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เปนฐานขอมูลดรรชนีวารสารครอบคลุม

ทุกสาขาวิชา เนนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทความมากกวา
7,466,000 บทความ จากวารสารมากกวา 2000 ชื่อเรื่อง ใหขอมูล
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) และบทคัดยอ (Abstract) สําหรับขอมูล
เอกสารฉบับเต็ม ดูไดตั้งแตป 1995 จัดทําโดย Elsevier B.V.

การสืบคน
1. ไปทีเ่ ว็บไซต

www.sciencedirect.com

จะปรากฏหนาจอ

2. ตองการใชบริการ ALERT ไดแก Search Alerts, Volume/Issue Alerts,
Citation Alerts และบริการ Save Search ใหคลิก Register เพื่อ
ขอ User Name และ Password โดยการกรอกแบบฟอรม ไดแก
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล e-mail address, password อยางนอย
5 ตัวอักษร แตไมเกิน 20 ตัวอักษร และอื่นๆ แลวคลิก Done จะ
ปรากฏ User name ที่ระบบตั้งให (โดยเอาชือ่ และนามสกุลมารวมกัน)
3. จากนั้นใหใส User name และPassword ในชองหลังRegister ซึ่ง
อยูสวนบนขวาของหนาจอ แลวคลิก Go หากไมตองการใชบริการ
Alert และ Save Search ใหขามไปขอ 4
4. ตองการคนบทความ ใหคลิก ที่ Search ดูรูปขอ 1 จะปรากฏหนาจอ
Basic Search

- ใสคําคนในชอง Term (s) โดยระบุเขตขอมูลที่ตองการคน เชน
Abstract, Title, Keywords, Authors, Journal Name, Fulltext เปนตน
- ใช Boolean Operator ไดแก AND, OR และ AND NOT
- เลือก Subject ที่ตองการคน เชน All Sciences,
Agricultural and Biological Sciences เปนตน
- เลือกปที่ตองการคน โดยจะเลือกคนจากทุกป (All years) หรือ
ระบุชวงป เชน 2001-present หรือ จะคนเฉพาะปใดปหนึ่ง
เชน คนเฉพาะป 2001 ใหเลือกป 2001 to 2001
- คลิก Search
5. ตองการคนแบบ Advanced Search ใหคลิก ที่ Advanced
ในรูปขอ 4 จะปรากฏหนาจอเชนเดียวกับ Basic Search แตสามารถ
ใสคําคนในชอง Term (s) ไดไมจํากัดจํานวนคําคนตามตองการได

- ใสคําคนในชอง Term (s)
kidney disease OR renal failure
mri OR magnetic resonance imaging

- การคนชือ่ ผูแตง
smith W/1 r
ผลลัพธ R Smith; Smith, R
rj smith ผลลัพธ RJ Smith ไม R. J. Smith or R J Smith
raymond W/3 smith ผลลัพธ Raymond Smith, Raymond
J. Smith, Raymond J.A. Smith, etc.
r! smith ผลลัพธ R. Smith, Ray smith, Raymond smith, etc.
smith W/3 r! ผลลัพธ แสดงทุกชื่อในตัวอยางที่กลาวมาแลว
- การใชคําพหูพจน
city
ผลลัพธ city, cities, city’s, cities
( คําที่ลงทาย –us or –is หรือ irregular plural forms ใหใช OR
เนื่องจากจะไมคน คําที่เปนพหูพจน ) ตัวอยาง
bonus
ผลลัพธ จะไมแสดง bonuses
child
ผลลัพธ จะไมแสดง children
- การพิมพใชตัวพิมพใหญหรือเล็ก ไดผลลัพธเชนเดียวกัน
- ไมใชคําดังตอไปนี้ เปนคําคน เชน
Article
ไดแก a, an, the, etc.
Personal pronouns ไดแก he, she, we, they, etc.
Verb
ไดแก be, is, was, etc.
Conjuntions
ไดแก as, because, if, when, etc.
- การใชคําเชื่อมบูลนี (Boolean Connectors)
AND
- lesion AND pancreatic
profit loss
= profit and loss
OR
- kidney OR renal
AND NOT
- tumor AND NOT malignant
- Proximity connectors ใช W/nn (nn = 1-255)
คนคําในวลีเดียวกัน
ใหใช W/3, W/4, W/5
คนคําในประโยคเดียวกัน
ใหใช W/15
คนคําในยอหนาเดียวกัน
ใหใช W/50
- การใชวงเล็บ จะมีผลใหคนเรื่องที่อยูในวงเล็บกอน
(genes OR chromosomes W/5 splicing) OR cloning
- Wildcard charactors (!, *, **)
behav! - behave, behavior, behaviour, behavioural, etc.
wom*n - woman, women

bernst**n - bernstien, bernstein, etc.
transplant** - transplant, transplanted, transplantee
- Field searching ใหใส field ที่ตอ งการคนและใหใสคําที่ตองการ
คนไวในวงเล็บ ตัวอยาง
keywords (neurotoxin)
Title-Abstr-Key (nanotechnology)
Authors (Joseph Wang)
Journal-Name (Engineering Management International)

