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SpringerLink เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่รวบรวมงานวิจัยจากวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับ
สนธิสัญญา ทั้งในด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสหสาขา วิชา
อื่นๆ อีกมากมาย
1. การสืบค้นบทความทางวิชาการ
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/curef/?filter=subject
เพื่ อ ค้ น หาฐานข้ อ มู ล ตามกลุ่ ม สาขา General & Interdisciplinary
Sciences จากนั้น เลือกฐานข้อมูล SpringerLink ดังรูปด้านล่างเพื่อเข้า
สู่หน้าเว็บไซต์

1.1. การสืบค้นโดยใช้ Basic Search
1.1.1. กรอกคาสาคัญที่ต้องการค้นหาในช่องที่ (1.1) จากนั้น
คลิกเครื่องหมายค้นหาในแถบเดียวกัน

1.2. การสืบค้นโดยใช้ Advanced Search
1.2.1. เข้าสู่ Advanced Search โดยเลือกสัญลักษณ์เครือ่ งมือ
ด้านหลังสัญลักษณ์การค้นหา (1.2.1) จากนั้นคลิกที่คา
ว่า Advanced Search

1.2.2. พิมพ์ข้อความหรือคาสาคัญที่สืบค้นลงในช่อง (1.2.2)
1.2.3. ส่วนที่ (1.2.3) ใช้สาหรับช่วยให้การค้นหาเร็วขึ้น โดยใช้
ข้อกาหนดต่างๆ ที่ทาง SpringerLink ได้จัดทาไว้ให้
1.2.3.1. with the exact phrase = ค้นเฉพาะกลุ่มคาที่
ระบุ เช่ น global warming จะสื บ ค้ น ด้ว ยคาว่า
global warming ทั้ ง หมด ไม่ ใ ช่ ค าว่ า global
และ warming

1.2.3.2. with at least one of the words = สืบค้นใน
คาใดคาหนึ่งของคาสาคัญ เช่น global warming
จะสื บ ค้ น ด้ ว ยค าว่ า global หรื อ warming ซึ่ ง
ผลลัพธ์จะมาจากทั้ง 2 คา
1.2.3.3. without the words = สืบค้นในบทความที่ไม่มี
คาสาคัญนี้ปรากฏ
1.2.4. ส่วนที่ (1.2.4) สาหรับพิมพ์คาสาคัญที่ต้องการสืบค้นใน
ส่วนของชื่อบทความเท่านั้น
1.2.5. ส่วนที่ (1.2.5) ใช้สาหรับการสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง
1.2.6. ระบุ ช่ว งเวลาในการตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ บ ทความทาง
วิชาการในส่วนที่ (1.2.6)
1.2.7. กาหนดค่าของการประมวลผลว่า ต้องการให้ระบบแสดง
บทความทั้ ง หมดหรื อ เฉพาะบทความฉบั บ เต็ ม หาก
ต้ อ งการเฉพาะฉบั บ เต็ ม ให้ น าเครื่ อ งหมาย √ ในช่ อ ง
สี่เหลี่ยมส่วนที่ (1.2.7) ออก
1.2.8. คลิกปุ่ม Search (1.2.8) เพื่อเริ่มต้นค้นหา

1.3. การสืบค้นโดยใช้ Browse by discipline
1.3.1. เลือกกลุม่ ของบทความทางวิชาการที่ทาง SpringerLink
ได้แยกไว้ในให้ในส่วนที่ (1.3.1)

(2.2) โดยเลือ ก Download PDF หากต้ อ งการเข้ าอ่ านบทความแบบ
ออนไลน์ ให้เลือก View Article หรือคลิกที่ชื่อเรื่อง

3. การจัดเก็บและบันทึกบทความ
3.1. การบันทึกไฟล์รูปแบบ PDF ทาได้ 2 วิธี
เลือกจากหน้าแรกของผลการค้นหา (2.2) หรือคลิกชื่อบทความที่
ต้องการจัดเก็บ จากนั้นคลิก Download PDF ที่ (3.1.1) หรือ (3.1.2)
1.3.2. เมื่อเลือกกลุ่มหัวข้อที่สนใจแล้วจะปรากฎหน้าต่า งใหม่
โดยจะระบุชื่อกลุ่มที่เลือกด้านบน (1.3.2)
1.3.3. ทางซ้ า ยมื อ จะเป็ น ผลการสื บ ค้ น อื่ น ๆ ได้ แ ก่ จ านวน
งานวิจัยที่สืบค้นได้ในแต่ละประเภทของเอกสาร (1.3.3)
สาขาวิ ช าต่ า งๆ ที่ มี บ ทความที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (1.3.4)
สาขาวิ ช าย่ อ ย (1.3.5) และภาษาที่ ใ ช้ ใ นการตี พิ ม พ์
บทความ (1.3.6)

3.2. การจัดเก็บ Citation
3.2.1. ปุ่ ม ที่ ใ ช้ จั ด เก็ บ Citation จะอยู่ ที่ Reference tools
ทางด้านข้างขวามือ (3.2.1)
3.2.2. เลือก Export citation
3.2.3. เลือกชนิดของไฟล์ที่เราต้องการ (3.2.2)

2. การแสดงผลการสืบค้น
ในหน้าผลการค้นหา ด้านบนชื่อบทความจะแสดงประเภทของ
เอกสาร (2.1) และผู้สืบค้นสามารถจัดเก็บ PDF บริเวณด้านล่างบทความ
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