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Introduction

เป็นฐานขอ้มลูทีร่วบรวมวทิยานพินธร์ะดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก จากสถาบันทาง

การศกึษาทีม่ชี ือ่เสยีงในประเทศสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา รวมถงึบางสถาบันการศกึษา

จากทวปียโุรป ออสเตรเลยี เอเชยี และแอฟรกิา มากกวา่ 1,700 แหง่ ประกอบดว้ย

วทิยานพินธม์ากกวา่ 3 ลา้นชือ่เรือ่ง ซึง่ใหบ้รกิารรปูแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกวา่ 1.5

ลา้นชือ่ ยอ้นหลังตัง้แตปี่ 1997 – ปัจจุบัน

● ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมวทิยานพินธร์ะดับปรญิญาเอกตัง้แตปี่ 1637

● ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมพรอ้มสาระสังเขปวทิยานพินธร์ะดับปรญิญาเอกตัง้แตปี่ 1980

● ใหข้อ้มลูบรรณานุกรมพรอ้มสาระสังเขปวทิยานพินธร์ะดับปรญิญาโทตัง้แตปี่ 1988

● ทกุๆ ปีจะมวีทิยานพินธร์ะดับปรญิญาเอกและวทิยานพินธร์ะดับปรญิญาโทเพิม่ขึน้

ประมาณ 60,000 ชือ่เรือ่ง



Search Methods

● Basic Search (การสบืคน้ข ัน้พืน้ฐาน)

● Advanced Search (การสบืคน้ข ัน้สงู)

● Command Line Search (การสบืคน้ดว้ยชุดค าส ัง่)

● Browse (การไลเ่รยีงเนือ้หาตามสาขาวชิา หรอื ตามทีต่ ัง้ของ

มหาวทิยาลยั)



Basic Search

1. พมิพค์ าหรอืวลี 2. เลอืกสบืคน้ในเอกสารฉบบัเต็ม เฉพาะดษุฎนีพิน์์
3. คลกิ Search



1. เลอืก Advanced Search 2. พมิพค์ าหรอืวลี 3.ระบเุขตขอ้มลูในการสบืคน้  
4. ระบคุ าเชือ่มเพือ่สรา้งเงือ่นไขในการสบิคน้ 5. ระบรุะยะเวลาทีต่พีมิพ์
6 หรอื คลกิทีปุ่่ มSearch เพือ่ท าการสบิคน้

Advanced Search



Advanced Search (ตอ่)

6. ระบรุะดบัปรญิญา 7. ระบภุาษาตน้ฉบบั 8. เลอืกระบจุ ากดัการสบืคน้
เฉพาะเขตขอ้มลูทีต่อ้งการ หรอื คลกิที ่Look Up เพือ่เรยีกด ูIndex ของเขตขอ้มลูน ัน้
9. คลกิทีปุ่่ ม Search เพือ่ท าการสบืคน้



Command Line Search

1. พมิพค์ าคน้ในรูปแบบชุดค าส ัง่ 2. เลอืก Operator เพือ่สรา้งเงือ่นไขการ
สบืคน้ จากน ัน้คลกิ Add to form 3. เลอืกเขตขอ้มูลทีต่อ้งการ จากน ัน้คลกิที่
ปุ่ ม Add to form 4. ระบุชว่งเวลาทีเ่ผยแพร ่5. คลกิ Search



Browse by Subject

1. คลกิเลอืกอกัษรเร ิม่ตน้ของหวัเรือ่ง 2. หรอื คลกิเลอืกหวัเรือ่งทีส่นใจ

3. คลกิที ่View documents เพือ่เรยีกดรูายการวทิยานพิน์ใ์นหวัเรือ่งน ัน้



Browse by Location

1. คลกิเลอืกประเทศทีส่นใจ 2. หรอื คลกิเลอืกสถาบนัทีต่อ้งการ

3. คลกิที ่View documents เพือ่เรยีกดรูายการวทิยานพิน์ใ์นประเทศน ัน้



1. คลกิเพือ่แสดงบทคดัยอ่(Citation/Abstract) หรอืเอกสารฉบบัเต็ม (Full text-PDF)
2. เลอืกจ ากดัผลลพั์ใ์หแ้คบลงจากสว่น Narrow results by
3. หรอื คลกิที ่Search within เพือ่สบืคน้ภายในผลลพั์เ์ดมิ 
4. หรอื คลกิที ่Modify search เพือ่ปรบัปรงุการสบืคน้ใหม่
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Search Results



