
 

 
  เปนฐานขอมูลทางบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบรษัิท Elsevier บอกรับโดยสถาบันวทิยบริการ จุฬาฯ  

ครอบคลุมวารสาร แหลงขอมูลที่เปนงานวิจยัและเว็บไซตคณุภาพ จากสหสาขาวชิา ไดแก  Physical Sciences, Health 
Sciences, Life Sciences  และ  Social Sciences ซึ่งรวม Arts & Humanities  โดยมีวารสารทีผ่านการตรวจประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ (peer-reviewed) กวา 15,000 รายชื่อ จากสํานักพิมพนานาชาติกวา 4,000 แหง และครอบคลุมแหลงขอมูลที่
เปนเว็บจํานวน 265 ลานแหลง(คนหาผาน Scirus ซึ่งเปน search engine สาํหรับคนหาขอมูลทางดานวทิยาศาสตร) และยังมี
ขอมูลสทิธิบัตรกวา 18 ลานรายการ จากสํานักงานสิทธิบตัร 4 แหง โดยมีขอมูลที่เปนสาระสังเขปยอนหลังถึงป ค.ศ. 1966 
กวา 29 ลานรายการ และมีเอกสารอางอิงยอนหลังถึง ป ค.ศ. 1996 กวา 265 ลานรายการ 

 
การเขาใชงาน 
 
จาก url: http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html# 
general ซึ่งเปนการจัดหมวดหมูในกลุมสหสาขาวิชาของ  CU 
Reference Databases เลือก Scopus จะเขาสูหนาจอการคนหา
ของฐาน   ดังภาพ 

 
  ในการใชงาน หากตองการใชงานเต็มรูปแบบซึ่งผูใชสามารถ

จะบันทึกการคนหา ต้ังคาแจงเตือนการคนหา และแจงเตือนการ
อางถึงเอกสารที่ระบุไว แนะนําใหลงทะเบียนกอน โดยคลิกท่ี 

 ทางดานบนขวาของจอภาพ หลังจากปอนขอมูลตามท่ี
ระบบตองการแลว ใหคลิก   เมื่อลงทะเบียนสําเร็จ ระบบ
จะแสดงหนาจอยืนยันพรอมปุม   ใหทําการลงทะเบียนเขา
ใชงาน  ในครั้งตอไป เมื่อจะเขาใชงานใหเลือกท่ี   หากไม
ทําการลงทะเบียนก็สามารถใชงานไดในระดับหนึ่ง  
 

การคนหาขอมูล 
 
ท่ีหนาจอการคนหาจะพบทางเลือกสําหรับคนหา ดังนี้ 

   เปนการคนหาที่ไมยุงยาก โดยพิมพคําคนใน
กรอบรับคําคนหลัง  แลวระบุเขตขอมูลท่ีตองการ
ใหคนหาจากทางเลือก  ในกรอบหลัง     หากตองการคนหา
จากสองเขตขอมูลท่ีตางกัน ใหใชคําเชื่อม โดยคลิกเลือก
คําเชื่อม (AND, OR, AND NOT) ท่ี   ในกรอบหลัง AND และ
ยังสามารถจํากัดการคนหาตามชวงเวลา(Date Range) ประเภท
ของเอกสาร (Document Type) และสาขาวิชา(Subject Areas)
ได จากนั้นคลิก   เชน คนเร่ือง detoxification and 
health ในเขตขอมูล Article Title, Abstract, Keyword จาก
สาขา Health Sciences ดังตัวอยาง   

   ใชคนหาผลงานของผูแตงท่ีระบุ โดยพิมพ
นามสกุล และชื่อหรือตัวอักษรตัวแรกของชื่อ ในกรอบรับคําคน 
และคลิก   เชน คนจากชื่อผูแตง chaiyabutr, n 
(Dr.Narongsak Chaiyabutr) ดังตัวอยาง 

    
   สําหรับการคนหาที่ผูใชตองระบุเขตขอมูล   

คําคน  และคําเชื่อมคําคนเอง ตามรูปแบบที่ ระบบกําหนด  
เชนคน  TITLE-ABS-KEY(ethic*)  AND  AUTHOR-NAME 
(Hongladarom, S) AND PUBYEAR AFT 1990 กอนท่ีจะคลิก 

  ดังตัวอยาง  
 

 
โดยท่ี  
- AUTHOR-NAME เปนรหัสท่ีใชแทนเขตขอมูล ชื่อผูแตง 
- TITLE-ABS-KEY  เปนรหัสท่ีใชแทนเขตขอมูล ชื่อเรื่อง    
  สาระสังเขปและคําสําคัญ 
- PUBYEAR AFT เปนรหัสท่ีใชแทนเขตขอมูล ปพิมพ ซึ่ง 
  เปนปพิมพหลังจากปท่ีระบุ สามารถดูรายการของรหัสตางๆ  
  ไดท่ี  View list of all codes
 

