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EBSCO Discovery 
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การสืบคน้ขอ้มูลและบริการส่ง

Interlibrary Loan



EDS 
Agenda

1) การท างานของ  EDS เบือ้งต้น 
• ท่ีมาของ Discovery Service
• ประโยชน์ของการใช้งาน 

2) การตรวจสอบผลการสืบค้น 
• Relevancy Ranking การจดัอนัดบัความเก่ียวข้อง

3) FAQ ที่พบ  EDS 

4) EDS Sharing 



1.
การท างานของ  EDS เบ้ืองตน้

ท่ีมาของ Discovery Service
ประโยชน์ของการใช้งาน 



ท่ีมาของ Discovery Service

Search & 
Discovery

e.g. EDS, Primo

ERM

e.g. FTF ,eRM essentials, 
360 resource manager, 

Coral

LMS/ILS

e.g. VTLS, Koha, Aleph  

Discovery 
Service

การสืบค้นทรัพยากร ท่ี
เป็นทัง้ สิง่พิมพ์ และ 
ทรัพยากร ท่ีบอกรับบน

ระบบเดียวกนั 



การท างานของ 
EDS

•การสืบค้นข้อมลู Metadata (ดรรชนีวารสาร 
และ บรรณานกุรม)

•การจดัอนัดบัผลการสืบค้น

•Link ข้อมลูจาก Collection ของแตล่ะ
มหาวิทยาลยั



EDS Linking

• Full Text Link
• EBSCO database pdf หรือ HTML
• CustomLink
• Full Text Finder ลิง้ก์ข้อมลูจาก HLM 

(Holding Management System)
• EBSCO eBook pdf หรือ ePub

• Other Link
• PlumPrint
• Catalog/IR Link
• ILL Link
• A&I Link



EBSCO pdf 
หรือ HTML
บทความ

• Link ไปยงัเอกสารฉบบัเตม็ท่ีมาจากฐานข้อมลูของ EBSCO เช่น 
Academic Search Completed, CINAHL, Business 
Source Complete หรือ H.W Wilson เป็นต้น



Custom Link

• Link ไปยงัเอกสารฉบบัเตม็ท่ี เช่ือมตอ่ไปยงัส านกัพิมพ์อ่ืนๆ เช่น 
Emerald , SciencDirect , IEEE หรือ DOAJ เป็นต้น 



Full Text 
Finder
Link

• Link ไปยงัเอกสารฉบบัเตม็ท่ี Link มาจาก HLM(Holding 
Management)



EBSCO pdf 
หรือ ePub
หนงัสือ

• Link ไปยงัหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ของ EBSCO eBook



การอ่าน EBSCO eBook

• อา่น Online                                          อา่นได้ทนัที และสามารถท าส าเนา Save page
เป็น pdf file ออกมาจากระบบได้

• อา่น Offline การ download eBook ชัว่คราวแบบ ทัง้เลม่มาเก็บในเคร่ือง เพ่ืออ่านใน
ภายหลงั จ าเป็นต้องลง Adobe Digital Edition เพ่ืออา่นใน mode นี ้ และไมส่ามารถ Save 
page จาก Adobe Digital Edition ออกมาเป็น file เก็บไว้ได้



รายการ Full Text แต่ไม่มีlink  สามารถ หา Link ไดจ้ากขอ้มูล
Metadata
• ตวัอยา่ง URL เข้า 

Full Text อยูใ่น
Avaliablitiy



Link อ่ืนๆ 

• PlumX Metric

• Catalog หรือ IR Link

• ILL Link

• A&I Link



2.
การตรวจสอบผลการสืบคน้ 

Relevancy Ranking 
การจดัอนัดบัความเก่ียวข้องของผลการสืบค้น



Metadata สาระโดยสงัเขป เช่น ดรรชนีวารสารหรือบรรณานุกรม
• Title ช่ือเร่ือง/ช่ือบทความ
• Author ผู้แตง่
• Publication Information ข้อมลูเก่ียวกบัสิง่พิมพ์
• Resource Type ชนิดของทรัพยากร
• Description รายละเอียด
• Subject หวัเร่ือง
• Categories หมวดหมู่
• ISBN/ISSN

• Author Keyword



ตวัอยา่ง Metadata ของ บทความ



ตวัอยา่ง Metadata ของ eBook



การสืบคน้ขอ้มูล, การท าดรรชนีของหวัเร่ือง และ ความแม่นย  าในการคน้หา

• EDS มีข้อมลูในการสืบค้นมากกวา่และสมบรูณ์กว่า Discovery Service
อ่ืนๆ

• EDS ใช้ดรรชนีของหวัเร่ือง Subject indexing ประกอบเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องมากท่ีสดุ

หมายเหต ุ: ไม่มี
discovery service 
ท่ีสามารถค้น เอกสารได้จาก
ทกุๆ ส านกัพิมพ์ทัง้หมด 

ดงันัน้การท า
subject indexes 
จงึมีสว่นส าคญัในการค้นหา

ข้อมลู



การจดัอนัดบั
ความเก่ียวขอ้งใน 
EDS

•ล าดบัความส าคญัในการให้น า้หนกัข้อมลู

• Concept Subject Index
ความหมายเหมือนกนั

•Attribute ลกัษณะจ าเพาะ
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Relevance Matching Priorities ล าดบัความส าคญัในการใหน้ ้ าหนกัขอ้มูล

1. Match on subject headings from controlled vocabularies

2. Match on article titles

3. Match on author keywords

4. Match on keywords within abstracts

5. Match on keywords within full text

The system has the following priorities and has no bias toward content from any provider: 

Exact Matches: Exact matches are favored over 

partial matches – considering also the field in 

which those words appear (abstract vs. full text 

vs. title, etc.)

