SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) เป็ นฐานข้ อมูลที่สามารถเข้ าถึงได้ ผ่าน Web of Science Core Collection จัดหา
ข้ อมูลบรรณานุกรมและข้ อมูลอ้ างอิง เพื่อค้ นหาข้ อมูลงานวิจัย แนวโน้ มการวิเคราะห์ วารสาร และนักวิจยั มีข้อมูลจากวารสารชั ้นนาของโลก
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคกว่า 8,500 ชื่อ และกว่า 150 สาขาวิชา
การเข้ าใช้ งาน
เข้ าใช้ ที่ http://www.car.chula.ac.th/curef/?filter=subject&id=4
คลิกที่ Science Citation Index Expanded จากนั ้นคลิกที่ ลู ก ศร
ข้ าง All Databases แล้ วเลือก Web of Science Core Collection
จะปรากฏหน้ าจอดังภาพ

2. เลื อ กสาขาวิ ช าที่ ผ้ ู เขี ย นท าวิ จั ย แล้ วคลิ ก Select
Organization

3. เลือกมหาวิทยาลัยหรื อองค์กรที่ผ้ เู ขียนสังกัดอยู่ แล้ วคลิก
Finish Search
การค้ นหาข้ อมูล
Basic Search
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1. พิมพ์ คาลงในช่องรั บคาค้ น เลือก field หากต้ องการช่อง
รั บ คาค้ น มากกว่า 1 ช่ อ ง ให้ คลิ ก +Add Another Field จากนัน้
พิ มพ์ คาลงในช่ อ งรั บ ค าค้ น เลื อ ก field และเลื อ กตรรกะบู ลี น
(AND, OR, NOT)
2. กาหนดช่วงเวลาที่ตพี ิมพ์
3. เลื อ กฐานข้ อมู ล Science Citation Index Expanded
(SCI-EXPANDED)
4. คลิก Search
Author Search
1. พิ มพ์ น ามสกุล ของผู้เขี ยนในช่ อ ง Last Name / Family
Name ใส่ ตัวอักษรแรกของชื่ อ ผู้เขี ยน ในช่ อ ง Initial(s) จากนัน้
คลิก Select Research Domain

Cited Reference Search เป็ นตัวช่วยในการค้ นหางานวิจัย
ที่มาอ้ างอิงผลงานที่ตพี ิมพ์
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1. ใส่ข้อมูลลงในช่องรับคาค้ นและเลือก field
2. กาหนดช่วงเวลาที่ตพี ิมพ์
3. เลื อ กฐานข้ อมู ล Science Citation Index Expanded
(SCI-EXPANDED)
4. คลิก Search
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5. เลือกผลงานตีพิมพ์ที่ต้องการ
6. คลิก Finish Search

6. Analyze Results วิเคราะห์ ผลลัพธ์ ใช้ สาหรั บดูแนวโน้ มของ
การวิจยั

Advanced Search เป็ นการค้ นหาข้ อมูลโดยใช้ ชดุ คาสัง่
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7. Create Citation Report ใช้ สาหรับดูรายงานการอ้ างอิง
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1. พิมพ์คาสัง่ ลงในกล่องรับชุดคาสัง่
2. เลือกภาษาและชนิดของเอกสาร
3. กาหนดช่วงเวลาที่ตพี ิมพ์
4. เลื อ กฐานข้ อมู ล Science Citation Index Expanded
(SCI-EXPANDED)
5. คลิก Search
ผลลัพธ์ ของการค้ นหาข้ อมูล
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จากการค้ น แบบ Basic Search ด้ วยการค้ น ค าว่ า
organic farming ใน Topic และกาหนดช่ วงเวลาที่ตีพิ มพ์ ตั ้งแต่
2011 – 2015 เป็ นดังภาพ
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8. Find It@Chula และ Full Text from Publisher ส าหรั บ ลิ ง ค์
ไปยังแหล่งที่มีเอกสารฉบับเต็ม
9. View Abstract สาหรับดูบทคัดย่อของรายการนั ้น
10. คลิกที่ชื่อเรื่ องเพื่อดูรายละเอียดของรายการนั ้น ซึง่ จะแสดงดัง
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ภาพตัวอย่าง
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การจัดการผลลัพธ์
1. Sort by เลือกจัดลาดับการแสดงผลลัพธ์
2. Refine Results จากัดขอบเขตของผลลัพธ์ ให้ เฉพาะเจาะจง
มากขึ ้น
3. พิมพ์ข้อมูลผลลัพธ์ ออกทางเครื่ องพิมพ์
4.
ส่งข้ อมูลผลลัพธ์ ทางอีเมล
5. บันทึกข้ อมูลไปยังเครื่ องมือหรื อรูปแบบไฟล์ตา่ ง ๆ








ลิงค์ไปยังแหล่งที่มีเอกสารฉบับเต็ม
พิมพ์ข้อมูลของเอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์
ส่งข้ อมูลของเอกสารทางอีเมล
บันทึกข้ อมูลไปยังเครื่ องมือหรื อรูปแบบไฟล์ตา่ ง ๆ
ดูข้อมูลของวารสารที่ลงตีพิมพ์
ดูข้อมูลการอ้ างอิงของเอกสาร
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