
 

 

แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หนวยงานศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล นายพีรพล แกวอําไพ    ตําแหนง บรรณารักษ  

 กลุมบุคลากร    สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเร่ืองท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 โครงการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(ครั้งที่ ๑) 

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 คุณจิรวัฒน   พรหมพร     

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ไมมีคาใชจาย 

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ๗.๑ เพื่อใหผู เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการใชงานฐานขอมูลออนไลนที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) บอกรับเพื่อการสืบคนขอมูล 

 ๗.๒ เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่บอกรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อสืบคนขอมูลไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

๘. สรุปเน้ือหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 การฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(ครั้งที่ ๑) จํานวน 8 ฐาน ประกอบดวย 1.ProQuest Dissertations & Theses Global 2.ABI/Inform 
Collection 3.ACM Digital Library 4. Web of Science 5.SpringerLink 6.Emerald Management 7.
ฐานขอมูล IEL 8.ACS Publication (American Chemical Society) โดยกระบวนการสืบคนขอมูล
ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลักคือ1.การสืบคน (Searching) 2.การคัดกรองผลการสืบคน(Refining your 
search result) 3. การวิเคราะหผลการสืบคน (Analyzing your search results) และ 4.การจัดการผลการ
สืบคน (Managing your search results) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 1. การสืบคน (Searching) 
1.1 การเตรียมคียเวิรด (Preparing your keywords) 

· ควรจะเปนคํานาม (Noun) 
· คําพองความหมาย คําเหมือนคําคลาย (Synonym) เชน hypertension กับ high blood 

pressure หรือ woman female lady girl เปนตน 
1.2 การใชเคร่ืองหมายชวยในการสืบคน (Wildcards) 

* ละตัวอักษรต้ังแต 0 ตัวอักษรเปนตนไป เชน manag* จะคนหา manage manages 
manager management 

? แทนที่ตัวอักษรเพียงตัวเดียวเทาน้ัน เชน wom?n จะคนหา woman women หรือ fib?? 
จะคนหา fiber fibre 

“…..” คน ตรงตามตัวที่พิมพ เชน “lung cancer” “stingless bee” “hard of hearing”  
(…….) จัดลําดับการสืบคน กอนหลัง เชน abies AND (dog OR cat) 

1.3 การสรางเง่ือนไขเพ่ือการสืบคน โดยใชตัวเชื่อม (Operators) ประกอบดวย 
· AND คน หาทุกคํา เชน insulin AND diabetes ทั้ง insulin และ diabetes ตองพบอยูใน

บทความเดียวกัน 
· OR คน หาอยางนอยหน่ึงคํา เชน heart OR cardiac heart หรือ cardiac คําใดคําหน่ึงตอง

ปรากฎอยูในบทความ 
· NOT ปฎิเสธการคนหาคํา เชน rabies NOT dogs rabies ซึ่งเปนคําแรกตองปรากฎใน

บทความแตคําที่สองคือ dogs ตองไมปรากฎอยูในบทความ การใชตัวเช่ือมเพื่อกําหนดคําใหอยูใกลกันภายใน
จํานวนคําที่กําหนด ทั้งน้ีการใชตัวเช่ือม NEAR ใชไดกับบางฐานขอมูลเทาน้ัน 

· NEAR/n การต้ังคาใหคําอยูใกลกันภายในจํานวนคําที่กําหนด (n) 
· NEAR/3-5 phrase กําหนดใหอยูภายในกลูมคําหรือวลีเดียวกัน เชน drying NEAR/3 

vegetable ผลการสืบคน ที่พบ คือ คําวา drying อยูในตําแหนงที่ใกลกับคําวา vegetable ภายในหรือไมเกิน 
3 คํา โดยที่ลําดับของคําจะปรากฎคําใดกอนก็ได 

· NAER/15 same sentence กําหนดใหอยูภายในประโยคเดียวกัน เชน drying NEAR/15 
vegetable ผลการสืบคน ที่พบคือคําวา drying อยูในตําแหนงที่ใกลกับคําวา vegetable ภายในหรือไมเกิน 
15 คํา หรือประมาณการวาทั้งสองคําตองปรากฎภายในประโยคเดียวกัน โดยที่ลําดับของคําจะปรากฎคําใด
กอนก็ได 

· NAER/50 same paragraph กําหนดใหอยูภายในยอหนาเดียวกัน เชน drying NEAR/50 
vegetable ผลการสืบคน ที่พบ คือ คําวา drying อยูในตําแหนงที่ใกลกับคําวา vegetable ภายในหรือไมเกิน 
50 คํา หรือประมาณการวาทั้งสองคําตองปรากฎภายในยอหนาเดียวกัน โดยที่ลําดับของคําจะปรากฎคําใด
กอนก็ได 

1.4 วิธีการสืบคน (Search Methods) ประกอบดวย 
· Basic search คนทุกเขตขอมูล ผลลัพธการสืบคนจะมีปริมาณมากและกวาง 
· Advanced search เลือกกําหนดเขตขอมูลได   สรางเงื่อนไขที่ซับซอนไดดีปริมาณผลการ

สืบคนไมมากและแคบกวา Basic search 
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 2. การคัดกรองผลการสืบคน(Refining your search result) การคัดกรองผลการสืบคนหรือ
จํากัดผลการสืบคนใหมใหแคบลงไดโดย 

· การเพิ่มคียเวิรด (Adding more keywords) 
· การเลือกหัวเรื่องที่ตองการ (Choosing your subjects) 
· การกําหนดปที่พิมพ (Limiting a search by publication year) 
· การกําหนดเขตขอมูล (Specifying fields) 
· ประเภทสิ่งพิมพ (Publication types) 

3. การวิเคราะหผลการสืบคน (Analyzing your search results) ดวยการจัดเรียงผลลัพธ 
สามารถเลือกแสดงผลการสืบคนไดดังน้ี 

· Relevance จัดเรียงตามความเกี่ยวเน่ืองเกี่ยวของในกรณีที่ตองการผลลัพธที่ตรงตาม 
คียเวิรดของเรา 

· Date จัดเรียงตามปที่พิมพในกรณีที่ตองการผลลัพธใหมลาสุดปรากฏเปนลําดับแรก  
4. การจัดการผลการสืบคน (Managing your search results) การจัดผลการสืบคนไดแก 

· ขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic information) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 
· การสั่งพิมพ (Printing) 
· การบันทึกขอมูล (Saving) 
· การอีเมล (Email) 
· การนําขอมูลบรรณานุกรมออกโดยผาน โปรแกรม EndNote หรือ Text file 

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

 ไมม ี

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 : - ตอตนเอง ไดรับความรูความเขาใจในการใชงานฐานขอมูลออนไลนที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.)บอกรับ เพื่อการสืบคนขอมูลและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 : - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมในครั้งน้ีสามารถนํามาใชปฏิบัติงานใน

การสนับสนุนและชวยเหลือผูใชบริการ ในการสืบคนและเขาถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส (e-resource) ของ

ศูนยวิทยบริการเพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 - 

๑๒. สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

- 

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

- 

 

       (ผูรายงาน)..................................................... 

                  (นายพีรพล แกวอําไพ) 

                 วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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