
การสืบคน้สารสนเทศ  

โดย ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร 



เร่ิมตน้คน้ขอ้มูลอยา่งไรดี ? 

• Google – คน้แลว้ไดข้อ้มูลลา้นเจด็ 
แต่ไม่ตรงใจซกักะเร่ือง 

• ห้องสมุด – ไม่เคยไป เร่ิมตน้ไม่ถูก 

 
 



หอ้งสมุดมีขอ้มูลอะไรใหเ้ราบา้ง? 

ส่ิงพิมพใ์นหอ้งสมุด : หนงัสือ วารสารทั้ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ วทิยานิพนธ์ 
Project ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ  

ส่ือโสตทศัน์ในหอ้งสมุด : วดีิโอ เทป ซีดี  



คน้ไดจ้าก OPAC 

แลว้ไปหยบิตวัเล่มท่ีชั้นวาง 



www.clib.psu.ac.th 



Opac.psu.ac.th : Basic Search 



OPAC : Advanced Search 



OPAC มีมากกวา่บรรณานุกรม 

• ใหข้อ้มูลสารบญัหนงัสือต าราไทย/ต่างประเทศ 
• ใหข้อ้มูลเน้ือหาเตม็วทิยานิพนธ์ /เอกสารส่ิงพิมพ์

มหาวิทยาลยั 
• สามารถเช่ือมโยงไปยงัหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
• สามารถตรวจสอบวา่ก าลงัยมืทรัพยากรสารสนเทศ

ใดบา้ง  
• สามารถยมืต่อ (renew) ได ้



ตวัอยา่งผลการคน้ OPAC 



OPAC Application 



ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของหอ้งสมุด 

• E-databases 

• E-books 

• E-journals 

• Open Access 



ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์/วารสารอิเลก็ทรอนิกส์/หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 



EDS single search  



EDS single search 



ฐานข้อมูลที ่สกอ.บอกรับ 
• Science Direct 

• ACS 

• Academic Search Complete 

• Education Research Complete   

• Computer & Applied Sciences Complete 

• H.W.Wilson Full Text   

• Emerald    

• Web of Science  

• ABI/Inform Complete  

• ACM Digital Library 

• IEEE 

• PDF Dissertation Fulltext  

• Springer Link  

 
 
 



การใช ้EDS Search 

• การเข้าใช้ EDS จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

• การเริ่มข้อมูลเบื้องต้นเพื่อท าวิจัย รายงาน  

(Research Starter) 

• การเข้าถึงบทความจากฐานข้อมูลต่างๆเช่น Science Direct, 

IEEE, Springer Link, ACM และอื่นๆ 

• การสืบค้นและดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks 

• การสืบค้นผ่าน Smart phone/Reader devices 



EDS Search 

• การเข้าใช้ EDS จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

สามารถสืบค้นข้อมูล EDS ได้ 2 วิธี คือ 

 เข้าโดยพิมพ์ URL  

http://search.ebscohost.com/userlogin.asp 

 เข้าโดยผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุด 

http://search.ebscohost.com/userlogin.asp


EDS Search 
• เข้า EDS โดยพิมพ์ URL 

http://search.ebscohost.com/userlogin.asp 

USER : PSU 

PASS : library 

http://search.ebscohost.com/userlogin.asp


Single Search 
 เข้าโดยผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุด (ทุกสถาบันจะมี  EDS 

Box วางอยู่หน้าเว็บไซต)์  

 เข้าใช้งานได้ที่ www.clib.psu.ac.th 

 EDS One Search คน้คร้ังเดียวไดทุ้กฐานขอ้มูล 
 EDS eBook Collection คน้เฉพาะ eBook 
 Pulinet คน้หนงัสือจากมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 



EDS Search : Research Starter 

(การเร่ิมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อท าวจิยั รายงาน) 
 



EDS Search : ฟังกช์ัน่แปลภาษา และอ่านออกเสียง  



EDS Search : การเข้าถึงบทความจากฐานข้อมูลอื่น เช่น 
Science Direct, IEEE, Springer Link, ACM และอื่นๆ 

 



