สรุปผลการบริ การยืมระหว่างห้ องสมุด
จากบริ การ TU‐Thaipul
ของผู้ใช้ จากมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําปี การศึกษา 2560
ผลการดําเนินงานการให้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด ผ่านเครื อข่าย TU‐Thaipul สําหรับผู้ใช้ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในปี การศึกษา 2560 ดังนี ้
1. การยืมทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันอื่นทําให้ มีการลดงบประมาณในการจัดหา ฯ เป็ นจํานวนเงิน
รวมทั ้งสิ ้น 108,642 บาท
้ ้น 77 รายการ
2. จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศไปที่สถาบันอื่น ๆ รวมทังสิ
3. จํานวนผู้ใช้ บริ การ 36 คน แบ่งเป็ น
ลําดับ
ที่

คณะ/หน่ วยงาน

ประเภทผู้ใช้

1

วิทยาลัยนวัตกรรม

4/17

2

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

1/1

3

คณะศิลปศาสตร์

2/5

4

คณะพยาบาลศาสตร์

2/2

5

คณะศิลปและการออกแบบ

1/3

6

คณะกายภาพบําบัด

1/1

1/1

7

คณะวิทยาศาสตร์

1/1

1/1

8

วิทยาลัยเทคโนโลยีการสื่อสารฯ

-

9

คณะรังสีเทคนิค

1/2

1/2

10

คณะเศรษฐศาสตร์

1/2

1/2

11

คณะทันตแพทย์

12

คณะเทคโนโลยีอาหาร

1/1

13

วิทยาลัยแพทย์แผนฯ

2/2

14

คณะศึกษาศาสตร์

15

วิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์
คน/รายการ

นักศึกษา
คน/รายการ
ตรี
โท
เอก
-

รวม
เจ้ าหน้ าที่
คน/
รายการ
4/17
1/1

5/12

7/17
2/2

-

1/3

1/2

1/2

2/2

2/2
1/1

-

2/2
1/1

2/2

1/1
2/2

16

วิทยาลัยวิศวกรรมฯ

2/6

2/6

17

คณะนิติศาสตร์

2/10

2/10

18

เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานต่าง ๆ
รวมจํานวน

21/53

จํานวนอาจารย์
จํานวนนักศึกษา ตรี /โท /เอก
จํานวนเจ้ าหน้ าที่
รวมทัง้ สิน้

10/18

1/1

21
10
4
36

คน
คน
คน
คน

-

4/5

4/5

4/5

36/77

53
18
5
77

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P3 / Content Update/EBSCO eBooks

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2017 ถึง 31/05/2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

285,215

37,390

34,772

21,000

65,250

300

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/05/2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 1,112 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 84.89 % ของคำ
ร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัย
รังสิ ต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ และ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ยืมเอกสำรมำกทีส่ ุ ด คิด
เป็ น 27.82% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P3 / Content Update/EBSCO eBooks

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL ประจาเดือนพฤษภาคม 2017
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62,770

4,465
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ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก EDS ใน
กลุ่ม TU-THAIPUL ประจาเดือนพฤษภาคม
2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 199 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้ องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 85.93% ของคำร้องทั้งหมด ตำม
ด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิ
รำช ตำมลำดับ

มหำวิทยำลัยรรมศำสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิดเป็ น 25.68%
ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัย
รังสิ ต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ
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โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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ๆ่

update ผู ชง นบน EDS ดังนี้

1. Learn360 ป็ น
บ ิ
ถ ถึง VDO
ต่ งๆ

ภ พ ี งที่ ช นตล ด ศึ ษ K-12
Clip VDO
ศึ ษ ที่ ค
ี ณ
ุ ภ พ ี งทีด
่ ี

ง

ิ และแคน ด ซึง่ ค ู นั ี นและผูป ค ง
ว่ 1,000
ซึง่ จัดท โด ถ บัน
ศึ ษ

2. Wanfang Databases ป็ นแ ล่ง
ล
ู ิ ล็ ท นิ ์ ง ศึ ษ โด น้
จะ ี ว่ นป ะ
งแ ล่ง
ล
ู ด นวัฒนธ จีน
ธุ จิ วิท ศ ต แ
์ ละวิศว
ศ ต ์ ป็ นตน
โด ท่ น

