Browse

ProQuest Dissertations and Theses
เป น ฐานข อ มู ล ที่ ร วบรวมวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอกของ
สถาบัน การศึ กษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึก ษาจาก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง ประกอบไปดวยวิทยานิพนธ
มากกวา 2 ลานชื่อเรื่อง

การสืบคน
¾ Basic Search
เปนวิธีการสืบคนที่งายและรวดเร็ว โดยใสคําหรือวลี และ/หรือ ระบุชวงเวลาการตีพิมพของวิทยานิพนธ
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ขั้นตอนการสืบคน
1. พิมพคําคนลงในชองวาง
2. ระบุชวงปจาก Date Range
3. คลิกปุม Search
4. เพิ่มทางเลือกอื่นรวมในการสืบคน
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“total quality management” or TQM
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¾ Advanced Search
เปนการสืบคนที่เหมาะสําหรับผูที่มีขอมูลในการสืบคนมาก หรือตองการจํากัดหรือขยายการสืบคนให
ครอบคลุมมากขึ้น
ขั้นตอนการสืบคน
1. พิมพคําคนลงในชองวาง
2. ระบุเขตขอมูล
3. ระบุคําเชื่อมหากมีคําคนมากกวา
1 ชองคําคน
4. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธตีพิมพ
5. เพิ่มทางเลือกอื่นรวมในการสืบคน
6. คลิกปุม Search

By Location

ขั้นตอนการสืบคน
1. คลิกเลือกอักษรเริ่มตนที่ตองการ
2. คลิกเลือกสิ่งพิมพประเทศที่สนใจ
3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View
documents เพื่อเรียกดูเอกสาร
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¾ Search Results
หนาแสดงผลลัพธ
1. แสดงจํานวนผลลัพธที่พบและ
คําคนที่ใชในการสืบคน
2. คลิก Abstract เพื่อแสดง
บทคัดยอ
คลิก 24 Page Preview
เพื่อแสดงตัวอยาง 24 หนา
แรกของวิทยานิพนธ
3. ปรับปรุงการสืบคนหากได
ผลลัพธที่มากหรือนอยเกินไป
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Browse : By Location
(สถานที่ตั้ง)
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greenhouse
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หนารายละเอียดเอกสาร
(Document View)
1. สั่งพิมพ อีเมล คัดลอก URL หรือคัดลอก
ขอมูลบรรณานุกรม
2. ดูตัวอยาง 24 หนาแรก หรือสั่งซื้อ
เอกสารวิทยานิพนธ
3. คนหาเอกสารที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เชน หัวเรื่อง(Subject) เดียวกัน เปนตน
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¾ Browse
เปนการสืบคนแบบไลเรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ
Browse : By Subject (หัวเรื่อง)
1

ขั้นตอนการสืบคน
1. คลิกเลือกอักษรเริ่มตนของหัวเรื่อง
2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
3. คลิก View documents เพื่อเรียกดู
เอกสาร
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By Subject

24 Page Preview แสดงตัวอยาง 24 หนาแรก
ของวิทยานิพนธ โดย
1. คลิกหนาที่ตองการเพื่อแสดงเนื้อหา
ครั้งละหนึ่งหนา หรือ
2. คลิก Print All Preview Pages เพื่อแสดง
วิทยานิพนธทงั้ หมด 24 หนา
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Print, Email, Export
ผูใชสามารถเลือกสั่งพิมพ สง Email และ Export ผลลัพธที่ตองการได
ขั้นตอนการทํางาน
1. คลิกเลือกเอกสารที่ตองการจากหนาแสดงรายการผลลัพธ
2. คลิกแถบ My Research เพื่อดูรายการที่จัดเก็บ
3. เลือกรูปแบบการจัดการเอกสารตามความตองการ ดังนี้
- Create your bibliography สงอีเมล, พิมพ, หรือบันทึกจัดเก็บเฉพาะขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอ
ของเอกสาร
- Email marked documents อีเมลรายละเอียดขอมูลอื่นๆของเอกสารพรอมขอมูลบรรณานุกรม
- Export citations ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมเขาสูโปรแกรม EndNote, RefWork เปนตน
- Create a web page จัดเก็บคําคนและเอกสารที่เลือกไวโดยบันทึกในรูปแบบ Web page

แนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน
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ProQuest Dissertations
and Theses
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Truncation (*)
ตัวอยางเชน

ใชละตัวอักษรตั้งแตศูนยตัวขึ้นไป สามารถไวทายคําหรือระหวางคําก็ได
key*
= key, keying, keyhole, keyboard
network*
= networks, networked, networking

Wildcards (?)
ตัวอยางเชน

ใชแทนที่ตัวอักษรหนึ่งตัวอักษร
wom?n
= woman, women
int??net
= internet, intranet

เครื่องหมาย “...”
ตัวอยางเชน

ใชสําหรับสืบคนคําตั้งแตสามคําขึ้นไป หรือคําคนในรูปแบบวลี
“total quality management”
“human resource development”

โดย... จิรวัฒน พรหมพร และ ประภาศรี ฟุงศรีวิโรจน แผนกฝกอบรมฐานขอมูล
บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด ปรับปรุงครั้งลาสุด 4 ต.ค. 2550

www.myparlib.net และ www.parliament.go.th/library
โดย สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สอบถามโทร. 0 2244 1398, 0 2244 1287
**ฐานขอมูลนี้ใชเฉพาะภายในเครือขายรัฐสภา**
พิมพที่ สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

