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แบบบันทึกการแลกเปลีย่นเรียนรู (KM) 
ของชุมชนนักปฏิบัติหองสมุดเทเวศร(CL COP) 

วันท่ี 9  สิงหาคม 2555 
ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

นางสุมาลี   พรเจรญิ จ า ก ก าร ที ไ่ ด เ ข า อบ ร ม  ก า ร ใช ฐ า นข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสเพื ่อการสืบคน โครงการพัฒนา
เครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที ่   7  สิงหาคม   
2555  ณ  ห อ ง  11201  ช้ัน  2  อ าคาร  11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     ก า ร ฝ ก อบ รม และฝ ก ปฏิ บั ติ ก า ร สื บค น
ฐานขอมูลท่ี สกอ.บอกรบั จํานวน 4 ฐานคือ  
- ฐานขอมูล Academic Search Premier  
-ฐานขอมูล Education Research  Complete 
- ฐานขอมูล Applied Science Complete  
-ฐานขอมูล H.W.Wilson และไดแนะนําการใชงาน
ฐานขอมูลทดลองใช  Ebsco Discovery Service 
(EDS) แพลตฟอรมพรีเมีย่มในการเขาถึงเนือ้หา
ทั ้งหมดที ่ออกจากกลองคนหา เ ดียว (Single 
Search) เพื ่อการสืบคนทุกฐานขอมูลออนไลน
ภายใตการบอกรับของสกอ.และการสืบคนหนังสือ
ออนไลน  eBooks on EBSCOhost 
หนังสือออนไลนท่ีผสานฟงกช่ันท่ีเปนประโยชนเพื่อ
การใช งานอย าง ง ายของ EBSCOhost ทํา ให 
eBooks on EBSCOhost  สามารถตองสนองการ
ใชงานไดอยางสะดวกสบาย อาทิเชน การเขาถึง
เนื ้อหาฉบับเต็ม , ขั ้นตอนการดาวนโหลดอยาง
งายดาย เขากันไดดีกับคอมพิวเตอรทุกประเภท
รวมทัง้อุปกรณพกพาทุกชนิด ,การDownload 
Offline ทีผู่อานสามารถอานebooks ไดโดยไม
ตองอาศัยสัญญาณอินเตอรเน็ต, การจดบันทึก,การ
พิมพ,การอเีมล,การทําอางอิง และอื่นๆ 

1.  ได รั บความรู และความเข าใจ ในการใช               
-ฐานขอมูล Academic Search Premier                  
-ฐานขอมูล Education Research Complete 
 -ฐานขอมูล Applied Science Completeและ 
-ฐานขอมูล H.W.Wilson  
 2. ไดรับความรูเพิ่มเติมการใชงานฐานขอมูล
ทดลองใช  Ebsco Discovery Service (EDS) 
และการสืบคนหนังสือออนไลน  eBooks on 
EBSCOhost ด ว ยคอล เลค ชั น่ หนั ง สื อ
อีเล็กทรอนิกสที ่มีจํานวนมาก  ของ  EBSCO  
ผู ใชสามารถคนหาหนัง สือทีต่องการโดยใช
เ ค รื อ่ ง มื อ ค น ห า ที ม่ี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 
EBSCOhost  ทุกๆการคนหา รายการหนังสือท่ี 
เกี่ยวของจะปรากฏข้ึนตามฐานขอมูลและเนื้อหา
ดิจิตอลอื่นๆ ท่ีหองสมุดไดจัดหาเอาไวให  
3. สามารถแนะนํา และอธิบายขัน้ตอนการ
สืบคนจากฐานขอมูลตางๆใหนักศึกษา อาจารย 
และเจาหนาที ่ทีส่นใจฐานขอมูลไดอยางถูกตอง
และสามารถนํ า ไปใชประ โยชน ไ ด อย า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
      

 

 



2 

 

การสืบคนฐานขอมูล  eBooks on EBSCOhost 

1. เขาเว็บhttp://search.ebscohost.comคลกิเลอืก EBSCOhost Research Databases eBook Collection 

 

2. คนหาหนังสือโดยการใสคําคน 

 

