
สรุปจํานวน ILL request ผานกลอง EDSชวง 1 มิย 2016. - 31 พ.ค. 2017 (สะสมทั้งป)
ใหยืมเอกสาร ขอเอกสาร รวม มูลคาเอกสารที่ขอยืม คาใชจายไปรษณีย %ขอเอกสาร %ใหยืมเอกสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 554 1835 2389 675,496 21,597                 78.72 25.25
มหาวิทยาลัยรังสิต 301 114 415 91,441 9,326                   4.89 13.72
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 308 130 438 86,657 3,133                   5.58 14.04
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 519 50 569 55,615 4,389                   2.15 23.66
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 503 200 703 137,549 5,159                   8.58 22.93
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 9 2 11 300 208                      0.09 0.41

2,194               2,331        1,047,058 27,195 100.00 100.00

Accumulate สรุปจํานวน ILL request ผานกลอง EDSชวง 1 มิย 2016. - 31 พ.ค. 2017 (สะสมทั้งป)
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THAIPUL TU 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูค่าทรพัยากรทีม่กีารยมื
ระหว่างกลุ่มและค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน 

P2 /  Incoming fea-

ture 

Feature  เพิม่เตมิ ใน
ส่วนของการ  Sharing  

P2 /  Special Thanks 

 

จ านวนค าร้องท่ีส่งผา่น  EDS  มีจ านวนทั้งส้ิน 527 
รายการ โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  าร้องของยมื
เอกสารจากมหาวทิยาลยัสมาชิก จ านวนมากท่ีสุดคิด
เป็น  76% ของค าร้องทั้งหมด  ตามดว้ย มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย และ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ตามล าดบั  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ใหย้มืเอกสารมากท่ีสุด คิดเป็น  30% 
ของค าร้องทั้งหมดตามดว้ย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  และ
มหาวทิยาลยัรังสิต  ตามล าดบั 

 

>> CONT. PAGE TWO 

ฉบบัเดอืน  ตุลาคม 2559 

THE MORE WE SHARE 

THE MORE WE HAVE 

-Leonard Nimoy  

“ 
” 

สรุปผลการด าเนินงาน TU-THAIPUL  ตัง้แต่วันที่ 10 มิถุนายน  - 30 กันยายน 2016 
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โดยค าร้องขา้งตน้ ไม่ไดน้บัจ านวนขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ดูเอกสาร
ฉบบัเตม็ไดด้ว้ยตนเอง เช่น ขอ้มุลจาก  Digital Collection จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หรือ BU Research   จากมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ 

ตวัเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยมืผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  
          —————————————————  



นอกจากการสืบคน้ขอ้มูล ใน บรรณานุกรมจากหอ้งสมุดแลว้ ในปี  2559  น้ี ทาง EBSCO  ได้
พฒันาฟังกช์ัน่ใหม่ เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้  ช่ือวารสารออนไลน์ร่วมกนัได ้  ระหวา่งหอ้งสมุด 
โดยผา่น  EDS API  

Incoming Publication sharing 2016  
NE TW ORK -

A CCE S S A B IL -

AW A RE NE S S  

บรรณารักษส์ามารถทดลองใช ้ฟังกช์ัน่ใหม่ น้ี ไดแ้ลว้วนัน้ี โดยทาง  EBSCO จะเปิดรับ
ขอ้เสนอแนะการใชง้านจนถึง วนัท่ี  14 ตุลาคมน้ี   
Test link : http://search.ebscohost.com/login.aspx?

authtype=uid&user=tuthaipul&password=library&custid=ns258711&groupid=main&profile=pfi   

  ค่าไปรษณีย์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5,855 
มหาวทิยาลยัรังสิต 2,265 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 906 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 680 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 1,588 
  11,294 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส าหรับตัวเล่ม 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมและรายการค าร้องสามารถเรียกดูไดจ้าก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท างานนะคะ 

        

        

     

   

        

         

           

   

        

   

   

        

   

       

   

        

         

        

   

            

          

         

  

   

          

       

  

          

         

   

  

          

        

  

          

       

        

   

        

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจัดท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ ์ 



THAIPUL TU 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูค่าทรพัยากรทีม่กีารยมื
ระหว่างกลุ่มและค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน 

P2 /  Library Tech-

nology 

SSO—Single 
Sign-On  

P2 / Next on TU-

THAIPUL   

 

จ านวนค าร้องท่ีส่งผา่น  EDS  มีจ านวนทั้งส้ิน 730 รายการ 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  าร้องของยมืเอกสารจาก
มหาวทิยาลยัสมาชิก จ านวนมากท่ีสุดคิดเป็น  78% ของค า
ร้องทั้งหมด  ตามดว้ย มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ตามล าดบั  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ และ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ใหย้มืเอกสารมากท่ีสุด คิดเป็น  24% ของค าร้องทั้งหมดตาม
ดว้ย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
และมหาวทิยาลยัรังสิต  ตามล าดบั 

 

>> CONT. PAGE TWO 

ฉบบัเดอืน  พฤศจกิายน 2559 
  

สรุปผลการด าเนินงาน TU-THAIPUL  ตัง้แต่วันที่ 10 มิถุนายน  - 31 ตุลาคม 2016 

โดยค าร้องบางรายการสามารถ ดึงขอ้มูลไดจ้าก  Open Access หรือ 
ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ ส่วนกลาง  

ตวัเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยมืผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  5 เดอืน
ย้อนหลงั 
          —————————————————  

TU RSU UTCC BU DPU 

285,397  THB 40,962 THB 20,085 THB 27,448 THB 61,139 THB 
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ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมและรายการค าร้องสามารถเรียกดูไดจ้าก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท างานนะคะ 



ทางคณะท างานจะการประชุมคร้ังต่อไปในวนัท่ี  30 พฤศจิกายน น้ี  ณ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ทางพระจนัทร์ เพื่อ  
1. สรุปผลกลุ่มความร่วมมือ และ ปรับปรุงการบริการ 
2. หารือเพ่ิมเติมเก่ียวการการแชร์ขอ้มูลในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับการแชร์ขอ้มูลร่วมกนั 
 
TU-THAIPUL จะแจง้ผลการประชุมใหทุ้กฝ่ายรับทราบในจดหมายข่าวคร้ังหนา้นะคะ :)  
 
 

Next on TU-THAIPUL NE TW ORK -

A CCE S S A B IL -

AW A RE NE S S  

Link ส าหรับทดสอบ  Publication Sharing 
Test link : http://search.ebscohost.com/login.aspx?

authtype=uid&user=tuthaipul&password=library&custid=ns258711&groupid=main&profile=pfi   

 

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจัดท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ ์ 

จดหมายฉบบัน้ี ขอแนะน า บริการ Single Sign-On (SSO)  ส าหรับ
หอ้งสมุด SSO เป็นบริการชนิดหน่ึง ส าหรับ Authentication tool  เพื่อ
ใชบ้ริหารจดัการการใชง้านทรัพยากรห้องสมุด เก่ียวกบัการ  Authen-
tication  

โดย SSO  ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือก  Login  เพียงคร้ังเดียว แต่สามารถ 
เขา้ใชง้าน  EBSCO resource ไดโ้ดยอตัโนมติั โดยห้องสมุดสามารถ
เลือก ใชง้าน  SSO ของ  EBSCO ร่วมกบั Identity Provider เช่น 
EduServ’s OpenAthens, Shibboleth, Ping Identity, Okta, Microsoft 
Active Directory Federation Services (ADFS), Central Authentica-
tion Service (CAS), JBoss และ เคร่ืองมืออ่ืนๆ .  อ่านเพิ่มเติม 

SSO FAQ :   
Which SSO software solutions can be used with EB-
SCO? 
Any SSO platform can be used so long as it supports 
Shibboleth 1.0, SAML 1.0 or SAML 2.0.  

My institution uses OCLC’s EZ Proxy, Can we 
use SSO? 
EZProxy is not supported as an SSO software, as it 
is a service provider (like EBSCO) and not an iden-
tity provider. 

What is the difference between an Identity 
Provider and Service Provider? 

An Identity Provider, abbreviated as IdP, is the entity 
(e.g. company, university) which creates and main-
tains user accounts. A Service Provider, abbreviated 
as SP, is typically a publisher or content provider 

http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=6960
http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=7708


THAIPUL TU 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูค่าทรพัยากรทีม่กีารยมื
ระหว่างกลุ่มและค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน 

P2 /  EBSCO New 

joiner 

Saas Op 

P2 / American Doctoral 

Dissertations    

 

จ านวนค าร้องท่ีส่งผา่น  EDS  มีจ านวนทั้งส้ิน  1,120 
รายการ โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  าร้องของ
ยมืเอกสารจากมหาวทิยาลยัสมาชิก จ านวนมากท่ีสุด
คิดเป็น  73% ของค าร้องทั้งหมด  ตามดว้ย มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยั
รังสิต และ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ตามล าดบั  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ใหย้มืเอกสารมากท่ีสุด คิดเป็น  26% 
ของค าร้องทั้งหมดตามดว้ย มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  และ
มหาวทิยาลยัรังสิต  ตามล าดบั 

 

>> CONT. PAGE TWO 

ฉบบัเดอืน  ธนัวาคม 2559 
  

สรุปผลการด าเนินงาน TU-THAIPUL  ตัง้แต่วันที่ 10 มิถุนายน  - 30 พฤศจกิายน 2016 

โดยค าร้องบางรายการสามารถ ดึงขอ้มูลไดจ้าก  Open Access หรือ 
ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ ส่วนกลาง  

ตวัเลขประมาณการของมูลค่า 
หนังสือ และบทความ ที่มีการยมืผ่าน 
ILL  จาก EDS  ในกลุ่ม  TU-
THAIPUL   6 เดอืนย้อนหลงั 

TU RSU UTCC BU DPU 

369,290 THB 50,479 THB 35,693 THB 34,615 THB 71,099 THB 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมและรายการค าร้องสามารถเรียกดูไดจ้าก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท างานนะคะ 
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America Doctoral Disserta-

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจัดท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ ์ 

คุณ ณฐัวรรณ นนทิวฒัน์วณิช (คูณ) สมาชิกใหม่ ของ
ครอบครัว  EBSCO  เขา้มาช่วยงาน  Support  เพื่อดูแล  
issue  ตอบค าถาม เร่ืองการใชง้าน ผลิตภณัฑ ์ดูแลการ
ดึง  Catalog  และเร่ือง อ่ืนๆ ส าหรับกลุ่ม สมาชิก 

