
บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563) 

 
 
 

ส ำนกังำนวทิยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  (หอสมุดกลำง) ขอแนะน ำวธีิคน้หำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศของหอ้งสมุดภำยในจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั โดยจ ำแนกตำมประเภทของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ประกอบดว้ย  หนงัสือ  วำรสำร  บทควำม  วทิยำนิพนธ์  งำนวจิยั  สำรนิพนธ์  
ส่ือโสตทศันวสัดุ    ข่ำว และจุลสำร ดงัน้ี 

1. หนังสือ (Book)
กรณีท่ี 1  คน้หำหนงัสือดว้ยช่ือเร่ือง/ช่ือผูแ้ต่ง
กรณีท่ี 2  คน้หำหนงัสือท่ีมีเน้ือหำ/หวัขอ้
กรณีท่ี 3  คน้หำพจนำนุกรม/สำรำนุกรม
กรณีท่ี 4  คน้หำหนงัสือในมหำวทิยำลยัของรัฐ
กรณีท่ี 5  คน้หำหนงัสือในต่ำงประเทศ
กรณีท่ี 6  คน้หำหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (eBook)

2. วารสาร (Journal / Magazine / Periodical)
กรณีท่ี 1  คน้หำวำรสำรในจุฬำฯ
กรณีท่ี 2  คน้หำวำรสำรในประเทศไทย
กรณีท่ี 3  คน้หำบทควำมและวำรสำรต่ำงประเทศ (eJournal)

3. บทความวารสาร (Article)
กรณีท่ี 1  คน้หำบทควำม (ภำษำไทย)
กรณีท่ี 2  คน้หำบทควำม (ภำษำองักฤษ) รวมฐำนขอ้มูล
กรณีท่ี 3  คน้หำบทควำม (ภำษำองักฤษ)  แยกตำมฐำนขอ้มูล

คู่มือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

4. วทิยานิพนธ์ (Thesis / Dissertation)       
กรณีท่ี 1  คน้หำวทิยำนิพนธ์ของภำควชิำ/สำขำวชิำ ในจุฬำฯ   
กรณีท่ี 2  คน้หำวทิยำนิพนธ์ท่ีมีเน้ือหำ/หวัขอ้     
กรณีท่ี 3  คน้หำวทิยำนิพนธ์จุฬำฯ ระดบัปริญญำเอก    
กรณีท่ี 4  คน้หำวทิยำนิพนธ์ในประเทศไทย     
กรณีท่ี 5  คน้หำวทิยำนิพนธ์ในต่ำงประเทศ     

 
5. งานวจิัย (Research)          

กรณีท่ี 1  คน้หำงำนวจิยัในจุฬำฯ       
กรณีท่ี  2 คน้หำงำนวจิยัในประเทศไทย     

 
6. สารนิพนธ์ (Senior project)       

กรณีท่ี 1  คน้สำรนิพนธ์ในจุฬำฯ      
กรณีท่ี 2  คน้หำรำยช่ือสำรนิพนธ์ทั้งหมด     

 
7. ส่ือโสตทศันวสัดุ (Audio visual material)      

กรณีท่ี   ตอ้งกำรคน้หำส่ือโสตทศันวสัดุ     
 

8. ข่าวในหนังสือพมิพ์ (News)        
กรณีท่ี  ตอ้งกำรคน้หำข่ำวหนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย     

 
9. จุลสาร (Pamphlet)        

กรณีท่ี  ตอ้งกำรคน้หำจุลสำร        
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาหนังสือด้วยช่ือเร่ือง/ผู้แต่ง 
 

1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
2. เลือกช่องเมนู Find เป็น Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 
3. เลือกเมนู Title = ช่ือเร่ือง 

 
4. พิมพค์  ำคน้ เช่น  14 หลกัคดิ พฒันาตนเองสู่ความเป็นเลศิ 
5. คลิก Go  
6. ใหจ้ดบันทกึสถานที ่ เลขหมู่  สถานภาพ  

เช่น Central Library (5th Floor)  158.1 ว583สส 2562 c.2   CHECK SHELVES    
ดูตวัเล่มจริงบนชั้นส่ิงพิมพ ์ ท่ีหอสมุดกลำง  หอ้งหนงัสือสังคมศำสตร์  ชั้น 5  
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาหนังสือทีม่ีเน้ือหา/หัวข้อ 
 