6. กรณีที่ตองการคนจากชื่อวารสาร ให คลิก Journals ดูรูปขอ 1
แลวเลือกอักษรตัวแรกของวารสาร หรือจะพิมพชื่อวารสารในชอง
Search for a Journal or Book Title: หรือ หากต อ งการ
ดูรายชื่อวารสารในแตละสาขาวิชา ใหเลือกสาขาวิชาในชอง Select
All Journals and Book Series, Favorites, or a Subject:

การแสดงผลการสืบคน

การบันทึกผลการสืบคน
1. การบันทึกผลแบบบรรณานุกรมและบทคัดยอ ที่หนาแสดงผล
แบบบรรณานุกรมใหคลิก Export Citations แลวเลือกรายการ
ที่ตองการ รูปแบบการแสดงผล และ File Format ควรเลือก
RIS format แลวคลิก export จะมี block Save as ใหใสชื่อ
file และนามสกุล .doc แลวคลิก Save
2. การบันทึกผลแบบเอกสารฉบับเต็ม
2.1 ที่ ห น า แสดงผลแบบบรรณานุกรม ใหใชเมาสชี้ท่รี ูปแบบ
การแสดงผลที่ตองการ แลวคลิกเมาสขวา เลือก Save Target As
จะมี Block Save As ใหเลือกวาจะให save ขอมูลไวที่ใด แลว
ตั้งชื่อ file คลิก Save
2.2 ที่หนาแสดงผลฉบับเต็มแบบ Full Text+Links ใหไปที่
เมนู file แลวเลือก save as จะมี block Save Web Page ให
เลือกวาจะให save ขอมูลไวที่ใด แลวตั้งชื่อ file นามสกุล .html
คลิก Save หรือ ที่หนาแสดงผลฉบับเต็มแบบ PDF ใหคลิก
ที่ไอคอน save ที่เปนรูป diskette แตใสนามสกุล .pdf ก็ได
เชนเดียวกัน

การสืบคนฐานขอมูล
www.sciencedirect.com

สงผลการสืบคนแบบบรรณานุกรม/บทคัดยอทาง e-mail ได
โดยคลิกที่ e-mail articles
1. สั่งเรียงผลการสืบคน โดยคลิกที่ Sort By และเลือกรูปแบบการ
แสดงผล โดยคลิกที่ Partial Abstracts หรือ Full Abstracts
หากตองการสืบคนตอเนื่องจากผลการสืบคนที่ได ใหใสคําคน
ในชอง Search Within Results
2. รายการบรรณานุ ก รมแต ล ะรายการจะให ขอ มู ล ชื่อ บทความ
ชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่ เดือน ป หนา และ ชื่อผูเขียนบทความ
3. รูปแบบการแสดงผล ไดแก SummaryPlus บทคัดยอ (Abstract)
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ Full Text+Links และ PDF ตองการ
ดูผลแบบใด ใหคลิกที่รูปแบบการแสดงผลนั้น
4. กรณีคลิกเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม แลวแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ
Full Text+Links หากตองการดูเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ใหคลิก
ที่ block ขวามือ ที่รูปแบบ PDF

การพิมพผลการสืบคน
1. ที่ ห น า แสดงผลแบบบรรณานุกรม ใหใชเมาสชี้ที่รูปแบบ
การพิมพผลที่ตองการ แลวคลิกเมาสขวา เลือก Print Target
2.การพิมพผลจากหนาแสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML
และ PDF ใหไปที่เมนู file เลือก print คลิก OK หรือ คลิก
ที่ไอคอน Print ที่เปนรูป printer ก็ได

การออกจากโปรแกรม
1. คลิก File แลวเลือก Close
**ทุกครั้งที่ใส Username/Password เมื่อเลิกใชใหคลิก Logout ดวย**

จัดทําโดย
จุฑาทิพย โอสนานนท
หองสมุดศูนยรังสิต
chutatip@tu.ac.th
โทร. 0-2564-4444 ตอ 1170-1
มีนาคม 2549

