
สรุปผลการบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 
จากบริการ TU‐Thaipul 

ของผู้ใช้จากมหาวิทยาลยัรังสติ 
ประจําปีการศกึษา 2560 

 

 ผลการดําเนินงานการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ ผ่านเครือข่าย TU‐Thaipul  สําหรับผู้ใช้มหาวิทยาลยัรังสติ 
ในปีการศกึษา 2560  ดงันี ้

1. การยืมทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบนัอื่นทําให้มีการลดงบประมาณในการจดัหา ฯ   เป็นจํานวนเงิน 
รวมทัง้สิน้   108,642  บาท  

2.  จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศไปท่ีสถาบนัอ่ืน ๆ  รวมทัง้สิน้  77  รายการ   
3. จํานวนผู้ใช้บริการ   36  คน  แบง่เป็น 

 

ลาํดับ
ที่ 

           คณะ/หน่วยงาน                           ประเภทผู้ใช้  รวม 

อาจารย์  
คน/รายการ 

นักศึกษา 
คน/รายการ 

  เจ้าหน้าที่ 
คน/
รายการ ตรี  โท  เอก 

1 วิทยาลยันวตักรรม 4/17 -    -    4/17 

2 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 1/1       1/1 

3 คณะศิลปศาสตร์ 2/5 5/12      7/17 

4 คณะพยาบาลศาสตร์ 2/2       2/2 

5 คณะศิลปและการออกแบบ 1/3 -      1/3 

6 คณะกายภาพบําบดั 1/1       1/1 

7 คณะวิทยาศาสตร์ 1/1       1/1 

8 วิทยาลยัเทคโนโลยีการสื่อสารฯ - 1/2      1/2 

9 คณะรังสีเทคนิค 1/2       1/2 

10 คณะเศรษฐศาสตร์ 1/2       1/2 

11 คณะทนัตแพทย์  2/2      2/2 

12 คณะเทคโนโลยีอาหาร 1/1       1/1 

13 วิทยาลยัแพทย์แผนฯ 2/2 -      2/2 

14 คณะศกึษาศาสตร์   1/1     1/1 

15 วิทยาลยันานาชาติ  2/2     2/2 



16 วิทยาลยัวศิวกรรมฯ 2/6      2/6 

17 คณะนิติศาสตร์ 2/10      2/10 

18 เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานต่าง ๆ     4/5  4/5 

 รวมจาํนวน 21/53 10/18 1/1 - 4/5  36/77 

         

 

จาํนวนอาจารย์                                                21   คน                 53   รายการ 
จาํนวนนักศึกษา ตรี /โท /เอก                              10   คน                 18   รายการ 
จาํนวนเจ้าหน้าที่                                               4    คน                   5    รายการ 
                                        รวมทัง้สิน้                36  คน                 77   รายการ 
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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
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  1,286 รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  81.88 % ของค ำ
ร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยัรังสิต มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ 
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิด
เป็น  28.48% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนสงิหาคม2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 31/07/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/07/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU 
349,874 45,190 

 THB 

43,602 

 THB 

24,014 

 THB 

77,214 

THB 

1,240 

THB 

P3 /  Content Update / 

Relevance Ranking 

P4 /  อาลยัคณุแจม่จนัทร ์
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  1,425 รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  81.12 % ของค ำ
ร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยัรังสิต มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ 
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิด
เป็น  27.40% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ   
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนกนัยายน 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 31/08/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/08/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU 
399,913 

THB 

77,146 

 THB 

58,152 

 THB 

26,864 

 THB 

78,564 

THB 

11,730 

THB 

P3 /  Website EBSCO 

Thailand 

P4 /  Statistic Report 

(New Version) 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  139  รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  74.10%  ของค ำร้องทั้งหมด  ตำม
ดว้ย มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยักรุงเทพให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิดเป็น  34.81% ของ
ค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  มหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนสงิหาคม 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

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

TU RSU UTCC BU DPU NMU 

50,039 

THB 

31,956 

 THB 

14,550 

 THB 

2,850 

 THB 

1,350 

THB 

10,490 

THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

ฉบบัเดอืนกนัยายน 2560 
  

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P3 /  Website EBSCO 

Thailand 

P4 /  Statistic Report 

(New Version) 
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   ทาง EBSCO ยินดีจะแจ้งให้ทราบว่า เวบไซตอ์ย่างเป็นทางการของเราเร่ิมใช้งานแล้ว ท่ี   

https://www.ebsco.com/e/th-th  

 ในเวบไซตน้ี์ จะมีข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ติดต่อสอบถาม และขอทดลอง

ใช้ และยงัมี “บลอ๊ก” และ “ข่าวสาร” ท่ีจะท าการโพสเน้ือหา เกรด็ความรู้ ข่าวสารล่าสดุของทาง 

EBSCO และวีดีโอต่างๆท่ีเป็นประโยชน์กบับรรณารกัษ์และผู้ใช้ทรพัยากรห้องสมุดด้วยค่ะ โดยจะมี

หวัข้อใหม่ๆทุกอาทิตย ์ ติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางเวบไซตน้ี์ ของเรานะคะ!!  

หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ : 

คณุณัฐวรรณ นนทิวฒัน์วณิช (คณู) - nattawan@ebsco.com 

คณุฉวีวงศ ์ บณุยโชติมา (วีว่ี)  - chaveevongb@ebsco.com  

 chaveevongb@ebsco.com  
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 ทาง EBSCO มีความยินดีท่ีจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ทาง EBSCO มีการ update statistic report 

รปูแบบใหม่ สวยสดใสกว่าเดิมท่ีใช้งานผ่าน EAdmin  โดยหลกัๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือ 

1. มีการ generated graph ดกูารใช้งานภาพรวมได้ (ภาพรวมการใช้งาน DB, Interface, log-

in Usage) 

2. หน้าตาปรบัเปล่ียนให้ใช้งานง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้น 

3. สามารถดสูถิติรายฐานข้อมูล จากเดิมท่ีมีข้อจ ากดัการดสูถิติรายฐานข้อมูล ได้ทีละ 10 

ฐานข้อมูล รายงานตวัใหม่ระบไุด้ไม่จ ากดัจ านวนฐานข้อมูล 

 4. สามารถวิเคราะหก์ารใช้งานผ่าน Device ,OS และ browser ต่างๆได้ และ generated  

 graph มาดภูาพรวมได้ โดยเป็นข้อมูล 12 เดือนย้อนหลงั 

 5. ในส่วนของ graph จะมีรายละเอียดข้อมูลแสดงด้วย และสามารถ ปรบัเปล่ียนสี และใส่ 

 text ใน graph ได้ด้วยค่ะ 

หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ : คณุณัฐวรรณ นนทิวฒัน์วณิช (คณู) - nattawan@ebsco.com 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  293  รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  72.70%  ของค ำร้องทั้งหมด  ตำม
ดว้ย มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช  
มหำวิทยำลยัศรีปทุม และ มหำวิทยำลยัสยำม ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิดเป็น  31.39% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวทิยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยัรังสิต  
มหำวิทยำลยัศรีปทุม มหำวิทยำลยัสยำม และ มหำวิทยำลยันวมินท
รำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนกนัยายน 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