ท่านสมาชิก สามารถติดต่อ คุณคูณไดท่ี้  
Nattawan Nontiwatwanich  

SaaS Support Representative, Thailand 

Mobile : +6681 655 2936 

email : nattawan@ebsco.com ปล.   า  ับ ปุ    ัง า า ถตดิต ่ได   ชน่ ด ินะคะ :) แต่

จะ น  นด  าน า พัฒนา Application     ่บน ล ่ง EDS  
  า  ับ  าช ิ ต ่ไปคะ่  

American Doctoral Dissertations™, ฐานขอ้มูลทางดา้น

การแพทย ์ท่ีรวมขอ้มูลการวิจยัฉบบัเต็ม ในช่วงศตวรรษท่ี 20 โดยมีขอ้มูล

วิทยานิพธ์ มากกวา่  172,000 รายการ และ Citation อีกวา่ 

80,000 รายการ ตั้งแต่ปี 1902  

หากสมาชิกสถาบนัใดสนใจ สามารถติดต่อ คุณคูณ เพ่ือ เปิดการใชง้าน  

ฐานขอ้มูลน้ีในกล่อง  EDS ไดต่้อไปนะคะ  

http://www.prweb.com/releases/

AmericanDoctoral/EBSCO/prweb13859789.htm  

mailto:nattawan@ebsco.com
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P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื
ระหว่างกลุม่และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินงาน 

P2-3 /  EBSCO Merry 

Christmas & Happy New 

Year  2017 / โฉมใหม ่
EBSCO Help 

 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  1,219 
รำยกำร โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมื
เอกสำรจำกมหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิด
เป็น  73% ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยั
รังสิต และ มหำวิทยำลยักรุงเทพ ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ให้ยืมเอกสำรมำกที่สุด คดิเป็น  26% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
และมหำวิทยำลยัรังสิต  ตำมล ำดบั 

 

>> CONT. PAGE TWO 

ฉบบัเดอืน  มกราคม 2560 
  

สรุปผลการด าเนินงาน TU-THAIPUL  ตัง้แต่วันที่ 10 มิถุนายน  - 31 ธันวาคม 2016 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า 
หนังสือ และบทความ ที่มีการยืมผ่าน 
ILL  จาก EDS  ในกลุ่ม  TU-
THAIPUL  7 เดือนย้อนหลงั 

TU RSU UTCC BU DPU 

390,281 THB 54,051 THB 51,885 THB 34,615 THB 72,299 THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 



กอ่นอืน่ทมีงานขอสวสัดปีีใหมส่มาชกิทกุทา่นคะ่ ในวาระอนัเป็นศภุมิง่
มงคลขึน้ปีใหมน่ีท้างทมีงาน EBSCO ขออ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย
ในสากลโลก จงดลบนัดาลใหท้กุทา่น ประสบแตค่วามสขุเกษม
ส าราญ และสมัฤทธิผ์ลในสิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการนะคะ ท ัง้นี้
ทมีงานก าลงัทยอยเดนิทางไปสง่ความสขุใหก้บัทกุๆสถาบนั อดใจรอ
กนัสกันดินะคะ :-) 

โฉมใหม่ของ EBSCO Help  

รูปโฉมใหม่ของ EBSCO Help พัฒนาจากประสบการณ์ของ

ผู้ใช้งานตรง โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมลูผลิตภัณฑ์ 

(product) และการบริการ(service) ต่างๆได้ง่ายขึน้ เน่ืองจาก

มกีารจัดหมวดหมู่ และรูปแบบการใช้งานให้สะดวกและง่ายต่อการ

ค้นหา ท้ังนีย้งัปรับปรุงในส่วนของการเข้าใช้งานผ่านมือถือเพ่ือให้

สามารถค้นหาข้อมลูได้ง่ายและสะดวกขึน้ด้วย 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานผ่าน URL  —>  

https://help.ebsco.com  

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

help.ebsco.com 
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THAIPUL TU 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื
ระหว่างกลุม่และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินงาน 

P3 /  EBSCO Happy 

New Year  2017 /  แนะน า
สมาชกิใหม ่ 

 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  142 
รำยกำร โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมื
เอกสำรจำกมหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิด
เป็น  83% ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยั
รังสิต และ มหำวิทยำลยักรุงเทพ ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิ
เป็น  29% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
และมหำวิทยำลยัรังสิต  ตำมล ำดบั 

 

 

ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ ์2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนมกราคม 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  
ประจ าเดือนมกราคม 2017 

TU RSU UTCC BU DPU 

75,733 THB 7,322 THB 16,895 THB 125 THB 17,150 THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P 4 /  EBSCO Content 

Update 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  1,219 รำยกำร โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  73% ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยั
รังสิต และ มหำวิทยำลยักรุงเทพ ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ให้ยืมเอกสำรมำกที่สุด คดิเป็น  26% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  และมหำวิทยำลยัรังสิต  ตำมล ำดบั 

  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ปี 2016 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก EDS  ในกลุ่ม  TU
-THAIPUL  ของ ปี 2016 

TU RSU UTCC BU DPU 

390,281 THB 54,051 THB 51,885 THB 34,615 THB 72,299 THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 
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คุณมนทกำนติ จนัทรวรินทร์ ( ช่ือเล่น : บี )  

