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คานา
คูม่ ือกำรสืบค้ นบทควำมที่ได้ รับกำรอ้ ำงอิงบนฐำน SCOPUS นี ้จัดทำขึ ้นเพื่อช่วยเสริ มควำมเข้ ำใจ
ในกำรสืบค้ นข้ อมูลกำรได้ รับกำรอ้ ำงอิงของบทควำมที่ตีพิมพ์อยูใ่ นฐำนข้ อมูล SCOPUS ตลอดจนแนวทำง
กำรรำยงำนบทควำมที่อยู่ในฐำนข้ อมูล SCOPUS ในรอบ 5 ปี และได้ รับกำรอ้ ำงอิงอย่ำงน้ อย 1 ครัง้ ทังนี
้ ้
สำนักงำนประกันคุณภำพต้ องขอขอบพระคุณคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรังสิตที่มีชื่อถูกใช้ เป็ นตัวอย่ำงในกำร
สืบค้ นกำรอ้ ำงอิง ตลอดจนขอขอบพระคุณสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตที่เอื ้ออำนวยและดูแลกำรเข้ ำ
เป็ นภำคีสมำชิกในระบบสืบค้ นกำรอ้ ำงอิงบนฐำน SCOPUS เป็ นอย่ำงสูง
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คู่มือการสืบค้ นบทความที่ได้ รับการอ้ างอิง (citation) บนฐาน SCOPUS
1. เข้ ำสู่เว็บไซต์ฐำนข้ อมูลบรรณำนุกรม SCOPUS โดยค้ นหำคำว่ำ Scopus บนเว็บไซต์ Google
จำกนันคลิ
้ กเข้ ำเว็บไซต์ Scopus (www.scopus.com) ดังรูปภำพที่ 1

รูปภำพที่ 1 กำรเข้ ำสูฐ่ ำน SCOPUS

2. เมื่อเข้ ำครัง้ แรกทำงเว็บจะเด้ งหน้ ำต่ำงเพื่อให้ เรำเลือกว่ำจะเข้ ำใช้ งำนในรู ปแบบไหน ให้ ท่ำน
เลือกได้ ตำมที่ทำ่ นสนใจ ดังรูปภำพที่ 2

รูปภำพที่ 2 หน้ ำต่ำงแสดงตัวเลือกกำรเข้ ำใช้ งำนแบบต่ำง ๆ

3. เริ่ มต้ นกำรสืบค้ น โดยเลือกไปที่ค้นหำจำก Authors (ผู้เขียน) จำกนันกรอกข้
้
อมูลดังตัวอย่ำงใน
ภำพที่ 3 คือ กรอก Author last mane (นำมสกุล) และ Author first name (ชื่อของผู้เขียนบทควำมนัน้ ๆ )
ตำมลำดับ สุดท้ ำยคลิก

รูปภำพที่ 3 กำรสืบค้ นด้ วยชื่อผู้เขียนบทควำมบนฐำน SCOPUS

4. เมื่อคลิก
แล้ วนัน้ ระบบจะทำกำรรำยงำนผลกำรสืบค้ นบทควำมตำมชื่อผู้แต่ง ดัง
แสดงในภำพที่ 4 จะพบว่ำ มีตวั อย่ำงที่พบทังสิ
้ ้น 22 บทควำม

รูปภำพที่ 4 ผลกำรสืบค้ นบทควำมด้ วยชื่อผู้เขียน บนฐำน SCOPUS

เมื่อต้ องกำรกำรแสดงผลที่ละเอียดมำกขึ ้น ให้ คลิกไปที่ตวั เลข 22 ดังภำพที่ 5 และ 6

รูปภำพที่ 5 คลิกที่ตวั เลข 22 เพื่อดูผลที่ละเอียดยิ่งขึ ้น

รูปภำพที่ 6 ข้ อมูลชื่อบทควำมทัง้ 22 บทควำม ชื่อผู้แต่ง ปี ทีต่ ีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ และจำนวนครัง้ ที่ถกู อ้ ำงอิงถึง (Cited by)

5. กำรดูรำยละเอียดบทควำมที่ถกู อ้ ำงอิง เช่น ดังภำพที่ 7 บทควำมในลำดับที่ 6 มีจำนวนกำรถูก
อ้ ำงอิงรวม 6 ครัง้ จำกนันคลิ
้ กไปที่เลข 6

รูปภำพที่ 6 บทควำมในลำดับที่ 6 ถูกอ้ ำงอิงจำนวน 6 ครัง้

ระบบจะแสดงผลต่ำง ๆ ดังรูปภำพที่ 7 โดยทำงซ้ ำยจะมีสถิตจิ ำนวนครัง้ ที่ถกู อ้ ำงอิงตำมปี ค.ศ.
ต่ำง ๆ ดูที่แถบซ้ ำยที่คำว่ำ Year

รูปภำพที่ 7 สถิติกำรถูกอ้ ำงอิงของบทควำมในปี ค.ศ. ต่ำง ๆ

6. กำรรำยงำนผล ให้ รำยงำนเป็ นปี พ.ศ. ที่ถกู อ้ ำงอิง ดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงผลกำรรำยงำน กำรถูกอ้ ำงอิงของบทควำมในฐำน Scopus (แปลงปี ค.ศ. ให้ เป็ น พ.ศ.)
บทความที่อยู่ในฐานข้ อมูล SCOPUS ในรอบ 5 ปี
ปี พ.ศ. ที่ได้ รับการอ้ างอิง
และได้ รับการอ้ างอิงอย่ างน้ อย 1 ครัง้
โปรดระบุ []
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