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อิเล็กทรอนิกสจํานวน 6 ฐาน สรุปเนื้อหาสําคัญไดดังนี้ 

 

1. ฐานขอมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 
 

 
 



 เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธสหสาขาวิชา สามารถสืบคนได 3 วิธี คือ 

  1) สืบคนแบบ Browse Search แบงเปนการสืบคนแบบไลเรียงตามสาขาวิชา (Browse by Subject) 

กับการสืบคนแบบไลเรียงตามสถานท่ีต้ัง (Browse by Location)  

 

 
การสืบคนแบบไลเรียงตามสาขาวิชา กดปุม + เพ่ือดูประเทศ / กด View เพ่ือดูเอกสารฉบับเต็ม 

 

  2) สืบคนแบบ Basic Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ  

  3) สืบคนแบบ Advance Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ แตสามารถระบุเขตขอมูล 

ท่ีตองการสืบคนโดยเฉพาะได เชน คนตามชื่อปริญญา คนตามชื่อผูแตง เปนตน 
 

 
 

 การสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ การใชชุดคําสั่งและการสรางเง่ือนไขการสืบคนโดยใชกลุม Operators จะ

ชวยใหผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศท่ีตรงตามความตองการไดมากขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 การใชเครื่องหมายชวยในการสืบคน 

? แทนท่ีตัวอักษร 1 ตัว เชน ใชคําคน fib?? จะไดผลการคน fibre เปนตน  

“...” ใชคนหากลุมคําเพ่ือใหไดผลลัพธตรงตามท่ีคนหา เชน “optical fibre” 

* ใชละตัวอักษรต้ังแตศูนยตัวขึ้นไป วางในตําแหนงกลางหรือทายคําก็ได 

เชน manag* จะพบ manage, manager, managing, management 

หรือใชคําคน Cat* จะได Cat, Cats, Catch, Catfish (กรณีนี้ความหมาย

ของคําจะแตกกระจายออกไป) ใชคําคน Hyp*tension จะพบ 

hypertension, hypotension (ทําใหไดผลลัพธมากขึ้น) 

[*n] เขตขอมูลตัวอักษร สามารถกําหนดจํานวนตัวอักษรไดในตําแหนง n เชน 

[*5] = ใสตัวอักษรหลังคําคนไมเกิน 5 ตัวอักษร ถาใชคําคน Cat[*1] จะ

ได Cat, Cats (ระบบจะคนคําด้ังเดิมและคําท่ีบวกตัวอักษรเพ่ิมเขาไป) 

(...) ใชจัดกลุมหรือจัดลําดับการสืบคนกอนหลัง 

เชน (woman OR female) AND leader เปนตน 

 



 การสรางเงื่อนไขการสืบคนโดยใชกลุม Operators 

  - ทําใหผลลัพธแคบลง ไดแก AND NOT NEAR PRE (NEAR จะสลับตําแหนงคําได แต PRE จะสลับ

ตําแหนงคําไมได) ตัวอยางเชน 
 

      
 

  - ทําใหผลลัพธกวางขึ้น ไดแก OR ตัวอยางเชน 
 

       
 

 นอกเหนือจากนี้ การใชคําศัพทท่ีสะกดแตกตางกันระหวางตามแบบอังกฤษหรือแบบอเมริกัน หรือการใชคํา

ท่ีเปนเอกพจน/พหูพจน  จะไดผลลัพธท่ีเหมือนกัน เชน ถาใชคําคน Center จะไดท้ัง Center, Centre หรือ ถาใช

คําคน Woman จะไดท้ัง Woman, Women (ยกเวนพหูพจนท่ีเติม S) 

 

2. ฐานขอมูล IET Electronic Library (IEEE) 
 

 
 

 เปนฐานขอมูลวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงฐานขอมูลมีการปรับเปลี่ยนหนาแรกใหม หาก

ตองการตรวจสอบชื่อฐานขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยเขาถึงได ใหดูท่ีเมนู My Settings >> What can I access? 
 

   
 



 การสืบคนฐานขอมูล IET สามารถสืบคนได 3 วิธี คือ 

  1) สืบคนแบบ Browse Search ใหเลือกสืบคนจากประเภท Journals & Magazines จะแบงเปนการ

สืบคนแบบไลเรียงตามชื่อวารสาร (By Title) และการสืบคนแบบไลเรียงตามหัวเรื่อง (By Topic) โดยวารสารแตละ

ชื่อสามารถดูคา Impact factor ได และสามารถดูบทความฉบับลวงหนาไดดวย (Early access) 
 

  
  
  2) สืบคนแบบ Basic Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ เม่ือใชคําคนมากกวา 2 คํา ระบบ

สืบคนจะใส Operator ท่ีเปน AND ใหโดยอัตโนมัติ เครื่องมือสืบคนจะมีระบบเดาคําอัตโนมัติ (Auto suggestion) 

