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คูมือการใชงานเบื้องตน clipping online ของ matichon e-library 
สามารถเขาใชงานไดที่ URL : http://www.matichonelibrary.com/

*** เริ่มใชงาน 18 กรกฎาคม 2550 – 19 กรกฎาคม 2551 เทานั้น*** 
1. เมื่อเขาสูระบบจาก URL ดานบนจะมี Popup แจงสมาชิกเกี่ยวกับการใชงานวาสามารถใชงานโดยการ 
Login แบบอัตโนมัติ 

 
 
 
2. เลือกรายช่ือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามเมนูดานซายมือเพื่อ Login แบบอัตโนมัติ 

 

จัดทําโดย นายอนวัช กาทอง สํานักวิทยบริการ  7/26/2007 

http://www.matichonelibrary.com/


คูมือการใชงานเบื้องตน clipping online ของ  matichon e-library 2

3. จากนั้นจะปรากฏเมนูการใชงานตางๆ ทั้งเมนูดานซายและ เมนูการสืบคนตรงกลาง จากนั้นใสคําคนที่ตองการ
สืบคนเชน พนักงานมหาวิทยาลัย แลวทําการเลือก-หมวดของเอกสาร กําหนดวัน-เดือน-ป และเลือกแหลงที่มา
ของเอกสารเพิ่มเติมได 

 
 
4. ผลการสืบคน จะบอกจํานวนการสืบคนเจอ และคําคนที่ใชสืบคนจะ ทําเปนตัวหนังสือสีแดงใหแตกตางจากคํา
ทั่วๆไป จากนั้นเลือกขาวที่สนใจเพื่อเปดดู โดยการคลิกที่ หัวขอขาว หรือปุม คล๊ิกดูรายละเอียด (View) 

 
สามารถ เลือก-หมวด การสืบคนเพิ่มเติมไดหรือเลือก ทั้งหมด 
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5. รายละเอียดของหัวขอขาวที่เปดอาน 

 
 
6. เมนูการใชงานเพิ่มเติมหากตองการเลือกการใชงานแบบ Quick Search Hot News 
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7. หากตองการสถิติการใชบริการ สามารถดูไดจากเมนู 

 
 

 
 
8. เมื่อเลิกใชงานทุกครั้งควร Log out ออกจากระบบเพื่อยกเลิกการติดตอกับระบบ เพราะ Package นี้ 
สามารถใชงานไดพรอมกันได 5 Users เทานั้น 
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9. หากในเครื่องของทานไมมีโปรแกรมเปดอานไฟลประเภท TIFF สามารถทําการติดตั้งเพิ่มเติมไดจากเมนู 
และทําตามขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรม AlternaTIFF 

 
 9.1 แสดงหนาหลักการติดตั้ง แลวคลิ๊กเลือกที่ Auto-install AlternaTIFF ActiveX 
control 

 
 9.2 จากนั้นจะมีเมนูแจงเตือนใหติดตั้งโปรแกรม เปน ActiveX control 

 
 
 9.3 แลวคลิ๊กที่ปุม Install 

 
 
 ทานก็สามารถใชงานได โปรแกรมอื่นที่สามารถเปดอานไฟลได เชน ACD See หรือ Quick Time 
Viewer เปนตน 
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ขอมูลเพิ่มเติม  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีของเราเลือก Package S เพื่อใหบรกิารแกสมาชกิ 
ประเภทสมาชิกรายป 
มี 3 Packages 
1. Package S เหมาะสําหรับ สถาบันการศึกษา หองสมุด เพื่อใหอาจารย และนักศักษาใชคนควาขอมูล และ
เปนการลดภาระการเก็บหนังสือพิมพเกา 
2. Package M เหมาะสําหรับ หนวยงานราชการ หรือสถาบันตางๆที่ตองการการสืบคนขอมูลขาว 
3. Package L เหมาะสําหรับ องคกรธุรกิจที่ตองการใชขอมูลประกอบการวางแผนงาน โดยตองการใชขอมูลที่
หลากหลายดาน และมีผูใชงานหลายคนในเวลาเดียวกัน 
 
ประเภทของ Package และคาใชบริการ 
 
1. Package S จํานวน 5 Concurrent User คาบริการ 12,000 บาท / ป (ยังไมรวม VAT 7 %) * 
2. Package M จํานวน 30 Concurrent User คาบริการ 60,000 บาท / ป (ยังไมรวม VAT 7 %) 
3. Package L จํานวน 60 Concurrent User คาบริการ 120,000 บาท / ป (ยังไมรวม VAT 7 %) 
 
ท้ัง 3 Package มีลักษณะการใหบริการ 
 
- สามารถเขาใชบริการได 1 ป 
- สามารถสืบคนขอมูลไดไมจํากัดปริมาณและหมวดขาว 
- สามารถดาวนโหลดขอมูลไดไมจํากัดปริมาณและหมวดขาว 
- จํานวนผูเขาใชบริการในขณะใดขณะหนึ่งพรอมกัน (Concurrent User) จะตางกัน ตามชนิดของ Package 
 
หองสมุดขาว 
Matichon e-Library 
 

บริการสืบคนที่ครอบคลุมฐานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ มากที่สุดกวา 30 ฉบับในเมืองไทย ทางเลือกใหม
ในการสืบคนและติดตามขอมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองคกร ตองการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของขาว 
สัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ รายงาน หรือขอเขียนอื่นๆ เกี่ยวของกับองคกร ภาครัฐ และเอกชน 
รวมทั้งบุคคลสําคัญที่ เกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภท  
 
ความคุมคา 
จากบริการที่โดดเดน 
 
- สามารถสืบคนไดมากกวา 10 หมวดหมู หรือกวา 2,000 หัวเรื่องยอย ถูกตองตามหลักของบรรณารักษศาสตร 
- แมนยํา และรอบดาน เพราะคุณสามารถสืบคนยอนหลังไดต้ังแตป พ.ศ. 2539 
- หัวเรื่องและเนื้อหาของขอมูล มีความชัดเจน จากประสบการณดานขอมูลขาวสารกวา 22 ป ของกอง
บรรณาธิการสิ่งพิมพ ในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพอีกกวา 30 ฉบับในเมืองไทย 
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- การคนหาที่รวดเร็ว อาทิ สืบคนจากคํา ชวงเวลา หัวเรื่อง คุณจึงไมพลาดทุกขอมูลสําคัญ 
- ใชงานงาย สะดวกสบาย เพียงมีคอมพิวเตอรที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตได ชวยใหสามารถเขาใชบริการไดตลอด 24 
ช่ัวโมง ที่ไหนก็ได 
- สามารถเลือกสั่งพิมพขอมูลขาวไดทันที 
- คุมคาสูงสุดดวยปริมาณขอมูลขาวสารที่มีใหสืบคนอยางไมจํากัดปริมาณการใช 
- ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณจึงสามารถดาวนโหลดขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 
 
********************************************************************* 
 
ติดตอ สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี 
คุณพนม จรูญแสง เบอรโทรภายใน 3185 หรือ 
คุณอนวัช กาทอง เบอรโทรภายใน 3182 
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