ฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สํานักบรรณสารสนเทศ
จุฑารัตน์ นกแก้ ว*
หลายท่านทราบและหลายท่านมีประสบการณ์ในการใช้ ฐานข้ อมูลด้ านการศึกษาทางไกลและฐานข้ อมูลงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัยของสถาบันวิจยั และพัฒนา มสธ กันมาบ้ างแล้ ว และอาจสงสัยว่าฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษา
ทางไกลของสํานักบรรณสารสนเทศ เป็ นฐานข้ อมูลเดียวกันกับฐานข้ อมูลของสถาบันวิจยั และพัฒนาหรื อไม่และหากไม่ใช่
ฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สํานักบรรณสารสนเทศ มีเนื ้อหาอะไร จะใช้ ฐานข้ อมูลได้ ที่ไหนและค้ นหาอย่างไร
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สํานักบรรณสารสนเทศและทําให้ เกิดความ
เข้ าใจและนําไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์ฐานข้ อมูลดังกล่าวในวงกว้ างต่อไป จึงขอแนะนําฐานข้ อมูลการศึกษาทางไกล สํานัก
บรรณสารสนเทศ อนึง่ เนื่องจากชื่อฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สํานักบรรณสารสนเทศ มีคําว่า สารสนเทศ
การศึกษาทางไกล ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงรายละเอียดของฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สํานักบรรณ
สารสนเทศ ขอให้ ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกลในเบื ้องต้ น
สารสนเทศการศึกษาทางไกล เป็ นสารสนเทศที่นําเสนอเนื ้อหาการศึกษาทางไกลผ่านสือ่ ต่างๆ ครอบคลุมสือ่
สิง่ พิมพ์ สือ่ ไม่ตีพิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในงานด้ านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เรี ยกสารสนเทศ
การศึกษาทางไกลที่นาํ เสนอเนื ้อหาผ่านสือ่ ดังกล่าวโดยรวม ว่า ทรัพยากรสารสนเทศด้ านการศึกษาทางไกล ปั จจุบนั
ทรัพยากรสารสนเทศด้ านการศึกษาทางไกล มีการผลิตและนําเสนอหลากหลายประเภทในปั จจุบนั ครอบคลุม หนังสือ
วารสาร บทความวารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้ างอิง ฐานข้ อมูล สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ่ ออนไลน์ที่เข้ าถึงผ่าน
เว็บไซต์ เป็ นต้ น
ฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สํานักบรรณสารสนเทศ เป็ นฐานข้ อมูลบรรณานุกรมพร้ อมสาระสังเขป
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของสิง่ พิมพ์ภาษาอังกฤษด้ านการศึกษาทางไกลครอบคลุม บทความวารสารโดยเฉพาะ
บทความวิจยั บทความปริ ทศั น์ด้านการศึกษาทางไกล บทความจากหนังสือรวมบทความ รายงานการประชุมสัมมนา
และเนื ้อหาจากบทความต่างๆ (chapter) ในหนังสือด้ านการศึกษาทางไกล ปั จจุบนั ฐานข้ อมูลสารสนเทศการศึกษา
ทางไกล มีจํานวนบทความประมาณ 5,000 ระเบียน
สํานักบรรณสารสนเทศจัดทําฐานข้ อมูลดังกล่าวขึ ้น เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมสารสนเทศเฉพาะด้ านการศึกษา
ทางไกลและเป็ นแหล่งค้ นคว้ าอ้ างอิงการศึกษาและการวิจยั ด้ านการศึกษาทางไกลให้ กบั นักวิจยั นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลทัว่ ไปที่สนใจศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลด้ านการเรี ยนการสอนทางไกล นอกจากนี ้ ฐานข้ อมูล
ดังกล่าว ยังเป็ นสิง่ ที่แสดงความเป็ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็ นมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการ
สอนด้ วยระบบการเรี ยนการสอนทางไกล
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การเข้ าถึงและสืบค้ นฐานข้ อมูลดังกล่าว ผู้ใช้ สามารถ เข้ าถึงและสืบค้ นผ่านเว็บไซต์ของสํานักบรรณสารสนเทศ
ที่ http://library.stou.ac.th และคลิกเลือก ฐานข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด (OPAC) จากนัน้ ที่ช่องสืบค้ น ใส่
คําค้ น และเปลีย่ นฐานข้ อมูล จาก Book & Serials ระบบจะตังค่
้ า (default) ไว้ ที่ฐาน Book & Serials ให้ เปลีย่ นเป็ น
Journal Indexing
ตัวอย่าง ต้ องการค้ นหาข้ อมูล การเรี ยนแบบเปิ ด (หัวเรื่ องภาษาอังกฤษใช้ วา่ open learning) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1 ใส่คําค้ น open learning ที่ช่องคําค้ น
2. เลือก เขตข้ อมูล เป็ น subject
3. เลือก Journal Indexing
4. คลิก search
ปรากฏผลการค้ น 32 ระเบียน (32 บทความ) ดังภาพด้ านล่าง

