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เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

 รายบุคคล   กลุมบุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล : นางสุจิตรา รัตนสิน  ตําแหนง : บรรณารักษ งาน : หองสมุดองครักษ 

ชื่อ  -  สกุล : นางสาวนันทนา เศาจวฒุิพงศ ตําแหนง : บรรณารักษ งาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรฯ 

ชื่อหลักสูตร : การฝกอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุด 

        ในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งท่ี 1/2561 

วันเดือนป   วันท่ี 28 มีนาคม 2561    เวลา : 09.00 - 16.00 น.      

สถานท่ีจัด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงานผูจัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

คาใชจาย                    ไมมี      มี  จํานวน...............บาท                          

เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ไดรับ    ไมไดรับ  เนื่องจาก........................................... 

  ไมมี    

         สรุปสาระสําคัญ : การอบรมฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุด

ในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งท่ี 1/2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

เนื้อหาในการอบรมประกอบดวย ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสภายใตชื่อผูใหบริการ EBSCOhost จํานวน 4 ฐานขอมูล 

สรุปเนื้อหาสําคัญไดดังนี ้

 1. Academic Search Complete ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส การสืบคนสามารถทําได 2 วิธี คือ 

Basic Search และ Advance Search โดยสามารถกรองผลการสืบคนใหแคบลงไดโดยเลือก Limit your results  

และยังสามารถเลือกจัดรูปแบบหนาจอแสดงผลแบบตางๆ ไดโดยเลือกจากเมนู  หากเขาใชงาน

ฐานขอมูลผานบัญชีสวนตัว สามารถเลือกท่ีเมนู  เพ่ือบันทึกผลการสืบคนไปยัง Folder สวนตัว แลว 

Export ขอมูลตามรูปแบบท่ีตองการได 
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 ฐานขอมูล Academic Search Complete สามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มได 2 รูปแบบ คือ HTML Full 

Text และ PDF Full Text (แนะนําใหดาวนโหลดดวย Chrome) ซ่ึงบางรายการอาจมีเอกสารฉบับเต็มเพียงรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่ง หรือมีท้ังสองรูปแบบ อีกท้ังการเขาถึงขอมูลในรูปแบบ HTML Full Text ยังสามารถเลือกใชเมนูแปล

เอกสารใหเปนภาษาไทย หรือภาษาอ่ืนๆ ไดอีกดวย  
 

 
 

 นอกจากนี้รูปแบบ HTML Full Text  ยังสามารถใชฟงเสียงบรรยายเนื้อหาได โดยเลือกคลุมดําเนื้อหาท่ี

ตองการฟง แลวกดปุม Play    จะไดยินเสียงบรรยายออกมา สามารถเลือกสําเนียงการออกเสียงใหเปนแบบ 

American Accent, Australian Accent หรือ British Accent ก็ได และหากตองการดาวนโหลดไฟลเสียงอาน

สามารถทําไดโดยคลิกท่ีปุม Download  เพ่ือบันทึกไฟลในรูปแบบ mp3 รวมถึงสามารถตั้งคาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดท่ี

ปุม Settings  
 

 
 

 นอกจากนี้ยังสามารถใชเมนูในแถบเครื่องมือ Tools ในการสงขอมูลเขา Email ไดโดยเลือกท่ีเมนู 

 แลวใสท่ีอยู Email ลงไป ระบบจะสงขอมูลไปยัง Drive ตามท่ีอยู Email ท่ีระบุไว หรือทําการ 

Export ขอมูลไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote) โดยเลือกท่ีเมนู  แลวเลือก Citation 

Format ตามท่ีผูใชตองการ ในสวนของการคัดลอก Link หนารายการ จะตองคัดลอก URL จากเมนู  

เทานั้น เพ่ือไมใหหนารายการเปลี่ยนไป (ถาคัดลอกจากชอง Address โดยตรง หนารายการจะไมเหมือนเดิม) 
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 2. H.W. Wilson ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส โดยท่ี สกอ. บอกรับมีท้ังหมด 12 Collections การ

สืบคนสามารถทําได 2 วิธี คือ Basic Search และ Advance Search โดยสามารถเลือกไดวาจะ Search จาก

ฐานขอมูลใดบาง จากเมนู Choose Databases แลวพิมพคําท่ีตองการสืบคนลงไป และสามารถกรองผลการคนให

แคบลงไดโดยเลือก Limit your results โดยสามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มไดในรูปแบบ PDF Full Text เทานั้น 

ในสวนของเครื่องมือการใชงานเพ่ือ Export ขอมูลหรือคัดลอก Link สามารถเลือกใชจากแถบเครื่องมือ Tools ได

เหมือนกับฐานขอมูล Academic Search Complete 
 

 
 

 

 3. EBSCO Discovery Service Plus with Full Text (EDS Search) เปนฐานขอมูลเพ่ือใชในการ

สืบคนขอมูลบรรณานุกรมจากหลายๆ ฐานขอมูลท่ี สกอ. บอกรับ สามารถการเขาถึงเอกสารฉบับเต็มไดในรูปแบบ 

HTML Full Text (เฉพาะรายการท่ีดึงขอมูลมาจาก EBSCOhost ถึงจะมีเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML) และ PDF 

