
ฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ  
(CU Reference Databases) 

 

 ฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ หรือ CU Reference Databases เป็นแหลง่รวมฐานข้อมลู

วิชาการสาขาตา่งๆ ท่ีบริหารจดัการโดยส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาฯ เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกในประชาคม

จฬุาฯ จากหน้าเว็บ CU Reference Databases ท่ี URL: https://www.car.chula.ac.th/curef.php ดงัภาพ 

 

 หากทราบช่ือฐานข้อมลูท่ีต้องการใช้งาน ให้คลิกท่ีตวัอกัษรท่ีอยูด้่านบนของหน้าเว็บ ตามตวัอกัษรตวั

แรกของฐานท่ีต้องการใช้งาน เชน่ คลิกท่ีตวัอกัษร S จะปรากฏรายช่ือของฐานของมลูท่ีขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร S 

ดงัภาพ 

                    

คลิกที่ตวัอกัษร ตามชื่อฐานที่ต้องการ 

คลิกเลอืกตามการแบ่งประเภทของฐานข้อมูล
ต้องการ 

รายช่ือฐานที่ขึน้ต้นด้วยตัวอักษร S 

https://www.car.chula.ac.th/curef.php
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 หากไมท่ราบช่ือฐานข้อมลูท่ีจะใช้ อาจเลือกจากรายช่ือฐานข้อมลูท่ีจดัแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ ดงันี  ้

 Subject จดัแบง่ฐานตามสาขาวิชา ได้แก่   

- Arts & Humanities 

- Business & Economics 

- General & Interdisciplinary Sciences             

- Health Sciences 

- Science & Technology 

- Social Sciences 

 Type จดัแบง่ตามประเภทของทรัพยากร/ สิ่งพิมพ์ ได้แก่ 

- E-Book 

-  E-Journal 

-  E-News 

-  Full Text 

-  Index & Abstract 

-  Tools 

-  VDO/Clip 

 Subscription จดัแบง่ตามประเภทของการได้มา ได้แก่ 

- Complimentary 

-  Subscribe 

-  Trial 

 Open Access เป็นรายช่ือฐานข้อมลูท่ีเปิดให้เข้าถึงแบบเสรี 

 

ตวัอยา่ง คลิกเลือกสาขาวิชา Science & Technology จากการแบง่ด้วย Subject จะได้รายช่ือ

ฐานข้อมลูดงัตวัอยา่ง 
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หมายเหตุ  การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีจุฬาฯ บอกรับนัน้ ต้องใช้งานภายใต้เครือข่ายจุฬาฯ ฯ  (CUNET)  

หากใช้จากภายนอก ต้องใช้ผ่าน  vpn client  อ่านรายละเอียดการติดตัง้ vpn client และดาวน์โหลดโปรแกรมท่ี:

http://www.it.chula.ac.th/CUNET_VPN_service** (ใช้ login ท่ีใช้ลงทะเบียนเรียน หรือท่ีใช้ออกอินเตอร์เน็ต ในการ

ดาวน์โหลด) และอา่นค าแนะน าการใช้งาน CU Reference Databases จากภายนอกมหาวิทยาลยั รวมถงึค าแนะน า

การใช้งานฐานข้อมลูและเคร่ืองมือตา่งๆ ได้แก่ EndNote และ Turnitin ท่ี http://www.car.chula.ac.th/manual.php  

ตัวอย่างฐานข้อมูล 

1. Web of Science เป็นฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมท่ีมีการเช่ือมโยงไปยงัเอกสารฉบบัเต็มท่ีบอกรับ  

ครอบคลุมวารสารชัน้น า (high impact journals) หลากหลายสาขาวิชากว่า 12.000 ช่ือ และเอกสารการ

ประชมุสมัมนา (conference proceedings) จากทัว่โลกกวา่ 160,000 รายการ โดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สามารถสืบค้นข้อมลูย้อนหลงัได้ถึงปี ค.ศ. 1993 ประกอบด้วยฐานข้อมลู 

- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1993-present 

- Social Sciences Citation Index (SSCI) --1993-present 

- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1993-present 

- Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present 

- Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)    

- Index Chemicus (IC) 
ยกเลกิการบอกรับปี งปม. 2559 

รายชื่อฐานที่จัดอยู่ในสาขาวิชา 
Science & Technology 

http://www.it.chula.ac.th/CUNET_VPN_service
http://www.car.chula.ac.th/manual.php
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 การใช้งาน ท่ีหน้าจอฐานข้อมลู ให้พิมพ์ค าค้นในกรอบรับค าค้น  พร้อมเลือกเขตข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กบั

ค าค้น และระบเุง่ือนไขท่ีต้องการ จากนัน้คลิกปุ่ ม Search เพ่ือให้ระบบประมวลผลดงัตวัอยา่ง 

 

 จะได้ผลลพัธ์ดงัตวัอยา่ง 

      

เลือกฐานที่ต้องการใช้งาน 

พิมพ์ค าค้น / เลือกเขตข้อมูล 

จัดเรียงผลลัพธ์ 

กรองผลลัพธ์ 

เชื่อมโยงไปยงัฉบับเต็ม 
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 ตวัอยา่งหน้าจอแสดงผลลพัธ์ท่ีจดัเรียงตามการอ้างถึง 

    

หากต้องการสง่ข้อมลูบรรณานกุรมของรายการท่ีต้องการ ไปจดัเก็บในโปรแกรมจดัการบรรณานกุรม 

EndNote ให้ท าเคร่ืองหมาย  ข้างหน้ารายการผลลพัธ์ท่ีต้องการ และเลือก Save to EndNote desktop หรือ 

Save to EndNote online ตามต้องการ 

 การวิเคราะห์ผลลพัธ์ท าโดยคลิกทางเลือก Analyze Results (มมุบนขวา) ของหน้าจอแสดงรายการ

ผลลพัธ์ จะพบหน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์ สามารถคลิกเลือกหวัข้อท่ีต้องการวิเคราะห์ (ทางด้านซ้ายมือ)  

และรูปแบบการแสดงผลจากทางเลือกตา่งๆ ท่ีระบบจดัไว้ให้ ดงัภาพตวัอย่าง 

              

จัดการผลลัพธ์ 

คลิกช่ือเร่ืองเพ่ือดูรายละเอียด 

วิเคราะห์ผลลัพธ์ 

การอ้างถงึ 

คลิกหัวข้อที่ต้องการวเิคราะห์ 

เลือกรูปแบบการแสดงผล 

ส่งข้อมูลบรรณานุกรมไปยงั EndNote 
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 หากเลือกทางเลือก Create Citation Report (มุมบนขวา) ของหน้าจอแสดงรายการผลลพัธ์ จะพบ

หน้าจอแสดงคา่เก่ียวกบัการอ้างถึงของผลลพัธ์เหลา่นัน้ เชน่ h-index, Average citation per item ดงัตวัอยา่ง 

    

 โดยด้านล่างของหน้าจอนีจ้ะแสดงรายการบทความและจ านวนการอ้างถึงในแต่ละปีของแต่ละ

บทความดงัตวัอยา่ง 
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2. ScienceDirect ฐานข้อมูลท่ีให้เอกสารฉบบัเต็มจากวารสารวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การแพทย์ และสังคมศาสตร์ จากวารสารจ านวนมากกว่า 2,500 รายช่ือ โดยในปีงบประมาณ 2562 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะใช้งานได้ตัง้แต่ฉบับท่ี 1 ถึงปี 1994 และปี 2005 – ปัจจุบนั (โดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับข้อมูลจ านวน 4 สาขาวิชา ตัง้แต่ปี 2005 ถึงปัจจุบันให้

