
 

การเขา้ใชง้าน 
ไปท่ี http://www.car.chula.ac.th/curef-db/  
Subject Listing: Arts & Humanities 
เลือกฐาน Arts & Humanities Citation Index  
 

Search 

เคร่ืองมือส าหรับการสืบค้นข้อมลูจะปรากฏเป็นหน้าแรกของฐานข้อมลู 
ซึง่ผู้ ใช้สามารถใช้งานได้ดงันี ้ 
  Search ท าการสืบค้นได้โดยป้อน ค าค้น(หลายค า) ลงในช่องรับ 

ระบแุหล่งท่ีค้นหา และเง่ือนไข (AND, OR, NOT).  
   Limit จ ากดัเขตข้อมลูได้จาก ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่, ฐานข้อมลู

อ้างอิง (เลือก Arts & Humanities Citation index), ตัง้คา่การ
สืบค้น และตัง้คา่การแสดงผลลพัธ์  

ตวัอย่าง: ค าค้น “narrative AND literature” จากแหล่ง topic จ ากดั
ช่วงเวลาเผยแพร่ 4 ปีล่าสุด เลือกฐาน Arts & Humanities Citation 
Index กรณีท่ีไม่ต้องการผลลพัธ์จากสาขาอ่ืน  

Search Results 

จากตวัอย่างข้างต้น: จ านวนผลลพัธ์ท่ีพบ 978 รายการ จะแสดงอยู่เหนือ
ลิสต์รายการผลลพัธ์ทัง้หมด  

แถบเคร่ืองมือด้านซ้าย ส าหรับใช้ในการจ ากดัผลลพัธ์เพิ่มเตมิ ดงันี:้ 

  Search within Results ป้อนค าค้น เพ่ือท าการค้นอีกครัง้
ภายใต้ผลลพัธ์นี ้ 

 Select options คลิกลกูศรเพ่ือดตูวัเลือกจ ากดัผลลพัธ์ ได้แก่ 
หมวดหมู่เนือ้หา, ประเภทเอกสาร, สาขางานวจิยั, ผู้ เขียน,  คณะ
ผู้ เขียน, บรรณาธิการ, แหล่งข้อมลู, ชดุหนงัสือ, ปีพิมพ์, องค์กร, 
แหล่งทนุ, ภาษา และประเทศ  

***เม่ือผู้ ใช้คลิกที่ปุ่ ม ลิสต์รายการผลลพัธ์จะอพัเดทใหม่*** 

พืน้ท่ีด้านขวา แสดงลิสต์รายการผลลพัธ์จากการสืบค้น  

  ผู้ใช้สามารถเข้าดขู้อมลูของแตล่ะรายการได้จากทางเลือก 
 Find it @Chula - ลิงค์ไปยงัฐานข้อมลูที่จฬุาฯ บอกรับทัง้หมดที่

เก็บรายการนีไ้ว้ 
 View abstract - ดบูทคดัย่อ 
 Full text (if available) - ดเูอกสารฉบบัเตม็ (ถ้ามี) 
ผู้ใช้ยงัสามารถคลิกเข้าจากช่ือเร่ือง เพ่ือดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ อาท ิ

แหล่งข้อมลู, หมายเลข DOI, สถิตกิารถกูอ้าง, ส านกัพิมพ์, สาขาของ
งานวจิยั, หมายเลข IDS, ISSN ดงัภาพด้านล่าง 

ส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Arts & Humanities Citation Index ใหส้ารบญัวารสารช ัน้น าของโลกในสาขาศิลปะและมนุษยศาสตร ์ 1,100 
รายการ ปัจจบุนัประกอบดว้ยบทความมากกว่า 2.3 ลา้นรายการท่ีสืบยอ้นหลงัไดถึ้งปี 1975 ฐานขอ้มูลมีการอพัเดทบทความใหม่ 
2,200 รายการ และรายการอา้งอิงใหม่ 15,000 รายการ เป็นประจ าทุกสปัดาห ์

Arts & Humanities Citation Index  

 

 

 

 

 

http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#arts


‘Citation Map’ คลิกที่น่ี เพ่ือเรียกดรูายการอ่ืนๆ ท่ีอ้างถงึงานชิน้นี ้
หรือถกูงานนีอ้้างถงึ โดยเลือกดแูบบ 1 หรือ 2 รุ่นก็ได้ 

ตวัอย่าง: กรณีเลือกแบบ Forward and Backward แผนผงัการ
อ้างอิงจะแสดงผลทัง้สองทศิทาง 
 

Export  

เม่ือผู้ ใช้เลือก Print out / E-mail / EndNote / Other File Format / etc., 
จะปรากฏหน้าตา่งเคร่ืองมือส าหรับตัง้คา่การส่งออกขึน้มา ให้ผู้ ใช้เลือก
วา่ต้องการส่งข้อมลูใดบ้าง [ผู้ เขียน, ช่ือเร่ือง, แหล่งข้อมลู, บทคดัย่อ, 
รายการอ้างอิง, ทัง้หมด] ก่อนคลิกท่ีปุ่ ม Send  

ผู้ใช้สามารถส่งออกพร้อมกนัหลายรายการในครัง้เดียวได้ โดยการคลิก
ท าเคร่ืองหมายหน้ารายการท่ีเลือกจากลิสต์รายการผลลพัธ์ จากนัน้คลิก
ท่ี Add to Masked List เลือกช่องทางส าหรับการส่งออก 
ตวัอย่าง: หากคลิกเลือก 3 รายการ Marked List จะแสดงเลขบอก
จ านวน (3) ภายหลงัการ Add  

Other Search  

ฐานข้อมลูมีตวัเลือกอ่ืนๆ ส าหรับการสืบค้นข้อมลู ดงันี ้

 

 Author Search - ค้นหารายการบทความท่ีตรงกบัช่ือผู้ เขียน 
หมวดหมู่งานวิจยั และองค์กร/สถาบนัของผู้ เขียน 

 Cited Reference Search - ค้นหารายการบทความทัง้หมด
ท่ีอ้างถงึงานชิน้นี ้โดยค้นได้จากช่ือผู้ เขียน ช่ือเร่ือง ปีพิมพ์ เล่มที่ 
ฉบบัท่ี หน้าท่ี ของงานท่ีถกูอ้าง 

 Structure Search - ใส่ภาพวาดโครงร่างและ/หรือข้อมลูที่
ต้องการ จากนัน้คลิกที่ปุ่ ม Search เพ่ือค้นหา 

 Advanced Search - สืบค้นขัน้สงูด้วยการเขียนค าสัง่ส าหรับ
การค้นหา ตดิป้ายก ากบัแหล่งค้น, ชดุปฏิบตักิาร Boolean, ก าหนด
เคร่ืองหมายและตัง้คา่อ่ืนๆ ส าหรับการสืบค้น 

 

จดัท าโดย วชัรี เกวลกลุ ภารกิจสนับสนุนการวิจยั 
ส านักงานวิทยทรพัยากร จฬุาฯ (ฉบบัพิมพค์ร ัง้ท่ี 1) กนัยายน 2556 


