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คู่มือการใชโ้ปรแกรม Single Search 

EBSCO Discovery Service™ 
 

ส านกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดน้ าระบบการสืบคน้หอ้งสมุด EBSCO Discovery  
Service™ (EDS) หรือเรียกว่า Single Search เป็นระบบการสืบคน้แบบ Discovery Tool สามารถสืบคน้ขอ้มูล
จากฐานขอ้มูลของจุฬาฯ หลายฐานพร้อม ๆ กนั รวมถึงฐานขอ้มูลจากสานกัพิมพ ์(Publishers) ทัว่โลก ท่ีสามารถ  
คน้หาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ี EBSCO ไดร้วบรวมไวไ้ดก้วา้งขวางและครอบคลุมทุกสาขาวิชามากข้ึน เพียง
คลิกคร้ังเดียว สามารถแสดงผลลพัธ์ไดค้รอบคลุมทุกประเภททรัพยากร และเช่ือมโยงการให้บริการยืมระหวา่ง
หอ้งสมุดจากหอ้งสมุดในประเทศไทยจ านวน 22 แห่ง ท่ีใชโ้ปรแกรมของ EBSCO ดว้ยเมนู CU+  

Single Search เป็นระบบการสืบค้นจากฐานข้อมูลของจุฬาฯ  ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูลห้องสมุด 
(Library catalog) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  (2) ฐานขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้วิจยั (Chula Reference databases) เป็นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
จุฬาฯ บอกรับและไดรั้บอภินนัทนาการ ครอบคลุมขอ้มูลทุกสาขาวิชาในรูปแบบเอกสารฉบบัเต็มของวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Journal) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Thesis) ข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ (e-News) เป็นตน้ (3) ฐานขอ้มูลคลงัปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University 
Intellectual Repository หรือเรียกวา่ CUIR) เป็นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมผลงานวิชาการของประชาคม
จุฬาฯ ได้แก่ งานวิจยั (Technical Reports) วิทยานิพนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์(E-Journals) ชุดการเรียนการสอน  (Learning Materials) การบรรยาย  (Lectures) เป็นต้น 4) 
ฐานขอ้มูล ThaiJO รวบรวมบทความวารสารท่ีผลิตในประเทศไทย และ 5) คลงัฐานขอ้มูลของ EBSCO (Central 
Index) ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้เปิดให้บริการ Single Search ผ่านเว็บไซต์เม่ือปี พ.ศ. 2559 จนถึง
ปัจจุบนั 
การเข้าใช้ Single Search  
ใชผ้า่น https://www.car.chula.ac.th/ ดูท่ีเมนู Single Search  
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Tips 
 

• ประชาคมจุฬาฯ ควรคลิก EZproxy login เขา้สู่ระบบ  ดว้ย CUNET Account เพื่อการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีครอบคลุมทั้ง eBook และ eJournal ท่ีจุฬาฯ บอกรับ 
 

 
 

• แนะน าเมนู Advanced search เพือ่ใหก้ารคน้หาขอ้มูลสามารถจ ากดัขอบเขตไดม้ากข้ึน  

 

ใสค่ ำสบืค้น   เลอืกเขตข้อมลู   เพิ่ม/ลด บรรทดัเพื่อใสค่ ำสบืค้น  
            ใน Advanced Search ยงัมเีมน ูSearch Options เพื่อให้จ ำกดัเขตข้อมลูให้ตรงใจมำกทีส่ดุประกอบด้วยเมนดูงันี ้ 

- Search Modes and Expanders กำรใช้ค ำค้นให้สมัพนัธ์กบัเนือ้หำหรือเขตข้อมลู  
-        Limit your results  

a. Full Text เอกสำรฉบบัเต็ม  

b. Catalog Only จำกฐำนข้อมลูห้องสมดุ Library catalog  

c. Collection  

d. Journal Name ช่ือวำรสำร  

e. Institutional Repository Only เป็นข้อมลูจำกคลงัเก็บข้อมลู เช่น CUIR, ThaiJO เป็นต้น  

f. Peer Reviewed ผำ่นกำรพิจำรณำจำกผู้ เช่ียวชำญ  

g. Author ช่ือผู้แตง่  

h. Available in Library Collection เป็นของห้องสมดุ  

i. Date Published ปีพมิพ์  

j. Title ช่ือเร่ือง  

k. Location เลอืกห้องสมดุในเครือขำ่ยจฬุำฯ  

l. Image Quick View Types ตำมประเภทของภำพ เช่น ภำพส ีภำพแผนท่ี เป็นต้น  
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แนะนาเมนูการสืบค้นเพิม่เตมิ  
1. เมนู CU+  

