
การสืบค้นสารสนเทศ

บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

http://library.nhrc.or.th  
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7

120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0 2141 3844, 0 2141 3881 โทรสาร 0 2143 9569-70
E-mail: library@nhrc.or.th, NHRCT.library@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Nhrclibrary
Website: http://library.nhrc.or.th

หมายเหตุ :
ผู้ใช้บริการท่ีมีบัตรสมาชิกศูนย์สารสนเทศฯ สามารถขอยืมหรือขอจอง 

ทรัพยากรสารสนเทศได้ผ่านหน้าจอ โดยคลิกปุ่มขอยืมหรือขอจองที่ช่อง
สถานะ

เมื่อต้องการหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
ในศูนย์สารสนเทศฯ
1. ตรวจสอบสถานะของทรัพยากรดังกล่าวว่าถูกยืมออกหรือไม่
2. จดเลขเรียก (เลขหมู่) ของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
3. ตรวจสอบสถานที่ว่าจัดเก็บอยู่ที่มุมใดในศูนย์สารสนเทศฯ
4. หาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นในศูนย์สารสนเทศฯ 
    โดยดูป้ายมุมที่จัดเก็บและเลขเรียก (เลขหมู่)

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ 4  รายการสื่อสารสนเทศ (แสดงรายละเอียดของตัวเล่ม)
รายละเอียด ดังนี้ 
1)  ประเภท : 

อธิบายประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือท่ัวไป
หนังสืออ้างอิง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จุลสาร วิทยานิพนธ์และ
รายงานการวิจัย นวนิยาย สื่อมัลติมีเดีย วารสาร เป็นต้น

2)  เลขเรียก/บาร์โค้ด : 
บอกเลขเรียกหนังสือ (เลขหมู่) เล่มที่ ฉบับที่ และหมายเลข
บาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศ

3)  สถานที่ : 
บอกสถานท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศภายในศูนย์สารสนเทศฯ 
เช่น มุมสิ่งพิมพ์สำานักงาน กสม. มุมหนังสือทั่วไป มุมอ้างอิง 
มุมวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มุมมัลติมีเดีย เป็นต้น

4)  สถานะ : 
บอกสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น 
บนชั้น หมายถึง อยู่บนชั้นพร้อมให้บริการ 
ถูกยืมออก หมายถึง ขณะนี้ถูกยืมออก เป็นต้น
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ระบบแสดงผลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศดังภาพ 
สามารถกำาหนดขอบเขตการแสดงผลให้แคบลง ดังนี้

Search Search Result

ผลการสืบค้นคำาว่า “สิทธิมนุษยชน” 
862 รายการ

กำาหนดขอบเขต
การแสดงผลได้จากหน้าจอ
ด้านซ้ายมือ 
รายละเอียดดังนี้
 - สืบค้นที่ไหนดี 
   (แหล่งที่ปรากฎคำาค้น)
 - ประเภทวัสดุ 
   (ประเภทเนื้อหา
   สารสนเทศ)
 - สถานที่จัดเก็บ 
   (มุมที่จัดเก็บทรัพยากร
   สารสนเทศ)
 - ภาษา (ภาษาของเนื้อหา)
 - ปี (ปี พ.ศ. หรือปี ค.ศ. 
   ของสารสนเทศ)

*การกำาหนดขอบเขตการแสดงผลจะช่วยให้ประหยัดเวลา
ในการพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้

คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการที่ชื่อเรื่อง
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ภาพปก เลขเรียก

ISBN

ผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

พิมลักษณ์

รูปเล่ม

หมายเหตุสารบัญ

หัวเรื่อง

คำาศัพท์

ผู้แต่งนิติบุคคล

เชื่อมโยง

สารบัญ

JC578.T5 ก112 2557

9786167213163 (pbk.)

กชามาศ ฐาปนโสภณ

10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / 

ฐาปนโสภณ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง 

สิบเรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรุงเทพฯ : สำานักงาน, 2557.

80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

Contents: กรณีการกำาหนดแบบทรงผมของนักเรียน
-- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและ
การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 
-- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากร และทำาลายแผ่นพิมพ์
ลายนิ้วมือ

สิทธิมนุษยชน--ไทย--การศึกษาเฉพาะกรณี

สิทธิในการศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกสารฉบับเต็ม

สารบัญ
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จะปรากฎรายละเอียดของทรัพยากร
สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพปก 
           (ภาพปกหน้าและปกหลัง)
ส่วนที่ 2 รายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศ 
           ประกอบด้วย เลขเรียก ISBN 
           ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง พิมพ์ลักษณ์ 
           รูปเล่ม สารบัญ หัวเรื่อง
ส่วนที่ 3 แหล่งเชื่อมโยง ประกอบด้วย  
           เอกสารฉบับเต็ม (ถ้ามี) สารบัญ 
           เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดู
           รายละเอียดของทรัพยากร
           สารสนเทศเพิ่มเติม

วิธีพิจารณาผลการสืบค้น

5. ถ้าไม่ต้องการเลือกสืบค้นแบบ
เฉพาะเจาะจงให้เลือกสืบค้นจาก “คำาสำาคัญ”
6. กดปุ่ม Enter หรือเลือกกดปุ่ม
7.  จะปรากฎหน้าจอแสดงผลการสืบค้นตามคำาค้นดังกล่าว

1.   เข้าเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศฯ
 
2.   เลือกประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการค้นหาจากปุ่มทางลัด
หรือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดของศูนย์สารสนเทศฯ 
(ปุ่มสีส้ม)
3.   ปรากฎหน้าจอสืบค้นดังภาพ

4.   ระบุคำาที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง
ใส่คำาค้น และสามารถเลือกสืบค้น
แบบเฉพาะเจาะจงได้จาก คำาสำาคัญ 
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก หัวเรื่อง 
และ ISBN, ISSN

ใส่คำาค้น: คำาสำาคัญ

คำาสำาคัญ

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียก
หัวเรื่อง
ISBN,ISSN

คำาสำาคัญ

หน้าหลัก ประวัติ บริการ แหล่งสารสนเทศ สถิติ ติดต่อFAQ

ทรัพยากรแนะนำา ประจำาวันนี้

10เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชน

http://library.nhrc.or.th


