ProQuest Dissertations & Theses Full Text
เป็นฐานข้อมูลทีร" วบรวมวิท ยานิพนธ์ระด ับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบ ัน
ื" เสียงในประเทศสหร ัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบ ันการศึกษา
ทางการศึกษาทีม
" ช
ี อ
จากทวีป ยุ โ รป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริก า มากกว่ า 1,700 แห่ ง ประกอบด้ว ย
" เรือ
วิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชือ
" ง ซึง" ให้บริการรูปแบบฉบ ับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4
" ย้อนหล ังตงแต่
ล้านชือ
ัM
ปี 1997 – ปัจจุบ ัน
การสืบค้นฐานข้อมูล
Basic Search
เป็ นวิธก
ี ารสืบค ้นทีง่ายและรวดเร็ว
ขนตอนการสื
ัM
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลี
2. เลือกสืบค ้นในเอกสารฉบับเต็ม
3. คลิก Search

Browse: By Subject (ห ัวเรือ
" ง)
ขนตอนการสื
ัM
บค้น
1. คลิกเลือกอักษรเริมต ้นของหัวเรือง
2. หรือ คลิกเลือกหัวเรืองทีสนใจ
3. คลิกที View documents เพือ
เรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรืองนัน
#

Browse: By Location (สถานทีต
" งัM
สถาบ ัน)
ขนตอนการสื
ัM
บค้น
1. คลิกเลือกประเทศทีสนใจ
2. หรือ คลิกเลือกสถาบันทีต ้องการ
3. คลิกที View documents เพือเรียกดู
รายการวิทยานิพนธ์ในประเทศนัน
#
Advanced Search
เป็ นการสืบค ้นทีเหมาะสําหรับผู ้ทีมี
ข ้อมูลรายละเอียดในการสืบค ้นมาก
หรือต ้องการจํากัดหรือขยายการ
สืบค ้นให ้ครอบคลุมมากขึน
#
ขนตอนการสื
ัM
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลี
2. ระบุเขตข ้อมูล
3. ระบุคําเชือม
4. ระบุระยะเวลาทีตีพม
ิ พ์
5. เพิมทางเลือกการสืบค ้น
6. ระบุระดับปริญญา
7. ระบุภาษาต ้นฉบับ
8. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์
9. คลิก Search

Command Line Search
เป็ นการสืบค ้นโดยการสร ้างประโยค
การสืบค ้นเอง
ขนตอนการสื
ัM
บค้น
1. พิมพ์คําค ้นในรูปแบบชุดคําสัง
2. ระบุระยะเวลาทีตีพม
ิ พ์
3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์
4. คลิก Search

Browse
เป็ นการค ้นหาแบบไล่เรียงตามหัวเรือง
และสถานทีตัง# ของสถาบัน

Search Results หน้าแสดงผลล ัพธ์
1. คลิกเพือแสดงบทคัดย่อ
(Citation/Abstract) หรือ เอกสารฉบับ
เต็ม (Full text-PDF)
2. เลือกจํากัดผลลัพธ์ให ้แคบลงจาก
ส่วน Narrow results by
3. หรือ คลิกที Search within เพือ
สืบค ้นภายในผลลัพธ์เดิม
4. หรือ คลิกที Modify search เพือ
ปรับปรุงการสืบค ้นใหม่

Citation/Abstract หน้าแสดง
รายละเอียดทางบรรณานุกรมและ
ั
สาระสงเขป
1. เลือกส่งอีเมล สังพิมพ์ อ ้างอิง ถ่าย
โอนบรรณานุกรม หรือ บันทึกเอกสารนี#
2. คลิกที See similar items เพือ
เรียกดูเอกสารทีมีเนือ
# หาคล ้ายคลึงกับ
เอกสารนี#

Full text-PDF เอกสารฉบ ับเต็ มรูปแบบ PDF
ผู ้ใช ้สามารถเลือกสังพิมพ์ (Print) หรือ บันทึก (Save) เอกสารทีต ้องการได ้

คมู่ ือการใช้ฐานข้อมูล
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Create alert เป็ นบริการทีช่วยผู ้ใช ้ในการจัดเก็บคําค ้นเพือใช ้สืบค ้นเนือ
# หาทีมีการปรับปรุงใหม่ในอนาคต
และแจ ้งเตือนทางอีเมลเมือมีเอกสารใหม่ทพบจากคํ
ี
าค ้นนัน
#
1. คลิกปุ่ ม Create alert
2. กรอกข ้อมูลเพือบอกรับบริการ alert

Truncation (*) ใช ้ละตัวอักษรตัง# แต่ศน
ู ย์ตัวขึน
# ไป สามารถวางในตําแหน่งหน ้า กลาง หรือท ้ายคําได ้
ตัวอย่างเช่น
?old พบ told, household, bold
colo*r = colour, color
manag* = manage, manages, managed, managing, manager
Wildcards (?) ใช ้แทนทีตัวอักษรหนึงตัวอักษร
ตัวอย่างเช่น
sm?th = smith, smyth
int??net = internet, intranet
เครือ
" งหมาย “...” ใช ้สําหรับการค ้นหากลุม
่ คําหรือวลี หรือ ค ้นตรงตามตัวทีพิมพ์
ตัวอย่างเช่น
“total quality management”
“human resource development”
เครือ
" งหมาย (…) ใช ้เพือจัดกลุม
่ หรือจัดลําดับการสืบค ้นก่อนหลัง
ตัวอย่างเช่น
(wom?n OR female) AND leader* AND “educational administration”
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