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เลขท่ี....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

   รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอัมพร ขาวบาง                     ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์                ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ                ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
วันเดือนปี : 23-24 กุมภาพันธ์ 2558                 เวลา : 09.0 0-16.00 น. 
ช่ือหลักสูตร : อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย  
                 ประจ าปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานท่ีจัด :  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
หน่วยงานผู้จัด : ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ค่าใช้จ่าย                   ไม่มี     มี  จ านวน - บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้  งบอื่นๆ (ระบ)ุ............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไม่มี 
 
สรุปสาระส าคัญ 
       เนื้อหาการอบรมครอบคลุมเรื่องการก าหนดค าค้นและการสืบค้นฐานข้อมูลแต่ละฐาน โดยฐานข้อมูลออนไลน์ของ Book 
Promotion ประกอบด้วยฐานข้อมูล Proquest Dissertation&Theses Global / ABI/INFORM Complete, ACM Digital 
Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Web of Science, ACS เนื้อหาการอบรมแต่ละหัวข้อสรุปได้ดังนี้ 
 
การก าหนดค าค้นและการสืบค้นฐานข้อมูลโดยรวม 
  1. หาค าส าคัญจากโจทย์ พร้อมค้นหาค าภาษาอังกฤษ 
  2. ก าหนดเง่ือนไขค าค้น 
     ตัวอย่าง 
    1) ต้องการบทความหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับจิตส านึกสาธารณะ เน้นเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
               ค าส าคัญจากโจทย์ ได้แก่ จิตส านึกสาธารณะ  
   ค าภาษาอังกฤษ ได้แก่ public mind / public service / public consciousness 
       เงื่อนไขค าค้น ได้แก่ “public mind” OR “public service” OR “public consciousness” 
              ส าหรับสาขาวิชานั้น ไปจ ากัดผลท่ี Subject หลังจากพบผลการสืบค้นท่ีฐานข้อมูลออนไลน์  
   
 
 
 

http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/abicomplete
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
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    2) ต้องการค้นหางานวิจัยเรื่องการส่ือสารการตลาดโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านส่ือสังคมออนไลน์เช่น Facebook 
Twitter เป็นต้น ในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องด่ืม โดยต้องการข้อมูลในสาขาการส่ือสาร และข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน10ปี 
     ค าส าคัญจากโจทย์และค าภาษาอังกฤษ ได้แก่  
     การส่ือสารการตลาด marketing communication 
     อินเตอร์เน็ต internet 
     ส่ือสังคมออนไลน์ social media 
     อาหารและเครื่องด่ืม food and beverage 
    เงื่อนไขค าค้น ได้แก่ “Marketing Communication” AND (internet OR “social media”)  
     AND “food and beverage”           
     ส าหรับสาขาวิชาและช่วงปีนั้น ไปจ ากัดผลท่ี Subject และ Publication Date หลังจาก 
     พบผลการสืบค้นท่ีฐานข้อมูลออนไลน์  
 
     >> แนวทางการค้นหาค าภาษาอังกฤษ หรือตรวจสอบในกรณีไม่แน่ใจว่าค าภาษาอังกฤษที่ใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ 
             1) ค้นหาจาก Google โดยการพิมพ์ค าภาษาไทยที่ต้องการ เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมาย * เว้นวรรค แล้วตามด้วยค า
ภาษาอังกฤษที่ต้องการตรวจสอบโดยอาจจะพิมพ์เฉพาะค าแรก หรือทั้งกลุ่มค าก็ได้ จากน้ันดู้ที่ผลการสืบค้นว่าค าภาษาอังกฤษที่ใช้ส่วนใหญ่คือค าว่า
อะไร ตัวอย่างการพิมพ์เพ่ือค้นหาค าภาษาอังกฤษจาก Google เช่น 
           จิตส านึกสาธารณะ/*/public  
          จิตส านึกสาธารณะ/*/”public service” 
            “จิตส านึกสาธารณะ/*/public” ให้ 2 ค าน้ี อยู่ติดกันโดยเว้นไป 1 ค า 