สามารถใชเมนู Search within เพ่ือสืบคนภายในผลลัพธ และใช Search within เพ่ือสืบคนซํ้าลงไปไดเรื่อยๆ 
 

 
 

  3) สืบคนแบบ Advance Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ แตสามารถระบุเขตขอมูล 

ท่ีตองการสืบคนโดยเฉพาะได จุดเดนของ Advance Search คือ การสืบคนจาก Mesh_Terms ท่ีเปนคําศัพท

ทางดานชีวการแพทยได โดยสามารถเขาไปดูอภิธานศัพท (Thesaurus) ของ Medical Subject Heading ไดท่ี 

Link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 
 

 
 

 การสืบคนฐานขอมูล IET การใชคําคนสะกดแตกตางกันระหวางแบบอังกฤษและแบบอเมริกันจะไดผลการ

คนเหมือนกัน ในสวนของการใชชุดคําสั่งในการสืบคนและ Operators สามารถใชไดเหมือนกับฐานขอมูลอ่ืนๆ 

(ยกเวน PRE ใชเปน ONEAR แทน) 

 



3. ฐานขอมูล ACM Digital Library  
 

 
 

 เปนฐานขอมูลวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการเอกสาร

ฉบับเต็มต้ังแตป ค.ศ.1969 ปจจุบันฐานขอมูล ACM มีการปรับเปลี่ยน Platform ใหม โดยมีจุดเดนท่ีฐานขอมูลจะ

บอกจํานวนบทความท่ีมีท้ังหมด (Publication count) จํานวนการอางอิง (Citation count) จํานวนบทความท่ี

สามารถดาวนโหลดได (Available for download) เปนตน รวมถึงมีการแสดงผล Subject Area ท่ีแสดงใหเห็นวา

หัวเรื่องใดท่ีผูใชนิยมสืบคนมากท่ีสุด ในสวนของการใชชุดคําสั่งในการสืบคน และ Operators สามารถใชได

เหมือนกับฐานขอมูลอ่ืนๆ 
 

 
 

 การสืบคนฐานขอมูล ACM สามารถสืบคนได 3 วิธี คือ 

  1) สืบคนแบบ Browse Publication เปนการสืบคนแบบไลเรียงตามประเภทเอกสารหรือสิ่งพิมพ เชน 

Journals, Magazine, Proceedings เปนตน 

  2) สืบคนแบบ Basic Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ เม่ือสืบคนคําคนมากกวา 2 คํา 

ระบบสืบคนจะใส Operator ท่ีเปน OR ใหโดยอัตโนมัติ สามารถใชเมนู Edit search เพ่ือสืบคนภายในผลลัพธได 

  3) สืบคนแบบ Advance Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ แตสามารถระบุเขตขอมูลท่ี

ตองการสืบคนโดยเฉพาะได 



4. ฐานขอมูล SpringerLink – Journal 
 

 
 

 เปนฐานขอมูลวารสารและหนังสือในสหสาขาวิชา โดย สกอ. บอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกสใหกับสถาบัน

ตางๆ มากกวา 2,000 ชื่อ ฐานขอมูล SpringerLink ใหบริการเอกสารฉบับเต็มต้ังแตป ค.ศ.1997 - ปจจุบัน โดย

วารสารปท่ีตํ่ากวา ค.ศ.1996 บทความจะถูกล็อก ไมสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็มได ในสวนของการใช

ชุดคําสั่งในการสืบคน และ Operators สามารถใชไดเหมือนกับฐานขอมูลอ่ืนๆ (การคนดวย NEAR ระบบจะกําหนด

ระยะหางระหวางประโยคในระยะ 10 คํา) 

 การสืบคนฐานขอมูล SpringerLink สามารถสืบคนได 3 วิธี คือ 

  1) สืบคนแบบ Browse Search เปนการสืบคนแบบไลเรียงตามชื่อวารสาร 

  2) สืบคนแบบ Basic Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ 

  3) สืบคนแบบ Advance Search เปนการสืบคนแบบใชคําหรือวลีตางๆ แตสามารถระบุเขตขอมูล 

ท่ีตองการสืบคนโดยเฉพาะได 

 

5. ฐานขอมูล Web of Science  
 

 
 

 เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอพรอมการอางอิงและการอางถึง การสืบคนฐานขอมูล Web of 

Science สามารถสืบคนได 3 วิธี คือ 



  1) สืบคนแบบ Basic Search เปนการสืบคนบทความวารสารแบบใชคําหรือวลีตางๆ 

  2) สืบคนแบบ Author Search เปนการสืบคนจากชื่อผูแตง (คนจากนามสกุล) 

  3) สืบคนแบบ Cited Reference Search เปนการสืบคนบทความท่ีถูกนํามาอางอิง หรือสืบคนวามี

