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สำนักงำนวิทยทรัพยำกร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เป็ นฐานข ้อมูลเพื่อการวิจยั ในสาขามนุ ษยศาสตร ์ที่เปิ ดให ้เข ้าถึงได ้โดยเสรีบนแพลตฟอร ์มของ
่ อมโยงกั
่
EBSCOhost รวบรวมงานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว่างการดารงชีวิตของมนุ ษย ์และสิ่งแวดล ้อม ซึงเชื
บ
่
่
่
้
สาขาทีหลากหลาย อาทิ การเกษตร ศึกษาศาสตร ์ กฎหมาย สุขภาพ และเทคโนโลยี มีหวั เรืองทีครอบคลุมตังแต่
่ น, พลังงานหมุนเวียน และอื่นๆ ฐานข ้อมูลใหส้ ารบัญและ
ภาวะโลกร ้อน, อาคารสีเขียว, มลพิษ, การเกษตรแบบยังยื
้
บทคัดย่อ 538,000 รายการ และให ้เนื อหาฉบั
บเต็มมากกว่า 5,800 รายการ

GreenFILE

การเข้าใช้งาน

ไปที่ http://www.car.chula.ac.th/curef-db/

slist.html#science เลือกฐาน GreenFILE จะพบ
หน้าจอทางเข ้าไปยัง EBSCOhost ดังภาพด ้านล่าง




ผู ้ใช ้สามารถเข ้าจาก Academic Search, Business
Source, CINAHL, Education, Political Science
Complete และคลิก Title List ที่ฐาน GreenFILE
่ ภ
ซึงอยู
่ ายใต ้ Earth/Environment Databases



ผูใ้ ช ้ยังสามารถ  เลือกเฉพาะสิ่งพิมพ ์ที่ต ้องการ
จากรายการนี ้ จากนั้นคลิก Add เพื่อเพิ่มไปยังช่อง
search

้
คลิก Search เพื่อไล่เรียงรายการบทความทังหมดใน
สิ่งพิมพ ์ที่เลือก

คลิก

Browse

ทาการไล่เรียงรายการสิ่งพิมพ ์ของ GreenFILE ได ้
่ ่งพิมพ ์ และเลือก
 โดยป้ อน คาค ้น เพื่อเรียกดูรายชือสิ
่ หมวดหมู่เนื อหา
้
ไล่เรียงสิ่งพิมพ ์ตาม พยัญชนะชือ,
และประเภท, หรือ ที่ตรงกับคาค ้น ดังภาพ

Search

้ั นฐาน
้
 การสืบค้นขนพื
โดยป้ อน คาหรือวลี ลงใน
ช่องรับคาค ้น คลิก Search
้ นฐาน
้
หรือผูใ้ ช ้อาจทาการ สืบค ้นขันพื
ร่วมกับการใช ้
่
งาน Search Option [คลิกเพือดูตวั เลือก] ได ้ในกรณี
ต ้องการกาหนด
 Search Modes [ค ้นแบบวลี, ค ้นจากทุกคาค ้น,
ค ้นจากคาใดๆ, ค ้นแบบอัจฉริยะ] และ Expanders
[ขยายขอบเขตไปยังคาที่เกี่ยวข ้อง, ค ้นจากฉบับเต็ม]

 Limit your results จากัดผลลัพธ ์โดยเลือกค ้น
เฉพาะข ้อมูลที่หอ้ งสมุดบอกรับ, มีฉบับเต็ม, วารสารที่
ผ่านการตรวจสอบ, มีลิงค ์สานักพิมพ ์, มีรายการอ ้างอิง
่ื
่งพิมพ ์ วันที่เผยแพร่ ฯลฯ
หรือระบุชอและประเภทสิ
ดังภาพด ้านล่าง

คลิกดู
ตัวเลือก

 แบ่งปั นผลลัพธ ์ Permalink / บันทึกลงแฟ้ ม
้ าการแจ ้งเตือน
ส่วนตัว / ตังค่
 เข้าดูเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะรายการที่แสดงเมนู
HTML Full Text หรือ PDF Full Text ไว ้
 ดู ขอ้ มู ลเกี่ยวกบ
ั บทความ แต่ละรายการได ้โดยการ
่
่
่
คลิกทีชือเรือง






 






จะพบหน้าแสดงข ้อมูลของบทความ ประกอบด ้วย
 ข ้อมูลบรรณานุ กรม
 ทางเลือกในการเข ้าดู เอกสารฉบับเต็ม
 เครื่องมือ สาหรับการส่งออกข ้อมูล
้ั ง ใช ้เมื่อต ้องการป้ อน คาคน้ หลาย
 การสืบค้นขนสู
คา แบบ ระบุแหล่งคน้ คลิก Add Row เพื่อเพิ่มช่องรับ
้ งนี ้จะมี Search Options แสดง
คาค ้นได ้ การสืบค ้นขันสู
ไว ้ควบคูก
่ น
ั อยูแ่ ล ้ว





 ประว ัติการสืบค้น มีการบันทึกไว ้ในฐานข ้อมูลโดย
อัตโนมัติ ผู ้ใช ้สามารถตรวจสอบได ้โดยคลิกที่ Search
History หรือดูจากหน้าผลลัพธ ์การสืบค ้น







Export Citation
การส่งออกรายการอ ้างอิงไปยังโปรแกรม EndNote ทา
ได ้โดยการคลิก Export จากกล่องเครื่องมือ เพื่อเปิ ด
้
หน้าต่าง Export Manager ขึนมา
จากนั้นเลือก Direct Export in RIS Format (e.g.
EndNote) คลิก Save

Search Results

ผูใ้ ช ้สามารถจัดการผลลัพธ ์ได ้ ดังนี ้
 จาก ัดผลลัพธ ์เพิ่มเติม จากข ้อมูลที่เปิ ดให ้เข ้าถึง,
้
่งพิมพ ์
วันที่ตีพิมพ ์, ประเภทแหล่งข ้อมูล, หมวดหมู่เนื อหา,สิ
่
เพือช่วยใหผ้ ู ้ใช ้ค ้นพบข ้อมูลตรงตามความต ้องการ
 กาหนดวิธีจ ัดเรียงผลลัพธ ์ ตามความเกี่ยวข ้อง,
วันที่เผยแพร่ ล่าสุด/เก่าสุด, แหล่งข ้อมูล, ผูแ้ ต่ง
้ั าการแสดงรู ปแบบหน้ารายการผลลัพธ ์ โดย
 ตงค่
ใช ้ Page Options

Sign out ที่แถบเมนู ด ้านบนขวา

(กรณี Sign in)

จัดทาโดย วัชรี เกวลกุล ภารกิจสนับสนุ นการวิจยั
้ ่ 1 สิงหาคม 2556
สานักงานวิทยทรัพยากร ฉบับพิมพ ์ครังที