มหาวิทยาลยัตา่งๆ ในสงักดัใช้งานร่วมกนั และส านกังานวิทยทรัพยากรบอกรับสาขาวิชาอ่ืนๆ เพิ่มเติม ในปี 

2005-ปัจจบุนั รวมกบัท่ีเคยซือ้ฉบบัย้อนหลงัตัง้แตฉ่บบัแรกถึงปี 1994) นอกจากนีส้ านกังานวิทยทรัพยากรยงั

บอกรับหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดพิมพ์ในปี 2012-2017 ประมาณกว่า 5,000 รายช่ือเพิ่มเติมตัง้แต่ 1 ม.ค. 

2555 อีกด้วย 
 

การใช้งาน ท่ีหน้าจอหลกัตามภาพตอ่ไปนี ้มีทางเลือกใช้งาน คือ การสืบค้นอยา่งง่าย โดยพิมพ์ค าค้น

ท่ีสัมพันธ์กับกรอบรับค าค้น แล้วคลิกรูปแว่นขยายเพ่ือสืบค้น หรือสืบค้นขัน้สูงจากทางเลือก  Advanced 

search  หรือไลเ่รียง (Browse) จากสาขาวิชา หรือรายช่ือสิ่งพิมพ์จากทางเลือก Journals & Books 
 

 

 

 

หน้าจอการสืบค้นแบบ Advanced search เป็นดงัภาพ 

                           

สืบค้นอย่างง่าย 

ไล่เรียงตามรายช่ือวารสาร - หนังสือ 

สืบค้นขัน้สูง 
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ตวัอยา่งการค้นด้วยค าวา่ “medical device” ได้ผลลพัธ์ดงัภาพ ซึง่มีทางเลือกส าหรับกรอง จดัเรียง 

จดัการผลลพัธ์ รวมถึงการเรียกดเูอกสารฉบบัเตม็ในรูป PDF (หากมีสิทธ์ิเข้าใช้)    
 

                 

 หากต้องการสง่ข้อมลูบรรณานกุรมไปยงัโปรแกรม EndNote ให้ท าเคร่ืองหมาย  ข้างหน้ารายการ

ผลลพัธ์ท่ีต้องการ และคลิกท่ี Export เลือก Export citation to RIS  

1. พิมพ์ค าค้นในเขตข้อมูล
ที่สัมพนัธ์กับค าค้น 

2. ระบุประเภทเอกสาร 
ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม 

Search 

จัดเรียงผลลัพธ์ 

กรองผลลัพธ์ 

เรียกดูฉบับเต็ม 

สิทธ์ิเข้าดูฉบับเตม็ 

ส่งไป EndNote 
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3. Scopus เป็นฐานข้อมลูบรรณานกุรมและสาระสงัเขปท่ีมีการเช่ือมโยงไปยงัเอกสารฉบบัเตม็ท่ีบอกรับ 

ครอบคลุมวารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางการค้า เอกสารการประชุมวิชาการ หนังสือชุด แหล่งข้อมูลท่ีเป็น

งานวิจยั สหสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สงัคมศาสตร์ ศิลปะและมนษุยศาสตร์ จาก

ส านกัพิมพ์นานาชาติ กว่า 5,000 แห่ง โดยมีวารสารจ านวนกว่า 22,800 รายช่ือ หนงัสือมากกว่า 150,000 

รายการ เอกสารการประชุมสมัมนากว่า 6.4 ล้านรายการ มีข้อมูลย้อนหลงัถึงปี ค.ศ. 1970 จ านวนกว่า 1.4 

พนัล้านรายการ 

นอกจากนี ้ยงัมีข้อมูลสิทธิบตัรกว่า 25.2 ล้านรายการ จากส านกังานสิทธิบตัร 5 แห่ง ได้แก่  World 

Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO), US Patent Office (USPTO), 

Japanese Patent Office (JPO) และ UK Intellectual Property Office (IPO.GOV.UK) 

