SpringerLink
ั้ าทีใ่ ห้บริการเนือ
้ หาในสาขาวิชาหล ักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
เป็นสาน ักพิมพ์ชนน
ั
เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสงคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น
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
้ หาครอบคลุมสิง่ พิมพ์ประเภทหน ังสือ วารสาร เป็นต้น
โดยมีเนือ

2. การสืบค้น (Search)
2.1 Quick Search การสืบค้นแบบรวดเร็ว
1. พิมพ์คาหรือวลีทต
ี่ ้องการ แล ้วคลิก Search
2. คลิกทีร่ ป
ู
เพือ
่ เลือกการสืบค ้นขัน
้ สูง
Advanced Search

การสืบค้นฐานข้อมูล
1. การไล่เรียงตามห ัวเรือ
่ ง (Browse by discipline)
1. เลือกไล่เรียงตามหัวเรือ
่ งทีส
่ นใจ
2. เลือกประเภทสิง่ พิมพ์ เช่น Journal
่ สิง่ พิมพ์ทต
3. เลือกชือ
ี่ ้องการ
4. เลือกแสดงฉบับทีม
่ ใี ห ้บริการทัง้ หมด
5. หรือ เลือกสืบค ้นภายในวารสารนี้
6. คลิกเลือกรายการทีต
่ ้องการ
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2.2 Advanced Search การสืบค้นขนสู
ั้ ง
เป็ นการสืบค ้นทีเ่ หมาะสาหรับผู ้ทีม
่ ข
ี ้อมูลในการ
สืบค ้นมาก โดยผู ้ใช ้สามารถกาหนดรูปแบบการ
สืบค ้นได ้ตามต ้องการและจากัดขอบเขตการ
สืบค ้นได ้มากขึน
้
ขนตอนการสื
ั้
บค้น
1. พิมพ์คาหรือวลีตามเงือ
่ นไขทีต
่ ้องการ
่ เรือ
่ ผู ้แต่ง
2. เลือกค ้นในส่วนชือ
่ งหรือชือ
3. ระบุชว่ งระยะเวลาตีพม
ิ พ์
4. คลิก Search
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หน้าแสดงรายการผลล ัพธ์ (Search Results)
ื่ เรือ
1. จานวนรายการผลลัพธ์ทพ
ี่ บทัง้ หมด
2. คลิกทีช
่ อ
่ งเพือ
่ เข ้าดูเอกสาร
3. หรือ เลือกจากัดผลลัพธ์ให ้แคบลงจากส่วน Refine Your Search
5
1
3
2
6

4

2

ั
สาระสงเขป
(Abstract)
1. เรียกดูบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML
2. คลิกที่ Export citations เพือ
่ ดาวน์โหลดข ้อมูลเข ้าสูโ่ ปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
3. คลิกที่ Select Download เพือ
่ เลือกรูปแบบทีต
่ ้องการดาวน์โหลดข ้อมูล
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คมู่ ือการใช้ฐานข้อมูล

SpringerLink
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การสง่ ั พิมพ์ (Print) และการบ ันทึก (Save) เอกสารฉบ ับเต็ม (Full Text) รูปแบบ PDF
คลิกเลือกปุ่ ม Print และ Save ในหน ้าจอของโปรแกรม Adobe Reader

บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 ถนนกรุงเทพกรีฑา
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
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