
การคนขอมูลแบบ Basic SearchScienceDirect เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
ของ Elsevier Science ประกอบดวยวารสารดานวิทยาศาสตร
การแพทย    วิทยาศาสตรเทคโนโลยี   มนุษยศาสตรและสังคม

ตรกวา 1,200 ชื่อ  ใหขอมูล  Full Text ของวารสารตั้งแตป
.1995 – ปจจุบัน มีขั้นตอนการสืบคนดังตอไปนี้

การเขาสูฐานขอมูล

 เขาสู Home Page ของหองสมุดคณะแพทยศาสตรที่ URL 
://library.md.kku.ac.th จากนั้นคลิกเมนู eJournal คลิก

เลือก ScienceDirect

การลงทะเบียน Register

      การลงทะเบียนในฐานขอมูล ScienceDirect เพื่อให
ได username และ password  สํ าหรับใชใน My Profile และ
Alerts

                                     
     

การลงทะเบยีนตองพมิพขอมูลทกุรายการทีม่ีเครือ่งหมาย *   แลว
คลิก Done ระบบจงึจะถอืวาลงทะเบยีนไดสํ าเรจ็

ทีห่นาจอหลกัจะม ีContent area tabs ไดแก
 Home หนาจอหลกัของ ScienceDirect
 Search สํ าหรบัการสบืคนขอมูลแบบ Basic และ Advanced
 Journals สํ าหรบัสืบคนวารสารโดยเรยีงล ําดบัตามชือ่วารสาร
 Abstract Databases รายการฐานชอมูลบรรณานกุรมอืน่ ๆ
 Books  รายการหนงัสือ
 Reference Works รายการหนงัสืออางองิ
 My Profile ใชสํ าหรบัจดัการแฟมขอมูลสวนตวั
 Alerts  ใชสํ าหรบัการบนัทกึผลการคนเพือ่เกบ็ผลการคนไว และ

       ใหระบบคนค ําเดมิทีบ่นัทกึไวโดยก ําหนดระยะเวลาวาจะใหคน
       ทกุวนั ทกุสัปดาห หรอืทกุเดอืน แลวระบบจะสงผลการคนที่
        ไดใหทาง E-mail

การคนขอมูลแบบ Quick Search

พิมพคํ าคนที่ตองการลงในชอง Quick search 
แลวคลิก Go เพือ่คนหา

คลิกที่ Search   จะพบหนาตางสํ าหรับสืบคนแบบ
Basic และ Advanced

         

                                                                    

การคนแบบ Basic หรือ Advanced เลือกไดวาจะคน
จากแหลงขอมูลทั้งหมด (All sources)     คนเฉพาะวารสาร
(Journals)      คนจากฐานขอมูลบรรณานุกรม   (Abstract
Databases)   คนเฉพาะหนังสือ (Books)  หรือคนจาก search
engine “Scirus”  ที่คนขอมูลจากเว็บไซตทางดานวิทยาศาสตร
             การคนแบบ Basic พิมพคํ าคนที่ชอง Term(s) ระบุได
วาตองการใหคํ าคนนี้อยูใน field ใด หากมีคํ าคนมากกวา 1 คํ า 
เชื่อมคํ าไดโดยใช AND, OR หรือ AND NOT  นอกจากนี้ยัง
สามารถจํ ากัดใหแคบลงดวยการเลือกแหลงที่ต องการคน 
(Source)  เลือกหัวเรื่อง (Subject) เลือกชวงปพิมพที่ตองการ 
เปนตน
ศาส
ค.ศ

     
http

http://library.md.kku.ac.th/


การคนตามชื่อวารสาร

ผลการสืบคน

  การคนขอมูลแบบ Advanced search
 
 เมื่อคลิกที่ Advanced  จะปรากฏเมนูการสืบคน
ซึ่งตองสรางคํ าคนโดยใชคํ าเชื่อม AND, OR หรือ AND NOT
ตัวอยางคํ าคน
         leptospirosis and (treatment or management)

การจํ ากัดใหการสืบคนแคบลงสามารถทํ าไดเหมือน
กับ Basic search

คลิกที่ Journals  จะมีอักษรนํ า a – z และ all เพื่อ
ใหคลิกเลือกวาตองการใหแสดงชื่อวารสารที่ขึ้นตนดวยตัว
อักษรใดหรือใหแสดงทุกชื่อ เมื่อพบชื่อวารสารแลวสามารถ
คลิกดูปที่  ฉบับที่ และชื่อเรื่องของบทความที่ตองการ

                    

สัญลักษณที่พบหนาชื่อวารสารคือ      =
   สีเขียว เปนวารสารที่บอกรับ ไมตองใช Username
และ Password ในการอาน Full Text

สีขาว เปนวารสารที่ไมไดบอกรับตอง Login เขาอาน
Full Text ทุกครั้ง

สีเหลือง เปนวารสารที่สํ านักพิมพแถมให

ผลการสืบคนที่ไดจะมี 3 รูปแบบ คือ Summary Plus
จะมีบทคัดยอ โครงเรื่อง ภาพประกอบและรายการบรรณานุกรม
Full-text+Links เปนเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบText และ PDF
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF

การสั่งพิมพขอมูล
สามารถพิมพสารสนเทศที่ตองการสืบคนไดหลายวิธีคือ

คลิกที่Print Preview  แลวคลิกที่ Print Page
เพื่อเลือกหนาที่ตองการ Print
 ใชแถบสีเลือกสวนที่ตองการพิมพ แลวคลิกเมาส
ดานขวา เลือก Print

 ใชคํ าสั่ง Print ใน Browser เลือกคํ าสั่ง File, Print
และสั่งรายละเอียดการพิมพ

ขอแนะนํ าเพิ่มเติม
 เครื่องที่ใชคนตองเปน IP ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเทานั้น
 การเปดไฟล PDF ที่เครื่องตองมีโปรแกรม Acrobat Reader

มีนาคม 2547                                                      ML-11/47

การสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส
ScienceDirect

 หองสมุดคณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน

 โทรศัพท :                                           0 4336 3983
 โทรสาร :                                           0 4320 2474
 E-mail :                    library@md.kku.ac.th
 Web Site :                   http://library.md.kku.ac.th
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