ต ำแหน่ง  :  Account Executive  (AE) 

โดยบีจะดูแลในส่วนของผลิตภณัฑ ์eBooks เป็นหลกั  และดูแลลูกคำ้รวมทั้ง

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆของ EBSCO ดว้ยค่ะ 

หำกท่ำนสนใจผลิตภณัฑ ์eBooks สำมำรถติดต่อบีไดท่ี้ 

Montagarn Chantaravarin 

Account Executive (AE), Thailand 

เบอร์ติดต่อ : 081-844-5283 

Email :  montagarn@ebsco.com 
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Feature Research Starter 

มีฐานข้อมูลใหม่ๆ มา update ผู้ใช้งานบน EDS ดงันี ้

1.Informit  เนน้งำนวจิยัจำกออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และเอเชียแปซิฟิค มีเน้ือหำเก่ียวกบัทฤษฎีส่ิงแวดลอ้ม , ชนชำติ

พื้นเมืองของชำวออสเตรเลีย เป็นตน้  

2. KoreaScholar  วำรสำรที่ไดรั้บรำงวลัของเกำหลี ประกอบดว้ย Journal ที่มำจำกมำกกวำ่ 200 สถำบนัของเกำหลี 

3. Oxfam Policy & Practice ขอ้มูลงำนของ NGO ( Non Governmental Organizations ) นำนำชำติ ท่ีเก่ียวกบักำรช่วยเหลือ

และพฒันำงำนต่ำงๆ 

โดยท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ http://www.elabs10.com/functions/

message_view.html?mid=4579896&mlid=191901&siteid=2010003005&uid=1d807ef868 

และหำกท่ำนใดตอ้งกำรเพิม่ฐำนขอ้มูลดงักล่ำวแจง้ไดท้ี่ทำงคูณนะค่ะ 

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

เป็นกำรสรุปควำมหมำยโดยยอ่ที่อำ้งอิงมำจำก Encyclopedia ที่มีควำมน่ำเช่ือถือ 

โดยที่มีขอ้มูลที่แสดงผำ่น Research Starter มำกกวำ่ 70,000 รำยกำร 

http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2q5vc,442l,6dmt,ktbm,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2q5vc,442l,9pfu,m0wc,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2q5vc,442l,h28r,jwb0,2l8n,l10o
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  426 
รำยกำร โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมื
เอกสำรจำกมหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิด
เป็น  86% ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยั
รังสิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  
และ มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิ
เป็น  32% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
และมหำวิทยำลยัรังสิต  ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนมนีาคม 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 28/02/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 28/02/2017 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื
ระหว่างกลุม่และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินงาน 

P3 /  Success is 

Great Feeling 

 

P 4 /  โครงการ EBSCO 

Solar / ESBCO แนะน า
พนักงานใหม ่ 

TU RSU UTCC BU DPU 
138,635 THB 18,203 THB 21,484 THB 11,830 THB 19,000 THB 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  284 
รำยกำร โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมื
เอกสำรจำกมหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิด
เป็น  88% ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยั
รังสิต มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และ ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิ
เป็น  34% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
และมหำวิทยำลยัรังสิต  ตำมล ำดบั 

 

 

ฉบบัเดอืนมนีาคม 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2017 

TU RSU UTCC BU DPU 

62,902 THB 10,881 THB 4,599 THB 11,705 THB 1,850 THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 
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1. One Interface EDS ใหค้วามสะดวกแกผู่ใ้ชส้งูสดุ เพราะผูใ้ช ้EDS สามารถท าการสบืคน้ขอ้มลู
ทัง้หมดทีผู่ใ้ชต้อ้งการไดจ้ากหนา้จอเดยีว หรอืทีเ่รยีกวา่ “single search” ไมว่า่จะเป็น Journals, 
Magazine, Newspaper, Books, The library catalog, Databases, Institution repositories และ
อืน่ๆอกีมากมาย จาก interface ของ EDS 

2. Search algorithm  ระบบการวเิคราะหข์อ้มลูของ EDS ท าใหผู้ใ้ชม้ัน่ใจไดว้า่ จะไดผ้ลจากการ
สบืคน้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทีส่ดุ ผูใ้ชส้ามารถจะท าการสบืคน้ไดไ้มว่า่จะเป็นจาก คยีเ์วริด์,การอา้งองิ , 
ค าศัพทเ์ฉพาะ,ชือ่ผูแ้ตง่ หรอื ชือ่บทความ เป็นตน้ 

3. Subject Indexes  EDS จัดวางหัวขอ้จากการรวบรวมขอ้มลูทีม่คีนท าการสบืคน้เอาไวม้ากทีส่ดุ 
ดังนัน้ผูใ้ช ้EDS จะสนุกไปกบัผลลัพธท์ีร่วดเร็วและแมน่ย าและน าไปสูก่ารท ารเีสริช์ทีป่ระสบ
ความส าเร็จ  

4. Did-you-mean, auto-complete and auto-correct ระบบการแกไ้ขอัตโนมัตทิี ่EDS มใีห ้
จะชว่ยลดวามผดิพลาดในการสบืคน้ของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

