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ACS Journals
์ ากสําน ักพิมพ์ The American Chemical
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสจ
Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอืน
4 ๆ ทีเ4 กีย
4 วข้อง มีวารสารให้บริการจํานวน 38
4 ข้อมูลย้อนหล ังตงแต่
รายชือ
ั=
ปี 1996 – ปัจจุบ ัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม
ั
สาระสงเขป
และเอกสารฉบ ับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

รูปแบบการสืบค้น
1. Publication A-Z ไล่เรียงรายชือ
วารสารตามลําดับตัวอักษร A-Z
2. Search การสืบค ้นด ้วยคําค ้น
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2. Advanced Search การสืบค้นขนสู
ั= ง
เป็ นการสืบค ้นทีเหมาะสําหรับผู ้ทีมีข ้อมูลในการ
สืบค ้นมาก โดยผู ้ใช ้สามารถกําหนดรูปแบบการ
สืบค ้นได ้ตามต ้องการและจํากัดขอบเขตการ
สืบค ้นได ้มากขึน
G
ขนตอนการสื
ั=
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลีในเขตข ้อมูลทีต ้องการสืบค ้น
2. คลิกที Modify Selection เพือเลือกค ้น
เฉพาะวารสารชือใดชือหนึง หรือ ค ้นชือวารสาร
ทังG หมด
3. ระบุชว่ งเวลาตีพม
ิ พ์
4. คลิก Search
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Publications A-Z
ผู ้ใช ้สามารถไล่เรียงรายชือวารสารตามลําดับตัวอักษร A-Z
1. คลิกที ACS Journals
2. คลิกที List View เพือไล่เรียงรายชือวารสารตามลําดับอักษร A-Z หรือ คลิกที CAS Section เพือเลือก
ไล่เรียงตามกลุม
่ หัวเรือง
3. คลิกเลือกรายชือวารสารทีต ้องการ
4. คลิกเลือก Article ASAP เพือดูวารสารฉบับล่วงหน ้า
คลิกเลือก Current Issue เพือดูวารสารฉบับปั จจุบัน
คลิกเลือก Most Read เพือดูบทความทีได ้รับความนิยมในการเข ้าอ่านเนือ
G หา
5. Browse By Issue เพือค ้นหาวารสารฉบับย ้อนหลัง
6. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนือ
G หาของบทความทีต ้องการ เช่น สาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม

2

3

4

1

Search Results
หน้าแสดงผลล ัพธ์
1. เลือกประเภทของเอกสาร
2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนือ
G หา
ของบทความทีต ้องการ
3. เลือกจํากัดผลลัพธ์ให ้แคบลง
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Search การสืบค้นด้วยคําค้น
1. Quick Search การสืบค้นแบบง่าย
ขนตอนการสื
ั=
บค้น
1. พิมพ์คําหรือวลี ระบุเขตข ้อมูล และคลิก
Search
2. หรือ สืบค ้นจากข ้อมูลอ ้างอิง ได ้แก่ ชือ
วารสาร ปี ท(Volume)
ี
และเลขหน ้า
3. หรือ สืบค ้นจากหมายเลข DOI
4. หรือ สืบค ้นจาก Subject Search
5. หรือ คลิกที Advanced Search เพือ
เลือกการสืบค ้นขัน
G สูง
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Abstract สาระสงเขป
1. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม ซึงมีให ้
เลือก 3 รูปแบบ ได ้แก่
- Full Text HTML เอกสารฉบับเต็ม
รูปแบบ HTML
- Hi Res PDF เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ
PDF ทีมีความละเอียดสูง
- PDF w/Links เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ
PDF ทีเนือ
G หาของเอกสาร เช่น Reference
สามารถเชือมโยงไปยังข ้อมูลภายใน
ฐานข ้อมูล ACS หรือ CrossRef, PubMed,
หรือ ChemPort ได ้
2. เลือกส่งอีเมล หรือ ถ่ายโอนข ้อมูล
บรรณานุกรมเข ้าสูโ่ ปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม
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คมู่ ือการใช้ฐานข้อมูล

ACS Journals

Hi Res PDF เอกสารฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF ทีม
4 ค
ี วามละเอียดสูง
ผู ้ใช ้สามารถเลือกสังพิมพ์ (Print) หรือ บันทึก (Save) เอกสารทีต ้องการได ้ ในแถบเมนูบนหน ้าจอ
ของโปรแกรม Adobe Reader

บริษทั บุ๊คเน็ท จํากัด
8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 ถนนกรุงเทพกรีฑา
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel: (662)7693888 Fax: (662)3795182
ต ัวอย่างเอกสารฉบ ับเต็มแบบ PDF w/Links

จัดทําโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร
แผนกสนับสนุนฝ่ ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ปรับปรุงครังG ล่าสุด 19 ธ.ค. 2557

