
        Citation/Abstract 
หน้าแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

1. เลือกส่งอีเมล สัง่พิมพ ์อา้งอิง ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ
บนัทึกเอกสารน้ี 

2. คลิกท่ี Related Items เพ่ือเรียกดูเอกสารท่ีมีเน้ือหา

คลา้ยคลึงกบัเอกสารน้ี 

 

 

 

 

 

 

        Create alert 
เป็นบริการท่ีช่วยผูใ้ช้จดัเก็บค าคน้ เพ่ือใช้สืบคน้เน้ือหาท่ีมี
การปรับปรุงใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมลเม่ือมี
เอกสารใหม่ตรงกบัค าคน้ท่ีเราบนัทึกไว ้

 

 

 

 

 

 

Full text-PDF 
เอกสารฉบบัเต็มรูปแบบ PDF 

1. เลือกเพ่ือส่งอีเมล พิมพ ์อา้งอิงเอกสารน้ี หรือ บนัทึกขอ้มูล 

2. เลือกเพ่ือดูเอกสารท่ีมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกบัเอกสารน้ี 

 

**การใช้เคร่ืองหมายช่วยในการสืบค้น** 
Truncation (*)  ใชล้ะตวัอกัษรตั้งแตศู่นยต์วัข้ึนไป สามารถ
 วางในต าแหน่งหนา้ กลาง หรือทา้ยค าได ้
 เช่น *old      => told, household, bold 
  colo*r   => colour, color 
  manag* => manage, manages, managed, 
   managing, manager 
Wildcards (?) ใชแ้ทนท่ีตวัอกัษรหน่ึงตวัอกัษร 
 เช่น sm?th    => smith, smyth 
  int??net => internet, intranet  
เคร่ืองหมาย “…” ใชค้น้หากลุ่มค าเพ่ือใหไ้ดต้รงตามท่ีพิมพ์
  คน้หา 
 เช่น “stem cell” => stem cell 
เคร่ืองหมาย (...) ใชเ้พ่ือจดักลุ่มหรือจดัล าดบัการสืบคน้ 
  ก่อนหลงั 
 เช่น (wom?n OR female) AND leader* AND 
  “educational administration” 
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1. เลือก Create alert 
2. กรอกขอ้มูลเพื่อ
บอกรับบริการ alert 
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การสืบค้นฐานข้อมูล 

Basic Search  
เป็นวธีิการสืบคน้ท่ีง่ายและรวดเร็ว 
ขั้นต้นการสืบค้น 

1. พิมพค์  าหรือวลี                   2. เลือกสืบคน้ในเอกสารฉบบัเตม็               
3. หรือเลือกสืบคน้เฉพาะดุษฎีนิพนธ์        4. เลือก Search 

 
 

Advanced Search 
เป็นการสืบค้นส าหรับผูท่ี้มีรายละเอียดในการสืบค้นมาก 
หรือตอ้งการจ ากดัหรือขยายการสืบคน้ใหค้รอบคลุมมากข้ึน 

ขั้นตอนการสืบค้น               5. เพ่ิมทางเลือกการสืบคน้ 

1. พิมพค์  าหรือวลี               6. ระบุระดบัปริญญา 

2. ระบุเขตขอ้มูล       7. ระบุภาษาตน้ฉบบั 

3. ระบุค าเช่ือม               8. เลือกรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ 

4. ระบุระยะเวลาท่ีตีพิมพ ์   9. เลือก Search 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Command Line Search 
เป็นการสืบคน้โดยการสร้างประโยคการสืบคน้เอง 

ขั้นตอนการสืบค้น 

1. พิมพค์  าคน้ในรูปแบบชุดค าสัง่      2. ระบุระยะเวลาท่ีตีพิมพ ์

3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลพัธ์     4. เลือก Search 

 
Browse 

เป็นการคน้หาแบบไล่เรียงตามหวัเร่ืองและท่ีตั้งของสถาบนั 

ขั้นตอนการค้นหาแบบไล่เรียง : By Subject (หัวเร่ือง) 
1. เลือกอกัษรตวัเร่ิมตน้ของสาขาวชิา     2. เลือกหวัเร่ืองท่ีสนใจ 
3. เลือกท่ี View documents เพื่อเรียกดูรายการวทิยานิพนธ์

 
 

ขั้นตอนการค้นหาแบบไล่เรียง: By Location (สถานทีต่ั้งสถาบัน) 
1. เลือกประเทศท่ีสนใจ         2. เลือกสถาบนัท่ีตอ้งการ 
3. เลือก View documents เพื่อดูวทิยานิพนธ์ 

 

         Search Results  
หน้าแสดงผลลพัธ์ 

1. เลือกเพ่ือแสดงบทคดัยอ่ (Abstract/Details) 

หรือ เอกสารฉบบัเตม็ (Full Text-PDF) 
2. หรือ เลือกจ ากดัผลลพัธ์ใหแ้คบลงจากส่วน Narrow results 
3. หรือ เลือกท่ี Search within เพื่อสืบคน้ภายในผลลพัธ์เดิม 
4. หรือ เลือกท่ี Modify search เพ่ือปรับปรุงการสืบคน้ใหม่ 
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ProQuest Dissertations & Theses Global 

เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
จากสถาบนัทางการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา 
มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านช่ือเร่ือง ซ่ึง
ให้บริการรูปแบบฉบบัเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ลา้นช่ือ ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 
1997-ปัจจุบนั  
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