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

TU RSU UTCC BU DPU NMU 

107,417 

THB 

26,268 

 THB 

5,199 

 THB 

2,923 

 THB 

30,547 

THB 

545 

THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

ฉบบัเดอืนตุลาคม  2560 
  

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P3 /  eBook Promotion/ 

EBSCO Thai Training 

Youtube 

P4 /  Content Update 
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1. คูม่อืการสบืคน้ฐานขอ้มลู CINAHL Complete จาก EBSCO        

https://www.youtube.com/watch?v=N0rDhEFNlFs&feature=youtu.be 

 

2. EBSCO Discovery Service Relevance Ranking (Thai) 

https://www.youtube.com/watch?v=u8eDhQ0Ko2w&t=14s 

 

3. What we do at EBSCO - Thai 

https://www.youtube.com/watch?v=WfHXFdI7fIE 

 

4. วดีโีอคูม่อืการดาวนโ์หลด EBSCO eBook 

https://youtu.be/T0iUmbtgxHQ 

 

นอกจากนีเ้รายงัม ีBlog ทีเ่ก็บรวบรวมขา่วสารขอ้มลูตา่งๆทีน่า่สนใจ
ของเราไวด้ว้ย อยา่ลมืแวะเขา้ไปเยีย่มชม และอา่น blog ของเรากนั
นะคะ่ 

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index 
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เพือ่มอบประสบการณ์การใช ้EBSCO Discovery Service™ (EDS)  ใหด้ยี ิง่ข ึน้  

เราจงึม ีcontent ใหม่ๆ จากส านกัพมิพช์ ัน้น าท ัว่โลกมาน าเสนออยา่งตอ่เนือ่ง  

ขอขอบคณุ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรบัข้อมูลในการจดัท ารายงานในครัง้น้ีนะ

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุกรวรรณ ดีวาจา  

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสรุีย ์ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย ์สขุราษฎร ์

AEROSPACE RESEARCH CENTRAL » 

The Aerospace Research Central รวบรวมวารสารฉบบัเต็มจาก American Institute of Aeronautics, วารสาร

รายปักษจ์าก  Astronautics และ เอกสารทางเทคนคิต ัง้แตปี่ 1963 จนถงึปัจจุบนั ผูใ้ชท้กุทา่นสามารถสบืคน้ไดใ้น 

EDS (เฉพาะสมาชกิเทา่น ัน้ทีส่ามารถเขา้ใชบ้นแพลตฟอรม์ของ AIAA ) 

ATOZ WORLD CULTURE » 

ตพีมิพโ์ดย World Trade Press, AtoZ World Culture คอืคอลเลคช ัน่ทีค่รอบคลุมวารสารเกีย่วกบัวฒันธรรมใน 

175 ประเทศ น าเสนอเนือ้หาทีเ่ชือ่ถอืได ้และทนัสมยั ส าหรบันกัวจิยั,นกัเรยีน นกัศกึษา, นกัเดนิทาง และ อืน่ๆ 

สมาชกิ EDS ทกุทา่นสามารถท าการสบืคน้ขอ้มูลเมตาของ AtoZ World Culture ได ้(เฉพาะผูส้มคัรเป็นสมาชกิจะ

สามารถเขา้ใชว้ารสารฉบบัเต็มบนแพลตฟอรม์บน AtoZ World Culture) 

IPA SOURCE » 

IPA Source ถูกพฒันาขึน้มาส าหรบั นกัรอ้ง, ครู และผูท้ ีม่คีวามสนใจในการฝึกหดัและแกไ้ขการใชเ้สยีง ผูใ้ช ้EDS 
สามารถเขา้สบืคน้ขอ้มูลเมตาได ้(เฉพาะผูส้มคัรเป็นสมาชกิจะสามารถเขา้ใชว้ารสารฉบบัเต็มบนแพลตฟอรม์ของ 
IPA Source)  

คณุพรรณี จิวพทุธิธรรม 
คณุประภสัสร  สาระนาค  

http://go.ebsco.com/XTH0JBN0s000Qg2mC024L60
http://go.ebsco.com/iCgL0sN4J7H00T000mC2Q02
http://go.ebsco.com/s08g0H40mNsD0L0C2J20T0Q
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ขอขอบคุณ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรับข้อมูลในการจดัท ารายงานในคร้ังนีน้ะคะ 

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุกรวรรณ ดีวาจา  

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสรุีย ์ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย ์สขุราษฎร ์

.....ขอกศุล ผลบญุ ท่ีท าสร้าง 

โปรดเป็นทาง สู่ให้ ไปสขีุ 

ด้วยอยู่สขุ ชัน้ฟ้า สขุาวดี 

แด่ " คณุแจ่มจนัทร ์นพบตุรกานต"์ น้ี นิรนัดร..... 

 

...ขอแสดงความอาลยัรกั... 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  1,938 รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  78.12 % ของค ำ
ร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยั
รังสิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  และ 
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิดเป็น  28.13% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ   มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยัรังสิต  
มหำวิทยำลยัศรีปทุม และ  มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนพฤศจกิายน 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 31/10/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/10/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU 
584,696 

THB 

111,099 

 THB 

68,700 

 THB 

32,991 

 THB 

125,965 

THB 

13,210 

THB 

P3 /  Publication Shar-

ing 
P5 /  Content Update P4 /  Save PDF to 

Cloud 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  220  รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุดคิดเป็น  65.91%  ของค ำร้องทั้งหมด  ตำม
ดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยักรุงเทพ  มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช  
มหำวิทยำลยัสยำม  และ มหำวิทยำลยัศรีปทุม ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด คิดเป็น  28.50% 
ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวทิยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  มหำวิทยำลยัศรีปทุม  
มหำวิทยำลยัสยำม  มหำวิทยำลยัรังสิต  และ มหำวิทยำลยันวมินทรำธิ
รำช  ตำมล ำดบั 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนตลุาคม 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

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

TU RSU UTCC BU DPU NMU 

77,366 

THB 

5,685 

 THB 

5,349 

 THB 

6,204 

 THB 

16,854 

THB 

935 

THB 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

ฉบบัเดอืนพฤศจกิายน 2560 
  

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P3 /  Publication Shar-

ing 
P5 /  Content Update P4 /  Save PDF to 

Cloud 
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 วันนี้ทาง EBSCO ขอน าเสนอ Feature ใหมล่า่สดุ !!! เป็น Feature  ใน ILL  น่ันก็คอื  

“Publication Sharing”  

ปัจจุบนัผูใ้ชส้ามารถใช ้Function Sharing ซึง่จะเป็นการ Share ขอ้มลูสิง่พมิพต์า่งๆ ซึง่เดมิ Feature การยมืคนื

ระหวา่งหอ้งสมดุ จะเป็นการ share แคข่อ้มลูใน OPAC เทา่นัน้ หากผูใ้ชต้อ้งการขอยมืในสว่นของ Publication 

