คู่มือการใช้โปรแกรม Single Search

EBSCO Discovery Service™
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นาระบบการสื บค้นห้องสมุด EBSCO Discovery
Service™ (EDS) หรื อเรี ยกว่า Single Search เป็ นระบบการสื บค้นแบบ Discovery Tool สามารถสื บค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูลของจุฬาฯ หลายฐานพร้อม ๆ กัน รวมถึงฐานข้อมูลจากสานักพิมพ์ (Publishers) ทัว่ โลก ที่สามารถ
ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ EBSCO ได้รวบรวมไว้ได้กว้างขวางและครอบคลุ มทุกสาขาวิชามากขึ้ น เพียง
คลิกครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ครอบคลุมทุกประเภททรัพยากร และเชื่ อมโยงการให้บริ การยืมระหว่าง
ห้องสมุดจากห้องสมุดในประเทศไทยจานวน 22 แห่ง ที่ใช้โปรแกรมของ EBSCO ด้วยเมนู CU+
Single Search เป็ นระบบการสื บ ค้นจากฐานข้อมู ลของจุ ฬ าฯ ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมู ล ห้องสมุด
(Library catalog) เป็ นฐานข้อ มู ล บรรณานุ ก รมทรั พ ยากรสารสนเทศในห้ อ งสมุ ด เครื อข่ า ยจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2) ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจยั (Chula Reference databases) เป็ นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่
จุฬาฯ บอกรับและได้รับอภินนั ทนาการ ครอบคลุมข้อมูลทุกสาขาวิชาในรู ปแบบเอกสารฉบับเต็มของวารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Journal) หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book) วิ ท ยานิ พ นธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Thesis) ข่ า ว
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-News) เป็ นต้น (3) ฐานข้อมูลคลังปั ญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University
Intellectual Repository หรื อเรี ยกว่า CUIR) เป็ นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมผลงานวิชาการของประชาคม
จุฬาฯ ได้แก่ งานวิจยั (Technical Reports) วิทยานิ พนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) วารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Journals) ชุ ด การเรี ยนการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) เป็ นต้น 4)
ฐานข้อมูล ThaiJO รวบรวมบทความวารสารที่ผลิตในประเทศไทย และ 5) คลังฐานข้อมูลของ EBSCO (Central
Index) ส านัก งานวิท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าฯ ได้เปิ ดให้บริ ก าร Single Search ผ่า นเว็บ ไซต์เมื่ อปี พ.ศ. 2559 จนถึ ง
ปัจจุบนั

การเข้ าใช้ Single Search
ใช้ผา่ น https://www.car.chula.ac.th/ ดูที่เมนู Single Search
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Tips
• ประชาคมจุฬาฯ ควรคลิก EZproxy login เข้าสู่ระบบ ด้วย CUNET Account เพื่อการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง eBook และ eJournal ที่จุฬาฯ บอกรับ

• แนะนาเมนู Advanced search เพือ่ ให้การค้นหาข้อมูลสามารถจากัดขอบเขตได้มากขึ้น





ใส่คำสืบค้ น เลือกเขตข้ อมูล เพิ่ม/ลด บรรทัดเพื่อใส่คำสืบค้ น

ใน Advanced Search ยังมีเมนู Search Options เพื่อให้ จำกัดเขตข้ อมูลให้ ตรงใจมำกทีส่ ดุ ประกอบด้ วยเมนูดงั นี ้
- Search Modes and Expanders กำรใช้ คำค้ นให้ สม
ั พันธ์กบั เนื ้อหำหรื อเขตข้ อมูล
-

Limit your results
a. Full Text เอกสำรฉบับเต็ม
b. Catalog Only จำกฐำนข้ อมูลห้ องสมุด Library catalog
c. Collection
d. Journal Name ชื่อวำรสำร
e. Institutional Repository Only เป็ นข้ อมูลจำกคลังเก็บข้ อมูล เช่น CUIR, ThaiJO เป็ นต้ น
f. Peer Reviewed ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญ
g. Author ชื่อผู้แต่ง
h. Available in Library Collection เป็ นของห้ องสมุด
i. Date Published ปี พม
ิ พ์
j. Title ชื่อเรื่ อง
k. Location เลือกห้ องสมุดในเครื อข่ำยจุฬำฯ
l. Image Quick View Types ตำมประเภทของภำพ เช่น ภำพสี ภำพแผนที่ เป็ นต้ น
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แนะนาเมนูการสื บค้นเพิม่ เติม
1. เมนู

