
   

ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ 

เจา้หน้าทีบ่รรณารกัษ์  

Visit us:   

http://support.ebscohost.com/eds  

Single, customizable entry point -  

creating an experience that is com-

prehensive, fast, and familiar.  

  เครือ่งมอืสบืคน้ขอ้มลู electronic re-

source ของสถาบนั  ทีม่ปีระสทิธภิาพ ใชง้านง่าย 

และสามารถปรบัรปูแบบ EDS ใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลู

แต่ละสถาบนั   

 ผูใ้ชง้านสามารถสบืคน้ ขอ้มลูบรรณานุกรม 

ดชันีวารสาร ขอ้มลู e-resource ทีท่างสถาบนั

บอกรบั รวมทัง้ขอ้มลู Metadata  อีน่ๆ อกีมากมาย 

จาก EDS 

 EDS ไดร้บัความไวว้างใจจาก มหาวทิลยัชัน้

น าทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เพื่อช่วยจดัการ

ทรพัยากรของหอ้งสมดุ ใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูใ้ชส้งูสุด 

  เพ่ิมรายการใน folder - 

  Print – พมิพบ์ทความ หรอืรายการขอ้มลู. 

  E-mail – ขอ้มลูใหต้วัเองหรอื ผูอ้ื่น. 

  Save – บนัทกึขอ้มลูลงเครื่อง 

  Cite – สรา้ง Citation ของรายการนัน้ๆ ใน
รปูแบบ(format) ต่างๆ 

  Export – Export ขอ้มลู 

  Create Note – บนัทกึหมายเหตุของ
รายการนัน้ๆ ลง folder 

  Permalink – สรา้ง link มายงัรายการที่
ตอ้งการ 

หมายเหตุ : URL Link ในหน้า Browser  เป็น URL  ที่
ใชง้านไดช้ัว่คราว หากตอ้งการ  link ถาวรมายงั
บทความนัน้ๆ ใหใ้ช ้ Permalink  option 

  Bookmark – ท า Bookmark รายการนัน้ๆ 

  Listen – อ่านออกเสยีงบทความ  Text-to-
Speech 

  Translate – แปลบทความ 



   

คุณสมบัตขิองระบบ เคร่ือง ที่ใช้งาน ต้องติดตัง้ โปรแกรม
ดังต่อไปนี ้
1. Browser อยา่งใดอยา่งหนึง่ ตอ่ไปนี ้Internet Explorer 

7.0 ขึน้ไป, Firefox 8.0 ขึน้ไป, Google Chrome 16 ขึน้ไป, 

หรือ Safari 5.1 (for Macintosh) 

2.  Adobe ® Reader®   

Guest Access คือ ผู้ใช้งานจากภายนอกระบบ สามารถสบืค้น

ข้อมลูได้ แตเ่ข้าดขู้อมลู ท่ีเป็น  Full text  จากฐานข้อมลูไมไ่ด้ 

โดย Guest Access จะปรากฏบริเวณ แถบเมนดู้านบน ของ

หน้าตา่งสบืค้น 

1. Sign In เข้าสูร่ะบบหรือสมคัรสมาชิก ระบบ EDS  เพื่อใช้
เก็บข้อมลูการสบืค้น และ download eBook. 

2. Folder  ส าหรับเก็บข้อมลูการสบืค้น และดขู้อมลูการยืม 
eBooks 

3. Preferences  เมนเูพื่อจดัการหน้าจอการสบืค้น ของผู้ใช้ 

4. Language เปลีย่นภาษาส าหรับเมนกูารสบืค้น 

เคร่ืองมือช่วยแปลบทความ เฉพาะข้อมลู HTML  โดยผูใ้ช้
สามารถเลือกภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาฝรัง่เศส ภาษา
อิตาลี ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯลฯ 

เคร่ืองมือช่วยอ่านออกเสียงบทความ เฉพาะข้อมูล  HTML โดยผู้ใช้
สามารถ ระบ ุAccent  เช่น American Australian และ British  
เลือกบทความ ท่ีต้องการให้ออกเสียง และปรบัความเรว็ในการ
อ่านออกเสียงได้ตามต้องการ 

1. Basic Search  สบืค้นทกุสว่นของข้อมลู(All fields)  

2. Advance Search  ระบ ุfield  ที่ต้องการสบืค้นได้  เช่น   หวั
เร่ือง , ISBN และ สามารถระบ ุ AND หรือ OR  ในการค้นหา  

3. Search Option  ใสข้่อมลูเพิ่มเตมิก่อนการสบืค้น  

4. Search History รายการ การสบืค้นท่ีผา่นมา 

Search Option  ผูใ้ช้สามารถระบ ุoption เช่น Full text, หวั
เรื่อง, ผูแ้ต่ง, ภาษา, location, สืบค้นเฉพาะข้อมูล  Catalog 
เท่านัน้ 

หน้าจอผลการสืบค้น มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) คอลมัภข์วา เป็นส่วน
กรองผลการสืบค้น facet เช่น ชนิดเอกสาร  ส านักพิมพ ์หรือ 
ฐานข้อมูล (Content Provider)   2) คอลมัภก์ลาง ผลการสืบค้น    
3) คอลมัภซ้์าย เป็น ส่วน  Customize ของแต่ละสถาบนั 

เมนูส าหรบัจดัการผลลพัธ์การสืบค้น  1)  เรียงล าดบัข้อมลู Rele-
vance, Date Oldest และ Date  Newest 2) Page Options เปล่ียน
หน้าจอการแสดงผลลพัธ์ 3) Share  ส่งข้อมลูผลการสืบค้น ทาง 
email หรือ เกบ็ข้อมูลใส่Folder  หรือ สร้าง  link ส าหรบัการสืบค้น 

เลือก หวัเรื่อง เพื่อเข้า
ด ูDetailed Record 
เช่น ผูแ้ต่ง บทคดัย่อ 
ส านักพิมพ ์หรือ เลข 
ISBN  ของบทความ
นัน้ๆ หรือ กด       
icon เพ่ือ Preview ดู
รายการนัน้ๆ        
หรือ            เพ่ือเพ่ิม
รายการลง Folder 

ส าหรบับทความท่ีมี ข้อมลู Full text ผูใ้ช้
สามารถเข้าถึงข้อมลู Full text ได้จากหน้า
ผลลพัธ์การสืบค้น  (ONE CLICK) 


