แนวปฏิบตั ิ ในการอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษา
โปรแกรมเพื่อการศึกษาคนควาของหองสมุด
มี 2 โปรแกรม ไดแก
1. การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดและฐานขอมูลออนไลน (2 ชั่วโมง)
แนะนําหองสมุด บริการและแหลงสารสนเทศบนเว็บไซตของหองสมุด วิธีการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเบื้องตนผาน SWUDiscovery และการตรวจสอบขอมูลสมาชิกและ
บริการอัตโนมัติตางๆ รวมถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดจัดใหบริการ
2. โปรแกรม Endnote และการสืบคนสารสนเทศของหองสมุด/ฐานขอมูลออนไลน
(3 ชั่วโมง) แนะนําวิธีการใชโปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอางอิง
สําหรับการทํารายงานงานวิจัย/ปริญญานิพนธ และแหลงสารสนเทศบนเว็บไซตของหองสมุด วิธีการ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเบื้องตนผาน SWUDiscovery และการตรวจสอบขอมูล
สมาชิกและบริการอัตโนมัติตางๆ รวมถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสจากฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดจัด
ใหบริการ

ขอคํานึงในการอบรมของวิทยากร
1. เนื้อหาการอบรมใหครอบคลุมประเด็นสําคัญในแตละโปรแกรมตามที่กําหนดไว
2. ใชเวลาในการอบรมภายในเวลาที่กําหนด
3. พัฒนาเทคนิคการอบรมในแนวทางของตนเอง โดยเนนการอบรมที่กระชับ ตรงประเด็น
และใหผูเขาอบรมไดลงมือปฏิบัติใหไดมากที่สุด
4. รายละเอียดของเนื้อหาการอบรม ทําความเขาใจและศึกษาไดจาก
1) เอกสารแผนพับ
2) ขอมูลบนเว็บไซตในสวนของเครื่องมือชวยคนควาและศึกษาดวยตนเองซึ่งจัดทําไว
ทั้งของSWUDiscovery และ โปรแกรม EndNote
หมายเหตุ: กรณีที่นิสิตที่มาอบรมยังไมมีบัตรนิสิตแตตองใช I-Pass ในการสอนการสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนตางๆใหปฎิบัติดังนี้
1. หากนิสิตลงทะเบียนแลว ในใบเสร็จจะมีรหัสนิสิตอยูนํามาใชเปนบัวศรีไอดีไดเลย
2. ใหนิสิตใชรหัสสําหรับบุคคลภายนอก (ดูในแนวปฏิบัติการใหบริการอินเทอรเน็ต
แกบุคคลภายนอก) โดย...
2.1 หากนิสิตจํานวนไมกี่คน วิทยากรเปนคนใสรหัสให

2.2 หากนิสิตจํานวนมาก ใหนิสิตใสรหัสเอง โดยวิทยากรแจงรหัสบนหนาจอ และ
หลังจากอบรมเสร็จให
วิทยากรทําการเปลี่ยนรหัสแลวเขียนแจงไวในแนวปฏิบัติการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแกบุคคลภายนอก

เนื้อหาการอบรม (ปรับปรุงการสอนตาม KM กรกฎาคม 2563)
การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดและฐานขอมูลออนไลน (2 ชั่วโมง)
เนื้อหาการอบรม:
1. แนะนําเว็บไซตหองสมุดเมนูตางๆ เชน เมนูบริการ ฐานขอมูลออนไลน
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของหองสมุด = SWUDiscovery
1.2 ฐานขอมูลออนไลน = SWUDiscovery และเมนูฐานขอมูลออนไลน
(กรณีตองการศึกษารายละเอียดแตละฐาน โดยจะแยกใหตามสาขาวิชาและใหขอมูลแบบมี
รายละเอียด)
1.3 แหลงสารสนเทศอื่นๆ = เมนูฐานขอมูลออนไลน
(ความรวมมือของหองสมุดตางๆ: TDC, JournalLink, สหบรรณานุกรม รวมไปถึงเมนูยอย
แหลงขอมูลอื่นๆ)
1.4 บริการตางๆของหองสมุด
1.4.1 บริการตางๆของหองสมุด เชน บริการยืม-คืน
1.4.2 การเชื่อมตอ CLVPN, SWUVPN
1.4.3 แนะนําเมนูตางๆ ของหองสมุด เชน ฐานขอมูลออนไลน, research support
2. แนะนํากลองสืบคนสารสนเทศในหนาเว็บไซต
2.1 แนะนําเครื่องมือสืบคน Swudiscovery, กลองสืบคน EDS Search*
*แนะนําความแตกตางของกลองสืบคนโดยการใสคําคนเหมือนกัน
2.2 แนะนําการคนหาหนังสือใหม New book
3. ขั้นตอนการสืบคน Swudiscovery
3.1 สืบคนโดย Basic Search
3.1.1 ใหผูใช Sign in เขาระบบกอนทุกครั้ง หนาเว็บไซตหองสมุด

3.1.2 แนะนําการใชคําสําคัญในการคนหาพรอมยกตัวอยาง
3.1.3 ตัวอยางประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ, บทความวารสารภาษาไทย,
วารสาร,ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
3.1.4 ตัวอยางของสถานภาพของทรัพยากร on shelf, check out เปนตน
3.2 สืบคนโดย Advanced Search
3.2.1 แนะนํากลองสืบคน Advanced Search
3.2.2 ยกตัวอยางคําคน เชน การสืบคนปริญญานิพนธ ตามสาขาวิชา เชน
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
3.3 สืบคนโดย Browse Search
3.3.1 แนะนํากลองสืบคน Browse Search พรอมยกตัวอยางคําคนที่สืบคน โดย ชื่อผูแตง
และเลขเรียกหนังสือ
4. การตรวจสอบขอมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ
4.1 แนะนําการตรวจสอบขอมูลสมาชิกการเช็คหนังสือที่ยืมออก ประวัติการยืมหนังสือ เปนตน
4.2 การยืมหนังสือตอผานระบบอัตโนมัติ (Renew) ตัวอยางขั้นตอนและขอกําหนดการ Renew
4.3 การจองหนังสือผานระบบอัตโนมัติ (Request) ตัวอยางขั้นตอนและขอกําหนดการจองหนังสือ4.4 การ
จัดเก็บรายการสืบคน (My Favorites) ตัวอยางขั้นตอน รวมถึงการสงไปยัง Endnote, email, Print
5. การสืบคนฐานขอมูลออนไลน (Online Databases)
5.1 แนะนําสืบคนบทความวารสาร e-Journals e-book ผาน SWU Discovery (All Resource)
5.2 การสืบคนฐานขอมูลตางๆ (แบบเจาะจงฐานขอมูล) โดยยกตัวอยางฐานขอมูลที่หองสมุดบอกรับเปน
สมาชิก เชน Academic Search Complete , Sage Premier, ScienceDirect , Proquest
Dissertation&Theses Global เปนตน
6. บริการยืมระหวางหองสมุด
6.1 การยืมระหวางหองสมุดสาขาผานระบบยืมระหวางหนวยงาน (ICL) สามารถยืมระหวางหองสมุด
ประสานมิตร หองสมุดองครักษ หองสมุดคณะแพทยศาสตร องครักษและหองสมุดศูนยการแพทยปญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน

6.2 การยืมระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ เชน หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หองสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. แนะนําชองทางการติดตอทางโทรศัพท E-Mail และ Facebook
8. ทําแบบทดสอบและแบบประเมินออนไลน

