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ProQuest Dissertations and Theses & Full text เป็ นคอลเล็กชันปริญญานิ พนธ ์และวิทยานิ พนธ ์ที่ครอบคลุมที่สุดในโลก
ประกอบด ้วย ปริญญานิ พนธ ์ดิจิตอลอย่างเป็ นทางการของ Library of Congress, รายการบรรณานุ กรมสาหรับปริญญานิ พนธ ์
่ กมุมโลก สืบค ้นย ้อนหลังได ้ถึงปี 1861, ให ้บริการเอกสารฉบับเต็มตังแต่
้ ปี 1997 และเอกสารผลงานระดับ
และวิทยานิ พนธ ์จากทัวทุ
่
่ อในรู
้
อุดมศึกษาในสาขาสหวิทยาการทีมีคุณภาพในอดีต เปิ ดให ้ดาวน์โหลดได ้ในรูปแบบ PDF หรือสังซื
ปแบบสาเนาเอกสารสิ่งพิมพ ์
้ เดือนกรกฎาคมปี 1980 มีบทคัดย่อที่เขียนโดยผูแ้ ต่ง สานักงานคณะกรรมการ
โดยปริญญานิ พนธ ์และวิทยานิ พนธ ์ที่ตีพิมพ ์ตังแต่
้ ฬาฯด ้วย
อุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให ้มหาวิทยาลัย/สถาบัน74 แห่ง ใช ้ร่วมกัน รวมทังจุ
ดังภาพ
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้ ง เพือดู
่ ตวั เลือก)
การสืบค้นด้วยบรรทัดคาสัง่ (คลิกขันสู
 ช่องสาหรับป้ อนการสืบค ้นโดยใช ้ไวยากรณ์บรรทัดคาสัง่
 คลิก
เพื่อให ้แสดงตัวเลือกการสืบค ้น
 จากัดให ้สืบค ้นเฉพาะเอกสารฉบับเต็ม และจากัดวันที่พิมพ ์

การสืบค้นข้อมู ล

มีทางเลือกในการสืบค ้นข ้อมูล ดังนี ้
้ั นฐาน
้
การสืบค้นข้อมู ลขนพื
(แสดงเป็ นหน้าแรกเมื่อเข ้าสู่
ฐานข ้อมูล กรอบสีฟ้าตามภาพดา้ นบน) ป้ อนคาค ้นลงในช่องรับ
คาค ้น จากัดให ้สืบค ้นเฉพาะเอกสารฉบับเต็มได ้ คลิก
เพื่อ

 กาหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ ์ เรียงผล (ความ
เกี่ยวข ้อง, วันที่เผยแพร่), รายการต่อหน้า, รวม/ไม่รวม
เอกสารที่ซา้
 คลิกที่

ทาการค ้นหา
้ ง
การสืบค้นขนสู
ั้ ง (คลิกขันสู



หรือ

้ าใหม่
เพื่อตังค่


เพื่อดูตวั เลือก)

่
 ช่องรับคาค ้น สามารถระบุเงือนไข
(and, or, not) จากัด
่
เขตข ้อมูล และเพิมแถว/ลบแถวได ้
 ตัวเลือกการสืบค ้น ได ้แก่ จากัดให ้สืบค ้นเฉพาะเอกสาร
ฉบับเต็ม, วันที่พิมพ ์, ผูแ้ ต่ง, ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัย/
สถาบัน, หัวข ้อเรื่อง, คาดัชนี , ประเภทต ้นฉบับ, ภาษา
 กาหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ ์ เรียงผล (ความเกี่ยวข ้อง,
วันที่เผยแพร่), รายการต่อหน้า, รวม/ไม่รวมเอกสารที่ซา้
 คลิกที่
้ าใหม่คลิก
หรือหากต ้องการตังค่







้ ง เพือดู
่ ตวั เลือก)
ค้นหางานที่คล้ายคลึงก ัน (คลิกขันสู
่ ้องการสืบค ้นเอกสารอื่นๆ
 ช่องรับข ้อความจากเอกสาร (ทีต
่
ทีมีข ้อความคล ้ายคลึงกัน)

ดังภาพ



 จากัดให ้สืบค ้นเฉพาะเอกสารฉบับเต็ม
 กาหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ ์ เรียงผล (ความเกี่ยวข ้อง,
่
วันทีเผยแพร่
), รายการต่อหน้า, รวม/ไม่รวมเอกสารที่ซา้
่
้ าใหม่
 คลิกที
หรือ
เพื่อตังค่








้
่เลือกใน  ดังภาพ
จะนามาสู่หน้าจอแสดงเนื อหาตามที
่
่ยนดูแบบอื่นๆ ภายหลังได ้
ด ้านล่างนี ้ ซึงสามารถเปลี





่
เลือกดูแบบอืนๆ




การจด
ั การข้อมู ล
ไล่เรี ยง
 ไล่เรียงตามหัวเรื่อง คลิก

เพื่อดูหวั เรื่องย่อย
การเข ้าดูรายการ ให ้คลิกที่ ดู...เอกสาร
่ งย่
้ อย
 ไล่เรียงตามสถานที่ตัง้ คลิก เพื่อดูสถานทีตั
่
การเข ้าดูรายการ ให ้คลิกที ดู...เอกสาร




จากทางเลือกตามภาพ สามารถจัดการข ้อมูลได ้ดังนี ้
บันทึกในรายการค้นคว้าของฉัน (ต ้องสร ้างบัญชีผูใ้ ช ้)
้
อีเมล สามารถกาหนดรูปแบบเนื อหา
บรรณานุ กรมที่ต ้องการ
ส่งออก และเพิ่มบันทึกข ้อความได ้
่ มพ ์บทความทางเครื่องพิมพ ์
พิมพ ์ สังพิ
้
้
อ้างถึง กรณี ต ้องการนาเอาเนื อหารายการนี
ไปอ
้างถึงใน
เอกสารอื่น สามารถกาหนดรูปแบบบรรณานุ กรม ใช ้คาสัง่
คัดลอกและนาไปวางในเอกสาร
ส่งออก/บันทึก คลิก
เลือก EndNote จะแสดงหน้าต่าง
้ าตามที่ต ้องการ จากนั้นคลิก
ดังภาพ ตังค่

การแสดงผลลัพธ ์
 หัวเรื่องที่แนะนา (ประมวลหัวเรื่องที่น่ าจะเกี่ยวข ้องกับคาค ้น)
่
 แสดงจานวนผลลัพธ ์ทีพบ
 ตัวเลือกการกาหนดรูปแบบเรียงผลการสืบค ้น และจากัด
เขตข ้อมูลเพิ่มเติม
 เลือกดูผลลัพธ ์แบบ มุมมองรายละเอียด (แสดงข ้อความ
สาคัญที่มีคาค ้นปรากฏ*ค่ามาตรฐาน) หรือ มุมมองโดยสรุป

หมายเหตุ: การจัดการข ้อมูล สามารถทาแยกทีละรายการ
หรือคลิก เพิ่มในรายการที่เลือก แล ้วจึงทาการจัดการข ้อมูล
้ ยวก็ได ้
ครังเดี


หน้ารายการบทความ

 คลิกเลือกดู รายการบรรณานุ กรม/บทคัดย่อ หรือ
่ อส
้ าเนา
ตัวอย่างPDF หรือ เอกสารฉบับเต็มPDF หรือ สังซื
้ ่ 1) สิงหาคม 2556
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