1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
2. เลือกช่องเมนู Find เป็น Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 
3. เลือกเมนู Subject = หัวเร่ือง  

 
4. พิมพค์  ำสืบคน้ เช่น สุขภาพ   
5. คลิก Go  
6. ใหค้ลิกปุ่มค ำสั่ง Limit/Sort Search  ท่ีเมนู Material type   เลือก BOOKS    

 
 
 
 
 

7. คลิกปุ่ม  Submit 
ใหจ้ดบันทกึสถานที ่ เลขหมู่  สถานภาพ  
เช่น   Central Library (4th Floor)    610.951 ห177ส 2562   CHECK SHELVES    
ดูตวัเล่มจริงบนชั้นส่ิงพิมพ ์ ท่ีหอสมุดกลำง  หอ้งหนงัสือวทิยำศำสตร์ ชั้น 4  
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาพจนานุกรม / สารานุกรม  
 

1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
2. เลือกช่องเมนู Find เป็น Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 
3. เลือกเมนู Word = หัวเร่ือง   

 
4. พิมพค์  ำสืบคน้ เช่น จิตวทิยา  
5. คลิก Go  
6. คลิกปุ่มค ำสั่ง Modify Search  ทีเ่มนู Nature of Contents   เลือก Dictionaries 

 
พบรำยกำรท่ีตอ้งกำร  ใหจ้ดบันทกึสถานที่  เลขหมู่  สถานภาพ  
เช่น Central Library @ Chamchuri 10  BF31 พ174 2556  CHECK SHELVES 
       Arts Library : Translation Collection  อ BF31 ร222พ 2556   LIB USE ONLY 
ดูตวัเล่มจริงบนชั้นส่ิงพิมพ ์ ท่ีหอสมุดกลำง  สำขำจำมจุรี 10 หรือหอ้งสมุดคณะอกัษรศำสตร์  
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาหนังสือในมหาวทิยาลยัของรัฐ 
 

1. ใชฐ้ำนขอ้มูลสหบรรณำนุกรม (Thailand Union Catalog) เวบ็ไซต ์http://uc.thailis.or.th 

             
2. พิมพค์  ำคน้  ในช่อง ระบุค ำคน้ เช่น  ประเมินควำมพึงพอใจ 
3. คลิก ค้นหา 
4. ดูท่ีเมนู หัองสมุด คลิกช่ือมหำวทิยำลยั  เพื่อดูสถำนท่ีของหอ้งสมุดท่ีพบ 

โปรดติดต่อบริกำรระหวำ่งหอ้งสมุด (ILL) ของมหำวทิยำลยัท่ีตนสังกดั  เพื่อขอใชบ้ริกำร
ยมืระหวำ่งหอ้งสมุดมหำวทิยำลยัในประเทศไทย 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาหนังสือในต่างประเทศ 
 

1. ม ี2 ฐานข้อมูล  
1.1 ใชฐ้ำนขอ้มูล OCLC WorldCat® Discovery เขำ้เวบ็โดยตรง  https://chula.on.worldcat.org/discovery/ 

   หรือผา่นเวบ็ https://www.car.chula.ac.th/   เลือกเมนู Worldwide Search (OCLC)             

1.2 ใชฐ้ำนขอ้มูล EBSCO Discovery Service™ เขำ้เวบ็โดยตรง  https://www.car.chula.ac.th/     
 เลือกเมนู Library Search 

          
2. พิมพค์  ำคน้  เช่น coronaviruses 
3. คลิก Search 

พบรำยกำรบรรณำนุกรม   
4. ท่ีเมนู Format (OCLC) หรือเมนู Source Types (EDS) 
5. แลว้เลือก Book หรือ eBooks 
6. ดูท่ีเมนู View eBook (OCLC) หรือ Online Access (EDS) 

        
7. หรือหำกไม่มีในจุฬำฯ ใหต้รวจสอบวำ่มีห้องสมุดอ่ืน 

และขอใชบ้ริกำรระหวำ่งห้องสมุด (ILL) ของมหำวิทยำลยัท่ีตนสังกดั  เพื่อขอใชบ้ริกำรยมืระหวำ่ง
หอ้งสมุดมหำวทิยำลยัในประเทศไทย 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (eBook) 
 

1. ใชก้ลุ่มฐำนขอ้มูล Electronic Books ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ CU Reference Databases 
 (เฉพำะประชำคมจุฬำฯ)  

