SpringerLink
ั า ทีให้บ ริก ารเนือหาในสาขาวิช าหล ก
เป็ นสํ า น ก
ั พิม พ์ช นนํ
ั ๆ ทางด้า นวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึง สาขาทางส งั คมศาสตร์แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ อาทิเ ช่ น
Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and
Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science,
Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities,
Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental
Sciences, Engineering โดยมีเ นือหาครอบคลุม สิงพิม พ์ป ระเภทหน งั สือ วารสาร เป็นต้น
การสืบค้นฐานข้อมูล
1. การไล่เรียงรายชือสิงพิมพ์ (Browse Publication)
1. เลือกการไล่เรียงตามประเภทสิงพิมพ์ เช่น Journals หรือ Books
2. เลือกชือสิงพิมพ์ทต
ี ้องการ
ื
3. แสดงสถานะการบอกรับว่าสิงพิมพ์ชอใดบ
้างทีบอกรับและสามารถเข ้าดู Full Text
4. คลิกเลือกฉบับทีต ้องการ
5. คลิกเลือกรายการทีต ้องการ
6. หรือ เลือกไล่เรียงตามหัวเรืองทีต ้องการในส่วน Browse by Collection

2. การสืบค้น (Search)
2.1 การสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง
เป็ นการสืบค ้นจากข ้อมูลชือวารสาร
(Publication), ปี ท ี (Volume), ฉบับที
(Issue), และ เลขหน ้า (Page) เป็ นต ้น

2.2 Quick Search การสืบค้นแบบรวดเร็ว
ขนตอนการสื
ั
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลีทต
ี ้องการ แล ้วคลิก Go
2. คลิกที Advanced Search เพือเลือกการ
สืบค ้นขัน
U สูง

2.3 Advanced Search การสืบค้นขนสู
ั ง
เป็ นการสืบค ้นทีเหมาะสําหรับผู ้ทีมีข ้อมูลในการสืบค ้นมาก โดยผู ้ใช ้สามารถกําหนดรูปแบบการสืบค ้นได ้
ตามต ้องการและจํากัดขอบเขตการสืบค ้นได ้มากขึน
U
ขนตอนการสื
ั
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลี
2. เลือกเขตข ้อมูลทีต ้องการ
3. เลือกค ้นจากข ้อมูลอ ้างอิง (Citation)
4. หรือ เลือกค ้นจากหมายเลข DOI
5. ระบุชนิดสิงพิมพ์ทต
ี ้องการค ้น
6. ระบุชว่ งเวลา
7. เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์
8. คลิก Go เพือสืบค ้น

หน้าแสดงรายการผลล ัพธ์
(Search Results)
1. จํานวนรายการผลลัพธ์ทพบทั
ี
งU หมด
2. คลิกทีชือเรืองเพือเข ้าดูเอกสาร
3. หรือ เลือกจํากัดผลลัพธ์ให ้แคบลง
จากส่วน Filter These Results

คมู่ ือการใช้ฐานข้อมูล

SpringerLink
ั
สาระสงเขป
(Abstract)
1. เรียกดูบทความฉบับเต็มในรูปแบบ
PDF หรือ HTML
2. คลิกที Export Citation เพือดาวน์
โหลดข ้อมูลเข ้าสูโ่ ปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม
3. เรียกดูเอกสารทีมีเนือ
U หาคล ้ายคลึง
กับเอกสารนีU

ั มพ์ (Print) และการบ ันทึก (Save) เอกสารฉบ ับเต็ม (Full Text)
การสงพิ
รูปแบบ HTML
1. เลือกที File
2. คลิกเลือก Save as เมือต ้องการบันทึก หรือ คลิกเลือก Print เมือต ้องการสังพิมพ์
รูปแบบ PDF
1. คลิกเลือกปุ่ ม Print และ Save ในหน ้าจอของโปรแกรม Adobe Reader

บริษทั บุ๊ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
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