
 
 
 
 

 
   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 
 

ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป   เข้าร่วมฝึกอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น  
 จ านวน 4 ฐานขอ้มูล 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจ าปี 2564 
จัดโดย         โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  แบบออนไลน์ 
โดยใช้เงินงบประมาณของ     -                    และไม่มีใช้รถในการเดินทาง            - 
ตั้งแต่วันที่  7 มิถุนายน 2564      ถึงวันที่  8  มิถุนายน 2564                          รวมระยะเวลา   2    วัน 

ส่วนที่ 3   ผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา  

 สรุปสาระส าคัญ 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจ าปี 2564 โดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึง
ให้บริการฐานข้อมูล จัดฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น จ านวน 4 ฐานข้อมูล 
ประกอบด้วยฐานข้อมูล  ฐานข้อมูล  ACM Digital Library, ฐานข้อมูล  IEE/ IEL (Electronic Library 
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global, และฐานข้อมูล Web of Science เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสืบค้น และการได้รับผลการสืบค้นตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการให้บริการกับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบรายละเอียด และการคัดกรองข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ 
 
รายละเอียดเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าวและ

เอกสารในการประชุมวิชาการ  ที่จัดท า โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหา
เอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรมสาระสังเขป article reviewsและบทความฉบับเต็มให้ข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 

1. การเข้าใช้ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
 การเข้าใช้ภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย http://dl.acm.org/ 



 ผู้ใช้สามารถสมัครเพ่ือขอ user name และ Password โดยการลงทะเบียนของผู้ใข้ต้องอยู่
ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น หลังจากได้ Web account แล้วถึงจะน าไป login นอกเครือข่ายได้ โดย
จะมีอายุ 6 เดือน หากต้องการต่ออายุการใช้งานให้ผู้ ใช้น า web account มา login ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

2. ประเภทการสืบค้น  

 Browse การตรวจรายการประเภทสิ่งพิมพ์และรายชื่อสิ่งพิมพ์  
- Browse the ACM Publications เป็นการไล่เรียงรายชื่อสิ่งพิมพ์ของ ACM แยกออก

ตามประเภท เพ่ือการเข้าถึง บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของชนิดสิ่งพิมพ์ที่สถาบันบอกรับ เช่น
Journals / Transactions, Magazines, Proceedings  

- Browse : ACM Journals  
- Browse : Special Interest Groups (SIGs) 
- Browse : Conferences เป็นการไล่เรียงเอกสารการประชุมวิชาการ และเลือกชื่อการ

ประชุมวิชาการท่ีต้องการ 
 Quick Search 

3. การจัดการผลการสืบค้น 
แสดงรูปแบบเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF, ดาวน์โหลดบทความรูปแบบ PDF หรือ Export,  การ

จัดการข้อมูลบรรณานุกรม, การอ้างอิง (Cite), การบันทึกเป็นไฟล์เอกสาร, การส่งอีเมล, การพิมพ์ 
 

ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)  
 เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับ เต็มจาก 2 ส านั กพิมพ์  คือ  The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และวิทยาการคอมพิวเตอร์ กว่า 1 ใน 3 ของโลกรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล IEL และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, เอกสารในการประชุมวิชาการ และเอกสาร
มาตรฐานย้อนหลังที่ยกเลิกไปแล้ว ตั้งแต่ปี 1913, 1953, 1988 - ปัจจุบัน รูปแบบไฟล์การแสดงผล Full Text  
มีระบบ 
 

1. การเข้าใช้ IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

 เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย http:// ieeexplore.ieee.org  
 การเข้าใช้บน Smart Phone หรือ Tablet http:// m.ieeexplore.ieee.org  

2. ประเภทการสืบค้น  
1.  Browse  เรียกดู รายการสิ่ งพิ ม พ์  เช่น  Book, Conferences, Courses, Journals & 

Magazines, Standards, Recently Published, Popular 
2. My Settings การก าหนดค่าต่างๆ บนแพลตฟอร์ม IEEE โดย What can I Access? เป็น

การแสดงสิ่งพิมพ์ที่สถาบันได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย Alerts, MyXplore, App, Preferences, 
Purchase History, Search History, What can I access? 

 Basic Search  



 Advanced Search  

 Command Search การสืบค้นในรูปแบบชุดค าสั่ง 

 Citation Search การสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เช่น หมายเลข DOI 
 3. การจัดการผลการสืบค้น  
 เลือกจ ากัดเฉพาะประเภทสิ่งพิมพ์, ระบุปีที่พิมพ์ หรือ เลือกกรองด้วยตัวกรองอื่น, ดูสาระสังเขป 
หรือ เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF, ดาวน์โหลดบทความรูปแบบ PDF หรอื Export,  การจัดการข้อมูล
บรรณานุกรม, การอ้างอิง (Cite), การบันทึกเป็นไฟล์เอกสาร, การส่งอีเมล, การพิมพ์ 
 4. Metric แสดงสถิติการใช้บทความ 
 

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 
 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจาก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

