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ครอบคลุมบทความ

เกือบ 1 ลานเรื่อง จากวารสารวิชาการมากกวา 850 ชื่อ ในสาขาวิชาการตาง ๆ ดังนี้
Business, Economics, Finance and Accounting
Construction, Engineering, Computing and Technology
Health Sciences
Humanities
Law and Criminology
Life and Physical Sciences

Mathematics and Statistics
Medicine
Social and Behavioral Sciences
The Arts
Veterinary Medicine, Animal Sciences, Agriculture
and Aquaculture

การเขาใชฐานขอมูล

Search การสืบคนโดยใชคาํ คน มีทางเลือกสืบคน 3 แบบ

เขาใชที่ เว็บเพจฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย จุฬาฯ
http://www.car.chula.ac.th/curef-db กลุมสาขา





General & Interdisciplinary Sciences

Quick Search
Advanced Search
CrossRef Search

การสืบคนแบบเร็วจากวารสารทุกชื่อ โดยพิมพ
คําคนในชอง Search in all Journals ดานขวาของหนาจอแรก
แลวคลิกปุม
Quick

Search

Browse

การใชคาํ คน
• ใชเครื่องหมาย “ ” ครอมคําคน หากเปนวลี เชน
“ white blood cell “ เปนตน
• ใช Boolean operators เชื่อมคําคน ไดแก AND, OR,
NOT สําหรับ AND และ NOT ใชเครื่องหมาย + และ –
แทนไดตามลําดับ เชน blood+cell หมายถึง ผลการ
สืบคนทุกบทความมีคําคนทั้ง blood และ cell เปนตน

หากมีรายการทางบรรณานุกรมของบทความวารสารที่ตอ งการอยู
แลว เพื่อการสืบคนทีร่ วดเร็ว ใหใชทางเลือก Quick Link เลือกชื่อ
วารสารในชอง Select a journal ใสขอ มูลปวารสาร ฉบับที่ และ
หมายเลขหนา ในชอง Vol , Issue และ Page แลวคลิกปุม

การสืบคนขั้นสูง โดยสามารถสืบคนตาม
เขตขอมูล และกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ได
เพื่อใหการสืบคน
เฉพาะเจาะจง
วิธีการสืบคน
1. พิมพคาํ คนโดยรูปแบบการใชคาํ คนเหมือนกับ Quick Search
ในชองเขตขอมูลตาง ๆ ตามตองการ ดังนี้
All Fields
ทุกเขตขอมูล
Full Text
เนือ้ หาฉบับเต็ม
Author
ชื่อผูเขียนบทความ
Title
ชื่อบทความ
Abstract
บทคัดยอ

วิธีการสืบคน



Browse
Search

การสืบคนแบบไลเรียง โดยคลิกเลือกอานวารสารตาม
สาขาวิชาที่ปรากฏบนหนาจอแรก หรือ รายชื่อวารสารซึง่ จัดเรียงตาม
อักษร A-Z โดยเลือก All Journals (A-Z) ในชอง Show

Advanced

Search

Citation author
Publication Year

ชื่อผูเขียนที่ไดรับการอางอิง
ปพิมพ

ผลการสืบคนแตละรายการ สามารคลิกดูรายละเอียดตาง ๆ ไดดังนี้
Summaries อานบทคัดยอ
Full Text HTML / Full Text PDF อานเอกสารฉบับเต็ม
References ดูรายการอางอิง

"การใสขอมูลคําคนในหลายเขตขอมูล จะเหมือนการใช AND
เชื่อมคําคน

2. กําหนดเขอบเขตและเงื่อนไขในการสืบคนเพิ่มเติม
ไดแก
สืบคนจากวารสารทั้งหมด(All journals) วารสารที่ตองการ
(Journal) หรือ วารสารตามสาขาวิชา(Subject area) เลือก
ชวงเวลาของขอมูลที่ตองการ(Between cover dates) เลือก
การจัดเรียงขอมูล มี 2 แบบ คือ เรียงตามความเกี่ยวของ
(Relevancy) หรือ เรียงตามปพิมพ(Date-latest first) เลือก
จํานวนการแสดงผลตอ 1 หนาจอ (20/30/50 results per
page) และ รูปแบบที่ตองการใหแสดง 2 รูปแบบ คือ แสดง
บทคัดยอ(with summaries) หรือ ไมแสดงบทคัดยอ(without
summaries)

หลังจากไดผลการสืบคนแลว สามารถปรับการสืบคนใหแคบลงดวย
คําคนเพิ่มเติม โดยใชทางเลือก Refine your search ดานซายของ
หนาจอการแสดงผล

การจัดการผลการสืบคน
การพิมพ/บันทึกลงไฟล
 บทคัดยอ หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ HTMLใหใชคาํ สั่ง Print
หรือ Save As ในเมนู File ของเว็บเบราวเซอร
 เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ใหใชคาํ สัง่ Print หรือ Save As
ของโปรแกรม Acrobat Reader
การสงขอมูลทางอีเมล
 ใหคลิกที่  หนาบทความที่ตองการ แลวคลิก
Email this article

การสงขอมูลบรรณานุกรมเขาโปรแกรม Reference Manager
 ใหคลิกที่  หนาบทความที่ตองการ หรือ คลิกที่ Select all
หากตองการบทความทั้งหมดบนหนาจอ แลวคลิกที่ Export
citations เพือ
่ สงขอมูลเขาโปรแกรม EndNote, RefWorks
เปนตน

3. คลิกปุม
การสืบคนเพิ่มเติมโดยสืบคนบทความจาก
วารสารของ 45 สํานักพิมพ ในโครงการ CrossRef Search Pilot
Project ดวยระบบการสืบคนของ Google
CrossRef

Search

My Synergy
ในการสืบคนสามารถจัดเก็บวารสารหรือบทความที่สนใจไวในพืน้ ที่
ใชงานสวนบุคคล โดยระบบจัดเก็บและใหเรียกดูขอมูลไดจากแถบ
เมนู My Synergy การใชงานเมนูนรี้ วมถึงการใชบริการ alerts
ตาง ๆ จะตองลงทะเบียนที่ Register กอน เพื่อกําหนด username
และ password แลวจึง login เขาฐานขอมูล

การแสดงผลการสืบคน
หนาจอผลการสืบคนจะประกอบดวย จํานวนผลการสืบคน ชุด
คําคนทีใ่ ช (Search Query) และรายการผลการสืบคน หากไมได
กําหนดการจัดเรียงผลการสืบคนไว
ระบบจะจัดเรียงตามความ
เกี่ยวของ (Relevancy) และสามารถปรับการจัดเรียงเปนแบบตามป
พิมพ (Date) ได

การออกจากฐานขอมูล
หากเขาใชฐานขอมูลดวยการ login หลังเลิกใช ให logout ดวย
จัดทําโดย ศุภกร เมาลานนท
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ฉบับพิมพครั้งที่ 3) มกราคม 2550

