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general  เลือก   จะพบหนาจอดังตัวอยาง Informaworld

 

มีทางเลือกใชงาน ดังนี้ 

  ใชคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว 

  ในกรณีที่ตองการไลเรียงดูส่ิงพิมพตามสาขาวิชา/รายชื่อ 

  เมื่อตองการคนหาขอมูลแบบเจาะจงมากขึ้น 

ในการใชงาน หากตองการใชงานทางเลือกพิเศษ เชน  Request 

email alerts (ใหอีเมลแจงเตือน เมื่อมีการตีพิมพส่ิงพิมพใหมที่

ตรงตามที่ระบุ)  Create a marked list (สรางรายการของ

ส่ิงพิมพที่สนใจเปนพิเศษ) Save your searches(จัดเก็บการ

สืบคน) และ purchase articles (ส่ังซื้อบทความหรือส่ิงพิมพ) 

ใหลงทะเบียนที่ทางเลือก Register หากไมลงทะเบียนก็สามารถ

ใชงานไดในระดับหนึ่ง 
 

การคนหาขอมูล 
 

1.  กรณีที่ใชการคนอยางรวดเร็ว ใหพิมพคําคนในกรอบรับคําคน  

     หลัง Search และเลือกทางเลือกหรือเขตขอมูลที่ตองการจาก  

       ขางหลัง  in จากนั้นคลิก   เพื่อใหระบบประมวลผล 

2.  การคนแบบ  Advanced Search  ใหระบุคําคนในกรอบ 

      รับคําคน พรอมระบุเขตขอมูลที่ตองการใหคนหา หากมี 

      หลายคําคนใหใช Boolean เชื่อมคําคนเหลานั้น แลวคลิก 

      ปุม Search เชน คนคําวา nanotechnology  ในเขตขอมูล  

      Article/Chapter Title “and”  risk*  ในเขตขอมูล  Abstract  

      ดังตัวอยาง 
 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถระบุใหคนหาแบบเจาะจงมากขึ้นไดจาก

ทางเลือกตางๆ ที่ระบบกําหนดให ดังภาพ 

 

  สามารถใช  wildcards (*)  ในการคนหา เชน  research*   

        จะได researcher, researches, researching  เปนตน 

  ใช Boolean เชื่อมคําคน ไดแก  AND, OR, NOT 

  ใช Boolean เชื่อมคําคน 2 คําในเขตขอมูลเดียวกันได  
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การเรียกดูผลลัพธ 
 

จากการคนแบบ Advanced Search ขางตน ไดผลลัพธ 

ดังตัวอยาง 

 

สัญลักษณ   แสดงใหทราบวาสามารถดูเอกสารฉบับ

เต็มได 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ดัง

ตัวอยาง 

 

คลิกที่     เพื่ อ เรียกดู เอกสารฉบับเต็มได  

ดังตัวอยาง 

การจัดการผลลัพธ 
 

1. เมื่ออยูที่หนาจอแสดงรายการผลลัพธ  ใหใชทางเลือกของ 

     เบราวเซอร  คือ  File  ->  Print  หรือ  File  -> Save As เพื่อ 

     ส่ังพิมพ หรือ จัดเก็บผลลัพธเปนไฟลตามลําดับ 

2.  กรณีที่อยูหนาจอแสดงขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

     ใชทางเลือก    ที่โปรแกรมกําหนดใหบนหนาจอ 

     แสดงผลเพื่อส่ังพิมพ  หรือใชทางเลือก  File  ->  Save As  

     ของเบราวเซอร เพื่อจัดเก็บเปนไฟล 

3.  หากอยูที่หนาจอแสดงเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ใหใช 

      ทางเลือก   และ    ของโปรแกรม Acrobat ในการสั่ง 

      พิมพและจัดเก็บเปนไฟลตามลําดับ 
     

การใชงานรวมกับโปรแกรม EndNote 

ใชทางเลือก    ที่หนาจอแสดงแสดง

ขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป จะพบหนาจอดังนี้ 

 

  กําหนดรูปแบบของขอมูลที่ตองการ หากตองการใชกับโปรแกรม 

       EndNote  ใหเลือก EndNote Direct Export  

  เลือกรายละเอียดของขอมูลที่ตองการ 

  ระบุวิธีการสงขอมูล ในกรณีนี้เลือก Download file 

จากนั้นคลิก     จะพบหนาตาง ดังนี้  
หากเลือก Open ระบบ

จะให เ ป ด ไฟล  ห รือ 

Library ของโปรแกรม 

EndNote กรณีที่เครื่อง

ที่ใชงานมีโปรแกรมอยู 

ถาเลือก Save ระบบ

จะใหระบุตําแหนงที่จะจัดเก็บเปนไฟล เพื่อนํามา Import เขา

โปรแกรม EndNote ภายหลังดวย Import Option - EndNote Import 

การออกจากระบบ 
ไมมีทางเลือก  Logout   สามารถปดเบราวเซอรไดเมื่อเลิกใชงาน 

 

 

จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง และ เรืองศรี จุลละจินดา 

ฝายบริการชวยคนควาวิจัย หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ 

(ฉบับพิมพครั้งที่ 2)  ตุลาคม  2550 


