ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิง. พิมพ์ตอ
่ เนือ
. ง
จดหมายข่า ว และเอกสารในการประชุ มวิช าการ ทีจ
. ัดทํ า โดย ACM (Association for
. เนือ
E หาเอกสารประกอบด้ว ยข้อ มูล ทีส
Computing Machinery) ซึง
. ําคญ
ั เช่น รายการ
ั
บรรณานุกรม สาระสงเขป
article reviews และบทความฉบ ับเต็ ม ให้ขอ
้ มูลย้อนหล ังตงแต่
ัE
ปี
1985 - ปัจจุบ ัน
1. Browse Publications เป็ นการค ้นหาเอกสารแบบไล่เรียงเนือ
, หาตามประเภทสิงพิมพ์ แบ่งเป็ น
1. Browse the ACM Publications เป็ นการไล่เรียงสิงพิมพ์ภายในฐานข ้อมูล ACM และให ้บริการ
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) เช่น Journals, Transactions, Proceedings เป็ นต ้น
2. Browse the Special Interest Groups เป็ นการไล่เรียงเอกสารตามกลุม
่ หัวเรืองทีสนใจ
3. Browse the Conferences เป็ นการไล่เรียงเอกสารการประชุมวิชาการ
4. Browse the Special Collections เป็ นการไล่เรียงสิงพิมพ์ชด
ุ พิเศษ ได ้แก่
- ACM International Conference Proceeding Series เป็ นการประชุมวิชาการทีจัดโดยองค์กรอืนๆ แต่
พิมพ์เผยแพร่บนออนไลน์โดย ACM เพือลดต ้นทุนการผลิตสิงพิมพ์ทเป็
ี นตัวเล่ม
- Classic Book Series เป็ นหนังสือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทน่
ี าสนใจ ซึงได ้รับการสํารวจความ
คิดเห็นจากสมาชิกของ ACM
5. Browse the Publications by Affiliated Organizations เป็ นการไล่เรียงสิงพิมพ์จาก
สํานักพิมพ์พันธมิตร
6. Browse all literature by type เป็ นการไล่เรียงสิงพิมพ์จากฐานข ้อมูลบรรณานุกรมและ
ื ยง
สาระสังเขปทางด ้านคอมพิวเตอร์ ไม่ให ้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสํานักพิมพ์ทมี
ี ชอเสี
มากกว่า 6,000 สํานักพิมพ์ รวบรวมเนือ
, หาจากสิงพิมพ์หลายประเภท เช่น Books, Periodicals,
Proceedings, Theses, Reports เป็ นต ้น

3. Advanced Search การสืบค้นขนสู
ัE ง
เป็ นการสืบค ้นทีผู ้ใช ้สามารถจํากัด หรือขยายขอบเขตการสืบค ้น เพือได ้ผลลัพธ์ทตรงตามความต
ี
้องการมากขึน
,
ขนตอนการสื
ัE
บค้น
1. ระบุเขตข ้อมูลทีต ้องการ เช่น Title, Abstract, Review
2. พิมพ์คําหรือวลีใน Words or Phrases ตามเงือนไขทีต ้องการ
ื คคลทีปรากฏในส่วนผู ้แต่ง หรือ ผู ้ที Edit หรือ ผู ้ที Review เอกสาร
3. หรือ ระบุชอบุ
4. หรือ เลือกค ้นจากคําสําคัญ Keywords หรือ หน่วยงานทีผู ้แต่งสังกัด Affiliations
5. หรือ เลือกค ้นหาสิงพิมพ์จากชือสิงพิมพ์ ชือสํานักพิมพ์ ระยะเวลาการตีพม
ิ พ์ของเอกสาร หรือ เลือกประเภท
สิงพิมพ์ทต
ี ้องการ
6. หรือ เลือกค ้นหาเอกสารการประชุมจากผู ้สนับสนุนการประชุม สถานทีการประชุม หรือ ปี ทจั
ี ดประชุม
7. หรือ เลือกค ้นจากหมายเลข ISBN, ISSN หรือ DOI
8. หรือ เลือกค ้นจากหมวดหมู่ Computing Classification System (CCS)
9. เลือกสืบค ้นในเอกสารฉบับเต็ม สาระสังเขป หรือ บทวิจารณ์บทความ (Review)
10. คลิก Search เพือสืบค ้น
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หน้าแสดงผลล ัพธ์ Search Results
1. คลิกทีชือเรืองเพือแสดงรายละเอียดเนือ
, หา
2. เลือกดูเนือ
, หาทีเกียวข ้องกับคําค ้น
3. หรือ เลือกกรองผลลัพธ์ให ้แคบลงจากส่วน Refine your search
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2. Quick Search การสืบค้น
แบบรวดเร็ว
ขนตอนการสื
ัE
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลี และคลิกปุ่ ม
Search
2. หรือ คลิกที Advanced
Search เพือเลือกสืบค ้นขัน
, สูง
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หน้ารายละเอียดเอกสาร (Article) และ เอกสารฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF
1. คลิกเลือกแสดงเนือ
, หาทีสนใจ เช่น Abstract สาระสังเขป, References รายการอ ้างอิง, Cited by
รายการอ ้างถึง, Reviews การวิจารณ์เนือ
, หาของบทความนี, โดยเหล่าสมาชิกของ ACM เป็ นต ้น
2. ถ ้าต ้องการอ ้างอิงเอกสารนี, ให ้เลือกส่วน Export Formats
- ACM Ref เป็ นบรรณานุกรมพร ้อมใช ้งาน
- EndNote ถ่ายโอนเข ้าสูโ่ ปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
3. เลือกสังพิมพ์ (Print) หรือ บันทึก (Save) เอกสารฉบับเต็มในแถบเมนูบนหน ้าจอของโปรแกรม
Adobe Reader

คมู่ ือการใช้ฐานข้อมูล
ACM Digital Library
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เครือ
. งหมาย “…”
ต ัวอย่างเช่น

เครือ
. งหมายช่วยในการสืบค้น
ใช ้สําหรับสืบค ้นคําตัง, แต่สองคําขึน
, ไป หรือ คําค ้นในรูปแบบวลี
“information retrieval”, “management information system”

บริษทั บุ๊ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 ถนนกรุงเทพกรีฑา
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel: (662)7693888 Fax: (662)3795182
จัดทําโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร
แผนกสนับสนุนฝ่ ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ปรับปรุงครัง, ล่าสุด 19 ธ.ค. 2557

