
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสข์อง CABI (Common Wealth Agricultural Bureaux International) สาขาเกษตรศาสตร ์

วิทยาศาสตรช์ีวภาพ และสาขาเกี่ยวข้อง ครอบคลุมบทความวารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ 

โดยรวมข้อมูล CAB Abstracts, Global Health และฐานเกี่ยวข้อง มากกว่า 9 ล้านระบียน และบทความวารสารฉบับ

เต็มมากกว่า 130,000 รายการ 

การเข้าใช้ฐานข้อมูล 

ไปท่ี www.car.chula.ac.th  คลกิ Chula Reference Database แลว้คลกิ CAB Direct  หรอื 

ไปท่ี www.car.chula.ac.th/curef แลว้คลกิ CAB Direct 

การสืบค้น 

Keyword Search การสบืคน้พืน้ฐาน โดยการพิมพค์าํคน้ในช่องรบัคาํคน้ แลว้คลกิปุ่ ม Search 

 

Advanced Search การสบืคน้ขัน้สงูท่ีสามารถกาํหนดการสบืคน้ไดม้ากขึน้ โดยสามารถพิมพค์าํคน้ไดห้ลายคาํ กาํหนดการ

สบืคน้จากเขตขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้กาํหนดความสมัพนัธข์องคาํคน้ เพ่ือจาํกดัการสบืคน้หรอืเพ่ือขยายการสบืคน้ได ้ 
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        พิมพค์าํคน้ในช่องรบัคาํคน้ ถา้มคีาํคน้หลายคาํใหใ้สใ่นชอ่งรบัคาํคน้ถดัลงมา 

        เลอืกเขตขอ้มลูของคาํท่ีตอ้งการสบืคน้ตรงช่อง All fields เช่น คน้จาก ช่ือบทความ (ArticleTitle), บทคดัยอ่  

(Abstract), ช่ือผูแ้ตง่ (Author name), หวัเรือ่ง (Subject Term), การประชมุ (Conference) เป็นตน้ 

         กาํหนดความสมัพนัธข์องคาํคน้หากพิมพค์าํคน้หลายชอ่ง ดว้ย Boolean Operator AND OR NOT 

         กาํหนดการสบืคน้เพ่ิมเติม เช่น Published between, Document type  เป็นตน้ 

         คลกิปุ่ ม Search 

Browse all content การสบืคน้แบบไลเ่รยีงตาม Author, Serial และ Subject  

 
 

Thesaurus การสบืคน้จากศพัทส์มัพนัธ ์ สบืคน้จาก Controlled Vocabulary, Broader Terms, Narrow Terms, Related 

Terms 
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        พิมพค์าํคน้ในช่อง Search Thesaurus 

         คลกิเลอืก Language, Search type, Results format, Terms per page, Match Term, Term type เพ่ือกาํหนดการ 

             สบืคน้เพ่ิมเตมิ 

        คลกิปุ่ ม Search 

        เมื่อปรากฏคาํศพัทใ์นช่องกลาง ใหค้ลกิปุ่ ม add ขา้งคาํท่ีตอ้งการ 

          จะปรากฏคาํในช่อง Search string แลว้ใหค้ลกิปุ่ ม Send to CAB Direct 

การจัดการผลการสืบค้น 

หลงัจากสบืคน้แลว้ จะไดห้นา้จอผลการสบืคน้ 

 

Results by Year จาํกดัชว่งปีผลการสบืคน้ 

Refine by ปรบัผลการสบืคน้ตามหวัขอ้ตา่ง ๆ เช่น Topics. Organism Descriptors, Broader terms, Document type, 

Year, Publication title, Author, Evidence Based Research เป็นตน้ 
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Sort by จดัเรยีงผลการสบืคน้ตาม Relevance, Date, A to Z 

View Full Text ดเูอกสารฉบบัเต็ม 

Show แสดงผลการสบืคน้ 25, 50, 100 ระเบียน /หนา้จอ 

เมนู Actions 

   Print selected records พิมพผ์ลการสบืคน้ท่ีเลอืก 

   Email selected items สง่อีเมลผลการสบืคน้ท่ีเลอืก 

  Download or export selected records ดาวนโ์หลดหรอืถ่ายโอนผลการสบืคน้ไปโปรแกรมจดัการบรรณานกุรม 

  Save selected records จดัเก็บผลการสบืคน้ 

  Add selected items to a project เพ่ิมผลการสบืคน้ใน project 

  Claim your works with your ORCID id and export to ORCID  

 

การ Sign in ใช้งานส่วนบุคคล 

       คลกิ register here ใตปุ้่ ม Sign in เพ่ือสรา้งบญัชีใชง้านตา่ง ๆ สว่นบคุคล เช่น การใชง้าน My CABI เพ่ือ save                                                      

searches,  save records, create projects, create email alerts, highlight and annotate records เป็นตน้ 

 

     การเลิกใช้งานและออกจากฐานข้อมูล 

หลงัจากสบืคน้และดาํเนินการเก่ียวกบัผลการสบืคน้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหปิ้ดฐานขอ้มลูโดยการคลกิ X ท่ีแถบช่ือ

ฐานขอ้มลู หรอืหากเขา้ใชโ้ดยการ Sign in ให ้Log out / Sign out ทกุครัง้ 

       

 

 

 

 จัดทําโดย ศภุกร เมาลานนท ์ฝ่ายจัดการขอ้มลูสารสนเทศ สํานักงานวทิยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่4) มถินุายน 2563 