 

คลิกเลือก 

คน้หาหนงัสือ 
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3.รายช่ือผลลัพธ์ของ eBooks ที่เก่ียวข้องกับคาํค้นจะถูกแสดง 

 

4. คลิกลิงค์  eBooks Full Text เพ่ืออ่านหนังสือใน เคร่ืองมือดู eBook 

5.คลิก Download (offline) เพ่ือทาํการยืมหนังสือและอ่านบนคอมพวิเตอร์ โดยใช้ Adobe Digital Editions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ดสูารบญั 

คลกิอ่าน

เอกสาร

ฉบบัเตม็ 

จํากดัผล

การค้น 
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6.คลิกลิงค์ Table of Contents เพ่ือดูสารบัญ ใน eBook ผู้ใช้สามารถเข้าถงึบทต่างๆใน eBook ได้โดยตรง

โดยคลิกไฮเปอร์ลิงค์ในแต่ละบท 

 

 

: ในแต่ละบทของสารบญัจะมีเคร่ืองหมายบวก (+) ผู้ ใช้สามารถดรูายละเอียดในแต่ละบทได้โดยกดปุ่ มเคร่ืองหมายบวก 

 

 

 

 

 

 

 

ดสูารบญั 
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รายละเอียดเรคอร์ดของ eBook 

                รายละเอียดเรคอร์ด สามารถดไูด้โดยคลกิ รายช่ือ eBook ในลสิต์ของผลลพัธ์ในรายละเอียดของเรคอร์ด ผู้ใช้

สามารถอ่านหรือดาวน์โหลด  eBook โดยใช้ลงิค์ในคอลมัน์ด้านซ้าย ในคอลมัน์ด้านขวา  ผู้ ใช้สามารถพมิพ์    email    

จดัเก็บ    หรือสง่ออก(export) เรคอร์ด รวมไปถึงการเพิม่รายละเอียดของ eBook ในโฟลเดอร์ของผู้ ใช้ได้ 
 

 

ในด้านล่างของรายละเอียดเรคอร์ด ผู้ ใช้สามารถด ูMost Relevant Pages From This eBook  และ Table of Contents. ทัง้ 

2 สว่นสามารถย่อและขยายโดยคลกิเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ เคร่ืองหมาย (-)ในมมุซ้ายบน 

 

 

- Most Relevant Pages From This eBook : แสดงเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกนัมากท่ีสดุของ eBook ท่ีคําค้นหาปรากฏอยู่ในเนือ้หา

ของหนงัสือ 

- Table of Contents : แสดงสารบญัของหนงัสือท่ีผู้ใช้กําลงัดอูยู่ คลกิไฮเปอร์ลงิค์ในแตล่ะบท เพ่ือเปิดดเูนือ้หา 

http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=124&sid=3745aaa2-75e9-410c-85d3-c19c92a79006%40sessionmgr115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d�
http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=124&sid=3745aaa2-75e9-410c-85d3-c19c92a79006%40sessionmgr115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d�
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เคร่ืองมือ ที่ใช้ดู eBook 

                    eBook  สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ด ูeBook โดยคลกิลงิค์ eBook Full Text ใน

รายการผลลพัธ์หรือรายละเอียดของเรคอร์ด 

 

ทางด้านขวาจะมีเคร่ืองมือตา่งๆท่ีอนญุาตให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความใน  eBook และจดัเก็บบนัทึกย่อบน eBook ใน

โฟลเดอร์ My EBSCOhost. 

-  - คลกิไอคอนแวน่ขยายเพ่ือค้นหาภายใน eBook 

- - คลกิไอคอนบนัทึกย่อ เพ่ือสร้างบนัทึกย่อเก่ียวกบั eBook หรือหน้าของ eBook และจดัเกบ็ลงใน

โฟลเดอร์สว่นตวั 

- - คลกิไอคอนดกิชนันารีเพ่ือค้นหาคําจํากัดความของคําใน eBook ท่ีกําลงัอ่านอยู ่

การใช้เคร่ืองมือดู eBook 

 