EDS Search: การเข้าถึงข้อมูล OPAC ทั้ง 5 วิทยาเขต 

 



EDS Search: ค้นข้อมูลจากเครือข่าย PULINET 

 

ขอยืมระหว่างห้องสมุด 

สถานทีจั่ดเกบ็ของหนังสือ 



การสืบคน้และดาวน์โหลดหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ eBooks 

eBooks 



ฐานข้อมูล สกว. http://elibrary.trf.or.th 
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 



การคน้ขอ้มูลจากเวบ็ 

• คน้ผลงานวชิาการจากหนงัสือ วารสาร 
รายงานการประชุม สิทธิบตัรไดจ้าก 
http://scholar.google.com 

• คน้ขอ้มูลทัว่ไปทางเวบ็ ไดจ้าก  
  search engine  
  เช่น Google, Yahoo  

 

 



การคน้วิทยานิพนธ์ 

• ภาษาไทย - คน้วทิยานิพนธ์จากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐทัว่
ประเทศไดจ้าก ฐานข้อมูล TDC  (ThaiLIS Digital 

Collection) 

 

• ภาษาองักฤษ   
- ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertations & Theses 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=28431


การคน้หนงัสือ/วารสารของหอ้งสมุดอ่ืน 

• Union Catalog of Thailand - บรรณานุกรม
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรัฐทัว่ประเทศ 

• Journal Link – รวบรวมรายช่ือวารสารหอ้งสมุดทัว่
ประเทศ 



การตามหาเอกสารฉบบัเตม็ 

• ใชก้รณี ค้นจากฐานข้อมูลแล้วมเีฉพาะ 
Abstract 

• ใชก้รณี อ่านเอกสารทีส่นใจแล้วอยากได้ตัว
เล่มของรายการอ้างองิ (References) ทา้ย
เร่ือง 



วิธีตามหาเอกสารฉบบัเตม็ (ต่อ) 
• หากเป็นหนงัสือ ใหใ้ช ้ช่ือหนังสือ ในการตรวจสอบ 
โดยตรวจสอบจาก....... 
 ระบบ OPAC ของหอ้งสมุดคุณหญิงหลงฯ 
 ระบบ OPAC ของหอ้งสมุดอ่ืนๆ  
 สหบรรณานุกรม Union Catalog of Thailand 
 EDS เครือข่าย PULINET 

• หากไม่เจอเร่ืองท่ีตอ้งการใหต้รวจสอบจาก Google 

scholar 

• ติดต่อขอใชบ้ริการยมื/ถ่ายเอกสารจากหอ้งสมุดอ่ืนไดท่ี้
เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม 



วิธีตามหาเอกสารฉบบัเตม็ 
• หากเป็นบทความจากวารสาร ใหใ้ช ้ช่ือวารสาร ตรวจสอบ จาก 
 ตรวจสอบรายช่ือวารสารไดจ้าก EDS One Search 



วิธีตามหาเอกสารฉบบัเตม็ 
 ตรวจสอบไดจ้ากหมายเลข DOI (Digital Object Identifier System) 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ1abmu_TVAhULr48KHcgUDs0QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.doi.org%2F&usg=AFQjCNFt_GR2AA21fNFlqlqRA49gBUQSJA


วิธีตามหาเอกสารฉบบัเตม็ 
 ตรวจสอบจาก http://www.journallink.or.th  

เพื่อดูวา่สถาบนัใดมีวารสารท่ีตอ้งการ 



บริการเสริม 
ชุดบริการตามตวัเล่ม 
-บริการเพ่ือนช่วยหาหนังสือ 
-บริการตามตัวเล่มเอกสารท่ีหาท่ี
ชั้นไม่พบ 
-บริการท่านขอมาเราจัดให้ 

ชุดบริการตอบค าถาม 
-บริการตอบค าถามออนไลน์ Ask a 

Librarian 
-บริการ Chat กบับรรณารักษ์ทา ’’ง
Facebook 



ติดต่อได้ที.่.... 

074-282352 (บริการตอบค าถาม) 
074-282350-51 (บริการยืม-คืน) 

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มอ. 




