
   

 

ท าไมถงึตอ้งใช ้EBSCO eBooks  

 compatible  portable devices  

eBooks สามารถใชง้านไดก้บั อุปกรณ์มอืถอื เครือ่ง

คอมพวิเตอร ์หรอื อุปกรณ์ tablet โดยระบบจะ

ตรวจสอบอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ และปรบัหน้าจอการใช้

งานใหอ้ตัโนมตั ิ

 Simple download process  

ผูใ้ชส้ามารถ download หนงัสอืเกบ็ไวอ่้านได ้ใน 

device  

ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ 

เจา้หน้าทีบ่รรณารกัษ์  

Website:  http://support.ebscohost.com/ebooks  

ในหน้า eBook Full text  สามารถเลอืกเครื่องมอื ดงันี้ 

1. Search (คน้หาค าใน 

eBook) 

2. สรา้งหมายเหตุ 

3. Dictionary 

4. Print พมิพ ์eBook 

บางสว่นในรปู PDF ไฟล ์ 

5. Email 

6. เพิม่ใส ่Folder ของผูใ้ช ้

7. สรา้ง Citation 

8. Export Citation ลงไฟล ์

9. สรา้ง URL  ส าหรบั link 

มาที ่eBook  

10. Bookmark 

ในหน้า Detailed Record(บนัทกึทีม่รีายละเอยีด)   

1. เพิม่ใส ่Folder ของผูใ้ช ้

2. Print พมิพ ์รายละเอยีด

ของ eBook 

3. Email 

4. Save detail 

5. สรา้ง Citation 

6. Export Citation ลงไฟล ์

7. สรา้งหมายเหตุ 

8. สรา้ง URL  ส าหรบั link 

มาที ่eBook  

9. Bookmark 



คุณสมบัตขิองระบบ เคร่ือง ที่ใช้งาน ต้องติดตัง้ โปรแกรม
ดังต่อไปนี ้
1. Browser อยา่งใดอยา่งหนึง่ ตอ่ไปนี ้Internet Explorer 

7.0 ขึน้ไป, Firefox 8.0 ขึน้ไป, Google Chrome 16 ขึน้ไป, 

หรือ Safari 5.1 (for Macintosh) 

2.  Adobe ® Reader®   

3. หากต้องการ download eBook ต้องท าการตดิตัง้    

Adobe Digital Editions (v 1.7.1 or higher) ส าหรับ

ระบบปฎิบตัิการ Winodows  หรือ Bluefire Reader ส าหรับ 

ระบบปฎิบตัิการ iOS หรือ Android 

 
การติดตัง้ Adobe Digital Editions 

Adobe Digital Editions สามารถ download ได้โดยไมม่ี
คา่ใช้จา่ย ที่  
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?
promoid=DTEIO  

 
การติดตัง้: 

1. เลอืกเมน ูDownload Now ในบริเวณแถบเมนขูวาบน. 

2. เลอืก Install. บนระบบปฎิบตัิการ Windows 

3. เลอืก Yes. 

4. ลงโปรแกรมในเคร่ือง 

หมายเหต ุ: หากพบปัญหาในการติดตัง้โปรแกรม สามารถดขู้อมลู
เพิ่มเติมได้ที ่
http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403051.html  

   

หลงัจาก ติดตัง้ โปรแกรม Adobe digital Edition หรือ  Bluefire 
Reader แล้ว ผู้ใช้จ าเป็นต้องสมคัรเป็น สมาชิก เพื่อตรวจสอบ
ประวตัิการยืม eBook จากระบบ  ในการสมคัรสมาชิก ท าได้โดย  
เลอืกเมน ู Sing in  และ  Create New Account  เพื่อสมคัร
สมาชิก  เมื่อสมคัรสมาชิก เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ สามารถ download 
eBooks   

 

การสืบค้น สามารถท าได้โดย 

1. ใส่ค าค้นในกล่องสืบค้น 

2. ค้นผา่นหนังสือล่าสดุ 

3. ค้นผา่น Category  

4. ค้นผา่น  Feature eBooks 

ผลลพัธ์การสืบค้น 

1. Title จะ link ไปยงัหน้า 
detailed record 

2. eBook Full text จะ 
link ไปท่ี eBook 

3. Download offline 

ผลการสืบค้น สามารถกรองข้อมลู การสืบค้น ได้ในเมนูซ้ายมือ  

สารบญั 

Most Relevant Page หน้าท่ีพบค าสืบค้น 

   

ผูใ้ช้สามารถเล่ือนหน้าถดัไปโดยใช้ลกูศร หรือเลือกหวัข้อท่ี
ต้องการจากสารบญัทางขวามือ นอกจากน้ี สามารถเลือกแว่น
ขยาย เพ่ือย่อ ขยาย ตวัอกัษรใน eBook ตามความต้องการ 

 ให้เลือกจ านวนวนัท่ี
ต้องการยืมหนังสือมาอ่าน 
และ เลือก “Checkout & 

Download”  

 เลือกเปิดไฟลช่ื์อ URLLink.acsm    

การคืนหนังสือ 

เปิดโปรแกรม Adobe Digital Edition 
และ เลือกหนังสือท่ีต้องการคืน Right 
click  เลือก เมนู “Return Borrowed 
Item” 

การตรวจสอบระยะเวลายืม 

Login เข้าระบบ EBSCO  เลือกเมนู “Folder”บน Menu 
bar  หนังสือท่ีก าลงัถกูยืมจะ
ปรากฏใน Folder 
“Checkout” และเวลาในการ
ยืม จะปรากฏท่ี  “Time re-
maining on checkout” 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=DTEIO
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=DTEIO
http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403051.html

