
อบรมการใช้งาน ฐานข้อมูล

และ  EBSCO Discovery 
Service  

Academic Search™ Ultimate 
Engineering Source 



Academic 
Search 
Ultimate
แหลงรวมขอมูล สหสาขาวิชาระดับโลก



Academic Search Ultimate สุด
ยอดการคนหาทางวิชาการ
แหลงขอมูลที่อางถึงในดัชนีหัวเรื่องที่สําคัญ วารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือและ
วิดีโอเพื่อตอบสนองความตองการของนักวิชาการในแทบทุกสาขาวิชาตั้งแต
ดาราศาสตรมานุษยวิทยา ชีวการแพทย วิศวกรรมสุขภาพ กฎหมายจนถึงคณิตศาสตร 
เภสัชวิทยาการศึกษาสตรี สัตววิทยาและอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะกับผูที่กําลังมองหามุม
มองที่กวางขึ้นและเปนสากลมากขึ้นในการวิจัย
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ประกอบไปด้วยวารสารทีไ่ด้รับการรีวิวหลายพันรายการ
ในทีน่ีร้วมถึง

วารสาร Science จาก AAAS 
ทีซ่ึง่ใช้งานได้โดยไม่มีความล่าช้าของข้อมูล

Academic Search™ Ultimate 

ด้วยวารสารระดับแนวหน้ามากมาย...
ASU จึงเป็นฐานข้อมูล ทีต่อบสนอง
แก่ผู้ใช้ได้ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

Check out 
Science on ASU

Here

← Scan ME :) 



นิตยาสาร ทีน่่าสนใจใน Academic Search Ultimate

Academic Search™ Ultimate 



ผลงานของ อาจารย์ นักวิจัยในประเทศไทย  จาก ASU  ทีน่ี่

Check out 
Thailand on ASU

Here

← Scan ME :) 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&bquery=AF+Thailand&cli0=DT1&clv0=202101-202312&type=0&searchMode=And&site=ehost-live


Engineering 
Source
แหลงรวมขอมูล สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี





ผลงานของ อาจารย์ นักวิจัยในประเทศไทย  Engineering Source  
รายการ ทีน่ี่

Check out 
Thailand on 
Engineering 

Source
Here

← Scan ME :) 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=egs&bquery=AF+Thailand&type=0&searchMode=And&site=ehost-live


หัวข้อการบรรยาย

1. การสืบค้น เนือ้หา ผลงานวิจัย จากในประเทศ  หรือ ระบุสถาบัน ตาม
หัวเรือ่งทีส่นใจ  AF หรือ SU

2. การ สร้าง Citation / การแปลเนือ้หาอย่างง่าย

3. เทคนิคการสืบค้นข้อมูล เชิงลึก 

4. บริการอืน่ ๆ จาก One search



EBSCO Discovery Service
● การสืบค้นข้อมูล จาก Single Search  เป็นการสืบค้นข้อมูล ในส่วน

ของ Metadata เช่น บรรณานุกรมหนังสือ หรือ ดรรชนีวารสาร หรือ 
ข้อมูล Metadata ของ ทรัพยากร อืน่ๆ 

● การจัดลําดับผลการสืบค้น จะใช้ Relevancy Ranking 

● ตัวกรองจะช่วยระบุ ข้อมูลในผลการสืบค้นให้ เฉพาะ เจาะจงมากขึน้ 

https://www.youtube.com/watch?v=u8eDhQ0Ko2w


EBSCO Discovery service

ฐานขอมูล EBSCOEBSCO Database : 
Academic Search 
Ultimate, Engineering 
Source, และฐานข้อมูล อืน่ๆ 
จาก EBSCO ทีท่าง
มหาวิทยาลัย บอกรับเพ่ิมเติม 

Emerald, ACM , 
ScienceDirect, IEEE, 
และ อืน่ๆ 

ฐานขอมูลในกลุม
เครือขาย

Open Access
DOAJ, Hathi Trust, Jan 
Szczepanski , 
F1000reserch, 
OpenDesserations
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EDS search : Academic Search Ultimate 



EDS search : Sciencedirect 



EDS search : IEEE 



EDS search : Emerald 



EDS search : OpenAccess 



EDS search : Other libraries



One search : Other libraries



Limiter : การระบุ “หัวเรือ่ง” Subject ในการสืบค้นข้อมูล  
ใช้รูปแบบ 
 “SU <หัวเรือ่ง>”
ตัวอย่างเช่น  
SU “MACHINE learning”  การระบุ คําค้นในเรือ่งทีเ่กีย่วกับ  Machine learning ทีป่
รากฎในหัวเรือ่ง ในรายการนัน้ ๆ

หรือ การใช้ตัวเชือ่ม AND OR NOT 

SU "online learning" AND SU "Tool"  การใช้คําเชือ่ม เพ่ือ ระบุข้อมูลให้มีความเฉพาะ
เจาะจง 





Limiter :  การระบุ “สถาบันทีผู่้เขียนสังกัด”  Affliation 
ในการสืบค้นข้อมูล  ใช้รูปแบบ 

