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สวนหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



คํานํา
          คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการเพื่อ

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร การจัดทํา”คูมือการสืบคนฐานขอมูล

วิทยานิพนธ (Thesis Search)” เปนกระบวนการปฏิบัติงานของกลุมงานบริการ ซึ่งไดแสดง

ใหเห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เปรียบเสมือน

แผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ เพื่อกําหนดเปน

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวานอกจากประโยชนของผูปฏิบัติงานโดยตรงแลว ยังจะ

เปนประโยชนตอผูมารับบริการเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงขั้นตอน และรายละเอียด

ของกระบวนการตางๆ เปนแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานของหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สวนหอสมุดกลาง

กลุมงานสงเสริมพัฒนา และบริการ



สารบัญ

เรื่อง

   ๑. ขั้นตอนการสืบคนวิทยานิพนธ

   ๒. การดาวนโหลดไฟลวิทยานิพนธ (Full Text)

   ๓. กรณีดาวนโหลดไมได และปรากฏขอความ

       404 Page Not Found หรือ Not Found

หนา

๑

๖

๗



๑.ขั้นตอนการสืบคนวิทยานิพนธ

๑.๑ เขาสูเว็บไซต http://lib-opac.mcu.ac.th/ ดังภาพที่ ๑ 

ภาพที่ ๑ หนาสืบคน OPAC

๑ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ๑ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ

lib-opac.mcu.ac.th/



๑.๒ ระบุขอมูลการสืบคนวิทยานิพนธ ดังภาพที่ ๒

๑.๒.๑ ระบุขอบเขตขอมูลในการคนหา เชน คนจากทุกเขตขอมูล, ชื่อเรื่อง, ผูแตง,

         หัวเรื่อง, เลขมาตรฐานสากล(ISBN) ,เลขเรียกหนังสือ (Call Number)

๑.๒.๒ ระบุคําที่ตองการคนหา เชน ตองการวิทยานิพนธเนื้อหาเกี่ยวกับพระสงฆกับการเมือง

         พิมพคําวา “พระสงฆกับการเมือง” 

๑.๒.๓ กดคนหา       

ภาพที่ ๒ แสดงหนาสืบคน

๒ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ๒ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ

lib-opac.mcu.ac.th/

๒.๑ ระบุขอบเขตขอมูลในการคนหา

๒.๒ ระบุคําที่ตองการคนหา

เลือกหองสมุดที่ตองการคน

๒.๓ กดคนหา

๒.๑ ระบุขอบเขตขอมูลในการคนหา

๒.๒ ระบุคําที่ตองการคนหา

เลือกหองสมุดที่ตองการคน

๒.๓ กดคนหา



๑.๓ แสดงผลของการสืบคน “พระสงฆกับการเมือง”  ดังภาพที่ ๓

      เลือก Thesis ภายใตหัวขอ ประเภทของทรัพยากร ขอมูลจะเหลือเฉพาะ Thesis

(วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ/สารนิพนธ)

ภาพที่ ๓ ผลลัพธของการสืบคน

๓ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ๓ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ

lib-opac.mcu.ac.th/

แสดงจํานวนขอมูลที่มีในฐานขอมูล

เลือก Thesis

ภายใตหัวขอ

ประเภทของทรัพยากร

แสดงขอมูล

ทรัพยากร

ที่ไดจาก

การสืบคน  

แสดงจํานวนขอมูลที่มีในฐานขอมูล

เลือก Thesis

ภายใตหัวขอ

ประเภทของทรัพยากร

แสดงขอมูล

ทรัพยากร

ที่ไดจาก

การสืบคน  



๑.๔ แสดงรายการที่สืบคนไดจาก Thesis ดังภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔ แสดงรายการที่สืบคนได

๔ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ๔ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ

lib-opac.mcu.ac.th/

เลือกชื่อเรื่อง ที่ตองการเลือกชื่อเรื่อง ที่ตองการ



๑.๔.๑ ไฟลวิทยานิพนธฉบับเต็ม (Full Text) ใหคลิก “กดที่นี่เพื่ออานแบบออนไลน”

         (วิธีการดาวนโหลดดูในหัวขอที่ ๕ ดาวนโหลดไฟลวิทยานิพนธ) 

๑.๔.๒ แสดงสถานที่จัดเก็บตัวเลมวิทยานิพนธ เลขเรียกหนังสือ สถานะวาถูกยืมออก

         หรืออยูบนชั้นบริการ ดังภาพที่ ๕

๕ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ๕ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ

lib-opac.mcu.ac.th/

ภาพที่ ๕ แสดงรายการ เลือกไฟลกับตัวเลม

(๑.๔.๑) ไฟลวิทยานิพนธฉบับเต็ม (Full Text) 

(๑.๔.๒)

แสดงสถานที่

จัดเก็บตัวเลม

(๑.๔.๑) ไฟลวิทยานิพนธฉบับเต็ม (Full Text) 

(๑.๔.๒)

แสดงสถานที่

จัดเก็บตัวเลม



๒.การดาวนโหลดไฟลวิทยานิพนธ (Full Text)

๒.๑ คลิกเลือก สารสนเทศออนไลน :     Online Access 

๒.๒ คลิก Download จากหนารายการที่ปรากฏ

ภาพที่ ๖ การดาวนโหลดไฟลวิทยานิพนธ (Full Text) 

๖ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ๖ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ

(๒.๑) คลิกเลือก(๒.๑) คลิกเลือก

(๒.๒) คลิก Download(๒.๒) คลิก Download

**ไฟลที่ไดจากการดาวนโหลด
จะมี ๒ ประเภท คือ 
๑. ไฟล zip .rar 
๒. ไฟล PDF



๓.กรณีดาวนโหลดไมได และปรากฏขอความ
   404 Page Not Found หรือ Not Found ดังภาพที่ ๗

- ใหลบ https://www  แลวใส oldweb แทน แลวกด Enter จะเขาสูการดาวนโหลด

  ไฟลวิทยานิพนธ (Full Text) ในหัวขอที่ ๒ ดาวนโหลดไฟลวิทยานิพนธ (Full Text) 

ภาพที่ ๗ แสดงการแกไข 404 Page Not Found หรือ Not Found

๗ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ๗ | คูมือการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธ

https://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=477

Not Found
The requested URL /site/thesiscontent_desc.php was not found on this server.

กรณีที่ปรากฏ  404 Page Not Found หรือ Not Found

https://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=477

Not Found
The requested URL /site/thesiscontent_desc.php was not found on this server.

http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=477

Not Found
The requested URL /site/thesiscontent_desc.php was not found on this server.


