
 
 
 
 

 
   รายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาในประเทศ/ต่างประเทศ 

ชื่อ – สกุล  นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง                                  ต าแหน่ง   บรรณารักษ ์ช านาญการ 
กลุ่มงาน    บริการทรัพยากรสารสนเทศ                             ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลรายละเอียดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 
 

เข้าร่วมฝึกอบรม     การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นโดย EBSCO 
 
ชื่อโครงการ   กิจกรรมอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ EBSCO ประจ าปี 2564 (รอบพิเศษ!!)  

การอบรมออนไลน์แบบ Interactive ส าหรับบรรณารักษ์ และบุคลากรผู้ให้บริการในห้องสมุด 
จัดโดย         โดยบริษัทผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ EBSCO  ออนไลน์แบบ Interactive 
โดยใช้เงินงบประมาณของ     -                    และไม่มีใช้รถในการเดินทาง            - 
ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 - เวลา 10:00 - 12:00 
 
ส่วนที่ 3   ผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา  
 สรุปสาระส าคัญ 

ทบทวนการใชงาน EBSCODiscovery Service Plus with Full Text การบริการบน EDS และ
แนะน าฐานขอมูล EBSCO ป 2564 ประกอบด้วย ฐานข้อมูล Education Source - ครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษาตั้งแตเด็กปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาและยังรวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษดานการศึกษา, ฐานข้อมูล
Food Science Source - ครอบคลุมขอมูลของอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ , ฐานข้อมูลAcademic 
Search Ultimate - ครอบคลุมขอมูลสหสาขาวิชา, ฐานข้อมูลApplied Science & Technology Source 
Ultimate -ปญญาประดิษฐคณิตศาสตรประยุกตพลาสติกไฮโดรโปนิกสวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรวิศวกรรม
เคมีทรัพยากรพลังงานและหุนยนตตลอดจนผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม, ฐานข้อมูลArt 
& Architecture Complete - ประวัติศาสตรศิลปะและศิลปะการออกแบบภายในและภูมิทัศนและอ่ืน ๆ อีก
มากมาย และฐานข้อมูลLegal Source - มุงเนนไปที่หัวขอทางกฎหมาย เชน ความยุติธรรมทางอาญา 
กฎหมายระหวางประเทศกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

 
รายละเอียดเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

ฐานข้อมูล Education Source 
แหลงขอมูลเชิงลึกส าหรับนักศึกษาศาสตร Education Source ฐานขอมูลการวิจัยแบบเต็ม ที่

ออกแบบมาส าหรับนักเรียนศึกษาศาสตรและผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งผูก าหนดนโยบายตางๆ ดานการศึกษา มีทั้ง
เนื้อหาการจัดท าดัชนีและบทคัดยอส าหรับวารสารศึกษาศาสตรหนังสือและเอกสารการประชุมที่เกี่ยวของกับ



ศึกษาศาสตร และรวมวารสารฉบับเต็มเกือบ 1,000 รายการที่จัดท าดัชนีใน ERIC (ฐานเปนดัชนีดานศึกษา
ศาสตรชั้นน าของโลก)  

 

ฐานข้อมูล Food ScienceSource 
ฐานขอมูล Full-Text ระดับพรีเมียรส าหรับการวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร Food Science Source 

ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลที่ส าคัญจากแหลงขอมูลชั้นน าของอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมขอมูลดาน 
วิทยาศาสตรการอาหารโภชนาการและเรื่องที่เกี่ยวของ ฐานขอมูลนี้ยังชวยใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ส าคัญได
อยางรวดเร็ว รวมถึงบทความพรอมรูปภาพตารางแผนภูมิและ เนื้อหากราฟกอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงเกณฑมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรการอาหารและการพัฒนาจากผูเลนในอุตสาหกรรมตางๆ ทั่วโลก 

 

ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 
แหลงขอมูลที่อางถึงในดัชนีหัวเรื่องที่ส าคัญ วารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือและวิดีโอเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของนักวิชาการในแทบทุกสาขาวิชาตั้งแตดาราศาสตรมานุษยวิทยา ชีวการแพทย
วิศวกรรมสุขภาพ กฎหมายจนถึงคณิตศาสตร เภสัชวิทยาการศึกษาสตรีสัตววิทยาและอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เหมาะกับผูที่ก าลังมองหามมุมองที่กวางขึ้น และเปนสากลมากขึ้นในการวิจัย 

 

ฐานข้อมูล Applied Science & TechnologySource Ultimate 
ครอบคลุมหัวขอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงปญญาประดิษฐ  คณิตศาสตร

ประยุกตพลาสติกไฮโดรโปนิกส วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมีทรัพยากรพลังงาน และหุนยนต
ตลอดจนผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม ๆ 

 

ฐานข้อมูล Art & Architecture Complete 
ศิลปะและสถาปตยกรรมสมบูรณ ฐานขอมูลการวิจัยทางศิลปะที่มีประสิทธิภาพซึ่งใหบริการ 

