือกคลิปข่ าวภาพสี

3 เลือก Save จากหน้ าต่ าง File Download การบันทึกข้อมูล
จะอยูใ่ นรู ปแบบของ Zip File

2 เลือก Save จากหน้ าต่ าง File Download

สอบถามข้ อ มู ล เพิ่มเติ มติดต่ อ
อโนชา เล่าพิทกั ษ์
ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 7
0 2218 5726-30 e-mail: anocha@acc.chula.ac.th

ห้ องสมุ ด คณะพาณิช ยศาสตร์ แ ละการบัญชี

การบันทึกข้ อมูลครั้งละ 1 เรื่อง

iQNewsClip
ฐานข้ อมูลข่ าวจากหนังสือพิมพ์

การค้ นหาข้ อมูล

การค้ นหาข้ อมูล

พิมพ์คาํ ค้นในช่องค้นหา แล้วคลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทําการสื บค้นจากทุกช่วงเวลา หัวเรื่ องและหนังสื อพิมพ์

2 การกําหนดหัวเรื่อง

บริ การ กฤตภาคข่ าวออนไลน์ (Online News Clipping)
ที่ ตัด ข่ า วจากหนั งสื อ พิม พ์ ภ ายในประเทศ ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษกว่ า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ใน
รู ปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ท้ งั ภาพสี และภาพขาว-ดํา

ในกรณี ตอ้ งการกําหนดหัวเรื่ อง ให้คลิกที่
จะปรากฏรายการของหัวเรื่ อง ดังภาพ

ที่เมนู เลือก

ข่ าวตัดทุกชิ้นจะได้ รับการจัดเป็ นหมวดหมู่ สามารถเลือก
ค้นหาเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจ พร้อมฟังก์ชนั่ ในการสื บค้นจาก
เนื้ อหาข่าว โดยการใช้คาํ หรื อวลี รวมถึงการใช้เงื่อนไข "และ"
"หรื อ" "และไม่"
แสดงข้ อมูลย้ อนหลังถึงเดือนมิถุนายน 2549 และมี การ
ปรับปรุ งข้ อมูลทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ให้ ข้อมูลการอ้ างอิงข่ าวอย่ างละเอียด ทั้งชื่ อหนังสื อพิมพ์
ฉบับที่ วันที่ Section เลขที่หน้า และตําแหน่งของข่าว

ผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อจํากัดการสื บค้นได้
โดยการกําหนดช่วงเวลา หัวเรื่ อง และชื่อหนังสื อพิมพ์ ดังนี้

การเข้ าใช้ บริการ

1 การกําหนดช่ วงเวลา

เข้าใช้บริ การผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะ
http://library.acc.chula.ac.th ภายในเครื อข่ายของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าไปที่หัวข้ อ CU Reference
Database เลือก iQNewsClip หรื อ เข้าใช้บริ การโดยตรงที่

http://edu.iqnewsclip.com/

ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุช่วงเวลา ให้คลิกที่
หน้าต่างย่อยให้เลือกวันที่ที่ตอ้ งการ ดังภาพ

ระบบจะแสดง

3 การกําหนดหนังสื อพิมพ์
ในกรณี ตอ้ งการกําหนดหนังสื อพิมพ์ ให้คลิกที่
จาก จะปรากฏรายชื่อของหนังสื อพิมพ์ ดังภาพ

ที่เมนู

