ฐานข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจัย จุฬาฯ
(CU Reference Databases)
ฐานข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจัย จุฬาฯ หรื อ CU Reference Databases เป็ นแหล่งรวมฐานข้ อมูล
วิชาการสาขาต่างๆ ที่บริหารจัดการโดยสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เพื่อให้ บริ การแก่สมาชิกในประชาคม
จุฬาฯ จากหน้ าเว็บ CU Reference Databases ที่ URL: https://www.car.chula.ac.th/curef.php ดังภาพ

คลิกเลือกตามการแบ่ งประเภทของฐานข้ อมูล
ต้ องการ
คลิกที่ตวั อักษร ตามชื่อฐานที่ต้องการ

หากทราบชื่อฐานข้ อมูลที่ต้องการใช้ งาน ให้ คลิกที่ตวั อักษรที่อยูด่ ้ านบนของหน้ าเว็บ ตามตัวอักษรตัว
แรกของฐานที่ต้องการใช้ งาน เช่น คลิกที่ตวั อักษร S จะปรากฏรายชื่อของฐานของมูลที่ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร S
ดังภาพ

รายชื่อฐานที่ขึน้ ต้ นด้ วยตัวอักษร S

หากไม่ทราบชื่อฐานข้ อมูลที่จะใช้ อาจเลือกจากรายชื่อฐานข้ อมูลที่จดั แบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี ้
 Subject จัดแบ่งฐานตามสาขาวิชา ได้ แก่
- Arts & Humanities
- Business & Economics
- General & Interdisciplinary Sciences
- Health Sciences
- Science & Technology
- Social Sciences
 Type จัดแบ่งตามประเภทของทรัพยากร/ สิ่งพิมพ์ ได้ แก่
- E-Book
-

E-Journal
E-News

-

Full Text
Index & Abstract

-

Tools
VDO/Clip

 Subscription จัดแบ่งตามประเภทของการได้ มา ได้ แก่
- Complimentary
- Subscribe
- Trial
 Open Access เป็ นรายชื่อฐานข้ อมูลที่เปิ ดให้ เข้ าถึงแบบเสรี
ตัวอย่าง คลิกเลือกสาขาวิชา Science & Technology จากการแบ่งด้ วย Subject จะได้ รายชื่อ
ฐานข้ อมูลดังตัวอย่าง
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รายชื่อฐานที่จดั อยู่ในสาขาวิชา
Science & Technology

หมายเหตุ การใช้ งานฐานข้ อมูล ออนไลน์ ที่ จุฬ าฯ บอกรั บ นัน้ ต้ องใช้ งานภายใต้ เครื อข่ ายจุฬ าฯ ฯ (CUNET)
หากใช้ จากภายนอก ต้ องใช้ ผ่าน vpn client อ่านรายละเอียดการติดตัง้ vpn client และดาวน์ โหลดโปรแกรมที่ :
http://www.it.chula.ac.th/CUNET_VPN_service** (ใช้ login ที่ใช้ ลงทะเบียนเรี ยน หรื อที่ใช้ ออกอินเตอร์ เน็ต ในการ
ดาวน์โหลด) และอ่านคาแนะนาการใช้ งาน CU Reference Databases จากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงคาแนะนา
การใช้ งานฐานข้ อมูลและเครื่ องมือต่างๆ ได้ แก่ EndNote และ Turnitin ที่ http://www.car.chula.ac.th/manual.php

ตัวอย่ างฐานข้ อมูล
1. Web of Science เป็ นฐานข้ อมูลทางบรรณานุกรมที่มีการเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มที่บอกรั บ
ครอบคลุม วารสารชัน้ นา (high impact journals) หลากหลายสาขาวิชากว่า 12.000 ชื่อ และเอกสารการ
ประชุมสัมมนา (conference proceedings) จากทัว่ โลกกว่า 160,000 รายการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถสืบค้ นข้ อมูลย้ อนหลังได้ ถึงปี ค.ศ. 1993 ประกอบด้ วยฐานข้ อมูล
- 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)

ยกเลิกการบอกรับปี งปม. 2559
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การใช้ งาน ที่หน้ าจอฐานข้ อมูล ให้ พิมพ์คาค้ นในกรอบรับคาค้ น พร้ อมเลือกเขตข้ อมูลที่สมั พันธ์กบั
คาค้ น และระบุเงื่อนไขที่ต้องการ จากนันคลิ
้ กปุ่ ม Search เพื่อให้ ระบบประมวลผลดังตัวอย่าง

พิมพ์ คาค้ น / เลือกเขตข้ อมูล

เลือกฐานที่ต้องการใช้ งาน

จะได้ ผลลัพธ์ดงั ตัวอย่าง

จัดเรียงผลลัพธ์

กรองผลลัพธ์

เชื่อมโยงไปยังฉบับเต็ม
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ตัวอย่างหน้ าจอแสดงผลลัพธ์ที่จดั เรี ยงตามการอ้ างถึง

