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หน้าจอการสืบค้น
C

Search Box: กลองการสืบคน เพื่อการคนหาหัวขอ คียเวิรด และเนื้อหาอื่นๆ หรือใชคำแนะนำการสืบคน

หรือ สิ่งพิมพยอดนิยม เพื่อชวยใหการสืบคนของคุณสำเร็จไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

Dashboard: หนาจอที่ผูใชสามารถดูการสืบคนที่ไดทำไป ดูโปรเจคที่พวเขาสรางขึ้น ดูรายการที่ชื่นชอบ

และดูโฟลเดอรตางๆที่เก็บไว

Account Profile: สรางบัญชีสวนตัว เพื่อบันทึกบทความที่คุณชื่นชอบไวบนแดชบอรด นอกจากนี้

คุณยังสามารถตั้งคาผูใชแบบเฉพาะของคุณไดที่นี่อีกดวย
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หน้าจอผลลัพธ์การสืบค้น

Quick Filters: ปรับแตงผลการสืบคนของคุณ

อยางรวดเร็ว โดยเลือกจากตัวกรอง (filters)ที่ใช 

กันทั่วไป หรือเลือก “All filters” (ดูที่หนาถัดไป)

เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม 

All Filters: กรองผลการสืบคนตามประเภทของ

ทรัพยากร ตามหัวเรื่อง สิ่งพิมพ สำนักพิมพ ภาษา

พื้นที่ และอื่นๆ

General Search: นำผูใชกลับไปยังหนาจอ

เริ่มตนการสืบคน

Publications: การเรียกดูผลลัพธตามตัวอักษร

ตามฐานขอมูล และหัวเรื่องลำดับชั้น หรือใชชอง

การสืบคน เพื่อคนหาสิ่งพิมพตางๆอยางรวดเร็ว

Concept Map: คลิกเพื่อดูภาพ/กราฟฟคของ

หัวเรื่อง และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสืบคนของ

คุณ เพื่อใหคุณคนพบความสัมพันธที่อาจไมปรากฎ

ใหเห็นในทันทีจากรายการผลลัพธ ผูใชสามารถเลือก

ระหวางมุมมองแบบเรเดียล และแบบกริด เพื่อให

เหมาะกับวิธีที่พวกเขาตองการดูขอมูลที่นำเสนอ

(ขอมูลเพิ่มเติมที่หนา 4)
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หน้าจอผลลัพธ์การสืบค้น (ต่อ)

Advanced Search: คลิกเพื่อเขาสูการสืบคนขั้นสูง

ที่ซึ่งมีโครงสรางของคำที่หลากหลาย ตัวดำเนินการบูลีน

และ field codes 

Sort By: การจัดเรียงผลลัพธตามความเกี่ยวของ หรือ

วันที่

Publication Placard: หากมีสิ่งตีพิมพที่แมตช

กับการสืบคนทุกประการ ไมวาจะเปนหนังสือ นิตยสาร 

หรือ วารสาร ปายที่ดานบนของรายการผลลัพธจะ

ปรากฎ และอาจมีชอง “search this publication”

ปรากฎขึ้นดวย
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Research Starter Placard: นำเสนอลิงกเพื่อไปยัง

บทความสรุปที่เชื่อถือได (และอางอิงได) เพื่อชวยในการ

เริ่มตนเสนทางการวิจัยของคุณ

�

Tools Menu: เมนูเพื่อเขาถึงความสามารถในการ

อางอิง เพิ่มเนื้อหานั้นๆในโปรเจค การแชร และเปด 

รวมทั้งดาวนโหลดเนื้อหาฉบับเต็ม (มีอยูที่หนา Detailed

record ดวย)

Like: คลิกเพื่อกดไลค และเพิ่มผลลัพธนั้นๆไปยังรายการ

ที่คุณชื่นชอบ

Access Now: คลิกเพื่อเรียกใชรายการ หรือเลือก

ประเภทของรายการที่ตองการเปดใชงาน
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View Details: คลิกเพื่อดู detailed record ตลอดจน

การเขาถึงเครื่องมือ เชนการกด like การแชร การคัดลอก

ขอมูลอางอิง การเพิ่มในแดชบอรด และดาวนโหลดเอกสาร

หรือไฟล CSV ฉบับเต็มพรอมขอมูลอางอิง
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CONCEPT MAP

คุณสามารถจัดระเบียบ concept map ไดโดยการคลิก และลากตัวชี้ไปรอบๆ เพื่อยายหัวขอไปที่จุดตางๆของแผนผัง