ถดู

บ

ละ ี ด พิ่ ติ ไดที่

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

ท่ น ดต ง

พิ่ ฐ น

ล
ู ดัง ล่ วแจงไดทีท
่ ง

คุณณั ฐว ณ นนทิวัฒน์วณิช (คูณ)
Email : Nattawan@ebsco.com, Mobile : 081-6552936

EBSCO eBooks เพิ่มมูลค่าด้ านข้ อมูลสารสนเทศและบริการให้ กับห้ องสมุด
์ ี่ ค
ี ง
EBSCO น น นัง
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ทั่วโล EBSCO คัด ล
นัง ที่ ี ด
่
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ล
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ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้ อมูลในการจัดทารายงานในครั้งนีน้ ะคะ
คุณนฤมล พฤกษศิลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิหคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณแจ่มจันทร์ นพบุตร

คุณปนัดดา บุญสิงห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์
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P3 / New Feature
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ดาเนิ นงาน

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนกรกฎาคม2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2017 ถึง 30/06/2017
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ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 30/06/2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 1,227 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 83.37 % ของคำ
ร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ และ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ยืมเอกสำรมำกทีส่ ุ ด คิด
เป็ น 28.46% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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P1-2 / รายงานผลการ

P3 / New Feature

P4 / Content Update

ดาเนิ นงาน

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนกรกฎาคม2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL ประจาเดือนมิถน
ุ ายน 2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

34,834

4,980

5,335

2,680

2,679

940

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก EDS ใน
กลุ่ม TU-THAIPUL ประจาเดือน มิถุนายน
2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 115 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้ องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 68.70% ของคำร้องทั้งหมด ตำม
ด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช และ
มหำวิทยำลัยรังสิ ต ตำมลำดับ

มหำวิทยำลัยรรมศำสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิดเป็ น 34.55%
ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยรังสิ ต
และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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Use Google Drive with EBSCO Interfaces

ข่าวดี !!! หากท่านมีการใช้งาน EHOST หรือ EDS ท่านสามารถ
save บทความต่างๆทัง้ ทีเ่ ป็ น HTML Full Text /PDF Full Text ลงใน Google Drive ได้แล้ว

เมื่อ save ลง google drive เรียบร้อย file จะถูกเก็บใน google drive ของผูใ้ ช้งาน

ข้อมูลเพิม่ เติม >> https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCO_Guides/

Google_Apps_for_Education/Google_Drive_with_EBSCO_Interfaces

3

มีฐานข้อมูลใหม่ๆ มา update ผูใ้ ช้งานบน EDS ดังนี้
1. Journals@Ovid จัดพิมพ์โดย Ovid Technologies เป็ นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมความหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นของหลักวิยาศาสตร์ เทคนิคเฉพาะทาง และวารสารทางการแพทย์ จากหลายหลาย
สานักพิมพ์

2. SCRIP Intelligence เป็ นแหล่งทีม่ าชัน้ นาของข่าว วิเคราะห์กลยุทธ์ และอุตสาหกรรมยา
3. Southern Baptist Periodical Index การรวบรวมดัชนีของวารสารรายปั กษ์ตงั ้ แต่ตน้ จนจบจานวน30-50
ฉบับทีถ่ กู ตีพมิ พ์ในแต่ละปี โดย ตัวแทน, สถาบัน และสมาคมต่างๆระดับประเทศ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
Southern Baptist Convention
โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่
http://www.elabs10.com/functions/message_view.html?
mid=4787352&mlid=191901&siteid=2010003005&uid=1d807ef868
และหากท่านใดต ้องการเพิม
่ ฐานข ้อมูลดังกล่าวแจ ้งได ้ทีท
่ าง คุณณั ฐวรรณ นนทิวัฒน์วณิช (คูณ)
Email : Nattawan@ebsco.com, Mobile : 081-6552936

ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้ อมูลในการจัดทารายงานในครั้งนีน้ ะคะ
คุณนฤมล พฤกษศิลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิหคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณแจ่มจันทร์ นพบุตร

คุณปนัดดา บุญสิงห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์
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P1-2 / รายงานผลการ

P3 / Content Update /

ดาเนิ นงาน

P4 / อาล ัยคุณแจ่มจ ันทร์

Relevance Ranking

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนสิงหาคม2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2017 ถึง 31/07/2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

349,874

45,190

43,602

24,014

77,214

1,240

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/07/2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 1,286 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 81.88 % ของคำ
ร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ และ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิด
เป็ น 28.48% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P3 / Website EBSCO

