
             ระบบการสืบคนแบบ  EDS search หรือ  EBSCO Discovery Service (EDS)  คือ การสืบคน
ขอมูลผานชองทางสืบคนเดียว (One Search)  ซึ่งเปนประโยชนสําหรับอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ฉบับนี้ขอแนะนําวิธีการ

คนหา  eBook  โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 

     1. ไปที่เว็บไซตสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th 

 

 

 

     2.  เลือกการสืบคนแบบ One Search  แลว เลือก eBook 

 

 

     3. ใสคําคนที่ตองการสืบคน เชน Accounting Control Best             
Practices  กดปุม search 

 

 

     4. ปรากฏรายละเอียดของ eBook เกี่ยวกับเรื่อง Accounting      
Control Best Practices ประกอบดวย ช่ือหนังสือ ช่ือผูแตง      
สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ และแหลงที่มาของ eBook 

 

      5. เลือกรายการ eBook ที่ตองการ สามารถดาวนโหลด eBook    
มาอานแบบ Offline ไดประมาณ 50 วัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร   
ตองใชรวมกับโปรแกรม Adobe Digital Editions สวนอุปกรณพกพา
ใชรวมกับโปรแกรม BlueFire Reader  

สามารถดาวนโหลดคูมือการสืบคน eBook ไดที่เว็บไซต สํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th ที่

เมนูสําหรับผูใช เลือกการใชฐานขอมูลออนไลน ประกอบดวย การใช eBook on EBSCOHost การใช

ฐานขอมูลออนไลนบน IOS และ การใชฐานขอมูลออนไลนบน Androi 
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ปท่ี 11 ฉบับที่ 7  

กรกฎาคม 2557 



เดือน  แผนกเทคนิค เรียนรู
เกี่ยวกับการจัดหาวารสาร 
หนังสือพิมพ       สื่อ
อิเล็กทรอนิกส และการ
จัดหาหนังสือ/สื่อโสตทัศน   
วัสดุดวยหนังสือ   การจัด ทําดัชนีวารสาร แผนก
บริการ  เรียนรูเกี่ยวกับ การใหบริการตางๆ ที่มี
ในสํานักหอสมุด เชน งานบริการยืม-คืน งาน
บริการวารสารและงานบริการสื่อโสตทัศน และ
สํานักงานเลขานุการ     เรียนรูเกี่ยวกับการบรหิาร

และการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
งานสารบรรณ การจัดทํางบประมาณ 
การทําบันทึก การออกจดหมาย การจด
รายงานการประชุม      เปนตน 

             นักศึกษาจากสาขาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม จํานวน 2 คน คือ นางสาว
อัจฉราพรรณ คําอิงค และนางสาวพรพรม  
เบี้ยมูล เขาฝกประสบการณวิชาชีพที่สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ต้ังแตวันที่ 1 
กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557 โดยฝกงาน
ตามแผนกตางๆ ดังนี้ แผนกพัฒนา เรียนรู
เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต การทําจดหมายขาว
รายสัปดาห การทําจดหมายขาวราย

     ดร.อธิศ  สุวรรณดี รองอธิการบดีทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กลาวตอนรับ  
ดร . มลิ วัลย  ประดิษฐธี ระ   ผู อํ านวยการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (อพส .)   
ชุดที่ 14 (สิงหาคม 2556 -  กรกฎาคม 2558)  
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือข ายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  (อพส .) สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557  เมื่อวัน

อังคารที่  8  กรกฎาคม 
2 5 5 7    เ วลา  1 3 .0 0  - 
16.00 น. ณ  หองประชุม 
ช้ัน 4   อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ   

การศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความพรอมใน  
การรับการตรวจประเมินฯ จากผูประเมิน
คุณภาพฯ ภายใน    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2557 ณ หองฝกอบรม  ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุดฯ ตรวจประเมิน
ตนเองภายในสํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัยรังสิต  ประจําป
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นักศึกษาฝกงานกับสํานักหอสมุด 

การประชุม อพส.  

การตรวจประเมินตนเองภายในสํานักหอสมุด 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัย รังสิต 

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       
ศูนยหนังสือ   

  มหาวิทยาลัยรังสิต 

    เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
โทร.0-2997-2222  ตอ 3463      

    อีเมล : library@rsu.ac.th   URL : http://library.rsu.ac.th 