Density: Matches across multiple metadata 

fields are favored for relevance scoring (more is 

better). The scoring influence of repeat terms 

within individual metadata fields is minimized.



Concept Subject 
Index ความหมายเหมือนกนั



Example #1 of Mapping in Action
learning aids

• learning aids maps to:

• instructional materials (ERIC, MLA International Bibliography)

• educational resources (GeoRef)

• instructional media (PsycINFO)

• teaching aids & devices (Education Abstracts, Education Source)

• teaching materials (MeSH/MEDLINE/PubMed, CINAHL)

• Users may revert back to original terms only, but user research 
shows that users prefer the results fine-tuned by mapping



Example #2 of Mapping in Action
Durrax

• MeSH (Pref): Hydroxyzine

• MeSH: 2-(2-(4-((4-Chlorophenyl) 
phenylmethyl)-1-piperazinyl) ethoxy) ethanol

• MeSH: Hydroxyzine Pamoate

• MeSH: Orgatrax

• MeSH: Atarax

• MeSH: Hydroxyzine Dihydrochloride

• MeSH: Vistaril

• MeSH: Durrax

• MeSH: Hydroxyzine Hydrochloride

• CINAHL (Pref): Hydroxyzine (Drug)

• CINAHL: Vistaril (Drug)

• CINAHL: Atarax (Drug)

• PsycINFO (Pref): Hydroxyzine



Attribute ลกัษณะจ าเพาะ
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Value Ranking ล าดบัการใหค่้าของแต่ละรายการ:

เน้ือหาท่ีตีพิมพใ์หม่กวา่จะมีน ้าหนกั
คะแนนมากวา่เน้ือหาเก่า

Recency / Currency ความทนัสมยัของข้อมูล
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Value Ranking ล าดบัการใหค่้าของแต่ละรายการ :

Certain document types are weighted higher than others 

for relevance scoring, for example:

“Review articles” are considered valuable

“Book reviews” are not considered valuable

If the word “book” or “review” is not searched, 

there is a “bias” against book reviews, 

so these don’t dominate results

Document Type ชนิดของเอกสาร
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Value Ranking ล าดบัการใหค่้าของแต่ละรายการ :

Documents of a more substantial length 

have a heavier weighting 

(e.g., a ¼ page article is considered 

less valuable than a 4 page article)

Document Length ความยาวของรายการ
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Value Ranking ล าดบัการใหค่้าของแต่ละรายการ :

ขอ้มูลท่ีมาจาก Catalog หรือ IR

จะมีน ้าหนกัมากกวา่ขอ้มูล Metadata ทัว่ไปท่ีอยูใ่น EDS

Local Content ข้อมูลของแต่ละสถาบัน



3.
FAQ 



TU-THAIPUI meeting Aug 24,2018

1. EDS Linking & FAQ

2. [DPU]Search Box ค าถาม- Filter tag ไม่ได้แนบไปกบั Query – สง่เร่ืองไปยงั Webmaster

3. [NMU]E-resource ถ้าฐานข้อมลูขาดการต่ออาย ุจะมีผลกบั HLM หรือไม่ >> ไม่มี แตร่ะบบจะ
แสดง FTFที่ผู้ ใช้ไม่สามารถเข้า Full Text ได้

4. [UTCC] ขอหนงัสือชดุ ที่แยก bib กนั >> ข้อจ ากดัเร่ืองความยาวของ URL

5. [Siam] วิธีการหา จ านวน Catalog ของ TU-Thaipul >> Catalog Only 

6. [SPU] หนงัสือ ที่โดนลบหรือโดนซ่อน สถาบนัอื่นจะเหน็ไหม >> แจ้ง tag ที่ต้องการซ่อนมายงั EBSCO

7. [TU] ท าไมเวลากด Full Text แล้ว ข้อมลู Print ถึงขึน้มาด้วย >> ขึน้กบัการ Configuration

8. [DPU] สามารถ ท าให้รายการ Catalog ของเราโชว์ก่อนได้ไหม >> ไม่ได้
9. [Rangsit] Logo custom link >> แก้ใน eAdmin



4.
EDS Sharing

Publication Sharing



Publication
Sharing

• บริการสืบค้นข้อมูลจาก วารสารออนไลน์ในกลุ่ม
ความร่วมมือ

รอรับ
ทรัพยากร

กรอก
แบบฟอร์ม

ค้นหา



Electronic 
reserves and 
transferring 
content to 
other libraries



ส่ิงที่ได้รับ
Report

• ความต้องการจาก
ผู้ใช้

• วิเคราะห์การจดัซือ้
ทรัพยากร

Network

• การสื่อสาร

• ขยายเครือข่าย

Cost

• คา่บริการ

• ประหยดั
คา่ใช้จ่าย

• ลด  
Process
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https://help.ebsco.com
https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/thai

https://help.ebsco.com/