P4 / Statistic Report

Thailand

(New Version)

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนกันยายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2017 ถึง 31/08/2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

399,913

77,146

58,152

26,864

78,564

11,730

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/08/2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 1,425 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 81.12 % ของคำ
ร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ และ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิด
เป็ น 27.40% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P3 / Website EBSCO

P4 / Statistic Report

Thailand

(New Version)

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนกันยายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL ประจาเดือนสงิ หาคม 2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

50,039

31,956

14,550

2,850

1,350

10,490

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก EDS ใน
กลุ่ม TU-THAIPUL ประจาเดือน สิงหาคม
2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 139 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 74.10% ของคำร้องทั้งหมด ตำม
ด้วย มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ และ ตำมลำดับ

มหำวิทยำลัยกรุ งเทพให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิดเป็ น 34.81% ของ
คำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ

2

chaveevongb@ebsco.com

ทาง EBSCO ยินดีจะแจ้งให้ทราบว่า เวบไซต์อย่างเป็ นทางการของเราเริ่มใช้งานแล้ว ที่

https://www.ebsco.com/e/th-th
ในเวบไซต์นี้ จะมีข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ติดต่อสอบถาม และขอทดลอง

ใช้ และยังมี “บล๊อก” และ “ข่าวสาร” ที่จะทาการโพสเนื้ อหา เกร็ดความรู้ ข่าวสารล่าสุดของทาง
EBSCO และวีดีโอต่างๆที่เป็ นประโยชน์ กบั บรรณารักษ์และผู้ใช้ทรัพยากรห้องสมุดด้วยค่ะ โดยจะมี
หัวข้อใหม่ๆทุกอาทิตย์ ติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางเวบไซต์นี้ ของเรานะคะ!!
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
คุณณัฐวรรณ นนทิวฒ
ั น์ วณิช (คูณ) - nattawan@ebsco.com
คุณฉวีวงศ์ บุณยโชติมา (วีวี่) - chaveevongb@ebsco.com
3

ทาง EBSCO มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ทาง EBSCO มีการ update statistic report
รูปแบบใหม่ สวยสดใสกว่าเดิมที่ใช้งานผ่าน EAdmin โดยหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ
1. มีการ generated graph ดูการใช้งานภาพรวมได้ (ภาพรวมการใช้งาน DB, Interface, login Usage)
2. หน้ าตาปรับเปลี่ยนให้ใช้งานง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. สามารถดูสถิติรายฐานข้อมูล จากเดิมที่มีข้อจากัดการดูสถิติรายฐานข้อมูล ได้ทีละ 10
ฐานข้อมูล รายงานตัวใหม่ระบุได้ไม่จากัดจานวนฐานข้อมูล
4. สามารถวิเคราะห์การใช้งานผ่าน Device ,OS และ browser ต่างๆได้ และ generated
graph มาดูภาพรวมได้ โดยเป็ นข้อมูล 12 เดือนย้อนหลัง
5. ในส่วนของ graph จะมีรายละเอียดข้อมูลแสดงด้วย และสามารถ ปรับเปลี่ยนสี และใส่

text ใน graph ได้ด้วยค่ะ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณณัฐวรรณ นนทิวฒ
ั น์ วณิช (คูณ) - nattawan@ebsco.com
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P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

P3 / eBook Promotion/

P4 / Content Update

EBSCO Thai Training
Youtube

TU THAIPUL
ฉบับเดือนตุลาคม 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL ประจาเดือนก ันยายน 2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

107,417

26,268

5,199

2,923

30,547

545

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก EDS ใน
กลุ่ม TU-THAIPUL ประจาเดือน กันยายน
2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 293 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 72.70% ของคำร้องทั้งหมด ตำม
ด้วย มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม และ มหำวิทยำลัยสยำม ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิดเป็ น 31.39%
ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยธุรกิจ สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
บัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม มหำวิทยำลัยสยำม และ มหำวิทยำลัยนวมินท
รำธิรำช ตำมลำดับ
2

ื ค้นฐานข้อมูล CINAHL Complete จาก EBSCO
1. คูม
่ อ
ื การสบ
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.