จัดการผลลัพธ์
วิเคราะห์ ผลลัพธ์
ส่ งข้ อมูลบรรณานุกรมไปยัง EndNote
คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด

การอ้ างถึง

หากต้ องการส่งข้ อมูลบรรณานุกรมของรายการที่ต้องการ ไปจัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
EndNote ให้ ทาเครื่ องหมาย  ข้ างหน้ ารายการผลลัพธ์ที่ต้องการ และเลือก Save to EndNote desktop หรื อ
Save to EndNote online ตามต้ องการ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทาโดยคลิกทางเลือก Analyze Results (มุมบนขวา) ของหน้ าจอแสดงรายการ
ผลลัพธ์ จะพบหน้ าจอแสดงผลการวิเคราะห์ สามารถคลิกเลือกหัวข้ อที่ต้องการวิเคราะห์ (ทางด้ านซ้ ายมือ)
และรูปแบบการแสดงผลจากทางเลือกต่างๆ ที่ระบบจัดไว้ ให้ ดังภาพตัวอย่าง
เลือกรูปแบบการแสดงผล

คลิกหัวข้ อที่ต้องการวิเคราะห์
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หากเลือกทางเลือก Create Citation Report (มุมบนขวา) ของหน้ าจอแสดงรายการผลลัพธ์ จะพบ
หน้ าจอแสดงค่าเกี่ยวกับการอ้ างถึงของผลลัพธ์เหล่านัน้ เช่น h-index, Average citation per item ดังตัวอย่าง

โดยด้ านล่างของหน้ าจอนี จ้ ะแสดงรายการบทความและจ านวนการอ้ างถึง ในแต่ละปี ของแต่ล ะ
บทความดังตัวอย่าง
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2. ScienceDirect ฐานข้ อมูลที่ให้ เอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การแพทย์ และสัง คมศาสตร์ จากวารสารจ านวนมากกว่า 2,500 รายชื่ อ โดยในปี ง บประมาณ 2562
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะใช้ งานได้ ตงแต่
ั ้ ฉบับที่ 1 ถึง ปี 1994 และปี 2005 – ปั จจุบนั (โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) บอกรั บ ข้ อ มูล จ านวน 4 สาขาวิ ช า ตัง้ แต่ปี 2005 ถึ ง ปั จ จุบัน ให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดใช้ งานร่ วมกัน และสานักงานวิทยทรัพยากรบอกรับสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม ในปี
2005-ปั จจุบนั รวมกับที่เคยซื ้อฉบับย้ อนหลังตังแต่
้ ฉบับแรกถึงปี 1994) นอกจากนี ้สานักงานวิทยทรัพยากรยัง
บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดพิมพ์ในปี 2012-2017 ประมาณกว่า 5,000 รายชื่อเพิ่มเติม ตังแต่
้ 1 ม.ค.
2555 อีกด้ วย
การใช้ งาน ที่หน้ าจอหลักตามภาพต่อไปนี ้ มีทางเลือกใช้ งาน คือ การสืบค้ นอย่างง่าย โดยพิมพ์คาค้ น
ที่ สัม พันธ์ กับกรอบรั บคาค้ น แล้ วคลิกรู ปแว่นขยายเพื่ อสืบค้ น หรื อสื บค้ นขัน้ สูงจากทางเลือก Advanced
search หรื อไล่เรี ยง (Browse) จากสาขาวิชา หรื อรายชื่อสิ่งพิมพ์จากทางเลือก Journals & Books
ไล่ เรียงตามรายชื่อวารสาร - หนังสือ

สืบค้ นขัน้ สูง

สืบค้ นอย่ างง่ าย

หน้ าจอการสืบค้ นแบบ Advanced search เป็ นดังภาพ
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1.

พิมพ์ คาค้ นในเขตข้ อมูล
ที่สัมพันธ์ กับคาค้ น

2. ระบุประเภทเอกสาร
ที่ต้องการ แล้ วคลิกปุ่ ม
Search

ตัวอย่างการค้ นด้ วยคาว่า “medical device” ได้ ผลลัพธ์ดงั ภาพ ซึง่ มีทางเลือกสาหรับกรอง จัดเรี ยง
จัดการผลลัพธ์ รวมถึงการเรี ยกดูเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF (หากมีสิทธิ์เข้ าใช้ )