เวบ็ไซต ์ https://www.car.chula.ac.th/curef.php แลว้เลือกเมนู Types เป็น  E-Book  

 
ดูคู่มือกำรใชฐ้ำนขอ้มูลต่ำงๆท่ีน่ี https://www.car.chula.ac.th/guide.php 

2. เลือกฐำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำร   
Cambridge Core 

Emerald Management 
Wiley Online Library 

Life Sciences 

Side Effects of Drugs Annual 
Credo Reference 

ScienceDirect | [2019 journal list] 

SpringerLink 
CRCnetBASE 

Ebrary 

World Scientific 

Gale Virtual Reference Library (eBook) 

Audiobook Collection (EBSCOhost) 
Sage eBook Collection 

eBook Academic Collection 

RSC (The Royal Society of Chemistry) 
eBook Collection 

SAGE Research Methods 

Knovel 
AccessEmergency Medicine 

AccessSurgery 

Oxford Scholarship Online (OSO) 

AccessEngineering 
Proquest Ebook Central 

Bookboon 

HSTalks 
EBSCO Discovery Service (EDS): Publication 

sharing 

CNKI : Academic Reference 
Mc Graw-Hill eTextbook 

Wiley eTextbook 

Business Source Ultimate (EBSCO) (Until 31 

December 2019) 

Book Subscription Harvard Business Review Press 
Collection (EBSCO) (Until 31 December 2019) 

Access Pharmacy 

Bloomsbury eBook Collection 
Cambridge Books Online 

Gale Testing and Education Reference Center 

JSTOR eBook 
Oxford ebooks 

The Royal Society of Chemistry 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note 
 
ดูเพิ่มเติมที่วิธีค้นหาหนังสือในต่างประเทศ 

1. ใชฐ้านขอ้มูล WorldCat Discovery OCLC  เขา้เวบ็โดยตรง  
https://chula.on.worldcat.org/discovery/ 

หรือผา่นเวบ็ https://www.car.chula.ac.th/   เลือกเมนู Worldwide Search (OCLC) 
2. ใชฐ้านขอ้มูล EBSCO Discovery Service™ เขา้เวบ็โดยตรง  

https://www.car.chula.ac.th/     เลือกเมนู Library Search 
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http://www.car.chula.ac.th/curef-db/ebooklist.html
https://www.car.chula.ac.th/curef.php
https://www.car.chula.ac.th/guide.php
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://www.cambridge.org/core/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.emerald.com/insight
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://onlinelibrary.wiley.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.sciencedirect.com/science/journals/sub/lifesciences/all/fulltext
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/03786080
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.credoreference.com/home.do
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.sciencedirect.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.sciencedirect.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://link.springer.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.crcnetbase.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://site.ebrary.com/lib/chula/login.action
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.worldscientific.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://infotrac.galegroup.com/itweb/chula?db=GVRL
http://ezproxy.car.chula.ac.th/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=nlabk
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://sk.sagepub.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000xww
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://pubs.rsc.org/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=nlebk
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://srmo.sagepub.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://app.knovel.com
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://accessemergencymedicine.mhmedical.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://accesssurgery.mhmedical.com/
http://www.oxfordscholarship.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://accessengineeringlibrary.com
http://ebookcentral.proquest.com/lib/chula-ebooks
http://bookboon.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://www.hstalks.com/business
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=chulalun&groupid=main&profile=eds
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=chulalun&groupid=main&profile=eds
http://ar.cnki.net/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://bc.vitalsource.com/tenants/BRChulalongkorn_University/libraries
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://bc.vitalsource.com/tenants/BRChulalongkorn_University/libraries
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=e076tww
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=e076tww
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://accesspharmacy.mhmedical.com
http://www.bloomsburycollections.com/
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://www.cambridge.org/core
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://infotrac.gale.com/itweb/chula?db=TERC
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://guides.jstor.org/books
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://www.oxfordscholarship.com
https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=https://pubs.rsc.org
https://chula.on.worldcat.org/discovery/
https://www.car.chula.ac.th/
https://www.car.chula.ac.th/


 

บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวารสารในจุฬาฯ 
ใช้ 2 ฐานข้อมูล 
1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 

1) เลือกฐำนขอ้มูล Main Databases 
2) เลือกเมนู Title = ช่ือเร่ือง   
3) พิมพค์  ำสืบคน้ เช่น วารสาร สออ. ประเทศไทย = ASAIHL-Thailand journal 
4) เลือกช่องเมนู Find เป็น Main Database : Book, Journal, Thesis and the Otherคลิก Go พบ