การใช้งาน ท่ีหน้าจอหลกั มีทางเลือกส าหรับการสืบค้น -- เอกสารสิ่งพิมพ์ (Document) ช่ือผู้ แต่ง 

(Author) หน่วยงานท่ีสงักดัของผู้แตง่ (Affiliation) และการค้นหาขัน้สงู (Advanced search) รวมถึงทางเลือก

ส าหรับไลเ่รียงจากรายช่ือสิ่งพิมพ์ (Sources) ดงัภาพ 

 

ไล่เรียงรายชื่อ
สิ่งพิมพ์ 

ก าหนดเงื่อนไขในการสืบค้น 

พิมพ์ค าค้น / เลือก
เขตข้อมูลที่จะสืบค้น 

ทางเลอืกในการสืบค้น 
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ตวัอย่างผลการสืบค้นเอกสารสิ่งพิมพ์จากค าค้น เป็นดงัภาพ ซึ่งสามารถ กรอง  จดัเรียง  จดัการ และท า

การวิเคราะห์ผลลพัธ์ได้ รวมถึงมีการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่ีมีเอกสารฉบบัเต็ม ซึ่งจะเข้าดไูด้หากหน่วยงานมี

การบอกรับ และในกรณีท่ีมีสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องกบัค าค้น จะมีทางเลือกให้เข้าดรูายการสิทธิบตัรเหลา่นัน้ด้วย 

 

 หน้าจอแสดงตวัอย่างเอกสารสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องกบัค าค้นท่ีใช้ เป็นดงัภาพ 

                                                                      

จัดเรียงผลลัพธ์ 

การอ้างถงึ 

กรองผลลัพธ์ 

เชื่อมโยงไปฉบับเต็ม 

จัดการผลลัพธ์ 

วิเคราะห์ผลลัพธ์ 

สิทธิบตัร 

กรองผลลัพธ์ 

คลิกชื่อเร่ืองเพื่อดูรายละเอียด 

จัดเรียงผลลัพธ์ 
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ตวัอยา่งหน้าจอการวิเคราะห์ผลลพัธ์ เป็นดงัภาพ 

 
  

นอกจากนี ้ทางด้านล่างของจอภาพ ยงัมีหวัข้ออ่ืนให้เลือกวิเคราะห์ได้อีกดงัภาพ โดยคลิกท่ีหวัข้อท่ี

ต้องการ 

 

คลิกที่ตวัเลขเพื่อดู
ข้อมูลรายการที่สนใจ 

เลือกช่วงเวลาการวิเคราะห์ 

หัวข้อที่วิเคราะห์ 
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หากต้องการส่งข้อมลูบรรณานุกรมไปยงัโปรแกรม EndNote ให้ท าเคร่ืองหมาย  ข้างหน้ารายการ

ผลลัพธ์ ท่ี ต้องการ  แล้วคลิกท่ี  Export จากนัน้ เ ลือก method of export เ ป็น RIS Format -- EndNote, 

Reference Manager และเลือกข้อมลูท่ีต้องการ แล้วจงึคลิก Export ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 นอกจากฐานข้อมูลท่ียกตวัอย่างข้างต้นแล้ว บนหน้าเว็บฐานข้อมลูเพ่ือการค้นคว้าวิจยั จฬุาฯ  (CU 

Reference Databases) ยงัมีฐานข้อมลูท่ีนา่สนใจ และมีช่ือเสียงอีกหลายฐาน จากหลากหลายส านกัพิมพ์ท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในระดบันานชาต ิซึง่ประชาคมจฬุาฯ สามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั 

จดัท าโดย กลัยา ยงัสขุยิ่ง  งานสนบัสนนุการวิจยั.  ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาฯ  (ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ 5)  มกราคม 2562 

1.  เลือกรายการ 

2. เลือก Export 

3. เลือก RIS Format 

4. เลือกข้อมูลที่ต้องการ 5. คลิก Export 


