EBSCO Discovery Service (EDS) กับบริการ Publication Sharing
บริการ Publication Sharing ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหองสมุด
สมาชิกในเครือขาย โดยเปนการแลกเปลี่ยนเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) เมื่อผูใชตองการเอกสารฉบับเต็ม
(Fulltext) และเลือกใชระบบการสืบคน EBSCO Discovery Service (EDS) ระบบจะสืบคนจากกลองสืบคน
EDS ของหองสมุด (Chula EDS) โดยจะแสดงผลการสืบคน ดังนี้
กรณี จุ ฬาฯ มี สิทธิ เ ข า ใช เ อกสารฉบับเต็ม (Fulltext) จะมีการแสดงขอมูล สิทธิการเขาใชและ
เชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ดังนี้
1. จุ ฬ าฯ มี สิ ท ธิ เ ข า ใช เ อกสารฉบั บ เต็ ม (Fulltext) และรายการบรรณานุ ก รม (Metadata) ใน
ฐานขอมูลของ EBSCO (EBSCOhost Research Databases) ระบบจะแสดง pdf full text หรือ
html full text ขึ้นกับชนิดของเอกสารฉบับเต็มรายการนั้นๆ
2. จุฬาฯ มีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) แตไมมีเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ในฐานขอมูล
ของ EBSCO (EBSCOhost Research Databases) ระบบจะแสดง link เพื่ อ เชื่ อ มต อ ไปยั ง
website ที่สามารถเขาใชเอกสารฉบับเต็มได โดย link ที่แสดงอาจจะเปน link เชื่อมตอตรงไปยัง
สํานักพิมพ หรือ Full Text Finder link ก็ได
กรณี จุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
ในกรณี จุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ระบบจะทําการสืบคนจาก Consortium
collection ซึ่ งข อมู ล ที่ อยู ใน Consortium collection นี้มาจากฐานขอมูล ที่หองสมุดสมาชิ กในเครื อ ข า ย
บอกรับ
ถาพบขอมูลใน Consortium collection นี้ ระบบจะตรวจสอบเรื่องการยืมระหวางหองสมุด และจะ
แสดงเมนู Check ILL availability เพื่อใหผูใชสามารถสงคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุด (ILL Request)
โดยผูใชสามารถเลือกหองสมุดที่ตองการใชบริการยืมระหวางหองสมุดไดตามรายการที่ปรากฏ พรอมกรอก
รายละเอียดในแบบฟอรมคําขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดใหครบถวน
เมื่ อผู ใช ส งแบบฟอร ม คํ า ขอใช บ ริ ก ารยืม ระหว างห องสมุ ด แลว คําขอใชบ ริ ก ารฯ จะถูกสง มายั ง
บรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุดที่ผูใชสังกัดอยูผานทางอีเมล หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการทํางานปกติของ
การใหบริการยืมระหวางหองสมุด
โดยระบบจะแสดงเมนู Check ILL availability ก็ตอเมื่อ
1. เปนรายการทีจ่ ุฬาฯ ไมมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
2. เปนรายการที่หองสมุดมหาวิทยาลัยอื่นที่อยูภายในเครือขายมีสิทธิเขาใชเอกสารฉบับเต็ม
(Fulltext)
ถาไมพบขอมูล ใน Consortium collection ซึ่งนอกเหนือจาก รายการตามเงื่อนไขที่ร ะบุขา งตน
EDS จะแสดง link ไปยังฐานขอมูลฐานขอมูลประเภทดรรชนีและสาระสังเขป (Indexes and Abstracts: A&I)
เปนการแสดงผลการสืบ คนเฉพาะข อมูลบรรณานุกรม หรือ Plum X Metric และจะไมมี link เชื่อมไปยัง
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
หมายเหตุ EBSCOhost Research Databases เป น ฐานข อ มู ล ออนไลน จ าก EBSCO มี ทั้ ง
ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม และฐานขอมูลประเภทดรรชนีและสาระสังเขป (Indexes and Abstracts: A&I)
ตัวอยางฐานขอมูลออนไลนจาก EBSCO เชน Academic Search Ultimate, CINAHL Complete, Business
Source Ultimate เปนตน
Content โดย นางสาวจัน ทร งาม ชูตระกูล
Infographics โดย นายรัฐธีร ปภัสสุรียโชติ
CU_EDS_Publication_Sharing_version_dated_22-02-2561

Publication Sharing

Alternative history

เมื่อค้ นหา

ระบบจะสืบค้ นจาก..

Chula
EDS
ผลการสืบค้ น



มีสิทธิเข้ าใช้ เอกสารฉบับเต็ม

ไม่ มีสิทธิใช้ เอกสารฉบับเต็ม



ระบบจะสืบค้ น
จากฐานข้ อมูลที่เรี ยกว่ า
“Consortium Collection”


ระบบแสดง PDF Full Text หากมีในฐานข้ อมูลของ EBSCO

Consortium
Collection


หากจุฬาฯ มีสิทธิ์ใช้ Full Text แต่ ไม่ มีในฐานข้ อมูลของ EBSCO
ระบบจะเชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพ์ หรื อฐานข้ อมูลที่จุฬาฯ มีสิทธิ์เข้ าใช้



พบข้ อมูลใน

Consortium
Collection

ไม่ พบข้ อมูลใน
Consortium
Collection



จะพบตัวเลือก “Check ILL Availability”
จะไม่พบการเชื่อมโยงใด ๆ ปรากฏ
มีเพียงรายการบรรณานุกรม

คลิกเพื่อส่ งคําขอใช้ บริการ
ยืมระหว่ างห้ องสมุด

ห้ องสมุดในความร่ วมมือที่มีสิทธิ์เขาถึง Full Text
จะพิจารณาคําขอจากผู้ใช้ บริ การ

หรือ

หรื ออาจมีเพียง PlumX Metrics ปรากฏ