“AF <ชือ่สถาบัน>”
ตัวอย่างเช่น  
AF “Thammasat”  การระบุ คําค้นในเรือ่งที ่สังกัดของผู้แต่ง มีคําว่า Thammasat



การสืบค้น เนือ้หา ผลงานวิจัย จากในประเทศ  หรือ ระบุ
สถาบัน ตามหัวเรือ่งทีส่นใจ โดยใช้ SU ร่วมกับ AF 
AF Thailand AND SU innovation   สืบค้นข้อมูลทีส่ังกัดของผู้แต่งมีคําว่า Thailand  
และมีหัวเรือ่ง เกีย่วกับ นวัตกรรม 



Limiter :  การสืบค้น เนือ้หา ผลงานวิจัย จากในประเทศ  
หรือ ระบุสถาบัน ตามหัวเรือ่งทีส่นใจ โดยใช้ SU ร่วมกับ AF 

AF Thailand AND SU innovation   สืบค้นข้อมูลทีส่ังกัดของผู้แต่งมีคําว่า Thailand  
และมีหัวเรือ่ง เกีย่วกับ นวัตกรรม 



Limiter ตัวกรองน่ารู้อืน่ๆ 
QUICK TIP

ใช Limiter เพื่อประหยัด
เวลาการคนหารายการ 

● FT - Full Text  เอกสารฉบับเต็ม  เช่น FT Y 
ft y -- ผิด

● PT - Publication Type ชนิดของสิง่พิมพ์ เช่น  
PT ebook หรือ PT “Academic Journal”  

● JN - Journal name ระบุ ชือ่วารสาร เช่น JN 
“Time magazine”

● IS  หรือ IB  ระบุ เลข ISSN หรือ เลข ISBN
● การใช้ AND OR NOT ใน Search history  

#
#
#
#


การ สร้าง Citation 
ผู้ใช้งาน สามารถดึงข้อมูล Citation ในแต่ละรายการ จากเนือ้หาของ EBSCO ได้จาก เมนู  
Cite หรือ ทําการ Export Citation ไปยัง Citation manager  เช่น EndNote หรือ 
Zetero 



การแปลเนื้อหา หนา Browser อยางงาย
แปลหนาเว็บใน Chrome

เมื่อพบหนาเว็บที่เขียนดวยภาษาที่ไมเขาใจ คุณใช Chrome เพื่อ
แปลหนานั้นได

1. เปด Chrome ในคอมพิวเตอร
2. ไปที่หนาเว็บที่เขียนดวยภาษาอื่น
3. คลิกแปลภาษาที่ดานบน
4. Chrome จะแปลหนาเว็บนี้เพียงครั้งเดียว

หากไมไดผล ลองรีเฟรชหนาเว็บดังกลาว หากยังไมไดผล ใหคลิก
ขวาที่ใดก็ไดในหนา จากนั้นคลิกแปลเปนภาษา[Language]





การแปลเนื้อหา จาก PDF
แปลเอกสาร
คุณแปลเอกสารขนาดไมเกิน 10 MB ในรูปแบบ .doc, .docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls, .xlsx ได

1. ไปที่ Google แปลภาษาในคอมพิวเตอร
2. คลิกเอกสารที่ดานซายบน
3. คลิกเรียกดูคอมพิวเตอรและคนหาไฟลที่คุณตองการแปล
4. คลิกลูกศรลง  ที่ดานขวาบนเพื่อเลือกภาษาปลายทาง
5. คลิกแปลภาษา

คุณจะแปลเอกสารไดเฉพาะในหนาจอขนาดกลางและขนาดใหญ การจัดรูปแบบดั้งเดิมบางสวนอาจหายไปหลังจากการแปล

https://translate.google.com/


เทคนิคการสืบค้นข้อมูล เชิงลึก 
1. ตัง้สมมติฐาน 

2. แบ่งคําค้นออกเป็นกลุ่มๆ 

3. ทําการสืบค้น แต่ละกลุ่มคําค้น 

4. หาผลลัพธ์ร่วมกัน 



ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล ด้านศึกษาศาสตร์ เรือ่ง 

การเรียนสอนเด็กเล็ก ช่วง COVID
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Other อื่นๆ03
● Exercise
● Logic
● Game
● Drawing

Action กิจกรรม หรือ
พฤติกรรม02

● Learning distance
● Home school
● Home activity

People กลุมที่สนใจ01
● Kids
● children
● Primary School
● kindergarten



เข้า One searh เลือก Advance Search 
และใส่

คําค้นตามกลุ่มทีต่้องการ
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สืบค้นคําค้นในกลุ่ม Action 
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สืบค้นคําค้นในกลุ่มอืน่ๆ
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เมือ่สืบค้นครบทุกกลุ่มแล้ว เลือก  Search History และ

เลือก  Search Term ทีท่ําการสืบค้นแล้ว 

เลือกเมนู Search with AND เพ่ือรวมผลการสืบค้นในแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน

36



37

เลือก 

Limit To : Full Text

Content Provider : Education 
Source  
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แปลขอมูลที่คนหา



บันทึกข้อมูลทีต่้องการ หรือสร้าง Citation จาก

ข้อมูลทีต่้องการอ้างอิง

39




