
  

 
 

การใช้งาน  

เข้าไปที่ www.car.chula.ac.th/curef และคลิกที่ eBook Collection 

จะปรากฏหน้าจอดังรูป  

 

การสืบค้นขอ้มูล  

1. Basic Search: คลิกไปที่ Basic Search จะปรากฏหน้าจอดังรปู 

จากน้ันพิมพ์ค าที่ต้องการในช่องค้นหา จากน้ันคลิก Search  

 

2. Advance Search: คลิกไปที่ Advance Search จะปรากฏหน้าจอ

ดังรูป  

 

 พิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา  

 เลือกขอบเขตของการสืบค้น เช่น ทุกขอบเขต ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง 

เลข ISBN เป็นต้น  

 หากมีค าท่ีต้องการค้นหามากกว่า 1 ค า ให้ใส่ในช่องถัดมาและ

เลือกขอบเขตการค้นหา  

 

 

 

 

 

นอกจากน้ียังสามารถเลือก Search Option เพื่อเลือกวิธีการสืบค้น

และจ ากัดการสบืค้น  

 

 เลือก Search Modes and Expanders เพื่อเลือกวิธีการสืบคน้ 

เช่น   

- Boolean/Phrase: ค้นหาท้ังวลี 

- Find all my search terms: ค้นหาทุกค า 

- Find any of my search terms: ค้นหาค าใดค าหนึ่ง 

- Apply related words: ค้นหาค าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 เลือก Limit your results เชน่  

- Full Text: จ ากัดผลลพัธ์ที่เป็น Full Text เท่านั้น  

- Published Date: เลือกวันที่ตีพิมพ ์

- Author: ค้นหาจากช่ือผู้แต่ง 

- Title: ค้นหาจากช่ือบทความ 

- Language: ค้นหาเฉพาะภาษาใดภาษาหน่ึง  

 คลิก Search เพื่อท าการสบืค้น  

 

 

eBook Academic Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ของ EBSCOhost ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จ านวนกว่า 1 ล้านชื่อเรื่องและหนังสือเสียงอีก 100,000 เล่ม จากส านักพิมพ์และมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลกกว่า 1,500 แห่ง ในสหสาขาวิชา

ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ทั้งหนังสือนวนิยาย วรรณกรรม บทวิจารณ์ สารานุกรม เป็นต้น  

eBook Collection 

 

 

 

 
 

 
 



 ผลการสืบค้น  

เมื่อท าการสืบค้น ผลการสบืค้นจะปรากฏดังรูป 

 เลือก Refine Results เพื่อจ ากัดผลลพัธ์ เช่น เลือกสาขาวิชา 

ภาษา ส านักพิมพ์ เป็นต้น  

 จัดล าดับผลลพัธ์ตามความเกีย่วข้อง ตามปี หรือ ช่ือเรื่อง  

เมื่อคลิกเข้าไปที่หน้าหลักของ eBook จะปรากฏหน้าจอดังรปู 

 Detailed Record: รปูแบบของ File ที่สามารถดาวน์โหลดได้คือ  

- PDF Full Text: ไฟล์ eBook ทีอ่ยู่ในรูปแบบของ PDF  

- EPUB Full Text: ไฟล์ eBook ทีเ่หมาะส าหรับอ่านในโทรศัพท์หรือ 

Tablet 

- การดาวน์โหลด (ยืม) eBook มาอ่านผ่านโปรแกรม Adobe Digital 

Editions  

 Tools: การจัดการกับ eBook เช่น บันทึก eBook ไปยัง cloud 

พิมพ์ eBook ส่งอีเมล การถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม เป็นต้น  

 

การดาวน์โหลด File PDF 

เมื่อคลิกไปที่หน้า eBook Full Text จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

จากหน้า eBook Full Text ด้านซา้ยบนจะปรากฏหน้าจอดังรปู  

การดาวน์โหลด PDF สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ทั้งดาวน์โหลดตาม

จ านวนหน้าหรือดาวน์โหลดทีละบท แต่จ านวนหน้าสูงสุดท่ีดาวน์โหลด

ได้ต่อ 1 ครั้งจะขึ้นอยู่กับจ านวนที่ก าหนด เช่น eBook ตามตัวอย่าง

ข้างต้นสามารถดาวน์โหลดได้สูงสดุ 100 หน้าต่อครั้ง หากต้องการ

ดาวน์โหลดหน้าใดหน้าหน่ึงโดยไมเ่กินจ านวนหน้าท่ีก าหนดให้คลิกท่ี 

                 หรือหากต้องการดาวน์โหลดท้ังบทให้คลิกท่ี      ท่ีอยู่
หลังบทน้ันเพื่อดาวน์โหลด 

การยืมหนังสือ  

สามารถยืม eBook เพื่ออ่านแบบ offline ได้ โดยจะต้องอ่านผ่าน

โปรแกรม Adobe Digital Editions เท่านั้น โดยคลิกไปที ่            

     จะปรากฎหน้าต่างดังรูป  

เมื่อครบก าหนดการยืม eBook จะคืนเข้าระบบเองโดยอัตโนมัติ แต่

หากต้องการคืนหนังสือก่อนก าหนด ให้คลิกขวาแล้วเลือก “Return 

Borrowed item” ในโปรแกรม Adobe Digital Editions   
 

หมายเหต ุ: ไม่สามารถดาวนโ์หลด eBook ทั้งเล่มจากฐานขอ้มูล eBook 

Academic Collection เก็บไว้อ่านแบบถาวรได ้ 

 

จัดท าโดย ฉันท์ชนิต เกตุน้อย งานสนับสนุนการวิจัย ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 1 มิถุนายน 2561 

 

 

  

ชื่อผู้แตง่และปีที่ตีพิมพ์  

จ ำนวนหน้ำทีส่ำมำรถบนัทกึได้ตอ่ครัง้ 

จ ำนวนครัง้ที่สำมำรถยืมได้ 

เลือกจ ำนวนวนัที่ต้องกำรยืม 

เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องกำร  

คลิก  จำกนัน้คลิก Download 