สามารถใชง้านผ่าน Function Publication Sharing ตามตัวอยา่ง  

ซึง่ในสว่นนี้หาก click “Request through ILL “ ระบบจะแจง้วา่ Journal นี้มทีี ่สถาบันไหนในกลุม่ TU-THAIPUL บา้ง 
ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดต้ามตอ้งการคะ่ หลงัจากนัน้ทมีบรรณารักษ์จะมกีารประสานงานกันระหวา่งหอ้งสมดุตน้ทางและ
หอ้งสมดุปลายทางเพือ่สง่ขอ้มลูหากนั และเพือ่ผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูทีต่อ้งการในทีส่ดุ 

อยา่ลมืมาใช ้Feature ใหมก่นันะคะ่  !!! 
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นอกจากนีเ้รายงัม ีBlog ทีเ่ก็บรวบรวมขา่วสารขอ้มลูตา่งๆทีน่า่สนใจ
ของเราไวด้ว้ย อยา่ลมืแวะเขา้ไปเยีย่มชม และอา่น blog ของเรากนั
นะคะ่ 

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index 

Save PDF to my Cloud  เป็น ทางเลอืกใหท้ีท่ า
ใหผู้ใ้ชง้านสามารถ Save PDF ลงไปที ่Google 
Drive ,Dropbox หรอื One Drive ได ้
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เพือ่มอบประสบการณ์การใช ้EBSCO Discovery Service™ (EDS)  ใหด้ยี ิง่ข ึน้  

เราจงึม ีcontent ใหม่ๆ จากส านกัพมิพช์ ัน้น าท ัว่โลกมาน าเสนออยา่งตอ่เนือ่ง  

AGROW » 

โดย Informa Business Intelligence, AGROW คอืทรัพยากรเพยีงหนึง่เดยีวในการปกป้อง
ทรัพยส์นิทางธรุกจิขององคก์รทัง้หมด น าเสนอการวเิคาราะหแ์ละความคดิเห็นเกีย่วกบัการ
คดิคน้พัฒนาเพือ่ใหค้ณุมคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนยิง่ข ึน้ ลกูคา้ EDS สามารถสบืคน้ metada ได ้
แตเ่ฉพาะผูส้มัครรับขอ้มลูเทา่นัน้ทีเ่ขา้ถงึวารสารฉบบัเต็มของบนแพลตฟอรม์ของ Argrow. 

GALE CENGAGE LEARNING » 

Gale Cengage Learning คอืส านักพมิพด์า้นการศกึษาและการสบืคน้อเิลกโทรนกิสร์ะดบั
แนวหนา้ของโลกส าหรับ หอ้งสมดุ, โรงเรยีน และองคก์รธรุกจิ ลกูคา้ EDS สามารถสบืคน้
เนื้อหาใหมล่า่สดุใน EDS ได ้แตเ่ฉพาะผูส้มัครรับขอ้มลูเทา่นัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึวารสารฉบบั
เต็มของบนแพลตฟอรม์ของ Gale Cengage Learning 

• Research In Context ถกูสรา้งขึน้มาเพือ่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
รวบรวม เนือ้หาทีด่ที ีส่ดุของ Gale ท ัง้ วดีโีอ, หนงัสอืพมิพ,์ นติยสาร, 
แหลง่ขอ้มลูตน้ฉบบั และ อืน่ๆอกีมากมายตามความเหมาะสมของอายุ 

RXTX » 

ตพีมิพโ์ดย สมาคมเภสชักรแหง่แคนาดา, RxTx เป็นแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดข้องแคนาดาใน
การก าหนดและจัดการเรือ่งบ าบดัยาเสพตดิ ณ จดุดแูล โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการดแูล
สขุภาพเขา้ถงึขอ้มลูออนไลนแ์ละโทรศพัทม์อืถอืผา่นระบบออนไลนแ์ละโทรศพัทม์อืถอืเพือ่
เขา้ถงึหลกัฐานเชงิประจักษ์ , ขอ้มลูยาเสพตดิและขอ้มลูการรักษาโรคในประเทศแคนาดา 

โดยทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

https://more.ebsco.com/index.php/email/emailWebview?
mkt_tok=eyJpIjoiTkRRNE4yUXpaV0ZsTm1RMSIsInQiOiI4TmN5SHBNbGM1OE5tVUVTYVFNTUJwVVZ1bGZubnF6Z
mh0SS9IYmEzSzE3eVVoa3R5MFMxOHZ1c1lVeS9reC9sd0pUanlzMmJyeitvWnpTNFFBZjhxVjlsNUlIM0FLQU50Qnpn
RVRLK1BUaGxCNytUZ2crY3RXU2xnNFF3MExXMiJ9 

และหากทา่นใดตอ้งการเพิม่ฐานขอ้มลูดังกลา่วแจง้ไดท้ีท่าง  คณุณัฐวรรณ นนทวัิฒน์วณชิ (คณู) 

http://go.ebsco.com/m000sh2020CT6HJmNEm0LQ0
http://go.ebsco.com/LC22QN0060nE0LimJ0H0T0s
http://go.ebsco.com/E0T0L0JjNom0s0CQ2E02H06
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  2,160 รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 1,665 รำยกำรคิดเป็น  77.08 % ของค ำร้อง
ทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(161 รำยกำร) 
มหำวิทยำลยัรังสิต (119 รำยกำร)  และมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
(115 รำยกำร)  ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 564 รำยกำรคิด
เป็น  27.65% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (451 
รำยกำร) มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(415 รำยกำร) มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย ( 264 รำยกำร) และ  มหำวิทยำลยัรังสิต  (225 รำยกำร)
ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนธนัวาคม 2560 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 30/11/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 30/11/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

646,090 

THB 

115,532 

 THB 

74,947 

 THB 

35,529 

 THB 

132,865 

THB 

14,220 

THB 

300 

THB 

4,240 

THB 

P3 /  TU-THAIPUL 

Meeting 
P5 /  Blog EBSCO P4 /  Thai Tutorial 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  222  รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 151 รำยกำรคิดเป็น  68.02%  ของค ำร้อง
ทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(18 รำยกำร)
มหำวิทยำลยัสยำม (16 รำยกำร) มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  (12 
รำยกำร) และ มหำวิทยำลยัรังสิต (11 รำยกำร) ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 51 รำยกำร คิด
เป็น  23.61% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ (49 
รำยกำร)มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (46 รำยกำร) และ มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  (21 รำยกำร) ตำมล ำดบั 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

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

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

ฉบบัเดอืนธนัวาคม  2560 
  

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

61,394 

THB 

4,433 

 THB 

6,247 

 THB 

1,538 

 THB 

6,900 

THB 

1,010 

THB 

300 

THB 

4,240 

THB 

P1-2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P3 /  TU-THAIPUL 

Meeting 
P5 /  Blog EBSCO P4 /  Thai Tutorial 
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วนันีเ้ราได้เกบ็ภาพบรรยากาศวนัประชุม TU-THAIPUL 14/11/2017 ณ. Glowfish Siam Square มา
ฝากกนันะค่ะ ขอบคุณคณะท างานทุกท่านบรรยากาศอบอุ่นมากๆค่ะ 



 4 

นอกจากนีเ้รายงัม ีBlog ทีเ่ก็บรวบรวมขา่วสารขอ้มลูตา่งๆทีน่า่สนใจ
ของเราไวด้ว้ย อยา่ลมืแวะเขา้ไปเยีย่มชม และอา่น blog ของเรากนั
นะคะ่ 