3

จากนันคลิ
้ กเลือก 32 open Learning หรื อ 8 open Learning (ตัวอย่าง เลือก 32 open Learning )
ปรากฏรายละเอียดข้ อมูลทางบรรณานุกรมของบทความทีเ่ กี่ยวข้ องกับคําค้ น 32 รายการ แสดงหน้ าเว็บ (web page)
ละ 10 รายการ ดังภาพด้ านล่าง
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กรณีต้องการดูบทคัดย่อ ให้ คลิก full จะปรากฏรายการบทคัดย่อ ของบทความ
(ตัวอย่างเลือกบทความที่ 4 เป็ นบทความภาษาอังกฤษ) ดังภาพด้ านล่าง
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ปั จจุบนั สํานักบรรณสารสนเทศได้ มีการจัดทําบทคัดย่อภาษาไทยของ บทความการศึกษาทางไกลภาษาอังกฤษ
ในฐานข้ อมูล โดยนําบทความภาษาอังกฤษมาสรุปและเรี ยบเรียงเนื ้อหา หรื อแปลและเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาจากบทคัดย่อของ
บทความต้ นฉบับ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูล ในการพิจารณาเนื ้อหาก่อนตัดสินใจอ่านเบทความ
ต้ นฉบับต่อไป
ตัวอย่าง ระเบียนที่มกี ารจัดทําบทคัดย่อภาษาไทย
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ผลที่ได้ จากการจัดทําบทคัดย่อภาษาไทย นอกจากเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ งานฐานข้ อมูล ในการ
พิจารณาเนื ้อหาก่อนตัดสินใจอ่านเบทความต้ นฉบับต่อไปแล้ ว ยังเป็ นการช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถค้ นหาสารสนเทศการศึกษา
ทางไกลด้ วยคําค้ นภาษาไทยได้ อกี ด้ วย เช่น ต้ องการค้ นหาเรื่ องที่เกี่ยวกับการเรี ยนทางไกล แต่ไม่ทราบคําค้ น
ภาษาอังกฤษว่าใช้ คาํ ใด ผู้ใช้ สามารถใช้ คาํ ค้ นภาษาไทยว่า การเรี ยนทางไกล โดยมีขนตอนการค้
ั้
น ดังนี ้
1. ที่หน้ าจอการค้ น คลิกเลือก keyword
2. ที่ช่องคําค้ น พิมพ์คาํ ว่า การเรียนออนไลน์ และที่ช่อง search type เลือก anywhere
3. ที่ช่อง database เลือก Journal Indexing
4. คลิก search
ผลการค้ นปรากฏ 3 รายการ ดังภาพด้ านล่าง
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ต้ องการดูบทคัดย่อภาษาไทยบทความใด ให้ คลิกที่ full จะพบรายการบทคัดย่อภาษาไทยที่ปรากฏคําว่า การ
เรี ยนออนไลน์ ตามคําค้ นทีใ่ ช้ ดังภาพด้ านล่าง

ต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติมการใช้ ฐาน หรื อ ต้ องการให้ คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาฐานข้ อมูล
การศึกษาทางไกลให้ ตรงกับความต้ องการในการใช้ กรุณาแจ้ งที่ หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริ การสนเทศ
โทร. 7487 E-mail: jutharatstou@gmail.com
* บรรณารั กษ์ 7 หัวหน้ าหน่ วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ

