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● ACM คอือะไร 

● หนา้จอหลกั (ACM Homepage) 

● การเขา้ด ูACM ตามประเภทของสิง่พมิพ ์(Browse Publications) 

● วธิกีารสบืคน้ 

● Quick Search 

● หนา้แสดงรายการผลลพัธ ์(Search Results) 

● หนา้แสดงเอกสาร (Article) 

● การพมิพ/์บนัทกึเอกสารฉบบัเต็ม (Print & Save) 

สารบญั  



 ACM Digital Library เป็นฐานขอ้มลูทางดา้น

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ จากสิง่พมิพต์อ่เนือ่ง 

จดหมายขา่ว และเอกสารในการประชุมวชิาการ  ทีจ่ดัท า

โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึง่

เนือ้หาเอกสารประกอบดว้ยขอ้มลูทีส่ าคญั เช่น รายการ

บรรณานุกรม สาระสงัเขป article reviews และบทความ

ฉบบัเต็ม ใหข้อ้มลูยอ้นหลงัต ัง้แตปี่ 1985-ปจัจบุนั 

Introduction  



● Browse Publications 

● Quick Search 

 

Search Methods  



Homepage 



เป็นการไลเ่รยีงรายชือ่ส ิง่พมิพข์อง ACM แยกออกตามประเภท เพือ่การเขา้ถงึ

บรกิารเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) ของชนดิสิง่พมิพท์ีส่ถาบนับอกรบั  เชน่ 

Journals / Transactions, Magazines, Proceedings เป็นตน้ 

Browse the ACM Publications  



Browse the ACM Publications Journals  

1. คลกิที ่List View เพือ่แสดงรายชือ่ Journals/Transactions ไลเ่รยีงตาม
ตวัอกัษร  

2. หรอื พมิพค์ าคน้เพือ่สบืคน้เฉพาะเนือ้หาภายใน Journals/Transactions 
ท ัง้หมด 

3.  คลกิทีช่ ือ่วารสารทีต่อ้งการเพือ่เลอืกดเูนือ้หาเรยีงตาม ปีที ่(Volume) และ 
ฉบบัที ่(Issue) 

 



1. เลอืกที ่Latest Issue เพือ่เรยีกดสูารบญัเนือ้หาฉบบัป จจุบนั หรอื ลา่สุด 

 2. หรอืเลอืกที ่Archive เพือ่ดเูนือ้หาฉบบัยอ้ยหลงั 

Browse the ACM Publications Journals/Transactions  



1. คลกิทีเ่ลอืกเนือ้หาจาก Section ทีไ่ดจ้ดัแบง่เนือ้หาไวต้ามหวัเรือ่ง ในแต่
ละ Section  

2. คลกิทีช่ ือ่เรือ่งเพือ่เขา้ถงึบทความทีต่อ้งการจากหนา้สารบญั 

Browse the ACM Publications Journals/Transactions  



1. คลกิเลอืกที ่SIGs  

2. คลกิที ่List View เพือ่แสดงหวัเรือ่งท ัง้หมด 

3. คลกิทีก่ลุม่หวัเรือ่งทีส่นใจ เพือ่เขา้ถงึเนือ้หาขากหวัเรือ่งทีเ่ลอืก 

Browse the Special Interest Groups 



เลอืกแสดงเนือ้หาจากหวัเรือ่งทีส่นใจ 

Browse the Special Interest Groups 



1. เลอืกรายการทีต่อ้งการจากสว่น Publication Archive 

2. คลกิชือ่ทีส่นใจ 

Browse the Special Interest Groups 



เป็นการไลเ่รยีงเอกสารการประชุมวชิาการ และเลอืกชือ่การประชุมวชิาการที่

ตอ้งการ 

Browse the Conferences 



เลอืกปีจดัการประชุมทีต่อ้งการจากสว่น Publication Archive 

Browse the Conferences 



พมิพค์ า หรอื  วล ีและคลกิรูปแวน่ขยายเพือ่สบืคน้ 

Quick Search 



Search Results 

1. แสดงจ านวนผลลพัธก์ารสบืคน้ และค าทีใ่ชส้บืคน้ 
2. แสดงวธิกีารจดัเรยีงล าดบัผลลพัธ ์แสดงการแสดงรายการตอ่หนา้จอ 
3. คลกิทีช่ ือ่เรือ่งเพือ่แสดงรายละเอยีดเนือ้หา หรอื  
4. เลอืกกรองผลลพัธใ์หแ้คบลงจากสว่น Refine your search หรอื 
5. เพิม่ค าคน้เพิม่เตมิ เพือ่กรองผลลพัธใ์หแ้คบลง 



Article 

1. แสดงรูปแบบไฟล ์Full Text ท ัง้หมด หรอื ไฟล ์PDF 2. แสดงขอ้มูล
เกีย่วกบับทความนี ้3. แสดงขอ้มูลการอา้งองิ (bibliometrics) 4. แสดง
รูปแบบไฟลบ์ทความทีใ่หบ้รกิาร 5. แสดงรายการเอกสารอา้งองิท ัง้หมด 6. 
แสดงรูปภาพประกอบของบทความนี ้7. แชรล์งิคข์องบทความนีไ้ปยงั
โปรแกรมอืน่ๆ 8. แสดงจ านวนรายการทีน่ าบทความนีไ้ปอา้งองิตอ่ 



Export Citation 

ถา้ตอ้งการอา้งองิเอกสารนี ้ใหเ้ลอืกสว่น Export Formats 
- ACM Ref เป็นบรรณานุกรมพรอ้มใชง้าน 
- EndNote ถา่ยโอนเขา้สูโ่ปรแกรมจดัการบรรณานุกรม 



Print, Save 

เลอืกส ัง่พมิพ ์(Print) หรอื บนัทกึ (Save) เอกสารฉบบัเต็ม 