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index 

คูม่อืการเขา้ดรูายงาน EBSCOhost และ EDS ใน eAdmin  

            ตอนนีท้าง EBSCO ไดเ้ปิดตวั Thai Tutorial คูม่อืการเขา้ดรูายงาน EBSCOhost 
และ EBSCO Discovery Service ใน EBSCOadmin ซึง่ทมีบรรณารกัษท์ ีเ่ป็น admin 
สามารถเขา้ไปเรยีกรายงานผา่น eAdmin ไดผ้า่น  

http://eadmin.ebscohost.com/EAdmin/login.aspx 

 

URL คูม่อืการเขา้ดรูายงาน :  

https://www.youtube.com/watch?v=GQ5av7-sS48 
 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิแจง้ทีค่ณุณฐัวรรณ (คณู) 

mail : nattawan@ebsco.com หรอื 081-6552936 
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นอกจากนีเ้รายงัม ีBlog ทีเ่ก็บรวบรวมขา่วสารขอ้มลูตา่งๆทีน่า่สนใจ
ของเราไวด้ว้ย อยา่ลมืแวะเขา้ไปเยีย่มชม และอา่น blog ของเรากนั
นะคะ่ 

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index 

ประโยชน์ของ Full Text Finder™ : Benefits of Full Text Finder™  

บริกำร Full Text Finder ให้กำรจดักำรแหล่งทรัพยำกรห้องสมุดและกำรเช่ือมโยง

ทำงอินเตอร์เนตเป็นไปในมำตรฐำนท่ีสูงข้ึน อ่ำนเพ่ิมติม  

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/full-text-finder-benefits-of-full-text-finder 

จริงๆแล้ว..หนังสือเสียงมันดยีงัไง? What’s the Deal with Audiobooks?  

ตกลงแลว้ หนงัสือเสียงมนัดียงัไงกนั..เช่ือหรือไม่ว่ำหนงัสือเสียงมีมำตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2523 และก ำลงัจะกลบัมำเป็นท่ีนิยมอีกคร้ังในปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยกีำรฟัง

ระบบดิจิตอลท่ีไดรั้บกำรพฒันำและใหป้ระสบกำรณ์กำรใชง้ำนท่ีทนัสมยั เรำลองดูวำ่คนยคุใหม่

ฟังหนงัสือเสียงท่ีไหน อยำ่งไร และมองอนำคตของหนงัสือเสียงวำ่จะมีแนวโนม้ไปในทิศทำง

ใด…อ่ำนเพ่ิมติม https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/whats-the-deal-with-audiobooks  

  ช่วยเหลือนักศึกษาน้องใหม่ให้เอาชนะอุปสรรคในการท างานวจิัย : Helping First-

Year College Students   

เรียนรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะและกำรปรับแต่งตวัเลือกบน EBSCO Discovery Service ท่ีจะสำมำรถ

ท ำให้กำรท ำงำนวิจยัเป็นเร่ืองท่ีง่ำยข้ึนส ำหรับนกัศึกษำปีแรก…อ่ำนเพ่ิมเติม  

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/full-text-finder-benefits-of-full-text-finder 

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/full-text-finder-benefits-of-full-text-finder
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/whats-the-deal-with-audiobooks
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/helping-first-year-college-students
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/helping-first-year-college-students
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/helping-first-year-college-students
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From EBSCO Team 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  2,283 รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 1,739 รำยกำรคิดเป็น  76.17 % ของค ำ
ร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(168 รำยกำร) 
มหำวิทยำลยัรังสิต (121 รำยกำร)  และมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
(121 รำยกำร)  ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 598 รำยกำรคิด
เป็น  27.70% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (471 
รำยกำร) มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(431 รำยกำร) มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย ( 286 รำยกำร) และ  มหำวิทยำลยัรังสิต  (231 รำยกำร)
ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนมกราคม 2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2017 ถงึ 31/12/2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P2-3 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

690,574 

THB 

115,532 

 THB 

76,403 

 THB 

58,624 

 THB 

149,933 

THB 

21,626 

THB 

20,226 

THB 

4,590 

THB 

P4 /  Happy New Year 

2018 
P5/  Thai Tutorial 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  123  รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 74 รำยกำรคิดเป็น  60.16%  ของค ำร้อง
ทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช (15 รำยกำร) 
มหำวิทยำลยัศรีปทุม ( 9 รำยกำร) มหำวิทยำลยักรุงเทพ (8 รำยกำร)
และ  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  (6 รำยกำร) ตำมล ำดบั  

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 34 รำยกำร คิด
เป็น  28.57% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย หอกำรคำ้ไทย  (22 รำยกำร) 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ (20 รำยกำร) มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (16 
รำยกำร) และ มหำวิทยำลยัศรีปทุม (16 รำยกำร) ตำมล ำดบั 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2017 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

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

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

ฉบบัเดอืนมกราคม   2561 
  

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

44,484 

THB 

0 

 THB 

1,456 

 THB 

21,095 

 THB 

17,068 

THB 

7,406 

THB 

19,926 

THB 

350 

THB 

P2-3 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P4 /  Happy New Year 

2018 
P5/  Thai Tutorial 
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กอ่นอืน่ทมีงานขอสวสัดปีีใหมส่มาชกิทกุทา่นคะ่ ในวาระอนัเป็นศภุมิง่
มงคลขึน้ปีใหมน่ีท้างทมีงาน EBSCO ขออ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย
ในสากลโลก จงดลบนัดาลใหท้กุทา่น ประสบแตค่วามสขุเกษม
ส าราญ และสมัฤทธิผ์ลในสิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการนะคะ ท ัง้นี้
ทมีงานก าลงัทยอยเดนิทางไปสง่ความสขุใหก้บัทกุๆสถาบนั อดใจรอ
กนัสกันดินะคะ :-) 
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นอกจากนีเ้รายงัม ีBlog ทีเ่ก็บรวบรวมขา่วสารขอ้มลูตา่งๆทีน่า่สนใจ
ของเราไวด้ว้ย อยา่ลมืแวะเขา้ไปเยีย่มชม และอา่น blog ของเรากนั
นะคะ่ 

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index 

วดีโีอคูม่อืการดาวนโ์หลด EBSCO eBook (ภาษาไทย) 

            ตอนนีท้าง EBSCO ไดเ้ปิดตวั Thai Tutorial “วดีโีอคูม่อืการดาวนโ์หลด EBSCO 
eBook “ ซงึเป็นลกัษณะเหมอืนการยมื eBook ผา่นระบบ และสามารถอา่น eBook 
ผา่น Adobe  Digital Editions ซึง่สามารถระบุจ านวน
วนัทีต่อ้งยมืได ้

 

URL คูม่อืการเขา้ด:ู  

https://www.youtube.com/watch?
v=T0iUmbtgxHQ&feature=youtu.be 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิแจง้ทีค่ณุณฐัวรรณ (คณู)
mail : nattawan@ebsco.com หรอื 081-6552936 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  276  รำยกำร โดย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำกมหำวิทยำลยั
สมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 200  รำยกำรคิดเป็น  72.46 % ของค ำร้อง
ทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(22 รำยกำร)  
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  (16 รำยกำร)  และ มหำวิทยำลยัรกรุงเทพ  
(13 รำยกำร)  ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 74  รำยกำรคิด
เป็น  27.92% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (55  
รำยกำร) มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(38 รำยกำร) มหำวทิยำลยั
หอกำรคำ้ไทย ( 28 รำยกำร) และ  มหำวิทยำลยัศรีปทุม  (23 รำยกำร)
ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ ์2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2018 ถงึ 31/01/2018 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2018 ถึง 31/01/2018 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

287,042 

THB 

11,693 

 THB 

8,475 

 THB 

11,555 

 THB 

23,010 

THB 

150 

THB 

2,500 

THB 

280 

THB 

P2 /  Feature Save EBSCO 

eBooks Pages as a PDF 
P4 /  Facebook EBSCO 

ประเทศไทย 
P3 /  Blog EBSCO น่าสนใจ 

 



 2 

นอกจากนีเ้รายงัม ีBlog ทีเ่ก็บรวบรวมขา่วสารขอ้มลูตา่งๆทีน่า่สนใจ
ของเราไวด้ว้ย อยา่ลมืแวะเขา้ไปเยีย่มชม และอา่น blog ของเรากนั
นะคะ่ 

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index 

ทา่นรูห้รอืไม ่eBook สามารถ save แตล่ะ  

chapter ออกมาได ้โดยจะได ้file PDF นะจะ้ 
https://help.ebsco.com/interfaces/eBooks_Audiobooks/eBooks/
eBooks_User_Guide/Print_Save_eBooks_PDF 
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Google Drive ช่วยให้นักศึกษาพฒันากระบวนการท างานวิจยัได้อย่างไร 

ดว้ย Google Drive นักศกึษาสามารถดาวนโ์หลดและจัดระเบยีบบทความหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์EBSCO 
ฉบับเต็มรปูแบบ PDF ผา่น EBSCOhost® หรอื EBSCO Discovery Service™ (EDS) ได ้

  

 

 
 

 

EBSCO eBooks ชว่ยใหนั้กศกึษาพัฒนากระบวนการท างานวจัิยดว้ย Google Drive ได ้3 ประการดังนี ้

1. การรวบรวมและซงิค ์

นับตัง้แตก่ารเปิดตัวในปี 2012 ปัจจบุันมผีูใ้ช ้Google Drive มากกวา่ 800 ลา้นคน นักศกึษาสามารถดาวน์
โหลดและจัดระเบยีบบทความหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์EBSCO ฉบับเต็มรปูแบบ PDF ผา่น EBSCOhost® 
หรอื EBSCO Discovery Service™ (EDS) ได ้ทัง้ยังสามารถดาวน์โหลดบทความรปูแบบ PDF โดยไมม่ ี
DRM บนแพลตฟอรม์ EBSCO eBooks ทีอ่อกแบบมาใหมเ่พือ่การใชง้าน Google Drive ผา่นระบบ An-
droid หรอื iOS โดยไฟลจ์ะถกูเก็บไวใ้นแฟ้ม EBSCO เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดท้กุทีท่ัง้จาก
นอกและในสถาบันการศกึษาหรอืบนโทรศพัทม์อืถอืของตน Google Drive จะซงิคต์ าแหน่งหนา้เว็บและเพิม่
บุ๊กมารก์บนระบบคลาวดเ์พือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่นหนังสอืตอ่จากหนา้ทีอ่า่นไวแ้ลว้โดยไมต่อ้งเริม่ตน้ใหม ่

2. การอา้งองิ 

เมือ่นักศกึษาอา้งองิถงึแหลง่ขอ้มลูเชน่จากบทความในหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์วารสาร ขา่วประชาสมัพันธ์
บล็อกและสือ่อืน่ๆ งานวจัิยของพวกเขาจะแลดมูโีครงสรา้งทีม่ั่นคงและน่าเชือ่ถอืมากขึน้ Google Drive ชว่ย
จัดการรายการขอ้มลูทีใ่ชอ้า้งองิซึง่ชว่ยประหยัดเวลาไดม้าก นอกจากนี้ ยงัสามารถซงิคเ์ขา้กับอปุกรณ์ตา่งๆ
ไดแ้ละสามารถแชรใ์หเ้พือ่นรว่มงานวจัิยคนอืน่ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

3. การแชรข์อ้มลูและการท างานรว่มกัน 

นักศกึษาสามารถจัดเก็บเอกสารไดอ้ยา่งปลอดภยัในหน่วยส ารองขอ้มลูบนระบบคลาวดข์อง Google Drive 
นอกจากนี้นักศกึษายงัสามารถสง่ตอ่งานวจัิยไดง้่ายโดยไมต่อ้งแนบไฟลบ์นอเีมลและสิน้เปลอืงเวลาในการ
ดาวน์โหลดอกีตอ่ไป เพราะในสว่นหนา้กระดานผูท้ างานวจัิยสามารถท างานและแชรข์อ้มลูไปพรอ้มๆกนักับ
สมาชกิคนอืน่ๆได ้โดยนักศกึษาสามารถเรยีกดบูทความ แสดงความคดิเห็น ถามค าถาม ไฮไลตแ์ละแกไ้ข
ส าเนา ซึง่เป็นกระบวนการท างานวจัิยทีค่ลอ่งตัวมาก 
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เร็วๆนี ้ทา่นจะไดพ้บกบั  Facebook EBSCO ประเทศไทยกนันะคะ 

ขอขอบคณุ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรบัข้อมูลในการจดัท ารายงานในครัง้น้ีนะ

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย ์ คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุกรวรรณ ดีวาจา  

คณุปทุมทิพย ์ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสรุีย ์ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย ์สขุราษฎร ์

คณุพรรณี จิวพทุธิธรรม 
คณุประภสัสร  สาระนาค  



 1 

THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  570  รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 419 รำยกำรคิด
เป็น  73.51 % ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัศรี
ปทุม (39 รำยกำร) 6.84% และ มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
(33 รำยกำร) 5.79%  ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 150  
รำยกำรคิดเป็น  27.57% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (110  รำยกำร) 20.22% มหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์(88 รำยกำร) 16.18% และ มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย ( 66 รำยกำร)  12.13%  ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืน มนีาคม 2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2018 ถงึ 28/02/2018 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2018 ถึง 28/02/2018 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

389,967 

THB 

21,563 

 THB 

9,475 

 THB 

17,001 

 THB 

38,050 

THB 

9,500 

THB 

13,785 

THB 

330 

THB 

P2 /  Feature Save EBSCO 

eBooks Pages as a PDF 

P4 /  Facebook EBSCO 

ประเทศไทย 
P3/  Blog EBSCO น่าสนใจ 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  294  รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 219 รำยกำรคิด
เป็น  74.49 % ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัศรี
ปทุม (28 รำยกำร) 9.52% และ มหำวิทยำลยันวมิทรำธิรำช 
(15 รำยกำร) 5.10%  ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 76  
รำยกำรคิดเป็น  27.24% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (55  รำยกำร) 19.71% มหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์(50 รำยกำร) 17.92% และ มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย ( 38 รำยกำร)  13.62%  ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืน มนีาคม 2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL   

      ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์2018 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2018 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

102,060 

THB 

9,870 

 THB 

 1,000 

THB 

5,446 

 THB 

15,040 

THB 

9,350 

THB 

11,285 

THB 

50 

THB 

P2 /  Feature Save EBSCO 

eBooks Pages as a PDF 
P4 /  Facebook EBSCO 

ประเทศไทย 
P3/  Blog EBSCO น่าสนใจ 
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โครงการ EBSCO Solar มาแลว้ครา้ !!! 

