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สำนักงำนวิ ทยทรัพยำกร
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Credo Reference เป็ นฐานข้ อมูล ของเอกสารอ้ างอิงเผยแพร่ ออนไลน์ ประกอบด้ วยพจนานุ กรมศัพท์ทวั่ ไปและศัพท์เฉพาะสาขา ,

สารานุกรม, แผนที่ , ชีวประวัติ , บันทึกเหตุการณ์ , ข้ อเท็จจริ ง , อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ , คาแนะนา, คูม่ ือ , ประวัตศิ าสตร์ , คลังภาพ, คาอ้ างอิง ,
คัมภีร์ศาสนา, สุนทรพจน์, สถิติ และอรรถภิธาน มีบริ การเนื ้อหาในฉบับเต็มที่ครอบคลุมทุกสาขาหลัก ได้ แก่ ศิลปะ ชีวประวัติ ธุร กิจ โภชนาการ

CREDO reference

ภูมิศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ภาษา กฎหมาย วรรณกรรม การแพทย์ ดนตรี ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่
ผู้ใช้ สามารถสืบค้ นคาตอบได้ อย่างรวดเร็ ว

การเข้ าใช้ งาน
ไปที่ http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#business
เลือก Credo Reference จะพบหน้ าจอ ดังภาพด้ านล่าง
 คลิกที่
เล็ก/ใหญ่ เพื่อลดหรื อเพิ่มขนาดหน้ าจอได้
 เลือกภาษาที่ต้องการให้ ฐานข้ อมูลแสดงผลได้ โดยการคลิก
ที่
ดูตวั เลือกภาษา

+ Entries with the following features เลือกรู ปแบบรายการ
ที่ต้องการสืบค้ น ได้ แก่ Article / Biography / Entries with
images / Entries with maps / Entries with audio / Entries
with video or animations
(หมายเหตุ: คลิกที่ + เพื่อดูข้อย่อย)

Search การสืบค้ นข้ อมูล
1. Advanced Search การเข้ าใช้ งานฐานข้ อมูลตาม ลิงค์ข้างต้ น จะ
นามาสู่หน้ าการสืบค้ นขันสู
้ งอยู่แล้ ว ซึง่ มีวธิ ีในการสืบค้ น ดังต่อไปนี ้
1.1 ช่ องรับคาค้ น สามารถ ป้อนคาหรื อกลุ่มคา และเลือก ได้ ว่า
ต้ องการให้ สืบค้ นจากข้ อมูลที่มีคานันๆ
้ ปรากฏในระดับใด
With all of the words (ตรงกับคาค้ นทุกคา ) / With the exact
phrase (คาที่ผนั จากคาค้ น ) / With any of the words (ตรงกับ
คาค้ นใดคาค้ นหนึง่ ) / Sounds like the word (คาที่ออกเสียง
ใกล้ เคียงกับคาค้ น) / Without the words (ไม่มีคาค้ นปรากฏ)
1.2 Sort results by กาหนดการเรี ยงลาดับผลลัพธ์ ได้ ตาม
Relevance (ความเกี่ยวข้ อง ) / Publication date (วันที่
เผยแพร่ ) / Length (ความยาว)
1.3 Fields คลิกเลือก Search only within headings เพื่อสืบค้ น
เฉพาะจากชื่อรายการเท่านัน้
1.4 Limit your search to จากัดเขตข้ อมูลได้ โดย
+ Selected subjects or titles เลือกหมวดหมู่เนื ้อหาหรื อ
หัวข้ อที่ต้องการสืบค้ น
+ Selected publication dates เลือกช่วงปี เผยแพร่

2. Search หากต้ องการเปลี่ยนไปใช้ ระบบสืบค้ นขันต้
้ น ให้ คลิกเลือก
จากแถบเมนูด้านบนของเว็บไซต์ จากนันจึ
้ ง ป้อนคาหรื อกลุ่มคาลงใน
ช่องรับคาค้ น คลิก Search เพื่อทาการสืบค้ น
โดยฐานข้ อมูลมีทางเลือกสาหรับการสืบค้ นขันต้
้ น ดังต่อไปนี ้
2.1 Search จากเนื ้อหาที่เป็ นข้ อความ
2.2 Image Search รู ปภาพที่เกี่ยวข้ องกับคาทีส่ ืบค้ น
2.3 Concept Map แผนผังความคิดของคาที่สืบค้ น