        หมายเหตุ: เครื่องหมาย * ส าหรับ Google หมายถึงการแทนค า 1 ค า (ถ้าใช้ในการสืบค้นของฐานข้อมูลต่างๆ จะหมายถึง 
                                     การแทน 1 ตัวอักษร) 
        2) จาก Dictionary : Lexitron (www.thaitux.info/dict) 
 

          3. น าค าค้นที่ได้ไปใช้ค้นในฐานข้อมูลทีต้่องการ  
  4. จ ากัดผลการสืบค้นตามต้องการ เช่น สาขา / ปีพิมพ์ / ประเภททรัพยากร / Peer reviewed / Fulltext 
     5. วิเคราะห์ผลลัพท์ เพื่อดูว่าควรจะอ่านรายการใดก่อน โดยจัดเรียงผลตาม Relevance ซึ่งเป็นการเรียงตามความ
เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจัดเรียงตามความหนาแน่นของค าค้นนั่นเอง เช่น บทความนั้นมีค าในเนื้อหาท้ังหมด 100 ค า 
โดยมีค าท่ีใช้ค้นจ านวน 10 ค า ความหนาแน่นของค าค้นจึงคิดเป็น 10% โดยส่วนใหญ่แล้วการแสดงผลท่ีมีความเกี่ยวเนื่องจริงๆ 
มักจะไม่เกิน 50 รายการแรก นอกจากนี้อาจจะจัดเรียงผลตามปีพิมพ์ โดยเฉพาะในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีต้องดู
เอกสารที่เป็นปัจจุบัน 
  6. พิมพ์ผล / บันทึก / อีเมล ผลการสืบค้น หรือในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนผู้ใช้จะสามารถจัดเก็บผลการค้น บันทึกค าค้น 
หรือใช้บริการแจ้งเตือนได้ 
 
       Tip กรณีต้องการสืบค้นบทความวารสารที่ไม่รู้ฐานข้อมูล สามารถสืบค้นได้ท่ี Crossref (search.crossref.org) หรือท่ี Google 
Scholar (https://scholar.google.co.th/)  
 
 
 
 
 
 

http://www.thaitux.info/dict
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การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  
  1. บริการและวิธีการสืบค้นหลักๆ ของฐานข้อมูลยังเหมือนเดิม ยกเว้นฐานข้อมูล IEL ที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าจอและ
ปรับย้ายปุ่มการใช้งาน รวมถึงเพิ่มลูกเล่นเข้ามามากข้ึน และในฐานข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงมีบริการทางเลือกเช่นเดิม คือ 1) การ
ลงทะเบียนผู้ใช้เพื่อใช้บริการจัดเก็บผลการค้น บันทึกค าค้น/เงื่อนไขการค้น (เก็บได้ 50 รายการล่าสุด) และใช้บริการแจ้งเตือน (แต่ใช้
นอกเครือข่ายไม่ได้) 2) บริการเข้าใช้ทาง Mobile Device (ACM และ SprinkerLink มีบริการให้ดาวน์โหลด Application ส าหรับ 
IOS ฟรี) และ 3) รหัสให้เข้าใช้นอกเครือข่ายโดยให้ติดต่อขอจากบรรณารักษ์ (ส าหรับของส านักหอสมุดกลาง มศว นั้น ตามท่ีเคยได้
ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ในปีก่อนๆ แต่เนื่องจากตอนนี้ห้องสมุดมีบริการ CLVPN แล้ว จึงได้น าตัดข้อมูลส่วนนี้ออกค าอธิบายแต่ละ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่รหัสดังกล่าวยังอยู่ในแฟ้มบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบค าถามฯ สามารถให้บริการแก่
ผู้ใช้ได้ในกรณีท่ีเครือข่ายมีปัญหา) 
 
