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Quick search ป้อนค าคน้ลงในชอ่ง Search all journals ที่
อยู่ขวาสุดของแถบเมนูดา้นบน หรือ ในชอ่งรบัค าคน้ที่ปรากฏ
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จากภาพ มีส่วนประกอบดงันี้ 
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ใหก้ าหนด Format: Citation Only / Citaion & Abstract 
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บรรณานุกรมไปยงั EndNote (Mac & Win) ดงัภาพดา้นล่าง 
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ค าคน้ 

 

Browse Journals 
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Impact Factor และ Ranking ดงัภาพดา้นล่าง 
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ก่อนการตีพิมพ)์ หรือ All Issues (บทความทัง้หมดของ
วารสารนีแ้ยกรายฉบบั) ได ้
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ดงัภาพดา้นล่าง 
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