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การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost  
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) 

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
จากบริษัท EBSCO ในปี 2559 จ านวน 6 ฐานข้อมูล ดังนี ้
1. Academic Search Complete (สหสาขา) 
2. Communication & Mass Media Complete (นิเทศศาสตร์) 
3. Computer & Applied Sciences Complete (คอมพิวเตอร์) 
4. Education Research Complete (การศึกษา) 
5. H.W. Wilson (สหสาขา) 
6. eBook Collection (หนังสือออนไลน)์ 
และทดลองใช้ Food Science Source (อุตสาหกรรมอาหาร) 

จากการค้นหาฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีได้ด้วย One Search โดยเลือกสืบค้นได้ตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
และใช้การสืบค้น Advance Search เพื่อจ ากัดผลลัพธ์ให้แคบลง ส าหรับบทความในรูปแบบ HTML สามารถ
แปลภาษาและอ่านออกเสียงได้ การท าอ้างอิงผ่านฟังก์ชั่น Cite การใช้งานบัตรห้องสมุด Online โดยการเลือก
เก็บข้อมูลไว้ใน Folder ส่วนตัวและสั่งงานทาง Email ได้ การตั้งเตือนเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ 
การดาวน์โหลด eBooks (Offline) โดยไม่ต้องต่อ Internet และการเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

โดยการใช้ฐานข้อมูล EBSCOhost ในรูปแบบการสืบค้นพื้นฐานแบบ Google Search สามารถสืบค้น
ฐานข้อมูลได้จากทุกที่ เพื่อให้บริการและแนะน าแก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นายธีรพัฒน ์จ าลองพิมพ ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
ห้องสมุดพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



การเข้าใช้ฐานข้อมูลด้วย One Search 
 

เข้าได้ที่เว็บไซต์ http://search.ebscohost.com 

 
 

 EBSCOhost Research Databases 

 
 

เลือกสืบค้นฐานข้อมูลตามสาขาวิชา คลิก Continue 

 

ถ้าเข้าใช้จากภายนอกสถาบันต้อง Login เข้าระบบ 
User ID : rmutp และ Password : library 



เลือกฐานข้อมูลอ่ืนๆเพิ่มเติมได้ 

 
 
 
 

 
 

 
 



การสืบค้นขั้นสูง Advance Search เพื่อจ ากัดผลลัพธ์ให้แคบลง 
 

เลือก Advance Search 

 
 

พิมพ์ค าที่ต้องการสืบค้นเพิ่มเติม 

 
 

ผลลัพธ์ที่ปรากฏจากค าสืบค้น 

 

คลิกเพื่อเรียกดูเฉพาะบทความฉบับเต็มได้ 
หรือ เลือกกรองผลลัพธ์ให้แคบลงจาก Source Types 
 



การใช้ฟังก์ชั่นแปลภาษา อ่านออกเสียง บทความ รูปแบบ HTML 
 

ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นรูปแบบ HTML 

 
 

เลือกเฉพาะข้อความให้อา่นออกเสียงได ้

 

คลิก Listen เพื่ออ่านออกเสียง 

แปลภาษา 

1) ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการ  
2) คลิกขวา เลอืก Listen อ่านออกเสียง 



การท าอ้างอิง Citation ผ่านฟังก์ชั่น Cite 
 

การท าอ้างองิแบบ Copy & Paste 

 
 

การท าอ้างองิผ่านฟังก์ชั่น Export 

 
 
 
 
 

1) คลิกที่รูปแบบ Cite 
2) เลือกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการแล้ว Copy 

1) คลิกที่รูปแบบ Export 
2) คลิกเลือกโปรแกรมที่มีในเครื่อง  
เช่น EndNote 
 



การเปิดบัตรห้องสมุดออนไลน์ (Open Folder) 
 

เข้าที ่Sign In แล้ว Create a new Account เพื่อกรอกข้อมูลเปิดบัตรห้องสมุดใหม ่
จากนั้นกรอก Username และ Password เพื่อ Login เข้าระบบ 

 
 
  

การเก็บข้อมูลไว้ในบัตรห้องสมุด Folder ส่วนตัว 
 
 
 

 
 

*** ข้อสังเกตการใช้บัตรห้องสมุด เมื่อ Login เข้าใช้แล้ว 

1) คลิกเลือกทีด่้านท้ายของบทความเพื่อเก็บไวใ้นบัตรห้องสมุด 
2) เปิด Folder ดูบทความที่เก็บไว้ในบัตรห้องสมุด 



การสั่งงานทาง Email ผ่าน Folder ส่วนตัว 
 

เปิด Folder ส่วนตัว 

 
 
 

 
 
 

1) คลิกเลือกบทความที่ต้องการส่ง 
2) คลิกที ่Email 

ส่งอีเมล 

กรอกอีเมลผู้รับ (สามารถส่งเป็นกลุ่มได้) 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับบทความ 
(ควรใส่รหัสการเข้าใช้จากภายนอกสถาบัน) 
 

ใส่หัวอีเมล 
 



การตั้งเตือนข้อมูลใหม่ๆ Topic / Journal Alerts 
 

 
 

ตั้งค่าการแจ้งเตือน 

 

คลิก Share และเลือก Email Alert เพื่อตั้งค่าการเตือน 
เมื่อมีบทความใหม่ที่เกี่ยวกับ Thailand and Asean 



การดาวน์โหลด eBooks (Offline) 
eBooks ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยจะถูกเก็บไว้ในโปรแกรม Adobe Digital Edition และสามารถเรียกดู

ได้ตลอดระยะเวลาการ Download (Offline) (Checkout Period) โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต  
 

 
 

 
 
 

 

 

1) คลิก Download This eBook (Offline) 
2) เลือกระยะเวลาการ Download 
 

วิธีดาวน์โหลด โปรแกรม Adobe Digital Edition เพือ่ใช้อ่าน eBooks Offline 
1) คลิกที่ DOWNLOAD 
2) เลือก Download Digital Edition 4.5.1 Windows 

 



  Tip : วิธีการบันทึกหน้า eBooks เก็บไว้  
การดาวน์โหลด eBooks น้ัน จะสามารถเรยีกดูได้ตามระยะเวลาของการ Download (Offline) 

และ eBooks หนึ่งเล่ม จะดาวน์โหลดมาดูได้ครั้งละหนึ่ง User  
ดังนั้น ถ้าต้องการเก็บไว้ดูระยะเวลานาน จึงแนะน าให้ใช้วิธีการเลือกบันทึกหน้า eBook เก็บไว ้

 

 
 

EBSCO ON MOBILE 
ผู้ใช้สามารถคน้หาข้อมูลจากฐานข้อมูลของ EBSCO ได้ทกุที่ ทุกเวลา 

ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้เอง 
ด้วยวิธีการใช้ง่ายๆที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณโดยเฉพาะ 

 

 

1) เลือกที่ Save Pages 
2) ก าหนดหนา้ eBooks ที่ต้องการจะบันทึกเก็บไว้ 
 

1) คลิกที่ด้านล่างของหน้าแรก หลังจากผูใ้ช้ท าการ Login แล้ว 
2) กรอกอีเมลเพื่อส่งการติดตั้ง และใช ้EBSCOhost App 



 ทดลองใช้ฐานข้อมูลอื่นๆได้ที่ https://www.ebscohost.com/title-lists 

 
 

 


