
Page 1 of 7 
 

คู่มือคน้หาทรัพยากรสารสนเทศ 

EBSCO Discovery Service™ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดน้ าระบบการสืบคน้ห้องสมุด EBSCO Discovery Service™ (EDS) หรือ

เรียกวา่ CU Single Search เป็นระบบการสืบคน้แบบ Discovery Tool สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของ

จุฬาฯ หลายฐานพร้อมๆ กนั  รวมถึงฐานขอ้มูลจากส านกัพิมพ ์(Publishers) กวา่ 98,000 ทัว่โลก  ท่ีสามารถ

คน้หาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ี EBSCO ไดร้วบรวมไวไ้ดก้วา้งขวางและครอบคลุมทุกสาขาวชิามากข้ึน เพียง

คลิกคร้ังเดียว ก็สามารถแสดงผลลพัธ์ไดค้รอบคลุมทุกประเภททรัพยากรและเช่ือมโยงการใหบ้ริการยืมระหวา่ง

หอ้งสมุดจากห้องสมุดในประเทศไทยจ านวน 15 แห่ง ท่ีใชโ้ปรแกรมของ EBSCO ดว้ยเมนู CU+   

CU Single Search เป็นระบบการสืบคน้จากฐานขอ้มูลของจุฬาฯ ประกอบดว้ย (1) ฐานขอ้มูลห้องสมุด 

(Library catalog)  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยจ านวน 38 แห่ง (2) ฐานข้อมูลเพื่อการค้นควา้วิจยั (CU Reference databases) เป็นฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจุฬาฯ บอกรับและไดรั้บอภินนัทนาการ ครอบคลุมขอ้มูลทุกสาขาวชิาในรูปแบบรายการดรรชนี 

สาระสังเขปและเอกสารฉบบัเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (3) ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University 

Intellectual Repository หรือเรียกวา่ CUIR ) เป็นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมผลงานวชิาการของประชาคม

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 านกังานวทิยทรัพยากร จุฬาฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการ Single Search ผา่นเวบ็ไซตเ์ม่ือปี พ.ศ. 2559  

การเข้าใช้  Single search 

ใชผ้า่น www.car.chula.ac.th    ดูท่ีเมนู  CU Single Search 

 

http://www.car.chula.ac.th/
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ขอแนะน ำเมน ูAdvanced search  เพื่อให้กำรสบืค้นได้จ ำกดัขอบเขตข้อมลูได้มำกขึน้ 

 

  ใสค่ ำสบืค้น    เลอืกเขตข้อมลู      เพิ่ม/ลด บรรทดัเพื่อใสค่ ำสบืค้น 

ใน Advanced Search ยงัมีเมน ูSearch Options  เพื่อให้จ ำกดัเขตข้อมลูให้ตรงใจมำกที่สดุประกอบด้วยเมนดูงันี ้

1) Search Modes and Expanders กำรใช้ค ำค้นให้สมัพนัธ์กบัเนือ้หำหรือเขตข้อมลู 

 

            
 

2) Limit your results 

a. Full Text เอกสำรฉบบัเตม็ 

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 ปีพิมพ์ 

j. Title ช่ือเร่ือง 

k. Location เลอืกห้องสมดุในเครือขำ่ยจฬุำฯ 

l. Image Quick View Types ตำมประเภทของภำพ เช่น ภำพส ีภำพแผนท่ี เป็นต้น 
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แนะน าเมนูการสืบค้นเพิม่เตมิ  

1. เมนู CU+      
เป็นเมนกูำรสบืค้นจำกฐำนข้อมลูห้องสมดุมหำวิทยำลยัในประเทศไทย 15 แหง่ ได้แก่  

1) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 3) มหำวิทยำลยัมหดิล 4) มหำวิทยำลยับรูพำ,      

5) มหำวิทยำลยัแมโ่จ้, 6) มหำวทิยำลยัขอนแก่น, 7) มหำวิทยำลยัแมฟ่ำ้หลวง, 8) มหำวิทยำลยันเรศวร,         

9) มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์, 10) มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 11) มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช ,               

12) มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี, 13) มหำวิทยำลยัอบุลรำชธำนี, 14) มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ และ          

15) มหำวิทยำลยัพะเยำ 

                                                          

  ค้นด้วยเมน ูCU+          เลอืกเมน ูInter Library Loan Request เมื่อต้องกำรใช้บริกำรระหวำ่งห้องสมดุ 
 

2.  เมนู  Additional Search ส ำหรับสบืค้นเพิ่มเติมจำก Open Sources 

             

3. เมน ูIntegrated Search  เป็นชอ่งทำงกำรค้นจำกฐำนข้อมลูของ EDS และ ที่ไมไ่ด้รวมอยูใ่น EDS 

 
4. เมน ูPublication เพื่อกำรค้นหำวำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์

  

โดยเฉพำะกำรค้นวิทยำนิพนธ์ทัว่โลก 

จำกฐำนข้อมลู 
Proquest Dissertation and Theses - Global 



Page 4 of 7 
 

 
 

    

การแสดงผลการสืบค้น  Single search 

 แสดงรายการจากฐานขอ้มูลหอ้งสมุด Library catalog (OPAC) 

        

 แสดงรายการจากฐานขอ้มูล CUIR 

        

 แสดงรายการจากกลุ่มฐานขอ้มูล CU Reference Databases 

ค้นหำตวัเลม่ 

ที่หอสมดุกลำงจฬุำฯ 

Download  

เอกสำรฉบบัเตม็ได้เลย 
 

สำมำรถเลอืกดวูำรสำรอเิลก็ทรอนิกส์ผำ่น

ฐำนข้อมลูทีจ่ฬุำฯ บอกรับ 

เฉพำะประชำคมจฬุำฯ 
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 แสดงรายการจากห้องสมุดในประเทศไทย (CU+)  

           

 แสดงรายการจาก Central Index ของ EBSCO 

           

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

         

 

 แสดงผลในรูปแบบบทความในสารานุกรม (Research Starter)                   

                               

Download เอกสำรฉบบัเต็มได้

เฉพำะประชำคมจฬุำฯ 

Download เอกสำรฉบบัเต็มได้ 

เฉพำะประชำคมจฬุำฯ 

และท ำ  Sign in 

ใช้บริกำรยืมระหวำ่ง

ห้องสมดุในประเทศไทย 
 

ให้ค้นเพิม่เตมิที่ 
Worldwide search 

หรือ  CU+ 

Download เอกสำรฉบบัเต็มได้

เฉพำะประชำคมจฬุำฯ 

แสดงบทควำมจำกสำรำนกุรมพร้อม

มีเสยีงบรรยำยเป็นภำษำองักฤษ 3 

ส ำเนียงคือ American , 

Australian และ British 
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 เมนู Multimedia เพื่อคน้หาขอ้มูลภาพ (Image Collection) 

                          

         

 

 

มีเสยีงบรรยำยเป็นภำษำองักฤษ 3 

ส ำเนียงคือ American , 

Australian และ British 
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การจดัเกบ็ผลการสืบค้น  Single search 

         

         

            

         

 

 

 

 

  Print / Email /        

      Save /Export 


