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หน้ าแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมและสาระสังเขป
1. เลือกส่งอีเมล สัง่ พิมพ์ อ้างอิง ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรื อ
บันทึกเอกสารนี้
2. คลิกที่ Related Items เพื่อเรี ยกดูเอกสารที่มีเนื้อหา
คล้ายคลึงกับเอกสารนี้

เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF
1. เลือกเพื่อส่ งอีเมล พิมพ์ อ้างอิงเอกสารนี้ หรื อ บันทึกข้อมูล
2. เลือกเพื่อดูเอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเอกสารนี้

1

1

2

2

Create alert
เป็ นบริ การที่ ช่วยผูใ้ ช้จดั เก็บคาค้น เพื่อใช้สืบค้นเนื้ อหาที่ มี
การปรั บ ปรุ งใหม่ในอนาคต และแจ้งเตื อนทางอี เมลเมื่ อมี
เอกสารใหม่ตรงกับคาค้นที่เราบันทึกไว้
1

2

1. เลือก Create alert
2. กรอกข้อมูลเพื่อ
บอกรับบริ การ alert

คู่มอื การใช้ฐานข้อมูล

**การใช้ เครื่ องหมายช่ วยในการสื บค้ น**
Truncation (*) ใช้ละตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตวั ขึ้นไป สามารถ
วางในตาแหน่งหน้า กลาง หรื อท้ายคาได้
เช่น
*old => told, household, bold
colo*r => colour, color
manag* => manage, manages, managed,
managing, manager
Wildcards (?) ใช้แทนที่ตวั อักษรหนึ่งตัวอักษร
เช่น
sm?th => smith, smyth
int??net => internet, intranet
เครื่ องหมาย “…” ใช้คน้ หากลุ่มคาเพื่อให้ได้ตรงตามที่พิมพ์
ค้นหา
เช่น
“stem cell” => stem cell
เครื่ องหมาย (...) ใช้เพื่อจัดกลุ่มหรื อจัดลาดับการสื บค้น
ก่อนหลัง
เช่น
(wom?n OR female) AND leader* AND
“educational administration”
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การสื บค้ นฐานข้ อมูล
Basic Search
เป็ นวิธีการสื บค้นที่ง่ายและรวดเร็ว
ขั้นต้ นการสื บค้น
1. พิมพ์คาหรื อวลี
2. เลือกสื บค้นในเอกสารฉบับเต็ม
3. หรื อเลือกสื บค้นเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ 4. เลือก Search

เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ ร วบรวมวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดับ ปริ ญญาโท และปริ ญ ญาเอก
จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสี ยงในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา
รวมถึ ง สถาบัน การศึ ก ษาจากทวี ปยุโ รป ออสเตรเลี ย เอเชี ย และแอฟริ ก า
มากกว่า 1,700 แห่ ง ประกอบด้วยวิทยานิ พนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่ อเรื่ อง ซึ่ ง
ให้บริ การรู ปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่ อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี
1997-ปัจจุบนั

ขั้นตอนการค้ นหาแบบไล่ เรียง: By Location (สถานทีต่ ้งั สถาบัน)
1. เลือกประเทศที่สนใจ 2. เลือกสถาบันที่ตอ้ งการ
3. เลือก View documents เพื่อดูวทิ ยานิพนธ์
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Command Line Search
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Advanced Search

1

3

1

เป็ นการสื บ ค้น สาหรั บ ผูท้ ี่ มี ร ายละเอี ย ดในการสื บ ค้นมาก
หรื อต้องการจากัดหรื อขยายการสื บค้นให้ครอบคลุมมากขึ้น
ขั้นตอนการสื บค้ น
5. เพิ่มทางเลือกการสื บค้น
1. พิมพ์คาหรื อวลี
6. ระบุระดับปริ ญญา
2. ระบุเขตข้อมูล
7. ระบุภาษาต้นฉบับ
3. ระบุคาเชื่อม
8. เลือกรู ปแบบการแสดงผลลัพธ์
4. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์ 9. เลือก Search
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เป็ นการสื บค้นโดยการสร้างประโยคการสื บค้นเอง
ขั้นตอนการสื บค้ น
1. พิมพ์คาค้นในรู ปแบบชุดคาสัง่ 2. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์
3. เลือกรู ปแบบการแสดงผลลัพธ์ 4. เลือก Search
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Browse
เป็ นการค้นหาแบบไล่เรี ยงตามหัวเรื่ องและที่ต้ งั ของสถาบัน
ขั้นตอนการค้ นหาแบบไล่ เรียง : By Subject (หัวเรื่ อง)
1. เลือกอักษรตัวเริ่ มต้นของสาขาวิชา 2. เลือกหัวเรื่ องที่สนใจ
3. เลือกที่ View documents เพื่อเรี ยกดูรายการวิทยานิพนธ์

Search Results
หน้ าแสดงผลลัพธ์
1. เลือกเพื่อแสดงบทคัดย่อ (Abstract/Details)
หรื อ เอกสารฉบับเต็ม (Full Text-PDF)
2. หรื อ เลือกจากัดผลลัพธ์ให้แคบลงจากส่วน Narrow results
3. หรื อ เลือกที่ Search within เพื่อสื บค้นภายในผลลัพธ์เดิม
4. หรื อ เลือกที่ Modify search เพื่อปรับปรุ งการสื บค้นใหม่
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