1. การเข้าใช้ Proquest Dissertation & Thesis 
 การเข้าใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

http://search.proquest.com/pqdtglobal 
 การเข้าภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย http://search.proquest.com/login   

2. การลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล (My research) เพ่ือขอรับสิทธิดังต่อไปนี้ 

 Save Search บันทึกการสืบค้น 

 Save Document บันทึกเอกสารที่ต้องการและจัดเก็บไว้ในพื้นที่เก็บส่วนตัว 

 Alert การรับบริการแจ้งเตือนต่างๆ 
 

3. การเลือกภาษาและฐานข้อมูลที่จะสืบค้น 
4. ประเภทการสืบค้น  

 Basic Search (การสืบค้นขั้นพ้ืนฐาน) 

 Advanced Search (การสืบค้นข้ันสูง) 

 Command Line Search (การสืบค้นด้วยชุดค าสั่ง) 

 Browse (การไล่เรียงเนื้อหาตามสาขาวิชา Browse by Subject หรอืตามที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย Browse by Location) 

5. เทคนิคการสืบค้น / การใช้เครื่องหมายต่างๆ  

 การเตรียมคีย์เวริด์ 

 การใช้เครื่องหมายต่างๆ ในการสืบค้น  



- wildcard ที่ใช้  ?  ใช้เพื่อแทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น fib?? fiber fibre  
- Truncation ที่ใช้ * ใช้เพ่ือละตัวอักษรตัวแค่ 0 เป็นต้นไป สามารถวางได้ 2 ต าแหน่ง

หลังค า ใช้เพ่ือละรากจองศัพท์เช่น manag* พบ manage, manages, managed, managing, manager, 
management 

 การสร้างเงื่อนไขการสืบค้นโดยใช้กลุ่ม Operators ที่ท าให้ผลลัพธ์แคบลง AND 
NOT NEAR 

PRE และ Operator ที่ท าให้ผลลัพธ์กว้างขึ้น OR  
6. การคัดกรองผลการสืบค้น เช่น หัวเรื่องหรือ Subject, ปีที่พิมพ์, full text  
7. การวิเคราะห์ผลการสืบค้น ดูจากการจัดเรียงผลการสืบค้น (sort result by) , เรียงตามความ

เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้อง Relevance  
8. การจัดการผลการสืบค้น  

 การดูเพ่ือตรวจคัดกรองเอกสาร (preview), การเรียกดูตัวอย่างเอกสารก่อน Preview PDF, การ
เปิดเอกสาร FULL TEXT,  การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม, การอ้างอิง (Cite), การบันทึกเป็นไฟล์เอกสาร, 
การส่งอีเมล, การพิมพ์ 
 
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น วันที่ 7 -8 มิ.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าอบรม 
จ านวน 10 คน 
1.อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2.นางละเอียด  รามคุณ 
3.นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
4.นายจิรทีปต์  น้อยดี 
5.นายนิทัศน์  รสโอชา 
6.นางนภารัตน์  จ าเนียร 
7.นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
8.นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
9.นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
10.นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นฐานข้อมูล จ านวน 4 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.ACM Digital Library 
2.IEEE Electronic Library (IEL) 
3.ProQuest Dissertations & Theses Global 
4.Web of Science 

  
 ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)  
 เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับ เต็มจาก 2 ส านั กพิมพ์  คือ  The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ทางด้าน



วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และวิทยาการคอมพิวเตอร์ กว่า 1 ใน 3 ของโลกรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล IEL และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, เอกสารในการประชุมวิชาการ และเอกสาร
มาตรฐานย้อนหลังที่ยกเลิกไปแล้ว ตั้งแต่ปี 1913, 1953, 1988 - ปัจจุบัน รูปแบบไฟล์การแสดงผล Full Text  
มีระบบ 

3. การเข้าใช้ IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

 เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย http:// ieeexplore.ieee.org  
 การเข้าใช้บน Smart Phone หรือ Tablet http:// m.ieeexplore.ieee.org  

4. ประเภทการสืบค้น  
2.  Browse  เรียกดู รายการสิ่ งพิ ม พ์  เช่น  Book, Conferences, Courses, Journals & 

Magazines, Standards, Recently Published, Popular 
2. My Settings การก าหนดค่าต่างๆ บนแพลตฟอร์ม IEEE โดย What can I Access? เป็น

การแสดงสิ่งพิมพ์ที่สถาบันได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย Alerts, MyXplore, App, Preferences, 
Purchase History, Search History, What can I access? 