5. Citation Search ผูใ้ช ้EDS สามารถท าการสบืคน้โดนการคัดลอก “ค าอา้งองิ” ลงไปวางในชอ่ง
คน้หา จากนัน้ระบบจะแสดงผลลัพธท์ีใ่กลเ้คยีงมากทีส่ดุมาเป็นอันดับตน้ๆ วธินีี้ถอืเป็นการชว่ยลด
ระยะเวลาการสบืคน้เป็นอยา่งมาก 

6. Research Starter เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถอา่นบทสรปุหรอืค าน าของหัวขอ้ทีเ่ป็น
ทีน่ยิม ซึง่มมีากกวา่ 70,000 รายการ จากแหลง่อา้งองิทีน่่าเชือ่ถอืได ้

7. Full Text Finder  เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการสบืคน้ ทรัพยากรอเิล็กทรอนคิ เชน่ วารสารหรอื
บทความฉบับเต็มไดโ้ดยง่าย 

8. Fully Customizable linking technology EDS เปิดใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึ full text ไดง้า่ยๆดว้ยการ
คลิ๊กแคค่รัง้เดยีว หอ้งสมดุจะควบคมุแหลง่ขอ้มลูของตัวเองทัง้หมดและสามารถสรา้ง link ใน EDS 
เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดง้่ายอกีดว้ย 

9. 165+ application (apps) EDS ม ีapplication รองรับ มากกวา่ 165 รายการ และยังสามารถ
เพิม่ content เขา้ไปใน EDS เพือ่ใหผู้ใ้ชท้ าการสบืคน้ไดต้รงกับความตอ้งการมากทีส่ดุ 

10. Customization เราสามารถออแบบให ้EDS ท างานใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการขององคก์ร
และผูใ้ชม้ากทสีดุ ไมว่า่จะเป็นการก าหนดขอ้จ ากัด , หรอื การใหผู้ใ้ชส้ามารถเซฟ full-text PDFs 
โดยตรงไปเก็บไวท้ี ่cloud service หรอื อืน่ๆ 

11. ILS Integration สามารถเชือ่มตอ่กับระบบหอ้งสมดุเพือ่แสดงผลขอ้มลูจากระบบหอ้งสมดุ ILS 
บน EDS และผูใ้ชส้ามารถเห็นสถานการณ์ยมืคนืเอกสารใบแบบ real time นอกจากนี้ ทางสถาบัน
สามารถเลอืกใชง้าน EDS API เพือ่ดงึขอ้มลูจาก EDS ไปแสดงผลไดบ้นระบบหอ้งสมดุ 

12. 40+ EBSCO library service engineers เรามทีมี engineers คอยใหบ้รกิารกวา่ 40 
ประเทศทั่วโลก เพือ่ใหผู้ใ้ชม้ั่นใจไดว้า่ พวกเขาจะไดร้ับประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ 
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      ทำง EBSCO มีโครงกำรดีๆ มำน ำเสนอแก่หอ้งสมุดทุกสถำบนักำรศึกษำ เป็น

โครงกำรที่มีกำรรณรงคเ์ร่ืองกำรใช ้Solar cell ภำยใตช่ื้อโครงกำร “EBSCO Solar“  

ซ่ึงจะมีกำรใหทุ้นติดตั้ง Cell Power ใหก้บัทำงสถำบนักำรศึกษำที่ชนะกำรแข่งขนั หำก

สถำบนักำรศึกษำใดสนใจสำมำรถเขำ้ไปดูรำยละเอียดไดท้ี่  

https://www.ebsco.com/solar/faqs 

และสำมำรถ Download ใบสมคัรไดท้ี่ : https://www.ebsco.com/files/campaign/solar/

application/EBSCOSolar_Submission_Form_2017.pdf 

คุณฉวีวงศ ์ บุณยโชติมำ  (ช่ือเล่น : แพร หรือ วีวี ่)  

ต ำแหน่ง  :  Marketing Coordinator 

โดยจะดูแลในส่วนกำรตลำดของผลิตภณัฑต่์ำงๆของทำง EBSCO และหำกท่ำนใด

ตอ้งกำรให้ EBSCO ร่วมออกบูธกิจกรรมต่ำงๆ หรือ งำนประชำสัมพนัธ์ หรือ

ตอ้งกำร โบร์ชวัร์ ผลิตภณัฑข์อง EBSCO เพ่ือใชใ้นกำรประชำสัมพนัธ์ 

สำมำรถติดต่อแพรหรือวีวี่ไดท่ี้ 

Chaveevong Boonyachotima 

เบอร์ติดต่อ : 081-801-7807  , Email :  chaveevongb@ebsco.com 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  676 รำยกำร 
โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  84.47 % ของ
ค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัรังสิต มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ 
ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิเป็น  28.66 
% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยั
รังสิต  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนเมษายน 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 31/03/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/03/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื
ระหว่างกลุม่และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินงาน 

P3 / Content Up-

date  

 

P 4 /  แนะน าสมาชกิใหม ่
TU-THAIPUL 
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

TU RSU UTCC BU DPU 
203,147 THB 24,301 THB 25,592 THB 20,100 THB 31,626 THB 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  250 รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคี ำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  82% ของค ำร้อง
ทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัรังสิต มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย และ มหำวิทยำลยักรุงเทพ ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิเป็น  34% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนมนีาคม 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก EDS  ใน
กลุ่ม  TU-THAIPUL  ประจ าเดือน มีนาคม 
2017 