วีดโี อคูม
่ อ
ื การดาวน์โหลด EBSCO eBook
https://youtu.be/T0iUmbtgxHQ

นอกจากนีเ้ ราย ังมี Blog ทีเ่ ก็ บรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆทีน
่ า
่ สนใจ
ของเราไว้ดว้ ย อย่าลืมแวะเข้าไปเยีย
่ มชม และอ่าน blog ของเราก ัน
นะค่ะ
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index
3

้
เพือ
่ มอบประสบการณ์การใช ้ EBSCO Discovery Service™ (EDS) ให้ดย
ี งิ่ ขึน
ั้ าทว่ ั โลกมานาเสนออย่างต่อเนือ
เราจึงมี content ใหม่ๆจากสาน ักพิมพ์ชนน
่ ง
AEROSPACE RESEARCH CENTRAL »
The Aerospace Research Central รวบรวมวารสารฉบ ับเต็มจาก American Institute of Aeronautics, วารสาร

้ ก
ื ค้นได้ใน
รายปักษ์จาก Astronautics และ เอกสารทางเทคนิคตงแต่
ั้
ปี 1963 จนถึงปัจจุบ ัน ผูใ้ ชท
ุ ท่านสามารถสบ
ิ เท่านนที
้ นแพลตฟอร์มของ AIAA )
EDS (เฉพาะสมาชก
ั้ ส
่ ามารถเข้าใชบ
ATOZ WORLD CULTURE »
่ ั ทีค
ตีพม
ิ พ์โดย World Trade Press, AtoZ World Culture คือคอลเลคชน
่ รอบคลุมวารสารเกีย
่ วก ับว ัฒนธรรมใน
ื่ ถือได้ และท ันสม ัย สาหร ับน ักวิจ ัย,น ักเรียน น ักศกษา,
ึ
้ หาทีเ่ ชอ
175 ประเทศ นาเสนอเนือ
น ักเดินทาง และ อืน
่ ๆ
ิ EDS ทุกท่านสามารถทาการสบ
ื ค้นข้อมูลเมตาของ AtoZ World Culture ได้ (เฉพาะผูส
ิ จะ
สมาชก
้ ม ัครเป็นสมาชก
สามารถเข้าใชว้ ารสารฉบ ับเต็มบนแพลตฟอร์มบน AtoZ World Culture)
IPA SOURCE »
ี ง ผูใ้ ช ้ EDS
IPA Source ถูกพ ัฒนาขึน
้ มาสาหร ับ น ักร้อง, ครู และผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามสนใจในการฝึ กห ัดและแก้ไขการใชเ้ สย
ื ค้นข้อมูลเมตาได้ (เฉพาะผูส
ิ จะสามารถเข้าใชว้ ารสารฉบ ับเต็มบนแพลตฟอร์มของ
สามารถเข้าสบ
้ ม ัครเป็นสมาชก
IPA Source)

ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้อมูลในการจัดทารายงานในครังนี
้ ้ นะ
คุณนฤมล พฤกษศิลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิหคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณกรวรรณ ดีวาจา

คุณปนัดดา บุญสิงห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์

คุณประภัสสร สาระนาค

คุณพรรณี จิ วพุทธิ ธรรม
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.....ขอกุศล ผลบุญ ที่ทาสร้าง
โปรดเป็ นทาง สู่ให้ ไปสุขี
ด้วยอยู่สขุ ชัน้ ฟ้ า สุขาวดี
แด่ " คุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์" นี้ นิรันดร.....

...ขอแสดงความอาลัยรัก...
ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้ อมูลในการจัดทารายงานในครั้งนีน้ ะคะ
คุณนฤมล พฤกษศิลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิหคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณกรวรรณ ดีวาจา

คุณปนัดดา บุญสิงห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์
4
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TU THAIPUL
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2017 ถึง 31/10/2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

584,696

111,099

68,700

32,991

125,965

13,210

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/10/2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 1,938 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 78.12 % ของคำ
ร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัย
รังสิ ต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ และ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิดเป็ น 28.13%
ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยธุรกิจ สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
บัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตำมลำดับ
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P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P3 / Publication Shar-

P4 / Save PDF to

ing

Cloud

P5 / Content Update

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL ประจาเดือนตุลาคม 2017

TU

RSU

UTCC

BU

DPU

NMU

77,366

5,685

5,349

6,204

16,854

935

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก EDS ใน
กลุ่ม TU-THAIPUL ประจาเดือน ตุลาคม
2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 220 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุดคิดเป็ น 65.91% ของคำร้องทั้งหมด ตำม
ด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยรังสิ ต มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
มหำวิทยำลัยสยำม และ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด คิดเป็ น 28.50%
ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยธุรกิจ สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
บัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
มหำวิทยำลัยสยำม มหำวิทยำลัยรังสิ ต และ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิ
รำช ตำมลำดับ
2