 

 
 

 

“Going Green” คอืหนึง่ในพนัธกจิส าคญัขององคก์ร เรา EBSCO จงึตอ้งการสนบัสนนุให้

หอ้งสมดุตา่งๆเห็นความส าคญัและรว่มกนัอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม เร ิม่ตน้จากปี 2016 บรษิทัฯได้

เปิดตวัโครงการ EBSCO Solar Grant และจนถงึปจัจบุนัเราไดม้อบเงนิทุนจ านวนเกอืบครึง่ลา้น

เหรยีญสหรฐัแกห่อ้งสมดุทีต่อ้งการตดิต ัง้แผงโซลาเซลลใ์นวทิยาเขตของตน และในปีนีโ้ครงการ 

EBSCO Solar จะสง่มอบเงนิทุนกวา่ 100,000 เหรยีญสหรฐัเพือ่การสนบัสนนุโครงการนี ้

EBSCO มุง่ม ัน่ทีจ่ะลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและใหค้วามรูแ้กพ่นกังานและชุมชนเกีย่วกบั

คณุคา่ของการอนุรกัษพ์ลงังานและการเสาะหาพลงังานทดแทนมาอยา่งตอ่เนือ่ง เรามองเห็น

คณุคา่ของพลงังานแสงอาทติยแ์ละตดิต ัง้แผงโซลาเซลลม์ากกวา่ 500 แผงทีส่ านกังานใหญข่อง

เราในเมอืง Ipswich รฐั Massachusetts นโยบาย Going Green ช่วยประหยดั “พลงังาน

สิน้เปลอืง” และสรา้งพลงังานสะอาดเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของเรา 

พนกังานของเราเองก็ไดป้ระโยชนจ์ากความพยายามนี ้เราไดต้ดิต ัง้สถานชีารจ์ไฟฟ้าเพือ่

สนบัสนนุใหพ้นกังานใชย้านพาหะนะทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้าแทนน า้มนั เรายงัมโีรงอาหารทีไ่ดร้บั

การรบัรองวา่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเราพยายามคน้หาวธิทีางทีจ่ะลดขยะและประหยดั

พลงังานเทา่ทีจ่ะท าได ้

และในฐานะผูใ้หบ้รกิารฐานขอ้มลู เราไดส้รา้งฐานขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม

เรยีกวา่ GreenFILE™ ออกมาใหบ้รกิารโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย หอ้งสมดุสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ผา่น www.greeninfoonline.com เนือ้หาครอบคลุมผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของบุคคล 

องคก์ร และรฐับาล และสิง่ทีแ่ตล่ะบุคคลสามารถท าไดเ้พือ่ลดผลกระทบนี ้

หากคณุตอ้งการเพิม่หวัขอ้การอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้มลงในแผนความย ัง่ยนืของคณุหรอืประสงคจ์ะ

แสดงใหชุ้มชนของคณุตระหนกัถงึพลงังานทางเลอืกทีส่ะอาดกวา่ กรณุารว่มสมคัรเป็นสมาชกิใน

โครงการ EBSCO Solar Grant และคลกิ www.ebsco.com/solar เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั

ทุนสนบัสนุน 

จะปิดรบัสมคัรภายในวนัที ่30 เมษายนศกนีแ้ละจะมกีารประกาศรางวลัผูช้นะในวนัที ่23 มถินุายน

https://www.ebsco.com/products/research-databases/greenfile
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/www.greeninfoonline.com
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/www.ebsco.com/solar
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เปิดตวัอยา่งเป็นทางการแลว้ !! Facebook EBSCO ประเทศไทย 

ขอเชญิเขา้มารว่มกจิกรรมด ีและรบัขา่วสารขอ้มลู พรอ้มรบัรางวลัมากมาย 

ขอขอบคณุ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรบัข้อมูลในการจดัท ารายงานในครัง้น้ีนะ

คุณสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย์  คุณปนัดดา บุญสิงห์  

คุณนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุกรวรรณ ดีวาจา  

คณุปทุมทิพย์ ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสุรีย์ ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย์ สุขราษฎร ์

คณุพรรณี จิวพทุธิธรรม 
คณุประภสัสร  สาระนาค  



 1 

THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  762  รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 515 รำยกำรคิด
เป็น  67.59 % ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ (58 รำยกำร) 7.61%  มหำวิทยำลยัศรีปทุม (54 
รำยกำร) 7.09 % และ  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย (35 รำยกำร) 4.59% 
ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 201 รำยกำรคิด
เป็น  27.80% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (150  
รำยกำร) 20.75% มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(115 รำยกำร) 15.91% 
และ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย ( 95 รำยกำร)  13.14%  ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืน เมษายน 2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2018 ถงึ 31/03/2018 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2018 ถึง 31/03/2018 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานสะสม 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

449,051 

THB 

24,878 

 THB 

13,084 

 THB 

26,921 

 THB 

51,819 

THB 

19,495 

THB 

34,225 

THB 

8,310 

THB 

P2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื 

P4 /   Content Update P3/  Blog EBSCO น่าสนใจ 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 192  รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 96 รำยกำรคิด
เป็น  50.00 % ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิต (25 รำยกำร) 13.02%  มหำวิทยำลยัศรีปทุม (15 
รำยกำร) 7.81% เท่ำกบั  มหำวิทยลยัหอกำรคำ้ไทย (15 รำยกำร) 
7.81%  ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 51 รำยกำรคิด
เป็น  28.49% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (40  
รำยกำร) 22.35% มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย ( 29 รำยกำร)  16.20%  
และ มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(27 รำยกำร) 15.08% ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืน เมษายน 2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL   

                      ประจ าเดอืน มนีาคม 2018 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  
ประจ าเดือน มีนาคม 2018 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

59,084 

THB 

3,315 

 THB 

 3,609 

THB 

9,920 

 THB 

13,769 

THB 

9,995 

THB 

20,440 

THB 

7,980 

THB 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานสะสม 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื 

P4 /   Content Update P3/  Blog EBSCO น่าสนใจ 
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เสน้ทางสูก่ารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ GDPR ที ่EBSCO 

ในฐานะ บรษัิท ระดบัโลกทีม่ลีกูคา้ในประเทศตา่งๆทัว่โลกการปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของลกูคา้และพนักงานของ
เรายังคงเป็นเรือ่งส าคญั ในปี 2016 สหภาพยุโรปไดอ้นุมตักิฎหมายขอ้มูลสว่นบุคคลฉบบัใหมท่ีเ่รยีกว่า General 
Data Protection Regulation (GDPR) ซึง่มผีลบังคบัใชก้บัทกุองคก์รทีร่วบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลของพลเมอืงของ
สหภาพยุโรป  

EBSCO เตรยีมตวัอยา่งไรบา้งส าหรบั GDPR? 

ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูล EBSCO เขา้ใจถงึพันธกรณีทีจ่ะชว่ยใหล้กูคา้เตรยีมพรอ้มรบั GDPRวธิทีีเ่รา
ใหบ้รกิารลกูคา้ในปัจจุบันเกีย่วกบัการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของพวกเขาคอื: 

• ขอ้ปฏบิัตสิ าหรับจดัการขอ้มูลสว่นบุคคล: แอพพลเิคชนัหลากหลายรูปแบบของเรามกีารรวบรวมขอ้มูลการใช,้ 

การจดัเก็บ และการก าจัดขอ้มลูสว่นบุคคลทีแ่ตกตา่งกนั เราไดท้ าการตรวจสอบอยา่งละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรับแตล่ะแอพพลเิคชนัเหลา่นี้, จัดท าเป็นเอกสารแหลง่ขอ้มูลตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ GDPR 

• การมองเห็นและความโปร่งใส: ส ิง่ทีส่ าคญัของ GDPR คอืขอ้มูลสว่นบุคคลถกูน าไปใชอ้ย่างไร ในฐานะทีเ่รา

เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูล บทบาทส าคญัของ EBSCO คอืการใหล้กูคา้ของเรา (ผูค้วบคมุขอ้มูล) และผูใ้ชป้ลายทาง
สามารถเขา้ถงึและจัดการผูใ้ชข้องตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ขอ้มูล EBSCO ไดพ้ัฒนามาตรการอัตโนมัตเิพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพผลติภณัฑข์องเราโดยไม่ลดทอนประสทิธภิาพการท างานเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสแกล่กูคา้ของเรา 

• การเพิม่ความสมบูรณ์ของขอ้มูลและความปลอดภยั: EBSCO ถอืเรือ่งความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของ

ขอ้มูลลกูคา้เป็นเรือ่งส าคญั ดว้ยเหตนุี้ EBSCO จงึมแีนวทางปฏบิัตดิา้นความปลอดภยั, ดา้นเทคนคิ และองคก์ร 
รวมทัง้มาตรการตา่งๆเพือ่ปกป้องความลบั, การรักษาความปลอดภยั, ความพรอ้มใชง้าน และความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลลกูคา้ นอกจากนี้เรายังเพิม่ความคลอ่งตวัในการท างานโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนดา้นไอททีีใ่หก้ารรักษา
ความปลอดภยัแบบ end-to-end 

• การพกพาและการโอนยา้ยขอ้มูล: EBSCO เชือ่ว่าผูใ้ชท้กุคนควรมคีวามสามารถในการรบั,ลบ หรอืถา่ยโอน

ขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดของตน ดว้ยเหตนุี้ EBSCO ก าลงัด าเนนิการปรับปรุงผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างานเหลา่นี ้

• Privacy Shield: EBSCO เขา้ร่วมและไดร้ับการรับรองจาก TrustArc, Inc. ใน EU-U.S. Privacy Shield และ 

Swiss-U.S. กรอบกฎหมายเหลา่นี้ไดร้ับการออกแบบมาเพือ่ใหเ้ป็นกลไกในการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นการ
ป้องกนัขอ้มูลเมือ่ถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลจากสหภาพยุโรปและสวติเซอรแ์ลนดไ์ปยังสหรัฐอเมรกิา เพือ่สนับสนุน
การคา้ขา้มมหาสมุทรแอตแลนตกิ การปฏบิัตติามกรอบความสมัครใจนี้สะทอ้นถงึความมุ่งมั่นของเราในการรักษา
มาตรฐานสงูสดุของความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของขอ้มูลเมือ่กลา่วถงึขอ้มูลลกูคา้ของเรา หากตอ้งการ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัความมุ่งมั่นของ EBSCO ตอ่ขอ้มูลสว่นบุคคล โปรดไปทีบ่ล็อก TrustArc หรอืดขูอ้มูล

https://www.eugdpr.org/the-regulation.html
https://www.eugdpr.org/the-regulation.html
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ขอขอบคณุ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรบัข้อมูลในการจดัท ารายงานในครัง้น้ีนะคะ 

คณุสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย์  คณุปนัดดา บุญสิงห์  

คณุนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุกรวรรณ ดีวาจา  

คณุปทุมทิพย์ ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสุรีย์ ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย์ สุขราษฎร ์ 

คณุพรรณี จิวพทุธิธรรม คณุประภสัสร  สาระนาค  

คณุพนิดา ว่องไวยุทธ์ 

คณุปราณี แสงจนัทร ์

เพือ่มอบประสบการณ์การใช ้EBSCO Discovery Service™ (EDS)  ใหด้ยี ิง่ข ึน้  

เราจงึม ีcontent ใหม่ๆ จากส านกัพมิพช์ ัน้น าท ัว่โลกมาน าเสนออยา่งตอ่เนือ่ง  

EMIS » 

เป็นการใหบ้รกิารขอ้มูลเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิของตลาดเปิดใหม ่หรอื กลุม่ตลาดก าลงัพฒันา และมสีว่นของ

อุตสาหกรรม และชว่ยใหลู้กคา้เชา้ใจการตลาดมากขึน้ และการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ประกอบดว้ย  

• EMIS News Sources เป็นขา่วสารตา่งๆของพวกกลุม่ตลาดเปิดใหม ่หรอืกลุม่ตลาดก าลงัพฒันา 

• EMIS Research Sources เป็นการวเิคราะหข์องพวกกลุม่ตลาดเปิดใหม ่หรอืกลุม่ตลาดก าลงัพฒันา 

• EMIS Company Information เป็น ประวตัแิละรายงานประจ าปี ของพวกกลุม่ตลาดเปิดใหม ่หรอืกลุม่ตลาด

ก าลงัพฒันา 

PASCAL ARCHIVE » 

จดัท าขึน้โดย  Inist-CRNS โดยมบีรรณานุกรมทีค่รอบคลุม เนือ้หาเทคโนโลยทีางวทิยาศาสตร ์และการแพทย ์

(STM) 

BIBLIO-ONLINE.RU » 

ส านกัพมิพ ์Urait เป็นผูน้ าทีใ่หบ้รกิารขอ้มูล เกีย่วกบั การศกึษาข ัน้สูงของรสัเซยี โดยม ีtextbook มากกวา่ 5,000 

รายการ 

http://go.ebsco.com/XTH0JBN0s000Qg2mC024L60
http://go.ebsco.com/tTQ0200kL00Ht00sN0000gr
http://go.ebsco.com/a0200H0g0L0000sQqNsk00T
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  887  รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 604 รำยกำรคิด
เป็น  68.09 % ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ (73 รำยกำร) 8.23%  มหำวิทยำลยัศรีปทุม (55 รำยกำร) 6.20 
% และ  มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย (44 รำยกำร) 4.96% ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 238 รำยกำรคิด
เป็น  28.40% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (172  
รำยกำร) 20.53% มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(134 รำยกำร) 15.99% 
และ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย ( 108 รำยกำร)  12.89%  ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืน พฤษภาคม 2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL  สะสม 

