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Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมลูที่ครอบคลมุงานวิจยัและการพฒันาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์

ประยกุต์ เช่น ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีใหม่ และบริบททัว่ไปและเฉพาะด้าน รวบรวมงานวิจยัทางวิศวกรรมและเป็นแหล่ง

งานวิจยัเก่ียวกบัธุรกิจและสงัคมเทคโนโลยีใหม ่ฐานข้อมลูนีใ้ห้ดรรชนีและสาระสงัเขปของวารสารวิชาการมากกว่า 2,000 ช่ือ สิ่งพิมพ์เฉพาะ

ทาง แหลง่อ้างอิงอื่น และยงัสามารถดเูอกสารฉบบัเต็มได้อีกด้วย 

 

การใช้งาน 
1. ไ ป ที่  http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#science 

2. คลกิ Computers & Applied Sciences Complete 
3. คลิก Academic Search, Business Source, CINAHL, 
Education, Political Science Complete 
4. ที่หวัข้อ Jump to: ให้คลกิ Computer Science/ Engineering 
Databases 
5. เข้าฐานข้อมลูโดยคลกิ Title List ของฐานข้อมลู Computers & 
Applied Sciences Complete จะพบหน้าจอดงัภาพ 
 

 
 
การค้นหาข้อมูล 
 Publications การค้นหาสิ่งพิมพ์ โดยเลือกตวัอกัษรแรกของ
สิ่งพิมพ์ หรือพิมพ์ค าค้นลงในช่อง Browsing: Computers & 
Applied Sciences Complete – Publications แล้วเลือกว่า
ต้องการค้นตามตวัอกัษร ค้นตามสาขาวิชา หรือค้นทัง้หมด แล้ว
คลกิปุ่ ม Browse 

 
 
 Basic Search การค้นหาขัน้ต้น โดยพิมพ์ค าหรือกลุม่ค าลง
ในช่องรับค าค้น แล้วคลกิปุ่ ม Search 

 

 Advanced Search การค้นหาขัน้สงู 
 3.1 พิมพ์ค าหรือกลุม่ค าลงในช่องรับค าค้น เลอืกเขตข้อมลูที่ 
สอดคล้องกบัค าหรือกลุม่ค า และกรณีที่ใสค่ าค้นมากกว่า 1 ช่อง 
ให้เลอืกค าเช่ือม (AND, OR, NOT) ที่เหมาะสม 
 3.2 Limit your results ใช้ส าหรับจ ากดัขอบเขตของการ
ค้นหา โดยสามารถก าหนดให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น 
ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ (Published Date) ประเภทของเอกสาร 
(Document Type) ช่ือสิ่งพิมพ์ (Publication) ประเภทของ
สิง่พิมพ์ (Publication Type) จ านวนหน้า (Number of Pages) 
 3.3 คลกิ Search 

 
 
 Cited References การค้นหางานที่อ้างถึงเอกสารที่ท าการ
ค้นหา 
 4.1 พิมพ์รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการทราบว่ามีผู้ ใด
น าไปอ้างถึง เช่น ช่ือผู้ เขียน ช่ือเร่ือง แหล่งที่มา ปีที่ตีพิมพ์  และ
อื่น ๆ แล้วคลกิปุ่ ม Search 
 4.2 ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าเอกสารที่
ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม Find Citing Articles 
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 Images การค้นหาภาพ โดยพิมพ์ค าหรือกลุม่ค าลงใช้ช่อง 
Searching: Image Quick View Collection จากนัน้เลือก
ประเภทของภาพ แล้วคลกิปุ่ ม Search 

 
 
 Citation Matcher การค้นหาเอกสารที่ต้องการโดยตรงจาก
ข้อมลูบรรณานกุรม โดยพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ของเอกสาร เช่น 
ช่ือสิ่งพิมพ์ วนัที่ตีพิมพ์ เลขเล่ม ฉบบั หน้าเร่ิมต้น ช่ือผู้ เขียน ช่ือ
เร่ือง หมายเลขของเอกสาร (Accession Number) แล้วคลิกปุ่ ม 
Search 

 
 
 Indexes การค้นหาจากการไลเ่ลยีงดรรชนี  
 7.1 เลือกประเภทของดรรชนี เช่น ช่ือผู้ เขียน ประเภทของ
เอกสาร ช่ือสิ่งพิมพ์ ภาษา ISBN ISSN และปีที่ตีพิมพ์ จากนัน้
พิมพ์ค าลงในช่อง Browse for แล้วคลกิปุ่ ม Browse 
 7.2 เลือกค าหรือกลุ่มค าที่ต้องการ โดยการใส่เคร่ืองหมาย 
 หน้าค าหรือกลุม่ค านัน้ แล้วคลกิปุ่ ม Add 
 7.3 เมื่อปรากฏข้อความในช่องรับค าค้น ให้คลกิปุ่ ม Search 

 
 
ผลลัพธ์ของการค้นหา 

 
 
การจัดการผลลัพธ์ 
 สามารถเลือกจดัล าดบัการแสดงผลลพัธ์ได้ ตามวนัที่ตีพิมพ์ 
ตามช่ือผู้ เขียน ตามแหลง่ที่มา และตามความสมัพนัธ์ 
 สามารถจ ากัดขอบเขตของผลลพัธ์ให้มีความเฉพาะเจาะจง
มากขึน้ได้ โดยการเลือกประเภทของแหล่งข้อมูล หวัข้อ และช่ือ
สิง่พิมพ์ 
 
การเรียกดูข้อมูล 
เมื่อคลกิช่ือเอกสารท่ีต้องการ จะปรากฏหน้าจอดงัตวัอยา่ง 

 
 

 คลกิ  เมื่อต้องการดเูอกสารฉบบัเต็มในรูปแบบ 
PDF แล้วคลกิ  หากต้องการบนัทึกเอกสาร หรือคลิก หาก
ต้องการพิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 

 คลิก  เมื่อต้องการส่งข้อมูลบรรณานุกรมไปยัง 
EndNote จากนัน้เลือก Direct Export in RIS Format แล้วคลิก
ปุ่ ม  
 

การออกจากระบบ 
หาก Sign In อยู ่ให้คลกิ  เพื่อออกจากระบบ 
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จดัท าโดย ภคัพรรณ พานิช ภารกิจสนบัสนนุการวจิยั ศบร. ศนูย์วิทยทรัพยากร จฬุาฯ (ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ 1) ตลุาคม 2555 