1. เลอืกสง่อเีมล ส ัง่พมิพ ์อา้งองิเอกสารนี ้ถา่ยโอนบรรณานกุรม หรอื บนัทกึขอ้มลู

2. คลกิที ่See similar items เพือ่เรยีกดเูอกสารทีม่เีนือ้หาคลา้ยคลงึกบัเอกสารนี้
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Citation/Abstract



สามารถเลอืกส ัง่พมิพ ์(Print) หรอื บนัทกึ (Save) เอกสารทีต่อ้งการได้

Full Text - PDF



1. เลอืกรูปแบบขอ้มูล 2. เลอืกรูปแบบบรรณานุกรม 
3. ระบุอเีมลทีต่อ้งการจดัสง่ 4. เลอืกรูปแบบอเีมลทีจ่ะจดัสง่
5. คลกิ Continue เพือ่สง่เมล
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Email



1. เลอืกรูปแบบขอ้มูล 2. เลอืกรูปแบบบรรณานุกรม

3. คลกิ Continue เพือ่ด าเนนิการพมิพ์
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Print



1. เลอืกรูปแบบบรรณานุกรม เชน่ APA 6th  
2. ท าการคดัลอกรูปแบบบรรณานุกรม และคลกิเมาสข์วา เลอืกคดัลอกหรอื 
copy และไปวางหรอื paste ในโปรแกรมอืน่ๆตอ่ไป
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1. คลกิ More เพือ่เลอืกการ Export ไปโปรแกรมจดัการบรรณนุกรม 

Endnote หรอื เลอืกบนัทกึ หรอื Save เป็นไฟลแ์บบตา่งๆ เชน่ RTF. PDF 

หรอื HTML เป็นตน้

Export/Save

1



การสมคัรขอสรา้งบญัชผีูใ้ชส้ว่นตวั Research Account 

ประโยขนห์รอืสทิ์ทิ ีไ่ดร้บัจากการสรา้งผูใ้ชส้ว่นตวั (Personal Account)

1. Save documents การบนัทกึและจดัการรายการเอกสารหรอืบทความตา่งๆ

2. Save Searches การบนัทกึค าคน้ การเรยีกค าคน้ทีบ่นัทกึกลบัมาคน้ใหม ่
และการปรบัปรงุค าคน้ทีจ่ดัเก็บไว้

3. Alerts & RSS Feed การต ัง้คา่บรกิารแจง้เตอืนขอ้มลูของค าคน้ทีจ่ดัเก็บไว ้
เมือ่มผีลการสบืคน้เกดิขึน้ใหมต่ามรอบเวลาทีก่ าหนด

4. Preferences การต ัง้คา่รปูแบบหนา้จอการท างานตา่งๆ



My Research account เป็นการสรา้งบญัชผีูใ้ช ้เพือ่ใชใ้นการบนัทกึค าคน้ การจดัเก็บ
เอกสารสว่นตวั การแจง้เตอืน และ RSS feeds เป็นตน้
1. คลกิที ่Create a My Research account 
2. กรอกรายละเอยีดทีใ่ชใ้นการสมคัรบรกิาร แลว้คลกิ Create account

My Research account
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1. เลอืกรายการเอกสารทีต่อ้งการ คลกิทีปุ่่ ม More และเลอืก Save to My research  
2. เลอืกจดัเก็บในโฟลเดอรท์ ีอ่ยูห่รอืสรา้งโฟลเดอรใ์หม ่และคลกิ Save

Save Document 



1. คลกิทีปุ่่ ม Save search/alert และเลอืก Save search
2. กรอกรายละเอยีดค าคน้ และคลกิ Save

Save Searches 



1. คลกิปุ่ ม Save search/alert และเลอืก Create alert เพือ่เลอืกการต ัง้คา่การ
บอกรบับรกิารแจง้เตอืนเมือ่มเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าคน้ทีบ่นัทกึไวเ้มือ่ถงึรอบการ
ปรบัปรงุ (update)  ขอ้มลูในฐานขอ้มลู
2. กรอกขอ้มลูเพือ่บอกรบับรกิาร alert

Create Alert 



การจดัการและเรยีกดขูอ้มลูตา่งๆ ทีจ่ดัเก็บไวใ้น My research



หนา้จอแสดงรปูแบบการท างาน Preference