เป็นเมนกูำรสบืค้นจำกฐำนข้อมลูห้องสมดุมหำวิทยำลยัในประเทศไทย 22 แหง่ ได้แก่  
(1)จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2)มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (3)มหำวิทยำลัยมหิดล (4)มหำวิทยำลัยบูรพำ

(5)มหำวิทยำลยัแมโ่จ้ (6)มหำวิทยำลยัขอนแก่น (7)มหำวิทยำลยัแมฟ่ำ้หลวง (8)มหำวิทยำลยันเรศวร (9)มหำวิทยำลยัสงขลำ
นครินคร์ (10)มหำวิทยำลัยศิลปำกร (11)มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (12)มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
(13)มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  (14)มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (15)มหำวิทยำลัยพะเยำ (16)มหำวิทยำลัยรังสิต 
(17)มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย (18)มหำวิทยำลยักรุงเทพ (19)มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ (20)มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช
(21)มหำวิทยำลยัสยำม และ (22)มหำวิทยำลยัศรีปทมุ  สำมำรถใช้บริกำรระหวำ่งห้องสมดุจำกมหำวิทยำลยัดงักลำ่วโดยตรง 

 

 


ค้นด้วยเมน ูCU+      เลอืกเมน ูInter Library Loan Request เมื่อต้องกำรใช้บริกำรระหวำ่งห้องสมดุ  
 

2. เมนู Additional Search ส ำหรับสบืค้นเพิ่มเตมิจำก Open Sources   

 

 
Global  
3. เมนู Publication Finder เพื่อกำรค้นหำหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์และวำรสำรอเิลก็ทรอนิกส์ ที่จฬุำฯ บอกรับ
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การแสดงผลการสืบค้น Single search  


แสดงรายการจากฐานขอ้มูลหอ้งสมุด Library catalog (OPAC)  

ม  


แสดงรายการจากฐานขอ้มูล CUIR  

         
Download 

แสดงรายการจากกลุ่มฐานขอ้มูล Chula Reference Databases

 

Free 

 

 

Download 

บทควำมวำรสำรฉบบัเตม็ 

e-Journal 

 

 

Download 

หนงัสือฉบบัเตม็ 

e-Book 

 

 

Download 

เอกสำรสิทธิบตัรฉบบัเตม็ 

e-Patent 

 

Free 

 

 
Download 

ขำ่วหนงัสือพิมพ์ฉบบัเตม็ 

e-News 
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แสดงรายการจากหอ้งสมุดในประเทศไทย (CU+)  
 

             ทศ  

แสดงรายการจาก Central Index ของ EBSCO  
 

ให้ค้   น   เ      

แสดงรายการจากฐานขอ้มูล ThaiJO (http://www.tci-thaijo.org/)  

Do        w ad 

แสดงผลในรูปแบบบทความในสารานุกรม (Research Starter)  

                 

 

CU+ 

สำมำรถ Download 

ไฟล์เสยีงในรูปแบบ 
MP3 

Download 

บทควำมวำรสำรฉบบัเตม็ 

Free 
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การจดัเกบ็ผลการสืบค้น Single search  
มีขั้นตอนการจดัเก็บผลการสืบคน้ดงัน้ี

1. คลิกรายการที่ต้องการน าไปจัดเก็บ ที่สัญลักษณ์  

 
    รายการที่ถูกเลือกไปเก็บใน Folder จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์  

 
2. เลือกเมนู Folder จะพบรายการที่เลือกมารอไว้แล้ว 

 


3. สามารถน ารายการที่เลือกไปจัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 
Tips 

การท าบรรณานุกรมส าเร็จรูป  
คลิกเมนู Cite สามารถน าบรรณานุกรมมาจัดเก็บในโปรแกรม EndNote ได้ด้วย 

 

 

โดย สมร ไพรศรี  ฝ่ำยจดักำรข้อมลูสำรสนเทศ ส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร จฬุำฯ  (ปรับปรุง)  เมษำยน 2565 



  CU_EDS_Publication_Sharing_version_dated_22-02-2561 

EBSCO Discovery Service (EDS) กับบริการ Publication Sharing 
 

บริการ Publication Sharing ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุด
สมาชิกในเครือขาย โดยเปนการแลกเปลี่ยนเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) เม่ือผูใชตองการเอกสารฉบับเต็ม 
(Fulltext) และเลือกใชระบบการสืบคน EBSCO Discovery Service (EDS) ระบบจะสืบคนจากกลองสืบคน 
EDS ของหองสมุด (Chula EDS) โดยจะแสดงผลการสืบคน ดังนี้  

กรณี จุฬาฯ มีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) จะมีการแสดงขอมูลสิทธิการเขาใชและ
เชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ดังนี้ 