Full Text (มีท้ัง eJournal และ eBook) ซ่ึงสามารถสืบคนผานหนาเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางไดโดยตรง (URL: 

http://library.swu.ac.th) โดยใชงานผานเครือขาย Internet ของมหาวิทยาลัย หรือใชงานจากเครือขายภายนอก

ผานการเชื่อมตอ VPN การสืบคนผาน EDS จะเปนการคนผานหัวเรื่อง (Subject) เปนหลัก ทําใหการสืบคนดวยชื่อ

หนังสืออาจจะทําใหไมเจอขอมูลท่ีตองการได โดยสามารถเขาไปดูวิดีโอแนะนําวิธีการสืบคนแบบเชิงลึก (EBSCO 

Discovery Service Relevance Ranking (Thai)) เพ่ิมเติมไดท่ี URL: http://goo.gl/qNJwJo 
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 ในการสืบคนผาน EDS Search ยังมีอีกหนึ่งตัวชวยในการสืบคนขอมูลท่ีเรียกวา Autocomplete ซ่ึงเปน

ระบบการคนหาคําอัตโนมัติ ประกอบดวย 2 สวน คือ Popular Term (คํายอดนิยม) และ Publications (ชื่อ

สิ่งพิมพ) เพ่ือชวยใหสืบคนขอมูลท่ีตองการไดงายมากข้ึน 
 

 
 

 นอกจากนี้ การใชงานดวยบัญชีสวนบุคคล (Personal Account) ยังมีขอดีคือ ผูใชสามารถสราง Folder 

เพ่ือเก็บรายการขอมูลแบบเปนสวนตัวได รวมท้ังยังสามารถตั้งคาการแจงเตือน (Alert) เพ่ือแจงใหผูใชทราบเม่ือมีการ

ลงขอมูลใหมผานทาง Email สวนตัว โดยสามารถกําหนดคาตางๆ เชน ความถ่ีในการแจงเตือน, รูปแบบผลการสืบคน

หรือระยะเวลาท่ีตองการใหแจงเตือนได 
 

 
 



 5 

 4. eBook on EBSCOhost บริการ eBook ท่ีอยูบนฐานขอมูล EBSCOhost สามารถสืบคนไดโดยไปท่ี

เมนู  Content Provider เลื อก  Show more จากนั้ น ให เลื อก  eBook Collection (EBSCOhost) แล วกด 

Update หนาจอจะแสดงผลการสืบคน eBook จากคําคนท่ีระบุไว 
 

 
 

 โดยสามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มได 2 รูปแบบ คือ PDF Full Text (สําหรับอานบนหนาเว็บ) และ 

Download (การดาวนโหลดมาไวอานบนเครื่องอุปกรณท่ีใชงานแบบชั่วคราว เปรียบเสมือนการยืมเปนตัวเลม มีการ

จํากัดจํานวนการเขาถึง และไมสามารถคัดลอก สําเนา ทําซํ้า หรือสั่งพิมพออกมาได) 
 

 
 

 นอกจากนี้ ยังสามารถดาวนโหลดหนา eBook ไดบางสวน โดยเขาไปท่ี PDF Full Text เลือกเมน ู

 กําหนดหมายเลขหนาท่ีตองการ แลวทําการ Save PDF ซ่ึง eBook แตละรายการจะมีขอกําหนด

ของทางสํานักพิมพ ท้ังจํานวนหนาท่ีอนุญาตใหพิมพ/อีเมล/บันทึก, ขอจํากัดจํานวนในการคัดลอก/วาง, ขอจํากัด

จํานวนในการดาวนโหลด รวมถึงขอจํากัดจํานวนในการเขาถึง eBook ท่ีใหบริการ 
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 รายละเอียดเพ่ิมเติมของการฝกอบรมท้ัง 4 ฐานขอมูล สามารถเขาไปดูคูมือการสืบคนไดจากเมนู 

Databases บนเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง โดยสามารถเขาถึงไดดังนี้  

 1. เขาสูเว็บไซตของหองสมุด URL: http://library.swu.ac.th เลือกเมนู Databases 
 

 
 

 2. เลือกฐานขอมูลท่ีตองการ เชน Academic Search Complete แลวคลิกท่ีปุม  เพ่ือดูรายละเอียด

เก่ียวกับฐานขอมูล และวิธีการสืบคนของฐานขอมูลนั้นๆ 
 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม : แนะนําฐานขอมูลทดลองใช 

 1. Academic Search Ultimate ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมวารสารฉบับสมบูรณและนิตยสาร มากกวา 

10,600 เลม, วารสารฉบับสมบูรณท่ีไดรับการรีวิว มากกวา 9,630 เลม, วารสารฉบับสมบูรณท่ีไดรับการรีวิวและไมมี

ความลาชาของขอมูล มากกวา 6,870 เลม รวมถึงวารสารฉบับสมบูรณ ท่ีถูกจัดดัชนีใน Web of Science หรือ 

Scopus ไมวาจะเปนวารสารทางวิชาการ, นิตยสาร, วารสาร, รายงาน, หนังสือ และวิดีโอ มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบ

ทุกสาขาวิชา สามารถเขาถึงไดผานทาง EDS Search โดยมีระยะเวลาทดลองใชตั้งแต 1 เมษายน – 30 กันยายน 

2561 

 