  2. การสืบค้นโดยรวม ในปีนี้มีการแนะน าทางเลือกใหม่ของแต่ละฐานข้อมูล (ยกเว้น ACS) ส าหรับการสืบค้นท่ีซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น แต่ไม่ต้องพิมพ์เงื่อนไขเอง คือ “Combine Search” ซึ่งเป็นการน าค าค้นหรือเงื่อนไขการสืบค้นต่างๆ ท่ีเก็บไว้ใน Search 
History มาเช่ือมกันอีกครั้งโดยใช้ AND OR NOT เพื่อผลการสืบค้นท่ีซับซ้อนหรือละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลจะมีเครื่องมือ
หรือเมนูท่ีแตกต่างกันไปในการอ านวยความสะดวกส าหรับการสืบค้นในแบบนี้ ท้ังนี้การใช้ทางเลือกนี้ได้ จะต้องลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน 
มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้บริการ Search History ได้ (ยกเว้น Web of Science) ฐานข้อมูลท่ีให้บริการทางเลือกนี้ ได้แก่ Proquest 
Dissertation&Theses Global และ ABI/INFORM Complete,  IEEE/IET Electronic Library (IEL), Web of Science 
 
  3. สรุปการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์แต่ละฐาน ได้แก่  
   3.1 ฐานข้อมูล Proquest Dissertation&Theses Global และ ABI/INFORM Complete  
    ภาพรวมในการสืบค้นเหมือนเดิม ในการสืบค้นจะใช้ platform รวมก็ได้ (search.proquest.com) หรือจะใช้ 
platform แยก Proquest Dissertation&Theses Global (search.proquest.com/pqdtglobal) ABI/INFORM Complete 
(search.proquest.com/abicomplete) 
                    Trade Journals คือ วารสารทางวิชาชีพเพื่อเป็นความรู้ แนวทางในการท างาน เช่น วารสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ 
เนื้อหาก็จะเกี่ยวกับการใช้กล้อง การถ่ายภาพยนตร์ เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์ตอนกลางคืน ไม่ใช่เนื้อหาท่ีว่าด้วยมีภาพยนตร์ใดบ้างท่ี
จะออกฉาย ใครเป็นนักแสดงหรือผู้ก ากับ 
 
    3.2 ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
     3.2.1 สืบค้นบรรณานุกรมและบทคัดย่อได้ฟรี แต่ถ้าจะดูเอกสารฉบับเต็มจะต้องเป็นสมาชิก (หากอยู่ในเครือข่ายจะ
ปรากฏช่ือมหาวิทยาลัยอยู่ด้านบน) หรือลงทะเบียนครั้งแรกในเครือข่าย 
     3.2.2 เอกสารฉบับเต็มดูได้ไม่จ ากัดปี 
     3.2.3 Platform และการสืบค้นเหมือนเดิม เพิ่มบริการเข้าใช้โดยการใช้ Application ส าหรับ Mobile Device 
     3.2.4 มีบริการ “The Encyclopedia of Computer Science” ท่ีหน้าแรกของฐาน โดยแสดงผลท้ังในรูป HTML 
และ PDF 
     3.2.5 ไม่มี Cite หรือการเขียนบรรณานุกรมส าเร็จรูปเหมือนฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ต้องน ามาเขียนเอง หรือถ้าไม่
ต้องการเขียนเอง สามารถไปหาได้ท่ี search.crossref.org โดยน าเลข doi ของบทความนั้นไปสืบค้น เมื่อแสดงผลการสืบค้นแล้ว ก็
สามารถเลือกรูปแบบการ Cite ท่ีต้องการได้ 
             3.2.6 หากต้องการระบุเงื่อนไขค าค้น AND OR NOT จะต้องก าหนดใน Advanced Search โดยจะมีช่องให้ใส่
ค าค้นตามเงื่อนไขท่ีต้องการ ท้ังนี้ในแต่ละช่องไม่ต้องพิมพ์ค า AND OR NOTเข้าไป เพราะให้เลือกช่องอยู่แล้วแต่ใช้วิธีการเว้นวรรค
แทน  

