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Project MUSE

เป็ นฐานข้ อมูลออนไลน์หลักในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาทิ วรรณคดีศกึ ษาและการวิจารณ์
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะและสื่อสารการแสดง วัฒนธรรมศึกษา ครุ ศาสตร์ รัฐศาสตร์ เพศศึกษา ฯลฯ และยังครอบคลุมถึงศาสตร์ ในสาขา
อื่นๆ ด้ วย ฐานข้ อมูลเ ริ่ มให้ บริ การบทความวิจยั ฉบับเต็มตั ้ งแต่ปี 1995 รวบรวมจากชุดวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จดั ทาโดยนักวิชาการ
และสานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยชันน
้ าทัว่ โลก ปั จจุบนั มีสานักพิมพ์เข้ าร่ วมมากกว่า 120 แห่ง และในปี 2012 จึงเริ่ มให้ บริ การชุด
หนังสือ UPCC Book ร่ วมด้ วย

การเข้ าใช้ งาน
ไปที่ http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#general
เลือกฐาน Project MUSE จะพบหน้ าจอดังภาพ

Browse

สามารถเลือกคลิกเข้ าดูจากหมวดหมู่เนื ้อหาได้ ดังภาพ

 Titles การไล่เรี ยงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทวารสารและหนังสือ
โดยต้ องคลิกที่เมนู เพื่อให้ แสดงหน้ ารายชื่อสิ่งพิมพ์พร้ อมภาพปกขึ ้นมา
และสามารถ คลิกเข้ าจากรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ เพื่อดูข้อมูลเบื ้องต้ น
หรื อรายฉบับทังหมดของสิ
้
่งพิมพ์นนๆ
ั ้ ได้ ดังภาพ

สามารถชี ้เมาส์ค้างหรื อคลิก ที่
เพื่อให้ หน้ าเว็บแสดง
แถบเมนูสาหรับการไล่เรี ยงข้ อมูลตามรู ปแบบต่างๆ ดังนี ้
 Research Areas การไล่เรี ยง ตามหมวดหมู่เนื ้อหา เนื่องจาก
ฐานข้ อมูลได้ กาหนดให้ รูปแบบการไล่เรี ยงนี ้เป็ นตัวหลัก อยู่แล้ ว เมื่อทา
การ Browse จึง นามาสู่รูปแบบการไล่เรี ยงนี ้โดยอัตโนมัติ และ แสดง
หมวดหมู่เนื ้อหาย่อย ประกอบด้ วย Area and Ethnic Studies /
Art and Architecture / Creative Writing / Education /
Film, Theater and Performing Arts / History /
Language and Linguistics / Library Science and Publishing /
Literature / Medicine and Health / Music / Philosophy / Religion /
Science, Technology, and Mathematics / Social Sciences /
Studies by Time Period /
Women's Studies, Gender, and Sexuality

 Publishers การไล่เรี ยงตามรายชื่อสานักพิมพ์
 Books การไล่เรี ยงตามรายชื่อหนังสือ
 Journals การไล่เรี ยงตามรายชื่อวารสาร
สามารถคลิกที่เมนูเพื่อให้ แสดงหน้ ารายการเช่นเดียวกันทังหมด
้

ข้ อสังเกต: สาหรับหน้ า แสดงรายการหนังสือและวารสาร สามารถดู
ความหมายของสัญลักษณ์บอกระดับการเปิ ดให้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ จาก
คอลัมน์ด้านซ้ าย ดังภาพ

4 จากัดผลการสืบค้ นเพิ่มเติม

ได้ จากคอลัมน์ด้านซ้ าย
ตาม Content Type, Access,
Research Area, Author, Language
โดยการคลิกเลือก  จากตัวเลือก
และระบุ Year ที่มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ดังภาพ

Export
การจัดการข้ อมูล
การบันทึกบรรณานุกรม มีทางเลือกดังนี ้
5 Save All Citations บันทึกบรรณานุกรมของผลลัพธ์ทกุ รายการ
6 Save Citation บันทึกบรรณานุกรมทีละรายการที่เลือก
จากนันจึ
้ งคลิกที่ 7 Export Saved Citations

Search
การสืบค้ นข้ อมูล มีวธิ ีการดังนี ้
 ช่องรับคาค้ น (Search) สาหรับการป้อนคาค้ นที่เป็ นคาหรื อกลุ่มคา
 กาหนดประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการสืบค้ น (ทุกประเภท / หนังสือ
เท่านัน้ / วารสารเท่านัน)
้
คลิก

Search Results

จะพบหน้ าต่างดังภาพ ด้ านล่าง สามารถ เลือกช่องทางสาหรับส่งออก
บันทึกบรรณานุกรมที่ต้องการ (RefWorks / EndNote / Save a Copy
/ Print / E-mail)

ผลลัพธ์ของการสืบค้ น

Results แสดงจานวนผลลัพธ์ที่พบ
2 Items per Page จานวนรายการผลลัพธ์ที่แสดงต่อหนึง่ หน้ า
3 Sort by จัดเรี ยงผลลัพธ์ตาม Relevance / Oldest / Newest
1

Content
การแสดงเนื ้อหา
สามารถคลิกเข้ าจากชื่อรายการผลลัพธ์ เพื่อดูเนื ้อหาฉบับเต็ม (ถ้ ามี)
หรื อคลิก

เพื่อดาวน์โหลดเนื ้อหาได้

จัดทาโดย วัชรี เกวลกุล ภารกิจสนับสนุนการวิจยั สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ (ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1) กรกฎาคม 2556

