ProQuest Dissertations & Theses
% แหล่งข ้อมูล
ชือ
: ProQuest Dissertations & Theses
URL
: http://search.proquest.com/autologin
%
ประเภทสิงพิมพ์ : วิทยานิพนธ์และดุษฎีนพ
ิ นธ์
ปี ทค
ี% รอบคลุม
: 1637 - ปั จจุบน
ั
: สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ตังV แต่ปี 1980 - ปั จจุบน
ั
: สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ตังV แต่ปี 1988 - ปั จจุบน
ั
: สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น ้อยกว่า 2.4 ล ้านรายการ
: Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตังV แต่ปี 1997 - ปั จจุบน
ั
รายการละไม่น ้อยกว่า 24 หน ้า

ปี ทเี% ข ้าดู Full Text : 1997 – ปั จจุบัน
รูปแบบไฟล์การแสดงผล Full Text : PDF (ตังV แต่ปี 1997 - ปี ปัจจุบัน)

ระยะเวลาทีบ
% อกรับ
: 12 เดือน
ขอบเขตสาขาทีค
% รอบคลุม
: สหสาขา (Multidisciplinary) คือ ครอบคลุมในกลุม
่
สาขาวิทยาศาสตร์ : การออกแบบและสถาปั ตยกรรม
(Architecture and Design), วิศวกรรม (Engineering),
ิ ส์และ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science), ฟิ สก
ดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy), เคมีและวัสดุศาสตร์
(Chemistry and Materials Science) และ Medicine เป็ นต ้น
สาขาสังคมศาสตร์ : บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business
and Life Science), กฏหมาย (Law), การศึกษา (Education)
เป็ นต ้น
สาขามนุษยศาสตร์ : ประวัตศ
ิ าสตร์ (History), บรรณรักษศาสตร์
(Library Science), วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) เป็ นต ้น
วิธก
ี ารค้นหา
การไล่เรียงตามประเภท
การสืบค ้น (keywords)

: 1. ไล่เรียงตามสาขาวิชา (Subject)
2. ตามทีต
% ังV ของมหาวิทยาลัย (Location)
: 1. Basic Search
2. Advanced Search

ื ค้น
เทคนิคการสบ
เครือ
% งหมายช่วยในการสืบค ้นด ้วยคําสําคัญ :
% มเพือ
1. ตัวเชือ
% สร ้างเงือ
% นไขการสืบค ้น AND, OR, NOT, NEAR/n, PRE/n
2. การค ้นหากลุม
่ คําและวลี หรือ ค ้นตรงตามตัวทีพ
% ม
ิ พ์ ให ้ใช ้เครือ
% งหมายอัญประกาศ “…” (Quotation
Marks)
ตัวอย่าง “knowledge management”, “computer assisted instruction”
3. เครือ
% งหมายช่วยในการสืบค ้น เช่น
? : ใช ้แทนทีต
% วั อักษรหนึง% ตัวอักษร วางในตําแหน่งกลางหรือท ้ายคํา เช่น
wom?n พบ woman และ women
fib??
พบ fibre และ fiber
* : ละตัวอักษรตังV แต่ศน
ู ย์ตัวอักษรเป็ นต ้นไป วางในตําแหน่งหน ้า กลาง หรือ ท ้ายคํา เช่น
?old พบ told, household, bold
colo*r พบ colour, color
manag* พบ manage, manages, managed, managing, manager และ management
4. เครือ
% งหมาย (…) ใช ้เพือ
% จัดกลุม
่ หรือลําดับสืบค ้นก่อนหลัง ProQuest จะเรียงลําดับการสืบค ้นตาม
% ม ดังนีV 1. NOT, 2. AND, 3. OR หากต ้องการเปลีย
ตัวเชือ
% นแปลงลําดับการสืบค ้นใหม่ให ้ใช ้วงเล็บ ดัง
ตัวอย่าง
เช่น (“computer assisted instruction” OR cai) AND mathematic*

% แอนด์ เซอร์วส
จัดทําโดย… แผนกสนับสนุนฝ่ ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุค
๊ โปรโมชัน
ิ จํากัด
ปรับปรุงล่าสุดเมือ
% วันที% 3 มกราคม 2556

