คู่มือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ

EBSCO Discovery Service™
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นาระบบการสื บค้นห้องสมุด EBSCO Discovery Service™ (EDS) หรื อ
เรี ยกว่า CU Single Search เป็ นระบบการสื บค้นแบบ Discovery Tool สามารถสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
จุฬาฯ หลายฐานพร้อมๆ กัน รวมถึงฐานข้อมูลจากสานักพิมพ์ (Publishers) กว่า 98,000 ทัว่ โลก ที่สามารถ
ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ EBSCO ได้รวบรวมไว้ได้กว้างขวางและครอบคลุมทุกสาขาวิชามากขึ้น เพียง
คลิกครั้งเดียว ก็สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ครอบคลุมทุกประเภททรัพยากรและเชื่อมโยงการให้บริ การยืมระหว่าง
ห้องสมุดจากห้องสมุดในประเทศไทยจานวน 15 แห่ง ที่ใช้โปรแกรมของ EBSCO ด้วยเมนู CU+
CU Single Search เป็ นระบบการสื บค้นจากฐานข้อมูลของจุฬาฯ ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูลห้องสมุด
(Library catalog) เป็ นฐานข้อ มู ล บรรณานุ ก รมทรั พ ยากรสารสนเทศในห้ อ งสมุ ด เครื อข่ า ยจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย จ านวน 38 แห่ ง (2) ฐานข้อ มู ล เพื่ อ การค้น คว้า วิจยั (CU Reference databases) เป็ นฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จุฬาฯ บอกรับและได้รับอภินนั ทนาการ ครอบคลุมข้อมูลทุกสาขาวิชาในรู ปแบบรายการดรรชนี
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิ กส์
ข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นต้น (3) ฐานข้อ มู ล คลัง ปั ญ ญาจุ ฬ าฯ เพื่ อ ประเทศไทย (Chulalongkorn University
Intellectual Repository หรื อเรี ยกว่า CUIR ) เป็ นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมผลงานวิชาการของประชาคม
จุ ฬาฯ ได้แก่ งานวิจยั (Technical Reports) วิทยานิ พนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) วารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-Journals) ชุ ด การเรี ย นการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) เป็ นต้น 4)
ฐานข้อมูล ThaiJO รวบรวมบทความวารสารที่ผลิตในประเทศไทย และ 5) คลังฐานข้อมูลของ EBSCO (Central
Index) สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้เปิ ดให้บริ การ Single Search ผ่านเว็บไซต์เมื่อปี พ.ศ. 2559

การเข้ าใช้ Single search
ใช้ผา่ น www.car.chula.ac.th ดูที่เมนู CU Single Search
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ขอแนะนำเมนู Advanced search เพื่อให้ กำรสืบค้ นได้ จำกัดขอบเขตข้ อมูลได้ มำกขึ ้น






 ใส่คำสืบค้ น

 เลือกเขตข้ อมูล

 เพิ่ม/ลด บรรทัดเพื่อใส่คำสืบค้ น

ใน Advanced Search ยังมีเมนู Search Options เพื่อให้ จำกัดเขตข้ อมูลให้ ตรงใจมำกที่สดุ ประกอบด้ วยเมนูดงั นี ้
1) Search Modes and Expanders กำรใช้ คำค้ นให้ สม
ั พันธ์กบั เนื ้อหำหรื อเขตข้ อมูล

2) 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 พิมพ์

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 15 แห่ง ได้ แก่
1) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3) มหำวิทยำลัยมหิดล 4) มหำวิทยำลัยบูรพำ,
5) มหำวิทยำลัยแม่โจ้ , 6) มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 7) มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง, 8) มหำวิทยำลัยนเรศวร,
9) มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ , 10) มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 11) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ,
12) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี , 13) มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, 14) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และ
15) มหำวิทยำลัยพะเยำ


 ค้ นด้ วยเมนู CU+


 เลือกเมนู Inter Library Loan Request เมื่อต้ องกำรใช้ บริกำรระหว่ำงห้ องสมุด

2.

เมนู Additional Search สำหรับสืบค้ นเพิ่มเติมจำก Open Sources

3.

เมนู Integrated Search เป็ นช่องทำงกำรค้ นจำกฐำนข้ อมูลของ EDS และ ที่ไม่ได้ รวมอยูใ่ น EDS

โดยเฉพำะกำรค้ นวิทยำนิพนธ์ทวั่ โลก
จำกฐำนข้ อมูล
Proquest Dissertation and Theses - Global

4.

เมนู Publication เพื่อกำรค้ นหำวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
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สำมำรถเลือกดูวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ผำ่ น
ฐำนข้ อมูลทีจ่ ฬุ ำฯ บอกรับ
เฉพำะประชำคมจุฬำฯ

การแสดงผลการสื บค้น Single search
 แสดงรายการจากฐานข้อมูลห้องสมุด Library catalog (OPAC)

ค้ นหำตัวเล่ม
ที่หอสมุดกลำงจุฬำฯ
 แสดงรายการจากฐานข้อมูล CUIR

Download

เอกสำรฉบับเต็มได้ เลย

 แสดงรายการจากกลุ่มฐานข้อมูล CU Reference Databases
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Download เอกสำรฉบับเต็มได้

เฉพำะประชำคมจุฬำฯ

Download เอกสำรฉบับเต็มได้

เฉพำะประชำคมจุฬำฯ
และทำ Sign in
 แสดงรายการจากห้องสมุดในประเทศไทย (CU+)

ใช้ บริ กำรยืมระหว่ำง
ห้ องสมุดในประเทศไทย

 แสดงรายการจาก Central Index ของ EBSCO

ให้ ค้นเพิม่ เติมที่
Worldwide search

หรื อ

CU+

 แสดงรายการจากฐานข้อมูล ThaiJO (http://www.tci-thaijo.org/)
Download เอกสำรฉบับเต็มได้

เฉพำะประชำคมจุฬำฯ

 แสดงผลในรู ปแบบบทความในสารานุกรม (Research Starter)

แสดงบทควำมจำกสำรำนุกรมพร้ อม
มีเสียงบรรยำยเป็ นภำษำอังกฤษ 3
สำเนียงคือ American ,
Australian และ British
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มีเสียงบรรยำยเป็ นภำษำอังกฤษ 3
สำเนียงคือ American ,
Australian และ British

 เมนู Multimedia เพื่อค้นหาข้อมูลภาพ (Image Collection)
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การจัดเก็บผลการสื บค้น Single search
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