ส่ งไป EndNote

จัดเรียงผลลัพธ์

กรองผลลัพธ์
สิทธิ์เข้ าดูฉบับเต็ม

เรียกดูฉบับเต็ม

หากต้ องการส่งข้ อมูลบรรณานุกรมไปยังโปรแกรม EndNote ให้ ทาเครื่ องหมาย  ข้ างหน้ ารายการ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ และคลิกที่ Export เลือก Export citation to RIS
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3. Scopus เป็ นฐานข้ อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่มีการเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มที่บอกรับ
ครอบคลุมวารสารวิช าการ สิ่งพิมพ์ทางการค้ า เอกสารการประชุมวิช าการ หนังสือชุด แหล่งข้ อมูลที่ เป็ น
งานวิจยั สหสาขาวิชา ได้ แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ จาก
สานักพิมพ์นานาชาติ กว่า 5,000 แห่ง โดยมีวารสารจานวนกว่า 22,800 รายชื่อ หนังสือมากกว่า 150,000
รายการ เอกสารการประชุมสัมมนากว่า 6.4 ล้ านรายการ มีข้อมูลย้ อนหลังถึงปี ค.ศ. 1970 จานวนกว่า 1.4
พันล้ านรายการ
นอกจากนี ้ ยังมีข้อมูลสิทธิบตั รกว่า 25.2 ล้ านรายการ จากสานักงานสิทธิบตั ร 5 แห่ง ได้ แก่ 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)
การใช้ งาน ที่หน้ าจอหลัก มีทางเลือกสาหรับการสืบค้ น -- เอกสารสิ่งพิมพ์ (Document) ชื่อผู้แต่ง
(Author) หน่วยงานที่สงั กัดของผู้แต่ง (Affiliation) และการค้ นหาขันสู
้ ง (Advanced search) รวมถึงทางเลือก
สาหรับไล่เรี ยงจากรายชื่อสิ่งพิมพ์ (Sources) ดังภาพ

ทางเลือกในการสืบค้ น

ไล่ เรียงรายชื่อ
สิ่งพิมพ์

พิมพ์ คาค้ น / เลือก
เขตข้ อมูลที่จะสืบค้ น
กาหนดเงื่อนไขในการสืบค้ น
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ตัวอย่างผลการสืบค้ นเอกสารสิ่งพิมพ์จากคาค้ น เป็ นดังภาพ ซึ่งสามารถ กรอง จัดเรี ยง จัดการ และทา
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ รวมถึงมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งที่มีเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งจะเข้ าดูได้ หากหน่วยงานมี
การบอกรับ และในกรณีที่มีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้ องกับคาค้ น จะมีทางเลือกให้ เข้ าดูรายการสิทธิบตั รเหล่านันด้
้ วย

จัดการผลลัพธ์

สิทธิบตั ร
วิเคราะห์ ผลลัพธ์

จัดเรียงผลลัพธ์

กรองผลลัพธ์

การอ้ างถึง
เชื่อมโยงไปฉบับเต็ม

หน้ าจอแสดงตัวอย่างเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้ องกับคาค้ นที่ใช้ เป็ นดังภาพ

จัดเรียงผลลัพธ์

คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียด
กรองผลลัพธ์
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ตัวอย่างหน้ าจอการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เป็ นดังภาพ

เลือกช่ วงเวลาการวิเคราะห์

หัวข้ อที่วิเคราะห์

คลิกที่ตวั เลขเพื่อดู
ข้ อมูลรายการที่สนใจ

นอกจากนี ้ ทางด้ านล่างของจอภาพ ยังมีหวั ข้ ออื่นให้ เลือกวิเคราะห์ได้ อีกดังภาพ โดยคลิกที่หวั ข้ อที่
ต้ องการ
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หากต้ องการส่งข้ อมูลบรรณานุกรมไปยังโปรแกรม EndNote ให้ ทาเครื่ องหมาย  ข้ างหน้ ารายการ
ผลลั พ ธ์ ที่ ต้ องการ แล้ วคลิ ก ที่ Export จากนั น้ เลื อ ก method of export เป็ น RIS Format -- EndNote,
Reference Manager และเลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วจึงคลิก Export ดังตัวอย่าง
2. เลือก Export

1. เลือกรายการ
3. เลือก RIS Format

4. เลือกข้ อมูลที่ต้องการ

5. คลิก Export

นอกจากฐานข้ อมูลที่ยกตัวอย่างข้ างต้ นแล้ ว บนหน้ าเว็บฐานข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั จุฬาฯ (CU
Reference Databases) ยังมีฐานข้ อมูลที่นา่ สนใจ และมีชื่อเสียงอีกหลายฐาน จากหลากหลายสานักพิมพ์ที่มี
ชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับในระดับนานชาติ ซึง่ ประชาคมจุฬาฯ สามารถเข้ าใช้ งานได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน

จัดทาโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง งานสนับสนุนการวิจยั . สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ (ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 5) มกราคม 2562
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