จัดทาโดย วัชรี เกวลกุล ภารกิจสนับสนุนการวิจยั สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ (ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1) กรกฎาคม 2556

Browse การไล่ เรียงข้ อมูล
 Find Topic Pages เป็ นการไล่เรี ยงหัวข้ อเรื่ อง ตาม Categories
(หมวดหมู่เนื ้อหา) หรื อตาม A-Z (ลาดับอักษร)

ฐานข้ อมูลจัดเก็บไว้ ในหมวดหมู่เดียวกัน อาทิ หากเป็ นรายการประวัติ
บุคคล เมื่อคลิกส่วนนี ้ก็จะดูประวัตขิ องบุคคลอื่นๆได้

 Find a Book เป็ น การไล่เรี ยงหนังสือ อ้ างอิง ตาม Subject
(หมวดหมู่เนื ้อหา) หรื อ Title (รายชื่อ) หรื อ Type (ประเภท)

Export การส่ งออกรายการอ้ างอิง
*** สามารถคลิกเข้ าดูรายการอ้ างอิงที่บนั ทึกไว้ ทงหมด
ั้
จากแถบเมนู
Saved Results ที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ แนะนา 3 ทางเลือก
 ส่ งรายการอ้ างอิงไปยังอีเมล
Action: Email -> Format Options -> กรอกข้ อมูลอีเมล -> คลิก GO

Results ผลลัพธ์ และการจัดการผลลัพธ์
1 แถบแสดงจานวนผลลัพธ์ พร้ อมคาหรื อกลุ่มคา หมวดหมู่เนื ้อหา
ที่สืบค้ น และรู ปแบบการจัดเรี ยงผลลัพธ์
2 Search for ...... in ..... ปรับเปลี่ยนคาที่ใช้ สืบค้ นได้ ที่นี่
3 Narrow your search ตัวเลือกเพื่อการจากัดเขตข้ อมูลเพิ่มเติม
4 Continue searching in …. คลิก
เพื่อดูทางเลือกสาหรับ
การสืบค้ นในฐานข้ อมูลอื่นๆ ซึง่ จุฬาฯ บอกรับ ได้ แก่
Chulalinet, ThaiLIS Union Catalog, Academic search Complete,
ScienceDirect, JSTOR, NetLibrary, Emerald, Sage Journals,
Project Muse, Springer Link
5 Reference Entries ผลลัพธ์จากการสืบค้ น
5.1 Save คลิกเพื่อ บันทึกรายการอ้ างอิง ที่ต้องการ โดยฐานข้ อมูล
จะเก็บไว้ ใน Saved Results (ดูตอ่ ที่ Export)
5.2 ชื่อรายการ คลิกเพื่อเข้ าดูเนื ้อหา และแหล่งข้ อมูล

เมื่อเข้ ามาในหน้ าแสดงเนื ้อหาและแหล่งข้ อมูลของแต่ละรายการ
จะสังเกตเห็น 5.3 Previous entry / Next entry ซึง่ นาไปสู่รายการที่

 สั่งพิมพ์ รายการอ้ างอิง
Action: Print -> Format Options -> GO

 ส่ งรายการอ้ างอิงไปยัง EndNote รายการอ้ างอิงจะถูกบันทึก เป็ น
ไฟล์ .RIS เปิ ดดูจากโปรแกรม EndNote ได้ สาหรับทางเลือกนี ้สามารถ
กาหนด Format Options ในภายหลังได้ ในโปรแกรม
Action: Export to EndNote -> GO

Logout เพื่อออกจากฐานข้ อมูล ที่มมุ ขวาของแถบเมนูด้านบนสุด
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