 Basic Search  

 Advanced Search  

 Command Search การสืบค้นในรูปแบบชุดค าสั่ง 

 Citation Search การสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เช่น หมายเลข DOI 
 3. การจัดการผลการสืบค้น  
 เลือกจ ากัดเฉพาะประเภทสิ่งพิมพ์, ระบุปีที่พิมพ์ หรือ เลือกกรองด้วยตัวกรองอื่น, ดูสาระสังเขป 
หรือ เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF, ดาวน์โหลดบทความรูปแบบ PDF หรอื Export,  การจัดการข้อมูล
บรรณานุกรม, การอ้างอิง (Cite), การบันทึกเป็นไฟล์เอกสาร, การส่งอีเมล, การพิมพ์ 
 4. Metric แสดงสถิติการใช้บทความ 

 
ฐานข้อมูล Web of Science 
Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจาก วารสารวิชาการ

นานาชาติชั้นน า (Journals) การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกัน
มากกว่า 5 ล้านรายการ ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจ
ของตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้ นอยู่กับชนิดข้อมูล
สิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบันแต่ละแห่งบอกรบัสมาชิก 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมเนื้ อหา 3 
กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 
10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน 

1. การเข้าใช้ Web of Science 
 การเข้าใช้ภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย http:// 

webofknowledge.com 
2. การลงทะเบียนเพื่อขอเปิดบัญชีผู้ใช้ Personal Account  



เพ่ือขอรับบริการต่างๆจาก Web of Science ผู้ ใช้สามารถสมัครเพ่ือขอ user name และ 
Password โดยการลงทะเบียนของผู้ใข้ต้องอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น หลังจากได้ account แล้ว
ถึงจะน าไป login นอกเครือข่ายได้ โดยจะมีอายุ 366วัน หากต้องการต่ออายุการใข้งานให้ผู้ใช้น า account 
มาlogin ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

3. การสืบค้นในแบบต่างๆ 

 Basic search เป็นการสืบค้นบทความวารสารจากชนิดข้อมูลต่างๆ 

 Author finder เป็นการค้นหาผลงานทั้งหมดของผู้เขียนที่สังกัดในหน่วยงานต่างๆ 

 Cited reference search เปน็การค้นหาข้อมูลที่บทความน ามาอ้างอิง 
4. การจัดการผลการสืบค้น 
รูปแบบไฟล์การแสดงผล ไม่มีบริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 
Web of Science (citation database) 
1. ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการท าวิจัย 
2. ค้นหาวารสารนานาชาติตามคีย์เวิร์ด เพ่ือการตีพิมพ์ หรือ ใช้เป็นวารสารประกอบประกอบการ

เรียนการสอน 
3. ค้นหา Impact Factor หรือ Ranking ของวารสาร หรือ ตรวจรายชื่อวารสารนานาขาติ เพ่ือ

ประเมินคุณภาพวารสาร 
4. ค้นหาผลงานของผู้เขียน สิทธิบัตร หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่บทความในวารสารใน Web of 

Science น าไปอ้างอิง 
 Citation Database คือ รูปแบบการจัดท าดัชนีส่วนรายการบรรณานุกรมซึ่งให้ข้อมูลการน า
สิ่งพิมพ์เช่น วารสาร ไปใช้ในการอ้างอิง ท าให้ผู้ใช้สามารถทราบได้ว่าสิ่ งพิมพ์ใดบ้าง ที่ได้น าไปอ้างอิงใน
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ฐานข้อมูลประเภทนี้จะแสดงถึงผู้แต่ง (Author) ได้อ้างอิงเอกสารใด และยังให้ข้อมูลจ านวนครั้งที่
ผลงานของ Author ถูกน าไปอ้างอิง  
 ฐานข้อมูล Citation ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ได้แก่ Web of Science 12000 titles, Scopus 
38000 titles 
 ฐานข้อมูล Citation ที่บริการฟรี ได้แก่ Google Scholar 

เกณฑ์ในคัดเลือกวารสารเข้ามา Index ใน Web of Science 12000 ชื่อ ดังนี้ 
1. วารสารต้องออกตรงเวลา ห้ามล่าช้า 
2. ต้องเป็นวารสาร Peer review 
3. ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีในการประเมินในเรื่องการน าไปใช้อ้างอิง 
4. บอร์ดบรรณาธิการต้องมีสัดส่วนเป็นนานชาติตามท่ีก าหนด 
5. ต้นฉบับจะเป็นภาษาใด แต่บรรณานุกรมและบทคัดย่อ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ 

 
สรุปภาพรวมของการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 

 □  ดีมาก     ดี  □  พอใช้     □  ไม่ด ี

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



 

ส่วนที่ 4   แผนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ได้ทราบเทคนิคการสืบค้นต่างๆ เช่น การเตรียมคีย์เวิร์ด การใช้เครื่องหมายต่างๆ รว่มในการสืบค้น  

การสร้างเงื่อนไขการสืบค้นโดยใช้ AND OR NOT และ NEAR  การตรวจสอบอ้างอิงบรรณานุกรมโดยใช้ 
http://search crossref.org/ แ ล ะ http://scholar. google.co.th/ ก า ร ค้ น ห า  Impact Factor ห รื อ 
Ranking ของวารสาร หรือ ตรวจรายชื่อวารสารนานาขาติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้ามา Index ใน 
Web of Science เพ่ือประเมินคุณภาพวารสาร และการพัฒนาการบริการห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนแนวโน้มการบริการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และยกระดับ
คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

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

   ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการ  
 
 

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

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

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 

นายอรรถสิทธ์ิ  กิจท่ีพึ่ง 

 