CU+
เป็ นเมนูกำรสืบค้ นจำกฐำนข้ อมูลห้ องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย 22 แห่ง ได้ แก่
(1)จุฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลัย (2)มหำวิ ท ยำลัย เกษตรศำสตร์ (3)มหำวิ ท ยำลัย มหิ ด ล (4)มหำวิ ท ยำลัย บูร พำ
(5)มหำวิทยำลัยแม่โจ้ (6)มหำวิทยำลัยขอนแก่น (7)มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง (8)มหำวิทยำลัยนเรศวร (9)มหำวิทยำลัยสงขลำ
นคริ น คร์ (10)มหำวิ ท ยำลัย ศิ ล ปำกร (11)มหำวิ ท ยำลัย สุ โ ขทั ย ธรรมำธิ รำช (12)มหำวิ ท ยำลัย เทคโนโลยี สุร นำรี
(13)มหำวิ ท ยำลัย อุ บ ลรำชธำนี (14)มหำวิ ท ยำลัย วลัย ลัก ษณ์ (15)มหำวิ ท ยำลัย พะเยำ (16)มหำวิ ท ยำลัย รั ง สิ ต
(17)มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย (18)มหำวิทยำลัยกรุงเทพ (19)มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (20)มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
(21)มหำวิทยำลัยสยำม และ (22)มหำวิทยำลัยศรี ปทุม สำมำรถใช้ บริ กำรระหว่ำงห้ องสมุดจำกมหำวิทยำลัยดังกล่ำวโดยตรง


2. เมนู

ค้ นด้ วยเมนู CU+

เลือกเมนู Inter Library Loan Request เมื่อต้ องกำรใช้ บริ กำรระหว่ำงห้ องสมุด

Additional Search สำหรับสืบค้ นเพิ่มเติมจำก Open Sources

Global
3. เมนู Publication Finder เพื่อกำรค้ นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ที่จฬ
ุ ำฯ บอกรับ
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การแสดงผลการสื บค้น Single search


แสดงรายการจากฐานข้อมูลห้องสมุด Library catalog (OPAC)

ม


แสดงรายการจากฐานข้อมูล CUIR
Free

Download

แสดงรายการจากกลุ่มฐานข้อมูล Chula Reference Databases

Download

บทควำมวำรสำรฉบับเต็ม
e-Journal

Download

หนังสือฉบับเต็ม
e-Book

Free

Download

เอกสำรสิทธิบตั รฉบับเต็ม
e-Patent

Download

ข่ำวหนังสือพิมพ์ฉบับเต็ม
e-News
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แสดงรายการจากห้องสมุดในประเทศไทย (CU+)

ทศ

แสดงรายการจาก Central Index ของ EBSCO

CU+

ให้ ค้ น เ
แสดงรายการจากฐานข้อมูล ThaiJO (http://www.tci-thaijo.org/)
Free

Download

บทควำมวำรสำรฉบับเต็ม
Do

w

ad

แสดงผลในรู ปแบบบทความในสารานุ กรม (Research Starter)

สำมำรถ Download
ไฟล์เสียงในรูปแบบ
MP3
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การจัดเก็บผลการสื บค้น Single search
มีข้ นั ตอนการจัดเก็บผลการสื บค้นดังนี้ 
1. คลิกรายการที่ต้องการนาไปจัดเก็บ ที่สัญลักษณ์

รายการที่ถูกเลือกไปเก็บใน Folder จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์

2. เลือกเมนู Folder จะพบรายการที่เลือกมารอไว้แล้ว

3. สามารถนารายการที่เลือกไปจัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ

Tips
การทาบรรณานุกรมสาเร็จรูป
คลิกเมนู Cite สามารถนาบรรณานุกรมมาจัดเก็บในโปรแกรม EndNote ได้ด้วย
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โดย สมร ไพรศรี ฝ่ ำยจัดกำรข้ อมูลสำรสนเทศ สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำฯ (ปรับปรุง) เมษำยน 2565