TU RSU UTCC BU DPU 

64,512THB 6,098 THB 4,098 THB 8,270 THB 12,626 THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื
ระหว่างกลุม่และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินงาน 

P3 / Content Up-

date  

 

P 4 /  แนะน าสมาชกิใหม ่
TU-THAIPUL 
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

ฉบบัเดอืนเมษายน 2560 
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มีฐานข้อมูลใหม่ๆ มา update ผู้ใช้งานบน EDS ดงันี ้

1.Animal Pharm   เป็นกำรน ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภำพของสตัวโ์ดยผูเ้ช่ียวชำญจำกทัว่โลก ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 

ข่ำว,บทวเิครำะห์ และ ขอ้มูลเชิงลึกมำกกวำ่ 30 ปี 

2. Dairy Markets   เป็นกำรน ำเสนอหวัขอ้ส ำคญัๆที่ใชใ้นอุตสำหกรรมผลิตภณัฑน์มระดบันำนำชำติ 

3. Public Ledger  เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัส ำหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลำดสินคำ้เกษตรกรรมระหวำ่งประเทศ เช่น 

ธญัพชื , น ้ ำมนั, พชืน ้ ำมนั ,อำหำรสตัว ์

4. Routledge Handbooks Online  เป็นกำรรวบรวมคู่มือทีไ่ดรั้บกำรยอมรับและยงัเป็นคอลเลคชัน่ระดบัโลกที่มีควำม

หลำกหลำยมำกกวำ่ 20 สำขำวชิำ คู่มือทุกเล่มไดรั้บกำรแกไ้ขปรับปรุงโดยนกัวิชำกำรชั้นน ำ และ ยงัรวมถึงภำพรวมของ

บทวจิยัในแบบคลำสสิค ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนำคตอีกดว้ย 

5. SAGE Research Methods Cases ผลงำนวจิยัของ SAGE โดยจะเป็น case study จะใหป้ระสบควำมส ำเร็จในงำนวิจยั 

6. Britannica Online Japan สำรำนุกรมออนไลนภ์ำษำญี่ปุ่ น ที่รวบรวมขอ้มูลไวอ้ยำ่งครบถว้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยวำรสำร

มำกกวำ่ 150,000 เล่ม และรูปกวำ่ 30,000 รูป  

7. Comprehensive Database of Archaeological Site Reports in Japan  ฐำนขอ้มูทีค่รอบคลุมเน้ือหำเก่ียวกบัรำยงำน

โบรำณคดี ของประเทศญี่ปุ่ น ที่เป็นกำรขคุดน้โบรำรณคดีที่มีกำรตีพมิพโ์ดย หน่วยงำนทอ้งถ่ิน และ สถำบนัต่ำงๆของ

ญี่ปุ่ น ซ่ึงมีขอ้มูลมำกกวำ่ 18,000 รำยงำน 

8. Informit  เป็นผูใ้หบ้ริกำรชั้นน ำดำ้นกำรวจิยัออนไลน์ที่เช่ียวชำญดำ้นเน้ือหำจำกออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละภูมิภำค

เอเชียแปซิฟิก  

9. AskZad ถือไดว้ำ่เป็นชุมชนดิจิทลัของชำวอำหรับที่ยงัคงใชก้นัอยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยกำรน ำเสนอที่

หลำกหลำยของจ ำนวนวำรสำร, บทควำม, หนงัสือพมิพ,์ หนงัสือและส่ืออ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นตะวนัออกกลำง 

โดยท่ำนสำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่  

http://www.elabs10.com/functions/message_view.html?mid=4663559&mlid=191901&siteid=2010003005&uid=1d807ef868 

http://www.elabs10.com/functions/message_view.html?mid=4626509&mlid=191901&siteid=2010003005&uid=1d807ef868 

และหำกท่ำนใดตอ้งกำรเพิ่มฐำนขอ้มูลดงักล่ำวแจง้ไดท่ี้ทำงคุณคณู (Nattawan@ebsco.com) นะคะ 

http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2r5u5,442l,38yn,kool,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2r5u5,442l,a81p,4b1s,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2r5u5,442l,bwjs,fbmg,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2r5u5,442l,bldy,76kg,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2r5u5,442l,dgtj,2y43,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2ryfb,442l,5h50,994n,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2ryfb,442l,7u1s,isf7,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2ryfb,442l,m3pl,ag0d,2l8n,l10o
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ยนิดีตอ้นรับสมำชิกใหม่ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” เขำ้สู่สมำชิกกลุ่ม TU-

THAIPUL โดยคณะท ำงำนในส่วนของมหำวทิยำลยันวมินทรำธิรำช  

 

1. คุณ สุรีย ์ไชยถำวรกุล (ใหญ่) 

Email : suree@nmu.ac.th , 

เบอร์ติดต่อ : 02-2443074 

 

 

2. คุณ ประทุมทิพย ์สุขรำษฎร์ (กิจ) 

Email : pratoomtip@nmu.ac.th , 

เบอร์ติดต่อ : 02-241-6500-9 ต่อ 8306, 8308 

 

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสรุีย ์ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย ์สขุราษฎร ์