http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/abicomplete
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/abicomplete
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/abicomplete
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               3.3 ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)  
     3.3.1 เอกสารฉบับเต็ม ถ้าเป็นเอกสารการประชุมจะไม่จ ากัดปี 
     3.3.2 สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ครั้งแรกที่ใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนครั้งแรกภายในเครือข่าย และหาก
ลงทะเบียนผู้ใช้นอกจากจะจัดเก็บผลการค้น บันทึกค าค้น และใช้บริการแจ้งเตือนแล้ว ยังสามารถต้ังค่าการแสดงผลตามต้องการได้ท่ี 
Preference ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู My Setting ด้วย 
     3.3.3 หน้าจอใหม่ท่ีปรับเปล่ียน และเพิ่มปุ่มเมนูต่างๆ เข้ามาเพื่อการใช้งานท่ีง่ายข้ึน 
เช่น มีเมนู What can I Access ? ส าหรับตรวจสอบว่าดูอะไรดูได้บ้างในเครือข่าย เมนู My Setting ส าหรับสมาชิกในการตั้งค่าการ
แสดงผลการสืบค้น และเมนูส าหรับสืบค้นอื่น ได้แก่ 
       1) Browse by topic 
      2) Basic Search Author search Publication 
      3) Advanced search มีช่องให้ใส่ค าค้น 
      4) Other Search Options คือ ทางเลือกในการสืบค้นอื่นๆ เช่น Citation Search การสืบค้นจากดัชนี
วารสาร เช่น ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี 
           IEL: Browse 

 
 

 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
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              หากสืบค้นแต่ละวารสารจะให้ข้อมูลค่า Impact factor : ค่าเฉล่ียจ านวนครั้งต่อบทความท่ีมีการน าไปอ้างถึง (บทความ
อ้างบทความ และอยู่ในสาขาเดียวกัน) เช่น มีค่า 3.167 หมายถึงวารสารนี้มีบทความถูกวารสารอื่นน าไปอ้างถึงเฉล่ียบทความละ 3 
ครั้งใน 2 ปี  ส่วนอีก 2 ค่า คือ Eigenfactor และ Article Influence Score นั้นเป็นค่าการถูกอ้างอิงโดยส่ิงพิมพ์ใดก็ได้ ข้ามสาขาก็
ได้ 
    Aims&Scope : วารสารนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไร โดยเมื่อคลิดเข้ามาจะมีเมนูย่อยให้เลือกตามความต้องการ เช่น 
Popular ไล่ดูจากบทความท่ีมีเป็นท่ีนิยม Early Access บทความท่ีมีให้เข้าถึงก่อนท่ีจะลงตีพิมพ์ About Journal รายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับวารสาร รวมถึงค่า Impact Factor ด้วย   
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                หน้าแสดงผลแต่ละบทความ จะมีเมนูย่อยๆ ให้เลือกหลายเมนู เช่น References,  Cited By,  Metrics 

 
 
             เอกสารฉบับเต็มในรูป HTML จะมีปุ่มเมนูต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้มากขึ้น เช่น Jump เมื่อต้องการข้าม
หัวข้อท่ีไม่ต้องการอ่านไป 
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                 ในการใส่ค าค้น หากจ าไม่ได้ท้ังหมด ใส่บางค าเข้าไปได้ โดยเฉพาะค าเริ่มต้น แล้วรอสักครู่ จะมี Auto Vocabulary 
ขึ้นมาให้เลือก 

 
 