โปรแกรม Endnote และการสืบคนสารสนเทศของหองสมุด/ฐานขอมูลออนไลน (3 ชั่วโมง)
เนื้อหาการอบรม :
1. แนะนําเว็บไซตสํานักหอสมุดกลาง
1.1 เมนูตางๆที่สําคัญของหองสมุด เชน ปฏิทินบริการ การเชื่อมตอ SWUVPN, CLVPN
1.2 แนะนําเมนูที่เปนประโยชนในการทําวิจัย เชน ฐานขอมูลตางๆของหองสมุด Research Support,
Turnitin เปนตน
1.3 แนะบริการหลักๆ ของหองสมุด เชน บริการยืม-คืน บริการยืมระหวางหนวยงาน บริการยืมระหวาง
หองสมุด เปนตน
2. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Endnote เบื้องตน
3. การเขา Endnote ผานหนาเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง สอนวิธีการDownload และติดตั้งโปรแกรม,
คูมือการติดตั้งโปรแกรม Endnote
4. สอนวิธีการนํา Style เขาไปยังโปรแกรม Endnote APA 6Th SWU-EN, APA 6Th SWU-TH,
Vancouver SWU Eng, Vancouver SWU Thai
5. การเขาใชงานโปรแกรม Endnote เปดโปรแกรม Endnote > สราง Library ตั้งชื่อตามที่เราตองการ เชน
Project ที่จะทําหรือชื่อตัวเองก็ได
6. อธิบายหนาตาง ฟงชันก เครื่องมือตางๆ ของ โปรแกรม Endnote
6.1 การตั้งคากอนการใชงาน เมนู Edit >> Preference >> Fonts ใหสามารถอานหรือพิมพอักษร
ภาษาไทยได
6.2 การเลือก Style ที่เหมาะสมในการทําบรรณานุกรม
7. สอนการนําขอมูลบรรณานุกรมเขาโดยวิธีตางๆ ดังนี้
7.1 การพิมพขอมูลเขา Endnote
7.2 การนําขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูลของหองสมุด SWUDiscovery จัดเก็บในโปรแกรม
Endnote, ขั้นตอนการแกไขขอมูล ใหผูอบรมทําไปพรอมๆกัน พรอมยกตัวอยาง ทรัพยากรประเภท
ตางๆที่สําคัญ เชน หนังสือ บทความวารสารภาษาไทย ปริญญานิพนธ เว็บไซต เปนตน

7.3 การนําขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูลออนไลน จัดเก็บในโปรแกรม Endnote ยกตัวอยาง
ฐานขอมูล เชน Science Direct , ProQuest, Google Scholar เปนตน แกไข เพิ่มเติมขอมูล โดยทํา
ไปพรอมๆกัน
7.4 นําเขาขอมูลบรรณานุกรมดวยการ import ไฟล pdf
8. การสราง Group จัดกลุมรายการบรรณานุกรม
9. การนําขอมูลบรรณานุกรมที่แกไขถูกตองแลว สงขอมูลไปยังโปรแกรม Word
10. การอางอิงทายรายการและการอางอิงแทรกในเนื้อหา, การใสเลขหนา, แกไขรูปแบบการอางอิงแทรกใน
เนื้อหาใหถูกตอง ตามรูปแบบบรรณานุกรม
11. การ Save และการสํารองขอมูลเพื่อไปเปดในเครื่องอื่นๆ
12. จบการสอน
• ถาม-ตอบปญหา
• แนะนําชองทางการติดตอของหองสมุด เชน Facebook, Line, E-Mail
• แนะนําคูมือตางๆที่อยูบนเว็บเพื่อทบทวนการสอนอีกรอบ เชน วิดีโอแนะนําการใชโปรแกรมEndNoteX9
• ทําแบบทดสอบและแบบประเมินออนไลน
หมายเหตุ: กรณีผูใชเปนกลุมแพทย ทันตแพทย ซึ่งใชรูปแบบบรรณานุกรมแบบ Vancouver ใชเอกสารชุดที่
เปนการเขียนบรรณานุกรมแบบ Vancouver

ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24 กรกฏาคม 2563