 1 

THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  913 รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคี ำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  84.67 % ของค ำ
ร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยั
รังสิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ 
ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิ
เป็น  28.40% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 30/04/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 30/04/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-3 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื
ระหว่างกลุม่และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินงาน 

P4 / /  รู้จกักบั FOLIO 

 

 

TU RSU UTCC BU DPU 
222,445 

THB 

32,925 

 THB 

28,532 

 THB 

20,300 

 THB 

33,975 

THB 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  237 รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคี ำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวทิยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  85.23%  ของค ำร้องทั้งหมด  ตำม
ดว้ย มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และ มหำวิทยำลยัรังสิต ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยัรรมศำสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิดเป็น  27.65% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้
ไทย  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนเมษายน 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก EDS  ใน
กลุ่ม  TU-THAIPUL  ประจ าเดือน เมษายน 
2017 

TU RSU UTCC BU DPU 

31,198 

THB 

8,624 

 THB 

2,940 

 THB 

200 

 THB 

2,349 

THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1--3 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื
ระหว่างกลุม่และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินงาน 

P4/ /  รู้จกักบั FOLIO 

 

 

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม2560 
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รายละเอยีดการด าเนนิงาน TU-THAIPUL   

ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสรุีย ์ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย ์สขุราษฎร ์

 
“Great satisfaction 
comes from sharing 
with others.”  
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แพลตฟอรม์ส าหรบัหอ้งสมุด (Library Service Platform: LSP ) แบบ  Open Source  ซึง่เกดิ

จากความรว่มมอืของกลุ่มหอ้งสมุดจากทัว่โลก เพื่อพฒันา นวตักรรม ส าหรบัหอ้งสมุด 

เป้าหมายหลกัของ  FOLIO เพื่อตอ้งการขยายขดีความสามารถ ของระบบ

จดัการหอ้งสมุด ใหส้ามารถสรา้งบรกิาร ใหม่ๆ ไดจ้ากทรพัยากรทีม่อียู่ เพือ่

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  

ตดิตามขอ้มูลขา่วสาร จาก FOLIO ไดท้ี ่ 

www.folio.org 

สามารถเลอืกใชง้าน  application บน  FOLIO  ไดต้ามความตอ้งการของแต่ละสถาบนั ทัง้

ส่วน  Circulation หรอื การจดัซื้อ  (Acquisitions)  

Application ตอ้งสามารถเชือ่มต่อเขา้กบั Module อื่น ไดโ้ดยง่าย  

สามารถเชือ่มต่อกบัระบบภายนอก  เชน่ ฝ่ายวจิยั, university enterprise systems  

เพื่อน าขอ้มูลบน  Platform ไปใชร้่วมกบัระบบภายนอกได ้

https://www.folio.org/platform/
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  1,112 รำยกำร 
โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  84.89 % ของค ำ
ร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยั
รังสิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ 
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิ
เป็น  27.82% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนมถินุายน 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 31/05/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/05/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P3 /  Content Update/EBSCO eBooks 

TU RSU UTCC BU DPU NMU 
285,215 

THB 

37,390 

 THB 

34,772 

 THB 

21,000 

 THB 

65,250 

THB 

300 

THB 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  199 รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคี ำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวทิยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  85.93%  ของค ำร้องทั้งหมด  ตำม
ดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัรังสิต มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิ
รำช ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยัรรมศำสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิดเป็น  25.68% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวทิยำลยั
รังสิต  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก EDS  ใน
กลุ่ม  TU-THAIPUL  ประจ าเดือนพฤษภาคม  
2017 

TU RSU UTCC BU DPU NMU 

62,770 

THB 

4,465 

 THB 

6,240 

 THB 

700 

 THB 

31,275 

THB 

300 

THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

ฉบบัเดอืนมถินุายน 2560 
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P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P3 / Content Update/EBSCO eBooks 
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ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสรุีย ์ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย ์สขุราษฎร ์

 ฐี น    ลู   ่ๆ     update ผู   ช  ง นบน EDS ดังนี้ 

1. Learn360    ป็น   บ  ิ  ภ พ   ีงที ่ช   นตล ด   ศ ึษ  K-12   ง     ิ  และแคน ด  ซึง่ค  ูนั    ีนและผู  ป ค  ง 
     ถ    ถงึ VDO      Clip VDO    ศ ึษ ที ่คีณุภ พ   ีงทีด่ ี   ว ่ 1,000        ซึง่จัดท  โด  ถ บัน   ศ ึษ 
ต ่งๆ 

2. Wanfang Databases  ป็นแ ลง่    ลู  ิล ็ท  น ิ  ์ ง   ศ ึษ  โด  น ้   จะ  ีว่นป ะ  บ
  งแ ลง่    ลูด   นวัฒนธ   จนี    ธ ุ จิ วทิ  ศ  ต แ์ละวศิว    ศ  ต  ์ ป็นต  น 

โด ท่ น     ถดู   ละ   ีด พิ ่ ต ิได  ที ่ 

http://www.elabs10.com/functions/message_view.html?
mid=4750360&mlid=191901&siteid=2010003005&uid=1d807ef868 

และ   ท่ น ดต   ง    พิ ่ฐ น    ลูดัง ล่ วแจ  งได  ทีท่ ง 

คุณณัฐว  ณ นนทวัิฒนว์ณิช (คูณ) 

Email : Nattawan@ebsco.com, Mobile :  081-6552936 

 

