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http://www.acm.org/ 
                                                                     
รูปแบบการสืบคน                                   
- Quick Search 
- Advanced Search 
- Browse 
- สามารถคลิกเลือกอานเอกสารและรายงานการ

ประชุมฉบับปจจุบันไดจาก Recently loaded 
Issue and Proceeding ในหนา Homepage  

 
 
Quick Search 
         เปนวิธีการสืบคนแบบเบื้องตน โดยการใช 
คํา วลี หรือ ประโยคงายๆ 
1. คลิกเลือกแหลงขอมูล 
2. ใสคําคนหรือวลี 
3. คลิก Search 
 
 
Advanced Search 
            เปนการสืบคนที่ผูใช สามารถ จํากัด หรือ ขยาย ขอบเขตของการสืบคน เพื่อไดผลลัพธที่ตรงกับ
ความตองการมากขึ้น 
                                                                      สามารถกําหนดการสืบคนไดจาก 

1. Desired Results / Name or Affiliation/ 
Only Search in 
- must have all of the words or phrases    
หมายถึง จะพบคําคนทุกคําที่ใสในชองนี้ 
- must have any of  the words or phrases 
หมายถึงจะพบคําคนที่ใสลงไปหรือไมก็ได 
- must have none of  the words or phrases 
หมายถึง จะไมพบคําคนที่ใสลงในชองนี้ 

2. ISBN/ISSN / DOI 
Exact สืบคนเฉพาะเลข ISBN/ISSN ที่ใสเทานั้น 
Expand สืบคนเลข ISBN/ISSN เหมือนกับบาง
สวนที่ใสลงไป 

3. Published / Conference Proceeding 
Published เปนการสืบคนจากชื่อสํานักพิมพ 
Conference proceeding สืบคนจากรายงานการ
ประชุม 

4. Classification 
แบงเปน Classification ใหญได 2 Classification 
คือ Primary และ Additional ภายใน
Classification ประกอบดวย 11 หมวด  

5. Results must have accessible 
Full Text = เอกสารฉบับเต็ม 
Abstract = สาระสังเขป 
Review = เอกสารวิจารณ 

                                                                    

Browse 
เปนการสืบคนแบบไลเรียงเนื้อหาตามประเภทสิ่งพิมพแบงเปน 
Journals Magazines ไลเรียงตามชื่อนิตยสาร 
Transactions ไลเรียงตามบทความวิชาการ 
Proceedings ไลเรียงตามรายงานการประชุม 
Newsletters ไลเรียงตามจดหมายขาว 
Publications by Affiliated Organizations ไลเรียงตามสิ่ง พิมพ 
ขององคกรที่เกี่ยวของ 
Special Interest Groups (SIGs) ไลเรียงตามสิ่งพิมพเฉพาะ 
ขั้นตอนการสืบคน 
1. คลิกเลือกสิ่งพิมพที่ตองการสืบคน 
    ใสคําคนลงในชองคําคนแลวคลิกปุม “Search” 
2. หรือ คลิกเลือกชื่อสิ่งพิมพที่ตองการ 
3. ใสคําคนลงในชองวางเพื่อคนขอมูลจากวารสาร 
    ที่เลือก คลิกปุม Search หรือ เลือก Issue ที่ตองการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
Results หนาจอแสดงผลลัพธ 

Search Results สามารถเลือกแสดงบทความฉบับเต็มที่ไดโดยคลิกที่สัญลักษณ PDF ของชื่อเรื่องที่ตองการ
หรือหากตองการเรียกดูเฉพาะรายการสาระสังเขปใหคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือเลือกดูรายละเอียดที่ตองการจาก Additional 
Information 
 
 
จากหนาจอ Article ผูใชสามารถ 
1. แสดงบทความฉบับเต็มโดยคลิกที่ PDF 
2. เลือกดูเอกสารยอนหลังโดยคลิกที่ archive  
3. ดูหนาสารบัญโดยคลิกที่ table of content 
4. ดูบทความอื่นๆ ที่แตงโดยผูแตงคนนี้ 
5. คลิกเชื่อมโยงไปยังบทความอื่นๆ ที่ถูกนํามาอางอิง 
6. คลิกเชื่อมโยงไปยังบทความอื่นๆ ที่นําบทความ 
    ปจจุบันที่เปดอยูไปอางถึง 
7. คลิกเลือกดูบทความอื่นๆ ที่จัดกลุมไว 
    แบงเปน 
 Primary Classification 
 Additional Classification 
 General Terms 
 Keywords 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACM Digital Library 
เปนฐานขอมูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพตอเนื่อง จดหมายขาว หนังสือ และ

เอกสารประกอบการประชุม ที่ตีพิมพโดย ACM และสมาชิก ซึ่งประกอบดวยรายการบรรณานุกรม สาระ
สังเขป เอกสารวิจารณ และบทความฉบับเต็มใหบทความจากวารสาร และนิตยสารมากกวา 23,000 บท
ความ ตั้งแตป 1954 
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ตัวอยางแสดงแตละสวนของหนาแสดงผลลัพธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Wildcards 
*  ใชแทนตัวอักษรตั้งแต 1 ตัวอักษรขึ้นไป ชวยการสืบคนในกรณีที่ไมแนใจวาคําที่ตองการ     

               สืบคนสะกดอยางไร หรือตองการสืบคนเพื่อใหไดผลลัพธที่กวางขึ้น 
 เชน       col*r =  color หรือ colour 
             inter* =  internet, intranet, international เปนตน 

          Limit Search 
 เครื่องหมาย  -     ใชสําหรับตัดคําที่ไมตองการสืบคนออกไปโดยใสเครื่องหมาย (-) ไวหนาคําที่ไม 
                                        ตองการใหปรากฏในบทความ 
  เชน      computer –apple        จะพบคําวา computerในบทความแตจะไมพบ apple 
    “         junior college” –“private college” จะพบ junior college แตไมพบ private college 
               เครื่องหมาย +    ใชใสไวหนาคําคนที่ตองการสืบคนหรือคําที่ตองการใหปรากฏในบทความ 
                 เชน      automobile +triumph   จะตองพบ triumph ในบทความ และอาจจะพบautomobile  
                                        ดวยหรือไมก็ได   
                                        British Leyland, Porsche +race  จะตองพบ race ในบทความ และอาจจะพบ British  
                                        Leyland และ Porsche ดวยหรือไมก็ได 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

  ACM Digital Library 
                                                                       

 
 

คูมือการใชฐานขอมูล 

บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 
2220/31 รามคําแหง 36/1 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 

Tel: (662)375-2685-6, 732-1954-8 Fax: (662) 3752669 
http://www.book.co.th 