  3.4 ฐานข้อมูล Web of Science 
                ฐานข้อมูลประเภทนี้ปัจจุบันมี 3 ฐาน : Web of Science, Scopus และ Google Scholar ส าหรับฐานข้อมูล Web of 
Science นี้ใช้ส าหรับ 
        1) ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการท าวิจัย (basic search) 
       2) ค้นหาวารสารนานาชาติตามค าส าคัญเพื่อการตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน (basic 
search) 
       3) ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสารนานานาชาติเพื่อประเมิน
คุณภาพวารสาร (basic search) 
       4) ค้นหาการอ้างถึงผลงาน 
      Web of Science จัดอยู่ในกลุ่มฐานข้อมูลอ้างอิงท่ีรวบรวมวารสารที่ได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลายหรือบ่อยในทาง
วิชาการ ประกอบด้วยฐานข้อมูลบทความวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม แต่ท่ีสกอ.บอกรับนั้นจะเป็นฐานข้อมูลบทความ
วารสาร แต่ของ Scopus รวมทุกประเภท ดังนั้นหากสืบค้นจาก Scopus จะมีจ านวนผลการค้นท่ีมากกว่า 
     Web of Science คือ ช่ือของ Platform ส่วนช่ือของฐานข้อมูล คือ Web of Science Core Collection โดยปีนี้มีเพิ่ม
อีก 2 ท่ีสามารถค้นได้ คือ ฐาน KCI-Korean Journal Database ของเกาหลี และฐาน SciELO Citation Index ซึ่งเป็น Open 
Access ของแถบอเมริกาใต้ 
              ในการสืบค้นให้เลือกฐาน Web of Science Core Collection เท่านั้น หากเลือก All Databases จะท าให้ช่องทางหรือ
เมนูบางอย่างของ Web of Science Core Collection ไม่แสดง 
 
               3.4.1 Web of Science : การตรวจสอบชื่อวารสาร มี 3 วิธี  
                    1) Basic Search เลือกช่องทางสืบค้นท่ี Publication name แล้วพิมพ์ช่ือวารสารเข้าไปโดยต้องทราบค าแรกของ
ช่ือวารสาร แล้วจะมี Auto suggestion ขึ้นมาให ้
                    2) Basic Search แล้วคลิก select from indexed ในกรณีท่ีจ าบางค าของช่ือวารสารได้ 
                    3) ดูรายช่ือวารสารของแต่ละสาขาวิชาท่ีต้องการ (3 กลุ่มสาขาวิชามีวารสารรวมประมาณ 12,000 ช่ือ) ท้ังนี้ช่ือ
วารสารจะเปล่ียนทุกปี เพราะวารสารใดท่ีไม่มีคุณภาพก็จะถูกน าออก ไปท่ีเมนู Additional Resources > Master Journal List for 
all Web of Science database สามารถพิมพ์ผลออกมาเก็บไว้ดูได้ 
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               3.4.2 Web of Science : การสืบค้นผลงานของแต่ละสถาบัน 
                    ท่ีเมนู Basic Search ใหเ้ลือกช่องทาง Organization-Enhanced (ปรับแยกจาก field Address เดิม) เพื่อความ
ครอบคลุมในการสืบค้นระดับมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพราะการพิมพ์ช่ือหรือสะกดช่ือสถาบันมักจะมีความต่างกัน สะกดกันหลายแบบ 
เช่น Srinakharinwirot University จะมีท้ังท่ีใช้ช่ือมหาวิทยาลัย ช่ือคณะ วิทยาเขต ฯลฯ 
                    วิธีการ  
                    1) ท่ี Basic Search เลือกช่องทางการสืบค้นจาก Organization-Enhanced จากนั้นคลิก Select from index 
                    2) พิมพ์ชื่อสถาบันแบบย่อๆ ก็ได้ แล้วคลิก find จะแสดงผลด้านล่าง จากนั้นคลิกปุ่ม D ท่ีอยู่หน้าช่ือมหาวิทยาลัย  
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                     จะแสดงรายการช่ือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีสะกดต่างกันท้ังหมดท่ีอยู่ในฐานนี ้คลิก Add ด้านบนตรง 
Organization Name แล้วคลิก OK 

              
 
                   กลุ่มของช่ือมหาวิทยาลัยนี้จะเอาไปในช่องสืบค้น จากนั้น คลิก search 
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         แสดงผลการสืบค้นผลงานบทความของ มศว หากต้องการจ ากัดผลการค้น เช่น ช่ือผู้แต่ง ปีพิมพ์ ช่ือวารสาร สามารถจ ากัดได้
ท่ีแถบ Refine Results ท่ีด้านซ้ายมือ หรือคลิกท่ี Analyze Results 

          
 
           หากต้องการสืบค้นระดับคณะ ให้เพิ่มการสืบค้นอีก 1 บรรทัด โดยเลือกช่องทาง address  แล้วพิมพ์ Fac ตามด้วย 
อักษรเริ่มต้นของช่ือคณะตามด้วย * กรณีเป็นส านักหรือสถาบัน สามารถใช้อักษรเริ่มต้นของช่ือส านัก/สถาบันแล้วตามด้วย *   
ซึ่งการสืบค้นเช่นนี้จะครอบคลุมท้ังระดับคณะ หน่วยงาน ภาควิชา (View abbreviations List : รหัสตัวย่อคณะบางคณะ)  
เช่น Fac Hu* หรือ Sci* 
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            แสดงผลการสืบค้น 

 
 
            เมื่อคลิกท่ีรายการท่ีต้องการ จะแสดงหน้ารายละเอียดของบทความและข้อมูลผู้เขียน 
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           เนื่องจากฐานนี้ไม่มี Fulltext แต่ท่ีหน้าแสดงผลแต่ละรายการจะมีช่องทาง 3 จุด ได้แก่ เมนู Fulltext Option  
ลิงค์ไปยังฐาน/ส านักพิมพ์ท่ีบอกรับ (เมนูนี้จะแสดงให้เห็นถ้าเข้าใช้ในเครือข่าย) เมนู Look up Fulltext จะลิงค์ไปท่ี Google 
Scholar และน าเลข DOI ไปสืบค้นท่ี search.crossref.org 
 

 
 
           ทางเลือกในการบันทึก ได้แก่ Endnote ซึ่งจะมีให้เลือกท้ังในรูปแบบ Endnote Online = Endnote Web และ  
EndNote Desktop = EndNote เวอร์ช่ันต่างๆ ท่ีไม่ใช่ EndNote Web รวมถึงการบันทึกในรูปแบบอื่นคือ Save to Other File 
formats โดยหากต้องการให้อ่านง่าย ควรจะเลือกบันทึกเป็นแบบ HTML 
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               3.4.3 Web of Science : สืบค้นผลงานของบุคคล สถาบัน โดยดูว่ามีการถูกน าไปอ้างมากน้อยอย่างไร 
                    3.4.3.1 สืบค้นผลงานของบุคคล โดยดูว่ามีการถูกน าไปอ้างมากน้อยอย่างไร 
               ไปท่ีเมนู Cited Reference Search ต้องการสืบค้นช่ือใด ให้เช็คท่ี Select from index ทุกครั้ง เพื่อความครอบคลุม 

 
 
             พิมพ์นามสกุลท่ีต้องการสืบค้น แล้วคลิก Move To 
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            จะแสดงรายการนามสกุลท่ีมีช่ือสะกดต่างกันท้ังหมดท่ีอยู่ในฐานนี้ คลิก Add หน้ารายการที่ต้องการ (กี่รายการก็ได้)  

 
 
             รายการท่ี Add จะปรากฏในช่องด้านล่าง จากนั้นคลิก OK 
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           ค าค้นเข้าอยู่ในช่องสืบค้น จากนั้นคลิก Search 

 
          
           แสดงผลการผลงานของผู้แต่งท่ีสืบค้น พร้อมด้วยจ านวนการถูกอ้างอิงผลงาน 
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ต้องการดูว่าแต่ละบทความมีใครน าไปอ้างบ้าง ให้คลิกท่ีหน้ารายการบทความท่ีต้องการดู แล้วคลิก finish Search 

 
 
            แสดงรายการบทความท่ีน ารายการดังกล่าวไปอ้าง 
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                       3.4.3.1 ตรวจสอบว่าวารสารของมหาวิทยาลัยมีการถูกน าไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด 
                             เลือก Cited Work แล้วตรวจสอบท่ี Select from Index 

