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SDOL

ScienceDirect เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสที่มีชื่อเสียงจากสํานักพิมพ Elsevier Science และสํานักพิมพอื่นๆในเครือ
ภาคีและพันธมิตร มีจํานวน 24 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร มากกวา 2,000 ชื่อเรื่อง โดย
เปนฐานขอมูล ScienceDirect On-Line (SDOL) ของ สกอ. มีวารสารจํานวน 10 ป ตั้งแตป ค.ศ. 1995 ถึงปจจุบัน และเปนชุดฐาน
Backfiles รวม 9 สาขา ที่สถาบันวิทยบริการ บอกรับเพิ่มเติมสําหรับสมาชิกในประชาคมจุฬาฯ เพื่อใหสามารถใชบทความจาก
วารสารฉบับยอนหลังจากป 1994 จนถึงฉบับปที่ 1 ทั้งนี้ จุฬาฯ ไดรับรางวัล Top ScienceDirect Usage 2004 ในประเทศไทย
การเขาใชฐานขอมูล
เขาใชที่ เว็บไซตของ CU Reference Databases โดยเลือกชื่อ
ฐานขอมูล ScienceDirect ที่ http://www.car.chula.ac.th/curefdb/slist.html#science

การใชทางเลือกของฐานขอมูล
การใชฐานขอมูล ScienceDirect ทําได 2 วิธี
X การเลือกดู หรือไลเรียง (Browse) จากชื่อวารสาร
Y การคนหา (Search) ประกอบดวย 2 ลักษณะ
1. ทางเลือก Quick Search เปนการคนหาอยางรวดเร็วโดยพิมพ
คําคนในกรอบรับคําคน และเลือกวาจะคนหาจาก All Journals
หรือ All Full-text Sources แลวคลิกที่ปุม

ดังภาพ

2. ปุม
ใชสําหรับการคนหาขอมูล มีรายละเอียด
แบบตางๆ ดังภาพ

มีรูปแบบเปน “Advanced Search” จึงมีทางเลือกมากกวา
แบบ Quick Search ไดแก
" All Sources สามารถคนหาจากทุกสาขาวิชาและสิ่งพิมพ
ทุกประเภทที่มีในฐานขอมูล ScienceDirect
" Journals คนหาขอมูลจากวารสารทุกชื่อที่มีใหบริการ
" Book คนหาขอมูลจากหนังสือที่มีใหบริการในฐาน โดย
ระบบแสดงหนาสารบัญและสาระสังเขป (ถามี)
" Abstract Databases สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล เชน
MEDLINE ซึ่งรวบรวมขอมูลทางการแพทยในรูปแบบ
บรรณานุกรมและสาระสังเขป
" Scirus คนหาขอมูลทางวิทยาศาสตรจาก Search Engine
ของบริษัท Elsevier
แตละทางเลือกขางตน มีชองใหปอนคําคน และระบุขอบ
เขตของขอมูลที่ตองการ จากนั้นคลิกที่ปุม
เพื่อให
ระบบแสดงผลลัพธตามเงื่อนไขที่ระบุไว
รูปแบบของคําคน
1. การใชเปนคําเดียว เชน matrix
2. การใชเปนกลุมคํา เชน soil water retention curves โดยใช
เครื่องหมาย “-- ” ครอม เพื่อใหระบบคนหาเปนกลุมคํานั้นๆ

3. การใชบูลีน (Boolean) เชื่อมคําคนดวย and, or, not
4. การใช Wildcard และ Truncation (เชน * “ ” ) ศึกษาได
จากทางเลือก
5. การใชชื่อบุคคล ใหขึ้นตนดวย นามสกุล หรืออาจคนหา
ดวยชื่อตน ชื่อกลาง และนามสกุล ของบุคคลนั้น
ตัวอยางการคนหา
ถาตองการเรื่อง nanotechnology ที่มีคําดังกลาวอยูใน
สาระสังเขป ชื่อเรื่อง และคําสําคัญ โดยใหระบบคนหาใน
สาขาทางดานการแพทยและทันตแพทย ตั้งแตป ค.ศ. 2002
ถึงปจจุบัน ดังภาพ

ผลการคนหา
ระบบแสดงรายการทางบรรณานุกรมของขอมูลที่คนหา
ได และระบุจํานวนผลลัพธ ดังภาพ

" Edit Search ใชสําหรับยอนกลับไปหนาจอ Search
ถาตองการแกไขคําคน และ/หรือเงื่อนไขในการคนหา
" Save Search ถาตองการจัดเก็บคําคนและผลลัพธสําหรับ
ใชในครั้งตอไป
" Save as Search Alert จัดเก็บผลการคนหาและให e-mail
แจงเตือนเมื่อมีขอมูลใหมเพิ่มเติมเขามาในเรื่องที่จัดเก็บไว
กอน จึงจะใชงานทางเลือกนี้ได
ซึ่งผูใชตอง
" Article List ระบบแสดงรายการผลการคนหาในหนาจอนี้
โดยแสดงขอมูลทางบรรณานุกรมของผลลัพธที่คนหาได
" Partial Abstracts แสดงขอมูลทางบรรณานุกรมและ
สาระสังเขปสวนตน โดยละขอความสวนหลังไว
" Full Abstracts ใหระบบแสดงขอมูลทางบรรณานุกรม
พรอมสาระสังเขปทั้งหมดของผลลัพธที่คนหาได
" display checked docs ใหระบบแสดงเฉพาะรายการของ
ผลลัพธที่ระบุเลือกไว หลังจากที่ผูใชเลือกทําเครื่องหมาย
โดยใชเมาสคลิกในชอง
หนารายการที่ตองการ
"
ใชสงผลลัพธที่เลือกไวถึงผูรับทาง e-mail
"
ใชเลือกสงผลลัพธเปนไฟลขอมูล
การเรียกดูผลลัพธ
จากหนาจอแสดงผลลัพธการคนหา เรียกดูเนื้อหาของรายการ
ที่ตองการไดดังนี้
1. SummaryPlus แสดงเนื้อหาของเอกสารอยางยอ
2. Full Text + Link แสดงเอกสารฉบับเต็มในแบบ HTML
3. PDF แสดงเอกสารฉบับเต็มดวยโปรแกรม Acrobat Reader
การสงอีเมล
ปอนขอมูลในแบบฟอรม
ใชทางเลือก
และแจงจํานวนเอกสารรูปแบบของขอมูล ฯลฯ จากนั้นคลิก send
การพิมพผลลัพธ
ใชทางเลือก Print จากเมนู File ของเบราวเซอร

ทางเลือกเพิ่มเติมในหนาจอแสดงผลการคนหา

มีทางเลือกตางๆ ดังนี้
" Search Within Results ใหพิมพคําที่ตองการเจาะจง
เชน business เพื่อใหระบบคนหาจากผลลัพธ 48 บทความ
ดังภาพขางตน จึงไดจํานวนบทความนอยลง (4 บทความ)

การจัดเก็บผลลัพธ
ใชทางเลือก
ระบุจํานวนเอกสาร เลือกวา
ตองการเฉพาะ citations หรือตองการสาระสังเขปดวย และเลือก
รูปแบบของไฟลที่ตองการ จากนั้นใหคลิก export เพื่อเปน File
Download จัดเก็บที่เครื่อง หรือสื่อบันทึกขอมูลตามที่ตองการ
จัดทําโดย เรืองศรี จุลละจินดา และ กัลยา ยังสุขยิ่ง
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ฉบับพิมพครั้งที่ 4) มกราคม 2549

