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● ACM คอือะไร 

● หนา้จอหลกั (ACM Homepage) 

● การเขา้ด ูACM ตามประเภทของสิง่พมิพ ์(Browse Publications) 

● วธิกีารสบืคน้ 

● Quick Search 

● Advanced Search 

● หนา้แสดงรายการผลลพัธ ์(Search Results) 

● หนา้แสดงเอกสาร (Article) 

● การพมิพ/์บนัทกึเอกสารฉบบัเต็ม (Print & Save) 

สารบญั  



 ACM Digital Library เ ป็ น ฐ านข้อ มู ล ท า งด้า น

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ จากสิง่พมิพต์อ่เนือ่ง 

จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวชิาการ  ทีจ่ดัท า

โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึง่

เนื้อหาเอกสารประกอบดว้ยขอ้มูลทีส่ าคญั เช่น รายการ

บรรณานุกรม สาระสงัเขป article reviews และบทความ

ฉบบัเต็ม ใหข้อ้มลูยอ้นหลงัต ัง้แตปี่ 1985-ปจัจบุนั 

Introduction  



● Browse Publications 

● Quick Search 

● Advanced Search 

 

Search Methods  



Homepage 



เป็นการไลเ่รยีงสิง่พมิพภ์ายในฐานขอ้มลู ACM และใหบ้รกิารเอกสารฉบบัเต็ม 

(Full Text) เชน่ Journals/Transactions, Proceedings เป็นตน้ 

Browse the ACM Publications  



Browse the ACM Publications Journals/Transactions  

1. เลอืกชือ่ Journals/Transactions จากรายชือ่ท ัง้หมด 

2. หรอื พมิพค์ าคน้เพือ่สบืคน้เฉพาะเนือ้หาภายใน Journals/Transactions 
ท ัง้หมด 

1 

2 



เลอืกเลม่และฉบบัทีต่อ้งการจากสว่น Publication Archive 

Browse the ACM Publications Journals/Transactions  



เรยีกดเูอกสารทีต่อ้งการ 

Browse the ACM Publications Journals/Transactions  



เป็นการไลเ่รยีงเอกสารตามกลุม่หวัเรือ่งทีส่นใจ 

Browse the Special Interest Groups 



เลอืกหวัเรือ่งทีส่นใจ 

Browse the Special Interest Groups 



เลอืกรายการทีต่อ้งการจากสว่น Publication Archive 

Browse the Special Interest Groups 



เป็นการไลเ่รยีงเอกสารการประชุมวชิาการ 

Browse the Conferences 



เลอืกชือ่เอกสารการประชุมวชิาการทีต่อ้งการ 

Browse the Conferences 



เลอืกปีจดัการประชุมทีต่อ้งการจากสว่น Publication Archive 

Browse the Conferences 



Browse the Special Collections 

เป็นการไลเ่รยีงสิง่พมิพชุ์ดพเิศษ ไดแ้ก ่ 
- ACM International Conference Proceeding Series เป็นการประชุมวชิาการทีจ่ดั
โดยองคก์รอืน่ๆ แตพ่มิพเ์ผยแพรบ่นออนไลนโ์ดย ACM เพือ่ลดตน้ทนุการผลติสิง่พมิพท์ี่
เป็นตวัเลม่ 
- Classical Book Series เป็นหนงัสอืทางวทิยาการคอมพวิเตอรท์ ีน่า่สนใจ ซึง่ไดร้บัการ
ส ารวจความคดิเห็นจากสมาชกิของ ACM   



เป็นการไลเ่รยีงสิง่พมิพจ์ากส านกัพมิพพ์นัธมติร 

Browse the Publications by Affiliated Organizations 



Browse all literature by type 

เป็นการไล่เร ียงสิ่งพิมพ์จากฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสงัเขปทางด้าน

คอมพวิเตอร ์ไม่ใหบ้รกิารเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) จากส านกัพมิพท์ีม่ชี ือ่เสยีง

มากกว่า 6,000 ส านกัพมิพ ์รวบรวมเนือ้หาจากสิง่พมิพห์ลายประเภท เช่น Books, 

Periodicals, Proceedings, Theses, Reports เป็นตน้ 



1. พมิพค์ าหรอืวล ีและคลกิปุ่ ม Search 

2. หรอื คลกิที ่Advanced Search เพือ่เลอืกสบืคน้ข ัน้สงู 

Quick Search 

1 

2 



Advanced Search 

1. ระบเุขตขอ้มลูทีต่อ้งการ เชน่ Title, Abstract, Review 

2. พมิพค์ าคน้ในชอ่ง all of this text (and) = ทกุค าตอ้งปรากฏอยูใ่นเอกสารเดยีวกนั 
    any of this text (or) = ค าใดค าหนึง่ หรอืทกุค า ตอ้งปรากฏอยูใ่นเอกสารเดยีวกนั      
    none of this text (not) = ค านีต้อ้งไมป่รากฏอยูใ่นเอกสารเดยีวกนั 
3. หรอื ระบชุือ่บคุคลทีป่รากฏในสว่นผูแ้ตง่ หรอื ผูท้ ี ่Edit หรอื ผูท้ ี ่Review เอกสาร 
4. หรอื เลอืกคน้จากค าส าคญั Keywords หรอื หนว่ยงานทีผู่แ้ตง่สงักดั Affiliations 

5. หรอื เลอืกคน้หาสิง่พมิพจ์ากชือ่ส ิง่พมิพ ์ชือ่ส านกัพมิพ ์ระยะเวลาการตพีมิพข์อง
เอกสาร หรอื เลอืกประเภทสิง่พมิพท์ีต่อ้งการ 
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6. หรอื เลอืกคน้หาเอกสารการประชุมจากผูส้นบัสนุนการประชุม สถานทีก่ารประชุม 
หรอื ปีทีจ่ดัประชุม 
7. หรอื เลอืกคน้จากหมายเลข ISBN, ISSN หรอื DOI 
8. หรอื เลอืกคน้จากหมวดหมู ่Computing Classification System (CCS) 
9. เลอืกสบืคน้ในเอกสารฉบบัเต็ม สาระสงัเขป หรอื บทวจิารณ์บทความ (Review) 
10. คลกิ Search เพือ่สบืคน้ 
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Advanced Search (ตอ่) 
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Search Results 

1. คลกิทีช่ ือ่เร ือ่งเพือ่แสดงรายละเอยีดเนือ้หา 
2. เลอืกดเูนือ้หาทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัค าคน้ 
3. หรอื เลอืกกรองผลลพัธใ์หแ้คบลงจากสว่น Refine your search 

1 

2 
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Article 

คลกิเลอืกแสดงเนือ้หาทีส่นใจ เชน่ Abstract สาระสงัเขป, References 
รายการอา้งองิ, Cited by รายการอา้งถงึ, Reviews การวจิารณเ์นือ้หาของ
บทความนี ้โดยเหลา่สมาชกิของ ACM เป็นตน้  



Export Citation 

ถา้ตอ้งการอา้งองิเอกสารนี ้ใหเ้ลอืกสว่น Export Formats 
- ACM Ref เป็นบรรณานกุรมพรอ้มใชง้าน 
- EndNote ถา่ยโอนเขา้สูโ่ปรแกรมจดัการบรรณานกุรม 



Print, Save 

เลอืกส ัง่พมิพ ์(Print) หรอื บนัทกึ (Save) เอกสารฉบบัเต็ม 