คลิกที่หัวขอ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับหัวขอนั้น และคลิก Add to search หากคุณตองการเพิ่มหัวขอนั้นลงใน Search Builder

2

คุณสามารถเพิ่มหัวขอเพิ่มเติมใน Search Builder ได โดยเมื่อคุณเพิ่มหัวขอเขาไป คุณจะสามารถคลิกที่ปุม content preview
เพื่อดูตัวอยางผลการสืบคนได

3

4

เมื่อคุณเพิ่มหัวขอลงใน Search Builder เสร็จแลว ใหคลิกปุม See Full Results เพื่อดำเนินการคนหาคำตางๆของคุณใน EDS
หมายเหตุ: คุณสามารถคลิก Boolean operator ใน search Builder เพื่อเปลี่ยนแปลงได ตัวอยางเชน คลิก AND เพื่อเปลี่ยนเปน OR

Concept Map นำเสนอแนวทางในการสำรวจหัวขอ และความเชื่อมโยงระหวางหัวขอตางๆในรูปแบบ

interactive โดยวัตถุประสงคหลักของ concept map คือการชวยใหผูใชสำรวจแนวความคิดที่เกี่ยวของ

ในรูปแบบที่ปรับแตงได ทั้งนี้เพื่อการสรางคำ หรือกลุมคำเพื่อใชสืบคนใน EDS ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหผูใชไดผลลัพธที่เกี่ยวของ และมีความเฉพาะเจาะจงที่สุด
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หน้าจอ Detailed Record

หน้าจอ Dashboard

Like Item: คลิกเพื่อไลค และเพิ่มผลลัพธ

นั้นๆ ไปยังรายการที่คุณชอบ

Cite: คลิกเพื่อคัดลอก ขอมูลการอางอิง

ของบทความใน format ตางๆที่ตองการ

Add to project: คลิกเพื่อเพิ่มบทความ

นั้นๆเขาไปในโปรเจค -ซึ่งอยูในแดชบอรด

Share: คลิกเพื่อแชรลิงคเขาสูบทความนั้นๆ

ทางอีเมล

Download: คลิกเพื่อดาวนโหลดเนื้อหา

ฉบับเต็ม หรือไฟล CSV ที่มีขอมูลอางอิง

ของบทความนั้นๆ
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Projects: คลิกเพื่อรวบรวม และจัดระเบียบรายการ

เพื่อลงในโฟลเดอร โครงการวิจัยของคุณ

Liked Items: ดูรายการที่คุณกดไลคทั้งหมดในที่เดียว

Recent Searches: ดูรายการประวัติการสืบคนลาสุด

Viewed Items: ดูรายการผลลัพธที่คุณดูลาสุด

Holds & checkouts: ดูรายการ holds &

checkout ทั้งหมดในที่เดียว
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การ download จะมีใหเลือก
2 options คือ:

1. online full text
(HTML or PDF)
2. csv (metadata only)



ฟงกชั่นการอาน eBooks

ที่รายการผลลัพธ หากตองการอาน ebooks
เลมนั้นๆ ใหกดที่ Access now
แลวเลือก PDF full Text 

Like Item: คลิกเพื่อไลค และเพิ่มผลลัพธ
นั้นๆ ไปยังรายการที่คุณชอบ

Cite: คลิกเพื่อคัดลอก ขอมูลการอางอิง
ของบทความใน format ตางๆที่ตองการ

ในกรณีที่ผลการสืบคนที่ทานพบเปน eBooks ทานสามารถใชอานและใชงานฟงกชั่นตางๆไดดังนี้
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Share: คลิกเพื่อแชรลิงคเขาสูบทความนั้นๆ
ทางอีเมล

Download: คลิกเพื่อดาวนโหลดเนื้อหา
ฉบับเต็ม หรือไฟล CSV ที่มีขอมูลอางอิง
ของบทความนั้นๆ

5

Print: คลิกเพื่อการพิมพอีบุคสเลมนั้นๆ 

Table of Contents: คลิ๊กเพื่อดูสารบัญ

Search this eBook: คนหาคียเวิรด หรือขอความตางๆ
ในหนังสืออีบุคสเลมนั้นๆ  

6

7
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9

แถบรายละเอียดของฟงกชั่นที่ 2-9

Details: คลิกดูรายละเอียดของอีบุคสเลมนั้นๆ

10

ฟงกชั่นการซูมเขา ซูมออก และขยายเต็มหนาจอ11
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