1. จุฬาฯ มีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) และรายการบรรณานุกรม (Metadata) ใน
ฐานขอมูลของ EBSCO (EBSCOhost Research Databases) ระบบจะแสดง pdf full text หรือ 
html full text ข้ึนกับชนิดของเอกสารฉบับเต็มรายการนั้นๆ 

2. จุฬาฯ มีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) แตไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ในฐานขอมูล
ของ EBSCO (EBSCOhost Research Databases) ระบบจะแสดง link เ พ่ือเชื่อมตอไปยัง 
website ท่ีสามารถเขาใชเอกสารฉบับเต็มได โดย link ท่ีแสดงอาจจะเปน link เชื่อมตอตรงไปยัง
สํานักพิมพ หรือ Full Text Finder link ก็ได 

กรณี จุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)  
ในกรณี จุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ระบบจะทําการสืบคนจาก Consortium 

collection ซ่ึงขอมูลท่ีอยูใน Consortium collection นี้มาจากฐานขอมูลท่ีหองสมุดสมาชิกในเครือขาย
บอกรับ  

ถาพบขอมูลใน Consortium collection นี้ ระบบจะตรวจสอบเรื่องการยืมระหวางหองสมุด และจะ
แสดงเมนู Check ILL availability เพ่ือใหผูใชสามารถสงคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด (ILL Request) 
โดยผูใชสามารถเลือกหองสมุดท่ีตองการใชบริการยืมระหวางหองสมุดไดตามรายการท่ีปรากฏ พรอมกรอก
รายละเอียดในแบบฟอรมคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดใหครบถวน  

เม่ือผูใชสงแบบฟอรมคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดแลว คําขอใชบริการฯ จะถูกสงมายัง
บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุดท่ีผูใชสังกัดอยูผานทางอีเมล หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการทํางานปกติของ
การใหบริการยืมระหวางหองสมุด  

โดยระบบจะแสดงเมนู Check ILL availability ก็ตอเม่ือ  
1. เปนรายการท่ีจุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) 
2. เปนรายการท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอยูภายในเครือขายมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม 

(Fulltext) 
ถาไมพบขอมูล ใน Consortium collection ซ่ึงนอกเหนือจาก รายการตามเง่ือนไขท่ีระบุขางตน 

EDS จะแสดง link ไปยังฐานขอมูลฐานขอมูลประเภทดรรชนีและสาระสังเขป (Indexes and Abstracts: A&I)  
เปนการแสดงผลการสืบคนเฉพาะขอมูลบรรณานุกรม หรือ Plum X Metric และจะไมมี link เชื่อมไปยัง
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)  
 หมายเหตุ  EBSCOhost Research Databases เปนฐานขอมูลออนไลนจาก EBSCO มี ท้ัง
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม และฐานขอมูลประเภทดรรชนีและสาระสังเขป (Indexes and Abstracts: A&I) 
ตัวอยางฐานขอมูลออนไลนจาก EBSCO เชน Academic Search Ultimate, CINAHL Complete, Business 
Source Ultimate เปนตน 

Content โดย นางสาวจันทรงาม ชูตระกูล 

Infographics โดย นายรัฐธีร ปภัสสุรียโชติ 



ผลการสืบค้น

Alternative history

Chula
EDS

Consortium
Collection

 ไม่มีสิทธิใช้เอกสารฉบับเต็ม

ระบบจะสืบค้น

จากฐานข้อมูลท่ีเรียกว่า

“Consortium Collection”

คลิกเพื่อส่งคาํขอใช้บริการ

ยืมระหว่างห้องสมุด

พบข้อมูลใน 

Consortium 
Collection

เม่ือค้นหา ระบบจะสืบค้นจาก..
Pu

bl
ic

at
io

n
Sh

ar
in

g

ระบบแสดง PDF Full Text หากมีในฐานข้อมูลของ EBSCO

หากจุฬาฯ มีสิทธ์ิใช้ Full Text แต่ไม่มีในฐานข้อมูลของ EBSCO
ระบบจะเช่ือมโยงไปยังสาํนักพิมพ์หรือฐานข้อมูลที่จุฬาฯ มีสิทธ์ิเข้าใช้





มีสิทธิเข้าใช้เอกสารฉบับเต็ม 

ไม่พบข้อมูลใน 

Consortium 
Collection

ห้องสมุดในความร่วมมือที่มีสิทธ์ิเขาถึง Full Text
จะพิจารณาคาํขอจากผู้ใช้บริการ

จะไม่พบการเช่ือมโยงใด ๆ ปรากฏ

มีเพียงรายการบรรณานกุรม

หรือ

 

หรืออาจมีเพียง PlumX Metrics ปรากฏ

จะพบตวัเลือก “Check ILL Availability”