ใครนําบทความนี้ไปอางอิงบาง 

 คาดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารตางๆ ใน Web of Science 

  1) Quartile score หรือคา Q เปนคาท่ีวัดระดับของวารสารในแตละสาขาวิชา (subject categories) 

เปนการจัดกลุมคุณภาพของวารสาร โดยแบงออกเปน 

  Q1 = top position (the highest 25% of data) เปนกลุมวารสารท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในสาขานี้ 

  Q2 = middle-high position (อยูระหวาง top 50% และ top 25%) 

  Q3 = middle-low position (อยูระหวาง top 75% และ top 50%) 

  Q4 = bottom position (bottom 25%) เปนกลุมวารสารท่ีมีคุณภาพในระดับตํ่าท่ีสุดในสาขานี้ 

  2) H-Index คือตัวเลขท่ีแสดงจํานวนผลงานวิจัยท่ีมีจํานวนครั้งของการอางอิงเทากับหรือมากกวา

จํานวนผลงานวิจัยนั้นๆ ตัวอยางเชน นักวิจัยทานหนึ่งมีคา h index = 15 หมายความวา นักวิจัยทานนั้นมี

ผลงานวิจัยจํานวน 15 บทความ (จากจํานวนท้ังหมด) ท่ีไดรับการอางอิง 15 ครั้งหรือมากกวานั้น 

 Hijacked Journals  

  Hijacked Journals คือ การปลอมแปลงเว็บไซตวารสารทางวิชาการ โดยการตรวจสอบ Hijacked 

Journals มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 

  - ตรวจสอบดูวาวารสารชื่อนั้นอยูในฐานขอมูล Web of science หรือ Scopus หรือไม ถาไมมีแสดง

วาเปน Hijacked Journals 

  - ตรวจสอบดูวามีคา Impact Factor หรือไม ถาไมมีแสดงวาเปน Hijacked Journals 

  - ตรวจสอบดูวาวารสารชื่อนั้นมีอยูในเว็บไซต DOAJ หรือไม ถาไมมีแสดงวาเปน Hijacked Journals 

(เขาไปตรวจสอบในเว็บ https://doaj.org/) 

 

6. ฐานขอมูล ACS : American Chemical Society Journal 
 

 
 



 เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาเคมีและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดย สกอ. บอกรับวารสาร

อิเล็กทรอนิกสท้ังหมด 36 ชื่อ สามารถดูขอมูลยอนหลังต้ังแตป ค.ศ. 1996 - ปจจุบัน ฐานขอมูล ACS มีการเปลี่ยน 

Platform ใหม โดยชื่อของมหาวิทยาลัยจะอยูท่ีมุมบนดานขวา เม่ือสืบคนบทความใหมจะขึ้นมากอน ถามีเอกสาร

ฉบับเต็มจะมีเครื่องหมาย ปรากฏอยู และหากตองการดูคา Quartile วารสาร สามารถนําชื่อวารสาร

ไปสืบคนใน Web of Science เพ่ือดูคา Quartile ของวารสารได (ฐานขอมูล ACS ไมมีคา Quartile บอก) 

 การสืบคนฐานขอมูล ACS สามารถสืบคนได 2 วิธี คือ 

  1) สืบคนแบบ Browse Publication แบงเปนการสืบคนแบบไลเรียงตามปกหนังสือ (Grid View)  

การสืบคนแบบไลเรียงตามลําดับชื่อวารสาร (List View) และการสืบคนแบบไลเรียงตามสาขาวิชา (Browse by 

Subject) โดยสามารถเลือกดูตามชื่อสาขาวิขาหลัก และยังสามารถเลือกสาขาวิชายอยๆ ไดอีกดวย เหมาะสําหรับผูท่ี

ตองการดูทรัพยากรในแตละสาขานั้นๆ โดยเฉพาะ 
 

 
การสืบคนแบบไลเรียงตามสาขาวิชา (Browse by Subject) 

 

  2) สืบคนแบบ Basic Search เปนการสืบคนแบบใชคําคนตางๆ 

 ปจจุบันฐานขอมูล ACS ไมมีการสืบคนแบบ Advance Search ใหทําการสืบคนแบบ Basic Search แลวใช

เมนู Refine Search (สืบคนภายในผลลัพธ) เพ่ือกรองผลดวย Operators แทน 

 ในกรณีท่ีเราตองการนํารูปภาพในฐานขอมูลมาใชประกอบการเรียนการสอน สามารถกด Download to 

MS-PowerPoint เพ่ือดาวนโหลดรูปภาพมาพรอมอางอิงไดเลย ยกเวนในกรณีท่ีจะนํารูปภาพมาใชเพ่ือทําผลงาน

ตีพิมพตอ หรือทําไปใชโดยมีการคากําไร จะตองขออนุญาตกอน 
 

 
 