  รูปแบบคําคนท่ีใช 
 

1. หากเปนกลุมคํา ใหใชเคร่ืองหมาย “_ _” ครอมคําคน 
2. ในเขตขอมูลเดียวกันสําหรับการคนแบบ Basic Search หากมี   
    คําคนหลายคํา สามารถใช บูลีน (AND, OR, NOT) เชื่อม 
    คําคนได 
3. ในกรณีท่ีไมแนใจตัวสะกด สามารถใช wildcards ดังนี้ 
    ? ใชแทนตัวอักษร 1 ตัว  
       ตัวอยางคําวา cataly?e  ไดคําวา catalyse หรือ catalyze 
    * ใชแทนตัวอักษรหลายตัว ท่ีตําแหนงใดของคําก็ได 
       เชน custom*  ไดคําวา  customer, customers หรือ  
       customize เปนตน 
 

 ตัวอยางการคน 
 

    คนหาเร่ือง “water resource development” ในเขตขอมูล 
TITLE-ABS-KEY จากทุกปท่ีมี และทุกประเภทของเอกสาร ใน
ทุกสาขาวิชา แบบ Basic Search  ไดผลลัพธ ดังตัวอยาง 

http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html
https://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_fldnames.htm


 
     ท่ีหนาจอแสดงผลลัพธแบงเปน 

 จําแนกประเภทของผลลัพธท่ีได 
 จําแนกผลลัพธท่ีไดออกตามหัวขอ 
 แสดงหัวขอของผลลัพธ  สามารถคลิกเลือกเพ่ือใหระบบจัด 

     เรียงผลลัพธตามหัวขอท่ีเลือกไวได 
  รายการผลลัพธจัดเรียงตามหัวขอท่ีระบุใน    ภาพตัวอยาง 

     จัดเรียงตามวันท่ี (Date) 
 สืบคนใหเจาะจงมากขึ้น โดยระบุคําคน เพ่ือใหคนหาซ้ําจาก 

     ผลลัพธท่ีได 
 ทางเลือกสําหรับจัดการผลลัพธ 

 

    จากตัวอยาง หากตองการดูเฉพาะรายการที่ตีพิมพในป 2007 
ท่ี Refine Results ใหคลิกในกรอบสี่เหล่ียมขางหนา 2007(3)
ภายใตหัวขอ Year เพ่ือทําเครื่องหมายถูก แลวคลิก  
(ในทางตรงขาม หากไมตองการดูรายการของป 2007 ใหคลิกท่ี
ปุม Exclude แทน) จะไดผลลัพธดังตัวอยาง 

 
     หากคลิกท่ีชื่อของผูแตงในแตละรายการ ระบบจะคนขอมูลท่ี
เปนของผูแตงรายนั้นออกมาให 
     หมายเลขที่อยูภายใตหัวขอ Cited By ในรายการใด แสดงถึง
จํานวนบทความที่อางถึงบทความรายการนั้น สามารถคลิกดูได 
     คลิกท่ี  
ในแตละรายการเพื่อเรียกดูรายละเอียดของรายการนั้นๆ เชนคลิก
ท่ี Abstract + Refs เพ่ือดูบทคัดยอ จะไดผลลัพธ ดังตัวอยาง 

หากคลิกเพ่ือทําเครื่องหมายถูกหนารายการที่มีการอางถึง แลว 
คลิกท่ีปุม  ดังตัวอยาง 

 

ระบบจะแสดงผลการอางถึงแยกเปนรายป ดังตัวอยาง 
 

สามารถคลิกท่ีตัวเลขการอางถึงในแตละปเพ่ือดูรายการท่ีอางถึง
บทความนั้นๆ ได 
 

การจัดการผลลัพธ 
 
หากอยูท่ีหนาจอการแสดงผลลัพธหรือรายละเอียดของบทความ
จะมีทางเลือกใหใชงาน คือ   ใหคลิกเพ่ือทํา
เคร่ืองหมายถูกในกรอบสี่เหล่ียมหนารายการท่ีตองการ แลวคลิก
ท่ีปุม  จะพบหนาจอใหเลือกรูปแบบการจัดการ
ผลลัพธ ไดแก Export, Print, E-mail และ Bibliography 
ซึ่งแตละทางเลือก มีหนาจอใหเลือกใชงานแตกตางกัน ดังภาพ 

 
ตัวอยาง เลือก Export ขอมูล ใหเลือก Export format และ 
Output ทีตองการ และคลิกปุม   เพ่ือดําเนินการตอไป 
(หากตองการนําขอมูลไปใชงานรวมกับโปรแกรม EndNote ให
เลือก Export format เปน RIS format) 
 
หากใชวิธีเลือกรายการผลลัพธท่ีตองการโดยทําเคร่ืองหมาย  
หนารายการที่ตองการแลวคลิกปุม  ใหเลือกที่ 

 จะพบหนาจอแสดงรายการที่ เลือกไว ใหทํา
เคร่ืองหมาย  หนารายการตองการแลวเลือก 

 เพ่ือจัดการผลลัพธตามตองการ ดังตัวอยาง 

 

การออกจากระบบ 
 

หากทําการ Login เขาใชงาน เมื่อเลิกใชงานใหคลิก  
ท่ีอยูมุมบนดานขวาของจอภาพ เพ่ือออกจากการใชงาน ถาไมได 
Login สามารถเปลี่ยนไปใชงานโปรแกรมอื่นไดตามตองการ 
 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(ฉบับพิมพครั้งท่ี 1)  เมษายน 2550