วารสารศิลปะฉบับเต็ม นิตยสารและหนังสือ รวมถึงการจัดท าดัชนีและบทคัดยอโดยละเอียด มีประโยชน
ส าหรับศิลปน นักวิชาการดานศิลปะและนักออกแบบ ซึ่งครอบคลุมถึงงานศิลปะที่สวยงามการตกแตง ขอมูล
เชิงพาณิชยตลอดจนสถาปตยกรรมและการออกแบบสถาปตยกรรม 

 

ฐานข้อมูล Art & Architecture Complete 
แหลงขอมูลดานกฏหมาย ฐานขอมูลที่เชื่อถือไดที่รวบรวทประเด็นปญหาการศึกษาความคิดและ

แนวโนมของโลกกฎหมายในปจจุบัน เปนแหลงขอมูลที่ดีเยี่ยมส าหรับทนายความ นักธุรกิจ บรรณารักษ
กฎหมาย นักเรียน นักศึกษาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย 

EBSCO Discovery Service  เครื่องมือการสืบคนทรัพยากรจากทั่วโลก 
บริการ EBSCO Discovery Service เปนบริการสืบคนขอมูลจากหลายแหลงขอมูลบนหนาจอเดียว 

โดยสามารถเขาดึงทรัพยากร ที่หองสมุดสามารถใชงานได ผูใชสามารถสืบคนขอมูล และเขาอานเอกสารฉบับ
เต็มไดเชน บทความ eBook หรือ หนังสือไดผานกลอง EDS 

ทรัพยากรที่สามารถสืบคนไดจาก EDS  
 ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก  EBSCO Academic Search Ultimate. Food Science Source, Legal 

Source, eBook Collection (EBSCO) 
 EDS Datapartner เชน IEEE, ACM, Emerald, Wiley, ScienceDirect 
 บริการยืมระหวางหองสมุด interlibrary loan 



 Open Access collection เช่น DOAJ, DOAB, Hathi Trust, JanSzczepanski, 
F1000reserch, OpenDesserations BASE 

 

เทคนิคการสืบคนขอมูล 
1.  ตั้งโจทยหรือสมมติฐานที่ตองการคนควา 
2.  เลือกค าท่ีเกี่ยวของและจัดกลุม 
3.  สืบคนขอมูลจาก EDS ส าหรับขอมูลทีม่ีแหลงอางอิงและนาเชื่อถือ 
4.  แปล ผาน Chrome Browser 
5.  บันทึกขอมูล 
6.  สราง Citation 
 

การแนะนําผลิตภัณฑจาก EBSCO สําหรับกลุ่มผูใช 
1. นักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ หาขอมูลเพื่อตีพิมพผลงาน  

 บทความเชิงวิชาการจากฐานขอมูล EBSCO/EDS มุงเนนวารสารที่ไดรับการ Peer-
review 

 Publication คนหาวารสารจาก Scopus/ISI link เชื่อมโยงกับขอมูลฉบับเต็มผาน 
EDS 

 eBooks/Book ทั้งจาก EBSCO eBook และฐานอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับ 
2. อาจารยคนควาขอมลูประกอบการเรียนการสอน 

 บทความเชิงวิชาการจากฐานขอมูล EBSCO /EDS ฐานอ่ืนๆที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับ 
 eBooks/Book ทั้งจาก EBSCO eBook และฐานอ่ืนๆ บทความจากนิตยสาร วารสาร 

ทั่วไป 
3. นักศึกษาปริญญาโท หาขอมูลท าหรือวิทยานิพนธ 

 วิทยานิพนธ / IS ส าหรับอางอิง 
 Book /eBooks ประกอบการเรียน 

4. นักศึกษาปริญญาตรี บุคคลทั่วไป 
 Research Starter ขอมูลสารานุกรมเบื้องตน 
 eBooks/Book ประกอบการเรียน หรืออานเพื่อทั่วไป 

สรุปภาพรวมของการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 

 □  ดีมาก     ดี  □  พอใช้     □  ไม่ด ี

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................. ............................... 
............................................................. ............................................................................................................... 

ส่วนที่ 4   แผนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ได้ทราบเทคนิคการสืบค้นต่างๆ เช่น การใช้คีย์เวิร์ดในการสืบค้น การสร้างเงื่อนไขการสืบค้น การ

บันทึกขอมูลที่ตองการ หรือสราง Citation จากขอมูลที่ตองการอางอิง การแปลขอมูลที่คนหาเป็นภาษา
ท้องถิ่น การคนหาทรัพยากรจากกลุมเครือขาย และท าให้ทราบตัวอยางการแนะน าผลิตภัณฑจาก EBSCO 
ส าหรับกลุ่มผูใช และการพัฒนาการบริการห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนแนวโน้มการบริการใหม่ๆ 



ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และยกระดับคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึน้ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
ลงช่ือ ………………………………………….…………… ผูร้ายงาน 
        (........................................................) 

   ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการ  
 
 

ลงช่ือ .............................................................. รับทราบ 
                  ( นางสาวเพลินตา  โมสกุล ) 
                          หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
 
 

ลงช่ือ ...................……………………………………… 
     ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช  ปุริสังคหะ ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 

นายอรรถสิทธ์ิ  กิจท่ีพึ่ง 

 