EBSCO Discovery Service (EDS) กับบริการ Publication Sharing
บริการ Publication Sharing ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุด
สมาชิกในเครือขาย โดยเปนการแลกเปลี่ยนเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) เมื่อผูใชตองการเอกสารฉบับเต็ม
(Fulltext) และเลือกใชระบบการสืบคน EBSCO Discovery Service (EDS) ระบบจะสืบคนจากกลองสืบคน
EDS ของหองสมุด (Chula EDS) โดยจะแสดงผลการสืบคน ดังนี้
กรณี จุ ฬาฯ มี สิทธิ เ ข า ใช เ อกสารฉบับเต็ม (Fulltext) จะมีการแสดงขอมูล สิทธิการเขาใชและ
เชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ดังนี้
1. จุ ฬ าฯ มี สิ ท ธิ เ ข า ใช เ อกสารฉบั บ เต็ ม (Fulltext) และรายการบรรณานุ ก รม (Metadata) ใน
ฐานขอมูลของ EBSCO (EBSCOhost Research Databases) ระบบจะแสดง pdf full text หรือ
html full text ขึ้นกับชนิดของเอกสารฉบับเต็มรายการนั้นๆ
2. จุฬาฯ มีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) แตไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ในฐานขอมูล
ของ EBSCO (EBSCOhost Research Databases) ระบบจะแสดง link เพื่ อ เชื่ อ มต อ ไปยั ง
website ที่สามารถเขาใชเอกสารฉบับเต็มได โดย link ที่แสดงอาจจะเปน link เชื่อมตอตรงไปยัง
สํานักพิมพ หรือ Full Text Finder link ก็ได
กรณี จุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
ในกรณี จุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ระบบจะทําการสืบคนจาก Consortium
collection ซึ่ งข อมู ล ที่ อยู ใน Consortium collection นี้มาจากฐานขอมูล ที่หองสมุดสมาชิ กในเครื อ ข า ย
บอกรับ
ถาพบขอมูลใน Consortium collection นี้ ระบบจะตรวจสอบเรื่องการยืมระหวางหองสมุด และจะ
แสดงเมนู Check ILL availability เพื่อใหผูใชสามารถสงคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด (ILL Request)
โดยผูใชสามารถเลือกหองสมุดที่ตองการใชบริการยืมระหวางหองสมุดไดตามรายการที่ปรากฏ พรอมกรอก
รายละเอียดในแบบฟอรมคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดใหครบถวน
เมื่ อผู ใช ส งแบบฟอร ม คํ า ขอใช บ ริ ก ารยืม ระหว างห องสมุ ด แลว คําขอใชบ ริ ก ารฯ จะถูกสง มายั ง
บรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุดที่ผูใชสังกัดอยูผานทางอีเมล หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการทํางานปกติของ
การใหบริการยืมระหวางหองสมุด
โดยระบบจะแสดงเมนู Check ILL availability ก็ตอเมื่อ
1. เปนรายการทีจ่ ุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
2. เปนรายการที่หองสมุดมหาวิทยาลัยอื่นที่อยูภายในเครือขายมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม
(Fulltext)
ถาไมพบขอมูล ใน Consortium collection ซึ่งนอกเหนือจาก รายการตามเงื่อนไขที่ร ะบุขา งตน
EDS จะแสดง link ไปยังฐานขอมูลฐานขอมูลประเภทดรรชนีและสาระสังเขป (Indexes and Abstracts: A&I)
เปนการแสดงผลการสืบ คนเฉพาะข อมูลบรรณานุกรม หรือ Plum X Metric และจะไมมี link เชื่อมไปยัง
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
หมายเหตุ EBSCOhost Research Databases เป น ฐานข อ มู ล ออนไลน จ าก EBSCO มี ทั้ ง
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม และฐานขอมูลประเภทดรรชนีและสาระสังเขป (Indexes and Abstracts: A&I)
ตัวอยางฐานขอมูลออนไลนจาก EBSCO เชน Academic Search Ultimate, CINAHL Complete, Business
Source Ultimate เปนตน
Content โดย นางสาวจัน ทร งาม ชูตระกูล
Infographics โดย นายรัฐธีร ปภัสสุรียโชติ
CU_EDS_Publication_Sharing_version_dated_22-02-2561

Publication Sharing

Alternative history

เมื่อค้ นหา

ระบบจะสืบค้ นจาก..

Chula
EDS
ผลการสืบค้ น



มีสิทธิเข้ าใช้ เอกสารฉบับเต็ม

ไม่ มีสิทธิใช้ เอกสารฉบับเต็ม



ระบบจะสืบค้ น
จากฐานข้ อมูลที่เรี ยกว่ า
“Consortium Collection”


ระบบแสดง PDF Full Text หากมีในฐานข้ อมูลของ EBSCO

Consortium
Collection


หากจุฬาฯ มีสิทธิ์ใช้ Full Text แต่ ไม่ มีในฐานข้ อมูลของ EBSCO
ระบบจะเชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพ์ หรื อฐานข้ อมูลที่จุฬาฯ มีสิทธิ์เข้ าใช้



พบข้ อมูลใน

Consortium
Collection

ไม่ พบข้ อมูลใน
Consortium
Collection



จะพบตัวเลือก “Check ILL Availability”
จะไม่พบการเชื่อมโยงใด ๆ ปรากฏ
มีเพียงรายการบรรณานุกรม

คลิกเพื่อส่ งคําขอใช้ บริการ
ยืมระหว่ างห้ องสมุด

ห้ องสมุดในความร่ วมมือที่มีสิทธิ์เขาถึง Full Text
จะพิจารณาคําขอจากผู้ใช้ บริ การ

หรือ

หรื ออาจมีเพียง PlumX Metrics ปรากฏ