 
                 พิมพ์ชื่อวารสาร บางส่วน จากนั้นคลิก Move To 
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                             จะแสดงรายช่ือวารสารท่ีมีค าค้นท่ีเข้าใส่ไป เลือกรายการท่ีต้องการแล้ว add แล้ว OK 

 
 
             แสดงผลการสืบค้น 
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          3.5 ฐานข้อมูล ACS 
         เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะในเครือข่าย สืบค้นนอกเครือข่ายได้ แต่ได้เฉพาะบทคัดย่อ  
         สืบค้นผ่าน Mobile ไม่ได้ แต่จะให้บริการในรูป Application ส าหรับ IOS และ Andriod 
 
  3.6 ฐาน SprinkerLink 
       เพิ่มบริการเข้าใช้โดยการใช้ Application ส าหรับ Mobile Device (เฉพาะ IOS)  
       ลงทะเบียนแล้วเข้าใช้ได้ 3 เดือน 
       หนังสือเป็นแบบซื้อขาด ดาวน์โหลดดูเอกสารฉบับเต็มได้ท้ังเล่ม หรือจะเลือกดาวน์โหลดท่ีละหัวข้อก็ได้ วารสารเป็นแบบ
บอกรับ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997 
 
                 3.6.1 SprinkerLink : การเลือกรายชื่อดูเฉพาะวารสาร/หนังสือที่ดูเอกสารฉบับเต็มได้  ให้คลิกเครื่องหมายถูก
ออกที่ “Include Preview-Only content” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

           หนังสือสามารถเลือกดาวน์โหลดได้แบบท้ังเล่มหรือแยกตามหัวข้อในสารบัญ 

 
 
             3.6.2 SprinkerLink : ต้องการดูว่าห้องสมุดเราดูเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ/วารสารได้ทั้งหมดก่ีชื่อ  
จากหน้าแรก ให้คลิกท่ีค าว่า Books หรือ Journals  
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                       จากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกออกที่ “Include Preview-Only content” จะแสดงจ านวนและรายการหนังสือท่ี
ดูเอกสารฉบับเต็มได้ 

  
 
           การดูรายช่ือวารสารที่เราดูเอกสารฉบับเต็มได้ก็ท าเช่นเดียวกัน ท้ังนี้ส าหรับวารสารจะดูเอกสารฉบับเต็มได้ต้ังแต่ปี 1997 
เป็นต้นไป 
 
**รายละเอียดของแต่ละฐานข้อมูล เทคนิคการสืบค้น พาวเวอร์พอยต์แนะน าการสืบค้น  และ Tip ของแต่ละฐานข้อมูล ได้อัพเดทไว้
แล้วที่แถบเมนูฐานข้อมูลออนไลน์บนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ท้ังนี้ในส่วนของฐานข้อมูล Web of Science และ SprinkerLink 
จะด าเนินการท าพาวเวอร์พอยต์แนะน าการสืบค้นเพิ่มเติมในเรื่องท่ีวิทยากรแนะน าเพิ่มเติมจากพาวเวอร์พอยต์ท่ีให้ค่ะ ** 
 
แนะน าฐานให้ทดลองใช้ 
         ทางบริษัทได้แนะน าฐานส าหรับทดลองใช้ 2 ฐาน คือ 
  1. Learn Social : ซอฟแวร์ฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกพูด/เขียน   (http://trial.learnsoci.al/) 
      สนใจติดต่อ helpdesk@book.co.th วินัย จันทร์ดอกรัก 
     ต้องลงซอฟต์แวร์ แต่เป็น web base ใช้จากท่ีไหนก็ได้ 
  2. Binumi : การน าเสนอคลิป วีดิโอ ใส่เสียง พิมพ์ค าพูด แบบส าเร็จรูป 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
         1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
         2. มีความเข้าใจในเรื่องเทคนิควิธีการสืบค้นฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
 

http://trial.learnsoci.al/
mailto:helpdesk@book.co.th%20วินัย
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หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที ่
 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................................................................. 

 
ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                              (นางสาวอัมพร ขาวบาง)                                                                                                   
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
................................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
................................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรงุพัฒนา   

 


