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เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบัน
ทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษา
จากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วย
วิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า
1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
การสืบค้นฐานข้อมูล
Basic Search
เป็นวิธีการสืบค้นที่ง่ายและรวดเร็ว
ขั้นตอนการสืบค้น
1. พิมพ์คำาหรือวลี
2. เลือกสืบค้นในเอกสารฉบับเต็ม
3. คลิก Search
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Browse: By Location (สถานที่ตั้ง
สถาบัน)
ขั้นตอนการสืบค้น
1. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ
2. หรือ คลิกเลือกสถาบันที่ต้องการ
3. คลิกที่ View documents เพื่อเรียกดู
รายการวิทยานิพนธ์ในประเทศนั้น
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Advanced Search
เป็นการสืบค้นที่เหมาะสำาหรับผู้ที่มีข้อมูล
รายละเอียดในการสืบค้นมาก หรือ
ต้องการจำากัดหรือขยายการสืบค้นให้
ครอบคลุมมากขึ้น
ขั้นตอนการสืบค้น
1. พิมพ์คำาหรือวลี
2. ระบุเขตข้อมูล
3. ระบุคำาเชื่อม
4. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์
5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น
6. ระบุระดับปริญญา
7. ระบุภาษาต้นฉบับ
8. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์
9. คลิก Search
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Command Line Search
เป็นการสืบค้นโดยการสร้างประโยคการ
สืบค้นเอง
ขั้นตอนการสืบค้น
1. พิมพ์คำาค้นในรูปแบบชุดคำาสั่ง
2. ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์
3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์
4. คลิก Search
Browse
เป็นการค้นหาแบบไล่เรียงตามหัวเรื่องและ
สถานที่ตั้งของสถาบัน
Browse: By Subject (หัวเรื่อง)
ขั้นตอนการสืบค้น
1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรือ
่ ง
2. หรือ คลิกเลือกหัวเรือ
่ งที่สนใจ
3. คลิกที่ View documents เพื่อเรียกดู
รายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรือ
่ งนั้น

Search Results หน้าแสดงผลลัพธ์
1. คลิกเพือ
่ แสดง
บทคัดย่อ(Citation/Abstract) หรือ เอกสาร
ฉบับเต็ม (Full text-PDF)
2. เลือกจำากัดผลลัพธ์ให้แคบลงจากส่วน
Narrow results by
3. หรือ คลิกที่ Search within เพื่อสืบค้น
ภายในผลลัพธ์เดิม
4. หรือ คลิกที่ Modify search เพื่อปรับปรุง
การสืบค้นใหม่
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Citation/Abstract หน้าแสดงราย
ละเอียดทางบรรณานุกรมและสาระ
สังเขป
1. เลือกส่งอีเมล สัง่ พิมพ์ อ้างอิง ถ่าย
โอนบรรณานุกรม หรือ บันทึกเอกสารนี้
2. คลิกที่ See similar documents
เพื่อเรียกดูเอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายคลึง
กับเอกสารนี้
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Full text-PDF เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF
ผูใ้ ช้สามารถเลือกสั่งพิมพ์ (Print) หรือ บันทึก (Save) เอกสารที่ต้องการได้
1

ProQuest
Create alert เป็นบริการที่ช่วยผู้ใช้ในการจัดเก็บคำาค้นเพือ
่ ใช้สืบค้นเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ในอนาคต
และแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำาค้นนั้น
1. คลิกปุ่ม Create alert
2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ alert
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คู่มือการใช้ฐาน
ข้อม่ล
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Truncation (*) ใช้ละตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวขึ้นไป สามารถวางในตำาแหน่งหน้า กลาง หรือท้ายคำาได้
ตัวอย่างเช่น
?old พบ told, household, bold
colo*r = colour, color
manag* = manage, manages, managed, managing, manager
Wildcards (?) ใช้แทนที่ตัวอักษรหนึ่งตัวอักษร
ตัวอย่างเช่น
sm?th = smith, smyth
int??net = internet, intranet
เครื่องหมาย “...” ใช้สำาหรับการค้นหากลุ่มคำาหรือวลี หรือ ค้นตรงตามตัวที่พิมพ์
ตัวอย่างเช่น
“total quality management”
“human resource development”
เครื่องหมาย (…) ใช้เพื่อจัดกลุ่มหรือจัดลำาดับการสืบค้นก่อนหลัง
ตัวอย่างเช่น
(wom?n OR female) AND leader* AND “educational administration”

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำำกัด
8 ซอยกร๊งเทพกรีฑำ 8 แยก 8 ถนนกร๊งเทพกรีฑำ
หัวหมำก บำงกะปิ กทม. 10240
Tel: (662)7693888 Fax: (662)3795182
จัดทำาโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร
แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19 ธ.ค. 2557

