ในหน้า eBook Full text สามารถเลือกเครื่องมือ ดังนี้
1. Search (ค้นหาคาใน
eBook)

6. เพิม่ ใส่ Folder ของผูใ้ ช้

2. สร้างหมายเหตุ

8. Export Citation ลงไฟล์

3. Dictionary

9. สร้าง URL สาหรับ link
มาที่ eBook

7. สร้าง Citation

4. Print พิมพ์ eBook
บางส่วนในรูป PDF ไฟล์ 10. Bookmark
5. Email

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

ทาไมถึงต้องใช้ EBSCO eBooks


compatible portable devices

eBooks สามารถใช้งานได้กบั อุปกรณ์มอื ถือ เครือ่ ง
ในหน้า Detailed Record(บันทึกทีม่ รี ายละเอียด)
1. เพิม่ ใส่ Folder ของผูใ้ ช้ 6. Export Citation ลงไฟล์
2. Print พิมพ์ รายละเอียด 7. สร้างหมายเหตุ
ของ eBook
8. สร้าง URL สาหรับ link
3. Email
มาที่ eBook
4. Save detail
5. สร้าง Citation

คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ tablet โดยระบบจะ
ตรวจสอบอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อ และปรับหน้าจอการใช้
งานให้อตั โนมัติ


Simple download process

ผูใ้ ช้สามารถ download หนังสือเก็บไว้อ่านได้ ใน
device

9. Bookmark

ต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีบ่ รรณารักษ์

คุณสมบัตขิ องระบบ เครื่อง ที่ใช้ งาน ต้ องติดตัง้ โปรแกรม
ดังต่ อไปนี ้
1. Browser อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้ Internet Explorer

การสืบค้น สามารถทาได้โดย
1. ใส่คาค้นในกล่องสืบค้น

7.0 ขึ ้นไป, Firefox 8.0 ขึ ้นไป, Google Chrome 16 ขึ ้นไป,

3. ค้นผ่าน Category

หรื อ Safari 5.1 (for Macintosh)

4. ค้นผ่าน Feature eBooks

2. ค้นผ่านหนังสือล่าสุด

2. Adobe ® Reader®
3. หากต้ องการ download eBook ต้ องทาการติดตัง้
Adobe Digital Editions (v 1.7.1 or higher) สาหรับ

ผลการสืบค้น สามารถกรองข้อมูล การสืบค้น ได้ในเมนูซ้ายมือ
ผลลัพธ์การสืบค้น
1. Title จะ link ไปยังหน้ า
detailed record
2. eBook Full text จะ
link ไปที่ eBook

ระบบปฎิบตั ิการ Winodows หรื อ Bluefire Reader สาหรับ
ระบบปฎิบตั ิการ iOS หรื อ Android
สารบัญ

การติดตัง้ Adobe Digital Editions
Adobe Digital Editions สามารถ download ได้ โดยไม่มี
ค่าใช้ จา่ ย ที่

หลังจาก ติดตัง้ โปรแกรม Adobe digital Edition หรื อ Bluefire
Reader แล้ ว ผู้ใช้ จาเป็ นต้ องสมัครเป็ น สมาชิก เพื่อตรวจสอบ
ประวัติการยืม eBook จากระบบ ในการสมัครสมาชิก ทาได้ โดย
เลือกเมนู Sing in และ Create New Account เพื่อสมัคร
สมาชิก เมื่อสมัครสมาชิก เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ใช้ สามารถ download
eBooks

ให้เลือกจานวนวันที่
ต้องการยืมหนังสือมาอ่าน
และ เลือก “Checkout &
Download”


3. Download offline

Most Relevant Page หน้ าที่พบคาสืบค้น


เลือกเปิ ดไฟล์ชื่อ URLLink.acsm

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?
promoid=DTEIO

การคืนหนังสือ

การติดตัง้ :

เปิ ดโปรแกรม Adobe Digital Edition
และ เลือกหนังสือที่ต้องการคืน Right
click เลือก เมนู “Return Borrowed
Item”

1. เลือกเมนู Download Now ในบริ เวณแถบเมนูขวาบน.
2. เลือก Install. บนระบบปฎิบตั ิการ Windows
3. เลือก Yes.

การตรวจสอบระยะเวลายืม

4. ลงโปรแกรมในเครื่ อง

หมายเหตุ : หากพบปั ญหาในการติดตังโปรแกรม
้
สามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ที่
http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403051.html

ผูใ้ ช้สามารถเลื่อนหน้ าถัดไปโดยใช้ลกู ศร หรือเลือกหัวข้อที่
ต้องการจากสารบัญทางขวามือ นอกจากนี้ สามารถเลือกแว่น
ขยาย เพื่อย่อ ขยาย ตัวอักษรใน eBook ตามความต้องการ

Login เข้าระบบ EBSCO เลือกเมนู “Folder”บน Menu
bar หนังสือที่กาลังถูกยืมจะ
ปรากฏใน Folder
“Checkout” และเวลาในการ
ยืม จะปรากฏที่ “Time remaining on checkout”

