
คูมือการใชงาน
EDS Single Search

search

ใชงาน EDS ไดที่
http://search.ebscohost.com

โดยเลือก
EBSCO DISCOVERY SERVICE

กอนการสืบคน
คุณสมบัติของระบบ เครื่องที่ใชงานตองติดตั้ง

โปรแกรม ดังตอไปนี้ 
  1. Browser อยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้ 
      Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป
      Firefox 8.0 ขึ้นไป
      Google Chrome 16 ขึ้นไป
      Safari 5.1 (for Macintosh)
   2.  Adobe® Reader®

Guest Access คือ ผใูชงานจากภายนอกระบบสามารถสืบคน
ขอมูลไดแตเขาดูขอมูลที่เปน  Full text  จากฐานขอมูลไมได 
โดย Guest Access จะปรากฏบริเวณ แถบเมนูดานบนของ
หนาตางสืบคน

การสืบคน

ผลลัพธการสืบคน

เมนู EDS

1. Sign In เขาสูระบบหรือสมัครสมาชิกระบบ EDS เพ่ือใช
   เก็บขอมูลการสืบคนและ download eBooks. 

2. Folder  สำหรับเก็บขอมูลการสืบคนและดูขอมูลการยืม eBooks 

3. Preferences  เมนูเพ่ือจัดการหนาจอการสืบคนของผใูช 

4. Language เปล่ียนภาษาสำหรับเมนูการสืบคน

1.  Basic Search  สืบคนทุกสวนของขอมูล (All fields)  
2. Advance Search  ระบุ field ท่ีตองการสืบคนไดเชน
  หัวเร่ือง, ISBN และ สามารถระบุ AND หรือ OR ในการคนหา 
3. Search Option  ใสขอมูลเพ่ิมเติมกอนการสืบคน  
4. Search History รายการการสืบคนท่ีผานมา 

°

Search Option  ผูใชสามารถระบุ option เชน Full text,
หัวเร่ือง, ผูแตง, ภาษา, location, สืบคนเฉพาะขอมูล
Catalog เทาน้ัน

°

หนาจอผลการสืบคน มี 3 สวน ไดแก 
1) คอลัมนซาย เปนสวน กรองผลการสืบคน facet เชน ชนิดเอกสาร  
   สำนักพิมพ หรือ ฐานขอมูล (Content Provider)   
2) คอลัมนกลาง ผลการสืบคน    
3) คอลัมนขวา เปน สวน  Customize ของแตละสถาบัน

Guest Access

1 2 3



     เพ่ิมรายการใน folder 

     Print – พิมพบทความ หรือรายการขอมูล. 

     E-mail – สงขอมูลใหตัวเองหรือ ผูอ่ืน. 

     Save – บันทึกขอมูลลงเคร่ือง 

     Cite – สราง Citation ของรายการน้ันๆ ใน

    รูปแบบ (format) ตางๆ 

     Export – Export ขอมูล 

     Create Note – บันทึกหมายเหตุของรายการ

    น้ันๆ ลง folder 

     Permalink – สราง link มายังรายการท่ีตองการ 

  หมายเหตุ : URL Link ในหนา Browser เปน 

 URLท่ีใชงานไดช่ัวคราวหากตองการ link ถาวร

 มายังบทความน้ันๆใหใช Permalink  option 

    Share – Share รายการน้ันๆ 

    Listen – อานออกเสียงบทความ Text-to-Speech 

    Translate – แปลบทความ 

ICON การสืบคน

Text-to-Speech

เคร่ืองมือชวยอานออกเสียงบทความ เฉพาะขอมูล  HTML โดยผใูช
สามารถระบุ Accent เชน American Australian และ British เลือก
บทความ ท่ีตองการใหออกเสียง และปรับความเร็วในการอาน
ออกเสียงไดตามตองการ 

เคร่ืองมือชวยแปลบทความเฉพาะขอมูล HTML 
โดยผูใชสามารถเลือกภาษาตางๆ เชน ภาษาไทย 
ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาเลียน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯลฯ 

°

สำหรับบทความท่ีมีขอมูล Full text ผูใช

สามารถเขาถึงขอมูล Full text ไดจากหนา

ผลลัพธการสืบคน (ONE CLICK) 

เลือกหัวเร่ืองเพ่ือเขา
ดู Detailed Record 
เชนผูแตง บทคัดยอ 
สำนักพิมพ หรือเลข 
ISBN  ของบทความ
น้ันๆหรือ กด iconเพ่ือ
Preview ดูรายการ
น้ันๆหรือเพ่ือเพ่ิม
รายการลง Folder

เมนูสำหรับจัดการผลลัพธการสืบคน  
1)  เรียงลำดับขอมลู Relevance, Date Oldest และ Date  Newest 

2) Page Options เปล่ียน หนาจอการแสดงผลลัพธ 
3) Share  สงขอมูลผลการสืบคน ทาง email หรือ เก็บขอมูล

   ใสFolder  หรือ สราง link สำหรับการสืบคน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดตอบรรณารักษ

Visit us:
   
https://connect.ebsco.com/s/?language=en_US

        “Single, customizable entry point 
creating an experience that is comprehensive, 
fast, and familiar.” 

 เครื่องมือสืบคนขอมูล electronic resource 

ของสถาบัน ท่ีมีประสิทธิภาพ ใชงานงาย และสามารถ

ปรับรูปแบบ EDS ใหเหมาะสมกับขอมูลแตละสถาบัน   

ผุ ใชงานสามารถสืบคน ขอมูลบรรณานุกรม ดัชนี

วารสารขอมูล e-resource ที ่ทางสถาบันบอกรับ 

รวมทั้งขอมูล Metadata  อื่นๆ อีกมากมาย จาก EDS

 

 EDS ไดรับความไววางใจจากมหาวิทยาลัย

ช้ันนำ ท้ังในประเทศ และ ตางประเทศ เพื่อชวยจัดการ

ทรัพยากรของหองสมุด ใหเกิดประโยชนแกผูใชสูงสุด
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