บรรณำนุกรมของวำรสำร 
5) คลิกท่ีปุ่มค ำสั่ง  Latest Recieved 
6) ตรวจสอบ  ปีที่  ฉบับที ่ ทีต้่องการ และเลขรหสัวำรสำร  
เช่น  ว0465 

ส าหรับหอสมุดกลาง จุฬาฯ   
วำรสำรปีใหม่ปัจจุบนั ดูตวัเล่มดว้ยตนเองอยูท่ี่ชั้น 1  
วำรสำรปีเก่ำ  ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีขอใชบ้ริกำรหยบิตวัเล่มเคำน์เตอร์บริกำรชั้น 1 

 

 

2. ใชฐ้ำนขอ้มูลวำรสำรของจุฬำฯ Chulalongkorn Journal Online (CUJO) 
      เวบ็ไซต ์:  http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ejournals/ 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

 ค้นหาวารสารในประเทศไทย 
 

1. ใชฐ้านข้อมูลวารสารอเิลก็ทรอนิกส์กลางของประเทศไทย  
Thai Journals Online (ThaiJO) เวบ็ไซต ์: https://www.tci-thaijo.org/ 

2. พมิพ์ค าสืบค้น เช่น วำรสำรหอ้งสมุด   

3. คลิกปุ่มค ำสั่ง ค้นหา 
4. หำกพบรำยช่ือวำรสำร  ใหต้รวจสอบปีท่ี ฉบบัท่ี และสำมำรถ Download Full Text 
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https://www.tci-thaijo.org/


 

บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวารสารในต่างประเทศ 
วารสารอเิลก็ทรอนิกส์ (eJournal) 

 

1. ใช ้URL : http://www.car.chula.ac.th  คลิกเมนู  Chula Reference Database 
เลือกเมนู Database A-Z  แลว้เลือก EBSCO A-to-Z (Full Text Finder)  

2. เลือกสำขำวชิำของวำรสำรท่ีตอ้งกำรคน้หำ 
ส ำหรับประชำคมสำมำรถ Download เอกสำรฉบบัเตม็  ผำ่นฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับ 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาบทความ (ภาษาไทย) 
ใช้ 3 ฐานข้อมูล 

1.ใชฐ้านข้อมูลดัชนีวารสาร Thai Journal Index (TJI) เวบ็ไซต ์http://library.car.chula.ac.th:82/ 
1) พิมพค์  ำสืบคน้  แลว้คลิก Go  
2) ตรวจสอบ  สถานที ่ ช่ือวารสาร  ปีที ่ ฉบับที ่ วนั เดือน ปี เลขหน้า  

ส าหรับหอสมุดกลาง จุฬาฯ   
วำรสำรปีใหม่ปัจจุบนั ดูตวัเล่มดว้ยตนเองอยูท่ี่ชั้น 1  
วำรสำรปีเก่ำ  ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีขอใชบ้ริกำรหยบิตวัเล่มเคำน์เตอร์บริกำรชั้น 1 

 
2. ใชฐ้านข้อมูลวารสารของจุฬาฯ Chulalongkorn Journal Online (CUJO) 

 เวบ็ไซต ์:  http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ejournals/ 

สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเตม็และDownload ไดฟ้รี 
 

 

3. ใชฐ้านข้อมูลวารสารอเิลก็ทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)  
เวบ็ไซต ์: https://www.tci-thaijo.org/ 

สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเตม็และDownload ไดฟ้รี 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาบทความ (ภาษาองักฤษ) 
ค้นหารวมฐานข้อมูล 

ใช้  3 ฐานข้อมูล  
1. ใชฐ้ำนขอ้มูล OCLC WorldCat® Discovery เขำ้เวบ็โดยตรง  https://chula.on.worldcat.org/discovery/ 

   หรือผำ่นเวบ็ https://www.car.chula.ac.th/   เลือกเมนู Worldwide Search (OCLC)         
ส ำหรับประชำคมจุฬำฯ  สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเตม็ 

 

 

 
2. ใชฐ้ำนขอ้มูล EBSCO Discovery Service™ เขำ้เวบ็โดยตรง  https://www.car.chula.ac.th/     

 เลือกเมนู Library Search 
      ส ำหรับประชำคมจุฬำฯ  สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเตม็ 

 

 
3. ใชร้ะบบกำรสืบคน้ Google Scholar เขำ้เวบ็โดยตรง  https://scholar.google.co.th/ 

สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเตม็และDownload ไดฟ้รี 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาบทความ (ภาษาองักฤษ) 
ค้าหาแยกตามฐานข้อมูล 

 
1. ใชฐ้ำนขอ้มูลเพื่อกำรคน้ควำ้วจิยั  ผำ่น URL : http://www.car.chula.ac.th   

(เฉพำะประชำคมจุฬำฯ) 
2. ดูใช ้URL : http://www.car.chula.ac.th  คลิกเมนู  Chula Reference Database 
เลือกเมนู Database A-Z  แลว้เลือก EBSCO A-to-Z (Full Text Finder)  
เลือกสำขำวชิำของวำรสำรท่ีตอ้งกำรคน้หำ 

หรือเวบ็ไซต ์ https://www.car.chula.ac.th/curef.php แลว้เลือกเมนู Types เป็น  E-Book 

  
หรือเวบ็ไซต ์ https://www.car.chula.ac.th/curef.php แลว้เลือกเมนู Subject  

 
3. ประชำคมสำมำรถ Download เอกสำรฉบบัเตม็  ผำ่นฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับ 
(ท่ำนสำมำรถเลือกใชฐ้ำนขอ้มูลไดม้ำกกวำ่ 1 ฐำน) 
ดูคู่มือกำรใชฐ้ำนขอ้มูลต่ำงๆท่ีน่ี https://www.car.chula.ac.th/guide.php 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวทิยานิพนธ์ของภาควชิา / สาขาวชิา ในจุฬาฯ 
 

1. ใชฐ้านข้อมูล CUIR  เวบ็ไซต ์ http://www.car.chula.ac.th 
ดูท่ีเมนู Chula Thesis & Research 

หรือเขำ้เวบ็ไซตฐ์ำนขอ้มูลโดยตรง https://cuir.car.chula.ac.th/ 
ส ำหรับบุคคลภำยนอกเขำ้ไดไ้ม่มีค่ำใชจ่้ำยและไม่ตอ้งลงทะเบียน 

     สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเต็มและDownload ไดฟ้รี 

 
2. ดูเมนู Browse  แลว้เลือก Degree Disciplines 

สำมำรถ Download วทิยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) 

 

 
 

หากไฟลท่ี์ได ้Download แลว้ไม่สามารถ Print ใหป้ลดล็อคไฟลเ์พื่อพิมพล์งกระดาษ Unlock pdf จาก Link ดงัต่อไปน้ี 
1. https://online2pdf.com/remove-pdf-password 
2. https://convertio.co/th/unlock-pdf/ 
3. http://www.pdfunlock.com/ 
4. http://www.ilovepdf.com/unlock_pdf 

5. https://smallpdf.com/unlock-pdf 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวทิยานิพนธ์ที่มีเน้ือหา/หัวข้อ 
 

1. ใชฐ้ำนขอ้มูล CUIR  เวบ็ไซต ์ http://www.car.chula.ac.th 
ดูท่ีเมนู Chula Thesis & Research 

หรือเขำ้เวบ็ไซตฐ์ำนขอ้มูลโดยตรง https://cuir.car.chula.ac.th/ 
ส ำหรับบุคคลภำยนอกเขำ้ไดไ้ม่มีค่ำใชจ่้ำยและไม่ตอ้งลงทะเบียน 
สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเตม็และDownload ไดฟ้รี 

2. พิมพค์  ำคน้ท่ีช่อง Search DSpace   
สำมำรถ Download วทิยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) 

 
 

หากไฟลท่ี์ได ้Download แลว้ไม่สามารถ Print ใหป้ลดล็อคไฟลเ์พื่อพิมพล์งกระดาษจาก Link น้ี 
https://www.car.chula.ac.th/unlock.php 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวทิยานิพนธ์ตามรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา   
1. ใช้ 2 ฐานข้อมูล 

1.1 ฐำนขอ้มูลหอ้งสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
1.2 ฐำนขอ้มูล CUIR  เวบ็ไซต ์https://cuir.car.chula.ac.th/ 

2. เลือกเมนู Author = ผูแ้ต่ง 
3. ส าหรับ Library Catalog คลิกปุ่มค ำสั่ง Limit/Sort Search 

ดูท่ีเมนู Material type   แลว้เลือก THESIS     
 ให้สังเกต  เขตขอ้มูล  ผูแ้ต่งร่วม (Alt Author)  และมีค ำวำ่ ท่ีปรึกษำ (Advisor)  

 
  
ส าหรับ CUIR  
ใหส้ังเกต  ท่ีเขตขอ้มูล Advisors 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวทิยานิพนธ์จุฬาฯ  ระดบัปริญญาเอก 
ใช้ 2 ฐานข้อมูล 

1. ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
1.1 เลือกเมนูกำรคน้ Advanced Search 

1.2 เลือกหวัเร่ือง และพิมพค์  าวา่ ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  
 

 

 

 
2. ฐานข้อมูล CUIR  เวบ็ไซต ์https://cuir.car.chula.ac.th/ 

2.1 พิมพค์  ำคน้  แลว้คลิก Search 
2.2 จะพบเมนู Search ท่ีมีเขตขอ้มูลใหใ้ส่ค ำคน้เพ่ิมข้ึน 
2.3 ในช่อง Degree Level ใหพิ้มพค์  ำวำ่ Doctoral Degree  แลว้คลิกปุ่ม Add 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวทิยานิพนธ์ในประเทศไทย 
 

ใชฐ้ำนขอ้มูล Thai Digital Collection (TDC)  เวบ็ไซตโ์ดยตรง http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
      ส ำหรับบุคคลภำยนอกท่ีไม่ไดส้ังกดัหอ้งสมุดใด ใหส้มคัรสมำชิกคร้ังแรก 
      ส ำหรับบุคคลภำยนอกเขำ้ไดไ้ม่มีค่ำใชจ่้ำย 

            สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเต็มและDownload ไดฟ้รี 

 
1. เมนู Basic search 
2. พิมพค์  ำสืบคน้วำ่  โลกร้อน 
3. เลือกช่องเมนู จากเขตข้อมูล เป็น ทุกเขตข้อมูล 
4. คลิกปุ่ม ค้นหา 
     พบรำยกำรท่ีตอ้งกำร  ใหเ้ลือกเมนู วทิยำนิพนธ์/Thesis 
    ใหค้ลิกเลือกช่ือเร่ืองท่ีสนใจ  เพื่อ Download เอกสำรฉบบัเตม็ 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาวทิยานิพนธ์ในต่างประเทศ 
1. ใชฐ้ำนขอ้มูล ProQuest Dissertations and Theses – Global  

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ CU Reference Databases 
เวบ็ไซต ์ http://www.car.chula.ac.th  แลว้เลือก Chula Reference Database 
หรือเขำ้เวบ็ไซตโ์ดยตรง https://www.car.chula.ac.th/curef.php  
ดูท่ีตวัอกัษร P แลว้คลิก  ท่ี  ProQuest Dissertations and Theses Global   
ดูคู่มือเพิ่มเติมท่ีน่ี https://www.car.chula.ac.th/guide.php 

2. พิมพค์  ำคน้  “Global warming” and Thailand 
3. คลิก Search  

เลือก Preview – PDF เพื่อดูขอ้มูล 24 หนำ้แรก 
หรือ คลิกเลือก Fultext – PDF เพื่อดูขอ้มูลฉบบัเตม็ 

     ส ำหรับประชำคมจุฬำฯ สำมำรถ Download เอกสำรฉบบัเตม็  ผำ่นฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับ 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหางานวจิยัในจุฬาฯ 
 

ม ี2 ฐานข้อมูล 
1.ใชฐ้ำนขอ้มูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 

1) เลือก Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 
2) เลือกเมนู Subject = หัวเร่ือง 
3) พิมพค์  ำสืบคน้  เช่น  วรรณคดไีทย  คลิก Go  
4) ใหค้ลิกปุ่มค ำสัง่ Limit/Sort Search 

ดูท่ีเมนู Material type  แลว้เลือก RESEARCH  ใหจ้ดบันทกึสถานที ่ เลขหมู่   สถานภาพ  
หรือ Download รายงานการวจิยัฉบับเตม็ (Full Text) 
 

 
 

2.ใชฐ้ำนขอ้มูล CUIR  https://cuir.car.chula.ac.th/ 
ส ำหรับบุคคลภำยนอกเขำ้ไดไ้ม่มีค่ำใชจ่้ำยและไม่ตอ้งลงทะเบียน 
สำมำรถดูเอกสำรฉบบัเตม็และDownload ไดฟ้รี 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหางานวจิยัในประเทศไทย 
 หลากหลายแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี ้

