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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



EDS และ Union Catalog แตกต่างกนัอยา่งไร

• EDS เน้นการ สืบค้นข้อมลู ดรรชนีวารสาร หรือ บรรณานกุรม จาก Online สว่นข้อมลู Catalog
ของแตล่ะมหาวิทยาลยั แตข้่อมลู Catalog ของแตล่ะมหาวิทยาลยั จ าเป็นต้อง แยกเลข bib กนั ดงันัน้ 
หนงัสือเลม่เดียวกนั หากมีอยูใ่นหลายๆ มหาวิทยาลยั จะปรากฎหลายๆ รายการ

• EDS เน้นการสืบค้นทรัพยากรของมหาวิทยาลยั และท า Link เมือข้อมลูตรงกบั Collection ท่ีทาง
มหาวิทยาลยับอกรับ 

• UC เน้นการสืบค้นข้อมลูท่ีมาจาก OPAC (ILS) โดย รวม Bib จากแตล่ะมหาวิทยาลยั ไว้ในข้อมลูชดุ
เดียวกนั 



ท าไมเวลาคน้ขอ้มูลใน EDS บางรายการจึงไม่มีเอกสารฉบบัเตม็

• เน่ืองจาก ข้อมลูใน EDS มาจาก Metadata ทัง้จาก Collection ท่ีทาง มหาวิทยาลยับอกรับ 
และในสว่นท่ีมหาวิทยาลยัไมไ่ด้บอกรับ หาก รายการนัน้ๆ ไม ่อยูใ่น Collection ของมหาวิทยาลยั 
ระบบจะไมแ่สดง Full Text Link 



สาเหตุใดขอ้มูลใน ThaiJo จึงปรากฎข้ึนมาก่อน

• ThaiJo ในปัจจบุนั พิจารณา เป็น Local content จงึมีน า้หนกัมาก กวา่ รายการท่ีไมใ่ช่ local 
content หากต้องการ กรองข้อมลู ThaiJo ออก ให้เลือก Content Provider และ 
uncheck ThaiJo ระบบจะกรองข้อมลู ThaiJo ออกจากผลการสืบค้น 



ท าไมจึงมี eBook ท่ีไม่สามารถ Access ไดป้รากฎในผลการ
สืบคน้ EDS
• เน่ืองจาก ข้อมลูใน EDS มาจาก Metadata ทัง้จาก Collection ท่ีทาง มหาวิทยาลยับอกรับ 
และในสว่นท่ีมหาวิทยาลยัไมไ่ด้บอกรับ หาก รายการนัน้ๆ ไม ่อยูใ่น Collection ของมหาวิทยาลยั 
ระบบจะไมแ่สดง Full Text Link 



หากผูใ้ชต้อ้งการ เอกสารฉบบัเตม็ใน EDS ตอ้งท าอยา่งไร

• สอบถาม บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ 

• ตรวจสอบ ผู้ให้บริการ เอกสาร ฉบบัเต็มได้จากระบบหลงับ้าน Holding management 



1.อยากทราบการเรียงล าดบัผลการสืบคน้ เหตุใดระบบไม่ดึงบทความ
ท่ีหอ้งสมุดบอกรับไวล้  าดบัแรก
• EDS เรียงล าดบัข้อมลู โดย พิจารณาจาก Relevancy Ranking การจดัอนัดบัความเก่ียวข้อง



2. ความถ่ีของการอพัเดทขอ้มูลจาก OPAC บน EDS

• ทัง้นี ้ขึน้กบั ระบบ OPAC ของ มหาวิทยาลยันัน้ๆ เช่น Koha จะ update ข้อมลูรายวนั ผ่าน OAI-
PMH สว่น Alist จะมีการท า Script เพ่ือ upload ข้อมลู สว่น OPAC อ่ืนๆ จะให้การวางไฟล์บน
ftp server ขึน้กบัผู้ดแูล catalog ในแตล่ะสถาบนั



3. content update ท่ีบริษทัส่งมานั้น มีfulltext หรือไม่

• หากรายการ นัน้ๆ เป็น Open Access เนือ้หาที่ update มาจะมี link ทีสามารถ เข้า Full Text
ได้ใน Metadata

• หากรายการนัน้ๆ เป็น Metadata จาก ฐานข้อมลูท่ีต้องบอกรับ จะไมมี่ Full Text 



4. เราสามารถเพ่ิมขอ้มูล e-book ของสนพ. อ่ืน ๆ ใหผู้ใ้ชบ้ริการคน้
เจอบน EDS ไดห้รือไม่
• ได้ 



5. Filter Content Provider (ThaiJo) มาจากแหล่งไหนบา้ง มี
ภาษาไทยหรือไม่
• มีทัง้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 



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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