           -   Fit Page to Viewport :  คลกิไอคอนเพ่ือจดัหน้าทัง้หมดให้พอดีกบัมมุมอง 

           -   Fit page Width :  คลกิไอคอนเพ่ือจดัหน้าให้พอดีตามความกว้างของพืน้ท่ีการมอง 

          -    Fit Page : คลกิไอคอนเพ่ือดเูนือ้หาทัง้หมดในหน้าในพืน้ท่ีการมอง 

          -     Zoom Out : คลกิไอคอนเพ่ือซูมออกในหน้านัน้ 

          -     Zoom In :  คลกิไอคอนเพ่ือซูมเข้า ในหน้านนัน้ 
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- Location Slider : ลาก Location Slider ไปทางด้านขวาหรือซ้าย เพ่ือไปยงัหน้าท่ีต้องการใน eBook ลกูศรซ้าย

และขวาในแตล่ะด้านของ Slider bar จะพาไปยงัจดุเร่ิมและจดสิน้สดุขอ eBook เลขท่ีหน้าจะถกูอพัเดตในกลอ่ง  

Page Navigation ในขณะท่ีผู้ ใช้ลาก location slider. 

- Page Navigation : ใช้ลกูศร Page Navigation เพ่ือเล่ือนขึน้หรือเล่ือนลงท่ีละหน้า หรือ พมิพ์ เลขท่ีหน้าท่ี

ต้องการลงในช่องวา่งและคลกิ GO. 

การดาวน์โหลด eBook 

ผู้ใช้สามารดาวน์โหลด  eBook ลงในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และอา่นแบบออฟไลน์ได้ 

- Adobe    Digital Editons 1.7.1 หรือสงูกวา่ จําเป็นท่ีจะต้องตดิตัง้สําหรับการดแูบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ท่ี http:www.adobe.com/products/digitaleditions. 

การดาวน์โหลด eBook : 
1. คลิกลิงค์ Download (Offline) สําหรับหนังสือที่ ผู้ใช้อยากจะดาวน์โหลด 

 

2. เลือก ระยะเวลายืม  จากเมนูดรอปดาวน์และคลิก ปุ่ม ขอยืมและดาวน์โหลด 

 

 ® 

1 

2 



8 

 

eBook จะถกูเพิม่เข้าไปใน Checkout ของโฟลเดอร์สว่นตวั ซึง่สามารถเข้าถงึได้จากมมุบนด้านขวาของอนิเตอร์เฟสของ 

EBSCOhost ถ้าผู้ใช้ยงัไม่ได้ลอ็กอิน คณุจะถกูเตือนให้ลอ็กอินเข้า  สูร่ะบบกอ่น   ถ้าผู้ใช้เลือก  Open with     หนงัสือ

เลก็ทรอนิกส์จะถกูเปิดด้วย Adobe    Digital Editons. ถ้าผู้ใช้เลือก Save file ,ebook จะถกูจดัเก็บลงในคอมพวิเตอร์

และสามารถเปิดด้วย Adobe     Digital Editons ในภายหลงั 
 

3.เม่ือ eBook ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะถูกเปิด คลิกดูโฟลเดอร์รายการยืมของคุณทนัท ี

 

4. คลิก เปิดอ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ฉบับเตม็ 

 

 

® 

® 
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5. ลงทะเบียน User Name และ Password แล้วคลิก Login 
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ภาพประกอบ 
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	ในด้านล่างของรายละเอียดเรคอร์ด ผู้ใช้สามารถดู Most Relevant Pages From This eBook  และ Table of Contents. ทั้ง 2 ส่วนสามารถย่อและขยายโดยคลิกเครื่องหมายบวก (+) หรือ เครื่องหมาย (-)ในมุมซ้ายบน
	- Most Relevant Pages From This eBook : แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันมากที่สุดของ eBook ที่คำค้นหาปรากฏอยู่ในเนื้อหาของหนังสือ
	- Table of Contents : แสดงสารบัญของหนังสือที่ผู้ใช้กำลังดูอยู่ คลิกไฮเปอร์ลิงค์ในแต่ละบท เพื่อเปิดดูเนื้อหา