1. ใชฐ้ำนขอ้มูล Thai Digital Collection (TDC)  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

 
2. ใชฐ้ำนขอ้มูลของส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวิจยั (สกสว.)   

https://www.tsri.or.th/th/research_output 
3. ใชฐ้ำนขอ้มูลศูนยว์จิยั Digital เวบ็ไซต ์https://dric.nrct.go.th 

 
4. คลงัปัญญำของหอ้งสมุดมหำวทิยำลยัในประเทศไทย (Intellectual Depository) 

a. มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ http://cmuir.cmu.ac.th/ 
b. มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/ 
c. มหำวทิยำลยัมหิดล http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/ 
d. มหำวทิยำลยันิดำ้ https://repository.nida.ac.th/ 
e. มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ http://kb.psu.ac.th/psukb/ 
f. มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ http://ir.swu.ac.th/xmlui/ 
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นสารนิพนธ์ในจุฬาฯ 
1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
2. เลือก Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 
3. เลือกเมนู Subject = หัวเร่ือง 

 
4. พิมพค์  ำสืบคน้  เช่น  การกลัน่ 
5. คลิก Go  
6. ใหค้ลิกปุ่มค ำสั่ง Limit/Sort Search ดูท่ีเมนู Material type  แลว้เลือก SENIOR PROJECT     

 
7. ใหจ้ดบันทกึสถานที ่ เลขหมู่   สถานภาพ  
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหารายช่ือสารนิพนธ์ทั้งหมด 
1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
2. เลือก Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 
3. เลือกเมนู Title = ช่ือเร่ือง 

 
4. พิมพค์  ำสืบคน้วำ่  โครงการการเรียนการสอนเพ่ือเสริมประสบการณ์ 
5. คลิก Go  
6. ใหค้ลิกปุ่มค ำสั่ง Limit/Sort Search  ท่ีเมนู Material type  แลว้เลือก SENIOR PROJECT 

 
   

7. ใหจ้ดบนัทึกสถานที ่ เลขหมู่   สถานภาพ  
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาส่ือโสตทศันวสัดุ 
 

1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
2. เลือก Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 
3. เลือกเมนู Subject = หัวเร่ือง 
4. พิมพค์  ำสืบคน้ เช่น นาฏศิลป์  แล้วคลิก Go  
5. ใหค้ลิกปุ่มค ำสั่ง Limit/Sort Search 
6. ดูท่ีเมนู Material type  แลว้เลือก ประเภทของส่ือโสตฯ เช่น VIDEO RECORDING  

 
 

 ได้แก่  
Book & E- Book  Book + CD-ROM Electronic Resource  Computer  

 Laser Disc  Motion Picture  Sound Recording   Video Recording 

 Music   Documentary     

 
 

7. ใหจ้ดบนัทึกสถานที ่ เลขหมู่   สถานภาพ  
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาข่าวจากหนังสือพมิพ์ในประเทศไทย 
 

1. ใชฐ้ำนขอ้มูลเพื่อกำรคน้ควำ้วจิยั  ผำ่น URL : http://www.car.chula.ac.th   
(เฉพำะประชำคมจุฬำฯ) 

2. ดูท่ีเมนู  Chula Reference Database  ดูท่ีตวัอกัษร I คลิกฐำนขอ้มูล IQNewsClip    
3. พิมพค์  ำสืบคน้ท่ีช่องเมนู ค้นหา  

นอกจำกน้ีสำมำรถเลือกฉบับวนัที ่ หรือ เลือกช่ือหนังสือพมิพ์ 
4. คลิก ค้นหา 

สำมำรถเลือกดูเอกสำรฉบบัเตม็ไดท่ี้เมนู  คลปิข่าว  
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บริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า  ฝ่ายจดัการข้อมลูสารสนเทศ  ส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กมุภาพนัธ์ 2563)  

ค้นหาจุลสาร 
 

1. ใชฐ้านข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)  เวบ็ไซต ์ http://library.car.chula.ac.th 
เลือก Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other 

2. พมิพ์ค าสืบค้น เช่น  ไวรัส 

 
3. เลือกเมนู Modify search หรือ Limit/Sort search 

ท่ีเมนู Material type  แลว้เลือก PAMPHLET 
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