EBSCO eBooks เพ่ิมมูลค่าด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการให้กับห้องสมุด 

EBSCO น    น  นัง     ิล ็ท  น ิ ท์ี ่คีณุภ พ งู ว ่ล   น ล ่และ นัง      ีง    ว ่ 

70,000  ล ่จ     นั พ ิพ ์ชงิวชิ    และ   วทิ  ลั ชัน้น   ว ่ 1,500    ทั่วโล  EBSCO คัด ล    นัง   ที ่ ี ด    งู ดุ 

และได   ับ  งวัลต ่งๆ   จัด ป็นค ล ล ชัน่  พ  ่  บแ ลง่    ลูคณุภ พ   แ  ่   ง  ดุต ่งๆ ทัง้ น่ว ง น ัฐและ งค ์    ชน. 

ป ะโ ชน์  ง EBSCO eBooks และ audiobooks ได  แ :่ 

 ไ  ่คี ่ธ    นี       ค ่ ช  จ่   พิ ่ ต ิ (no markups) 

      บค  นทีง่่  ด  บน EBSCOhost 

  ัน้ต น   ด วน์โ ลด นัง     ิล็ ท  น ิ ท์ีไ่  ุ่ง่    

 ตัว ล        ับ    ัง่ซ  ้ที ่ล   ล   

 คว  ชว่   ล   น   พัฒน คลัง    ลู 

          ะดับป ะ บ   ณ์  งผู   ช  ด  ว แพลตฟ   ์     บค  น eBooks  ปูแบบ    ่และแ ปบน   ถ   

http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2r5u5,442l,38yn,kool,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2tteg,442l,e31o,4msz,2l8n,l10o
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  1,227 รำยกำร 
โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีค ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  83.37 % ของค ำ
ร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยัรังสิต มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ 
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยืมเอกสำรมำกทีสุ่ด คดิ
เป็น  28.46% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนกรกฎาคม2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 30/06/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 30/06/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU 
320,049 

THB 

42,370 

 THB 

40,107 

 THB 

23,680 

 THB 

67,929 

THB 

1,240 

THB 

P3 /  New Feature P4 /  Content Update 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  115 รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคี ำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวทิยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  68.70%  ของค ำร้องทั้งหมด  ตำม
ดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช  และ 
มหำวิทยำลยัรังสิต ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยัรรมศำสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิดเป็น  34.55% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวทิยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัรังสิต 
และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนมถินุายน 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก EDS  ใน
กลุ่ม  TU-THAIPUL  ประจ าเดือน มิถุนายน 
2017 

TU RSU UTCC BU DPU NMU 

34,834 

THB 

4,980 

 THB 

5,335 

 THB 

2,680 

 THB 

2,679 

THB 

940 

THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

ฉบบัเดอืนกรกฎาคม2560 
  

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P3 /  New Feature P4 /  Content Update 
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   Use Google Drive with EBSCO Interfaces 

ขา่วด ี!!! หากทา่นมกีารใชง้าน EHOST หรอื EDS ทา่นสามารถ 

save บทความตา่งๆทัง้ทีเ่ป็น HTML Full Text /PDF Full Text ลงใน Google Drive ไดแ้ลว้

เมื่อ save ลง google drive เรยีบรอ้ย file จะถกูเกบ็ใน google drive ของผูใ้ชง้าน 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ  >> https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCO_Guides/

Google_Apps_for_Education/Google_Drive_with_EBSCO_Interfaces 
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ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุแจ่มจนัทร ์นพบุตร

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสรุีย ์ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย ์สขุราษฎร ์

มฐีานขอ้มลูใหม่ๆ  มา update ผูใ้ชง้านบน EDS ดงันี้ 

1. Journals@Ovid จดัพมิพโ์ดย Ovid Technologies เป็นฐานขอ้มลูทีร่วบรวมความหลากหลาย 

ไมว่า่จะเป็นของหลกัวยิาศาสตร ์เทคนิคเฉพาะทาง และวารสารทางการแพทย ์จากหลายหลาย

ส านกัพมิพ ์

2. SCRIP Intelligence  เป็นแหล่งทีม่าชัน้น าของขา่ว วเิคราะหก์ลยุทธ ์และอุตสาหกรรมยา 

3. Southern Baptist Periodical Index การรวบรวมดชันีของวารสารรายปักษ์ตัง้แตต่น้จนจบจ านวน30-50

ฉบบัทีถ่กูตพีมิพใ์นแตล่ะปีโดย ตวัแทน, สถาบนั และสมาคมตา่งๆระดบัประเทศ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั 

Southern Baptist Convention 
 

โดยทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

http://www.elabs10.com/functions/message_view.html?
mid=4787352&mlid=191901&siteid=2010003005&uid=1d807ef868 

และหากทา่นใดตอ้งการเพิม่ฐานขอ้มลูดังกลา่วแจง้ไดท้ีท่าง  คณุณัฐวรรณ นนทวัิฒน์วณชิ (คณู) 

Email : Nattawan@ebsco.com, Mobile :  081-6552936 

 

 

http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2uly0,442l,tye,ktw3,2l8n,l10o
http://e.ebsco.com/c.html?ufl=1&rtr=on&s=x8pc8t,2uly0,442l,36pi,a42v,2l8n,l10o