      ต ัง้แต ่01/01/2018 ถงึ 30/04/2018 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2018 ถึง 30/04/2018 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานสะสม 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

469,985 

THB 

30,000 

 THB 

16,611 

 THB 

27,421 

 THB 

66,334 

THB 

23,413 

THB 

34,455 

THB 

9,720 

THB 

P2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื 

P3 /   Responsive 

Screen 
P4/  เปิดตวั Open  

Dissertations 
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THAIPUL TU 

 

จ ำนวนค ำร้องท่ีส่งผำ่น  EDS  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 125  รำยกำร 
โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีค  ำร้องขอยมืเอกสำรจำก
มหำวิทยำลยัสมำชิก จ ำนวนมำกท่ีสุด 89 รำยกำรคิดเป็น  71.20 
% ของค ำร้องทั้งหมด  ตำมดว้ย มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต (15 
รำยกำร) 12.00%  มหำวิทยลยัหอกำรคำ้ไทย (9 รำยกำร) 7.21%   
ตำมล ำดบั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ยมืเอกสำรมำกท่ีสุด 37 รำยกำรคิด
เป็น  32.17% ของค ำร้องทั้งหมดตำมดว้ย มหำวิทยำลยักรุงเทพ  (22  
รำยกำร) 19.13% มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(19 รำยกำร) 16.52% 
และ มหำวิทยำลยัศรีปทุม( 14 รำยกำร)  12.17%  ตำมล ำดบั 

 

ฉบบัเดอืน พฤษภาคม 2561 
  

สรปุผลการด าเนนิงาน TU-THAIPUL   

                      ประจ าเดอืน เมษายน 2018 

โดยค ำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงขอ้มูลไดจ้ำก  Open Access หรือ 
ฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์ ส่วนกลำง  

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสือ 
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL  จาก 
EDS  ในกลุ่ม  TU-THAIPUL  
ประจ าเดือน เมษายน 2018 
 

ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมและรำยกำรค ำร้องสำมำรถเรียกดูไดจ้ำก 
Excel file ใน Google drive ท่ีแชร์กบัคณะท ำงำนนะคะ 

TU RSU UTCC BU DPU NMU SPU Siam 

19,934 

THB 

5,122 

 THB 

 3,527 

THB 

500 

 THB 

15,515 

THB 

3,918 

THB 

230 

THB 

1,410 

THB 

P1 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานสะสม 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื

P2 /  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

มลูคา่ทรพัยากรที่มกีารยมื 

P3 /   Responsive 

Screen 
P4/  เปิดตวั Open  

Dissertations 
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การปรบัรูปแบบหนา้จอการใชง้านของ  EBSCOHost 

(หนา้จอฐานขอ้มลู)  และ  EDS 

Q. ท ำไมหนำ้จอ  EBSCOhost และ  EBSCO Discovery Service ถงึมกีำรเปลีย่นแปลง  

 

Ans : เพือ่พัฒนำกำรใชแ้ละประสบกำรณ์ของผูใ้ชผ้ลติภณัฑ ์EBSCO ไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 
ดว้ยกำรเปลีย่นแปลงนี้ นี้ผูใ้ชจ้ะสำมำรถเขำ้ถงึเนื้อหำจำก Smart phone หรอื Computer 
laptop ไดใ้นรปูแบบเดยีวกนัได ้โดยมฟัีงกช์ัน่กำรท ำงำนทีเ่หมอืนกนั 

 

Q. ฟังกช์ัน่ ตำ่งๆ มกีำรเปลีย่นแปลงหรอืไม ่

 

Ans : ส ำหรับผูใ้ชบ้น Desktop หรอื tablet กำรเปลีย่นแปลงนัน้สว่นใหญเ่กีย่วกบั look 
and feel เทำ่นัน้ คณุจะสงัเกตเห็นพืน้ทีว่ำ่งขนำดใหญข่ึน้ 

ปุ่ มเชือ่มโยงขอ้ควำมขนำดใหญแ่ละพืน้ทีส่ขีำวมำกขึน้ ชว่ยใหก้ำร  navigate ขอ้มลูงำ่ย
ขึน้บนหนำ้จอขนำดเล็กในขณะทีช่ว่ยใหห้นำ้จอ 

เพือ่ใหด้สูะอำด และดทูันสมัยมำกขึน้ 

 

ส ำหรับผูใ้ชบ้น smart phone สำมำรถเขำ้ถงึเนื้อหำจำกโทรศพัทม์อืถอืทีม่คีณุลกัษณะ
และฟังกช์นักำรท ำงำนเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อป ซึง่รวมถงึควำมสำมำรถในกำร
สรำ้งลงิกถ์ำวร 

 

เรำมั่นใจวำ่กำรออกแบบใหมน่ี้จะไมเ่พยีง แตน่ ำเสนอประสบกำรณ์กำรใชง้ำนทีด่ขี ึน้เทำ่นัน้ 
แตย่ังชว่ยใหเ้รำสำมำรถรักษำควำมปลอดภยัไดบ้น  Platform  

 

Q. ฉันจะตอ้งเปลีย่น / ปรับปรงุกำรเขำ้ถงึของฉันหรอืไม?่ 

Ans : ผูใ้ชท้ีใ่ชง้ำน บน  computer laptop หรอื desktop จะไมม่ผีลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงนี้ แตผู่ใ้ชท้ี ่ระบกุำรใชง้ำนบนมอืถอื จะสงัเกตเห็นถงึ
ควำมเปลีย่นแปลง 

 

หำกทำ่นตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ  https://goo.gl/9gsy1r  
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ขอขอบคณุ คณะท างานกลุ่ม TU-THAIPUL ส าหรบัข้อมูลในการจดัท ารายงานในครัง้น้ีนะคะ 

คณุสุภี วิหคไพบูลย์  

คณุศิริวรรณ ศิริภิรมย์  คณุปนัดดา บุญสิงห์  

คณุนฤมล พฤกษศิลป์  

คณุกรวรรณ ดีวาจา  

คณุปทุมทิพย์ ล้ิมพงศานุรกัษ์  

คณุสุรีย์ ไชยถาวรกลุ  คณุประทุมทิพย์ สุขราษฎร ์ 

คณุพรรณี จิวพทุธิธรรม คณุประภสัสร  สาระนาค  

คณุพนิดา ว่องไวยุทธ์ 

คณุปราณี แสงจนัทร ์

          เปิดตวั ฐำนขอ้มลู ฟร ีจำก EBSCO : EBSCO Open Dissertations™  

       ทำ่นจะพบกบัขอ้มลูวทิยำนพินธ ์กวำ่ 500,000 รำยกำร จำก 25 
มหำวทิยำลยัชัน้น ำของโลก พเิศษ ส ำหรับลกูคำ้ EDS สำมำรถสบืคน้ ฐำนขอ้มลู
นี้ไดจ้ำก EDS platform เพยีงกรองขอ้มลู content provider เป็น  

OpenDissertations คลกิเพือ่อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิ            

          URL ในการเขา้ใชง้านตรงของ Open Dissertations: 

          Shorten URL : https://goo.gl/KrKSCg  

https://goo.gl/KrKSCg