วันนี้ทาง EBSCO ขอนาเสนอ Feature ใหม่ลา่ สุด !!! เป็ น Feature ใน ILL นั่นก็คอ
ื

“Publication Sharing”
ปั จจุบน
ั ผู ้ใช ้สามารถใช ้ Function Sharing ซึง่ จะเป็ นการ Share ข ้อมูลสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ซึง่ เดิม Feature การยืมคืน
ระหว่างห ้องสมุด จะเป็ นการ share แค่ข ้อมูลใน OPAC เท่านั น
้ หากผู ้ใช ้ต ้องการขอยืมในส่วนของ Publication
สามารถใช ้งานผ่าน Function Publication Sharing ตามตัวอย่าง

ซึง่ ในส่วนนี้หาก click “Request through ILL “ ระบบจะแจ ้งว่า Journal นี้มท
ี ี่ สถาบันไหนในกลุม
่ TU-THAIPUL บ ้าง
ซึง่ ผู ้ใช ้สามารถเลือกได ้ตามต ้องการค่ะ หลังจากนัน
้ ทีมบรรณารักษ์จะมีการประสานงานกันระหว่างห ้องสมุดต ้นทางและ
ห ้องสมุดปลายทางเพือ
่ ส่งข ้อมูลหากัน และเพือ
่ ผู ้ใช ้จะได ้ข ้อมูลทีต
่ ้องการในทีส
่ ด
ุ

อย่าลืมมาใช ้ Feature ใหม่ก ันนะค่ะ !!!
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Save PDF to my Cloud เป็น ทางเลือกให้ทท
ี่ า
ให้ผใู ้ ชง้ านสามารถ Save PDF ลงไปที่ Google
Drive ,Dropbox หรือ One Drive ได้

นอกจากนีเ้ ราย ังมี Blog ทีเ่ ก็ บรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆทีน
่ า
่ สนใจ
ของเราไว้ดว้ ย อย่าลืมแวะเข้าไปเยีย
่ มชม และอ่าน blog ของเราก ัน
นะค่ะ
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index
4

้
เพือ
่ มอบประสบการณ์การใช ้ EBSCO Discovery Service™ (EDS) ให้ดย
ี งิ่ ขึน
ั้ าทว่ ั โลกมานาเสนออย่างต่อเนือ
เราจึงมี content ใหม่ๆจากสาน ักพิมพ์ชนน
่ ง

AGROW »
โดย Informa Business Intelligence, AGROW คือทรัพยากรเพียงหนึง่ เดียวในการปกป้ อง
ิ ทางธุรกิจขององค์กรทัง้ หมด นาเสนอการวิเคาราะห์และความคิดเห็นเกีย
ทรัพย์สน
่ วกับการ
ั เจนยิง่ ขึน
ื ค ้น metada ได ้
คิดค ้นพัฒนาเพือ
่ ให ้คุณมีความเข ้าใจทีช
่ ด
้ ลูกค ้า EDS สามารถสบ
แต่เฉพาะผู ้สมัครรับข ้อมูลเท่านัน
้ ทีเ่ ข ้าถึงวารสารฉบับเต็มของบนแพลตฟอร์มของ Argrow.
GALE CENGAGE LEARNING »
ึ ษาและการสบ
ื ค ้นอิเลกโทรนิกสร์ ะดับ
Gale Cengage Learning คือสานักพิมพ์ด ้านการศก
ื ค ้น
แนวหน ้าของโลกสาหรับ ห ้องสมุด, โรงเรียน และองค์กรธุรกิจ ลูกค ้า EDS สามารถสบ
เนื้อหาใหม่ลา่ สุดใน EDS ได ้ แต่เฉพาะผู ้สมัครรับข ้อมูลเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเข ้าถึงวารสารฉบับ
เต็มของบนแพลตฟอร์มของ Gale Cengage Learning
•

ึ ษาตอนต้น
้ มาเพือ
Research In Context ถูกสร้างขึน
่ น ักเรียนระด ับม ัธยมศก
ื พิมพ์, นิตยสาร,
้ หาทีด
รวบรวม เนือ
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของ Gale ทงั้ วีดโี อ, หน ังสอ
แหล่งข้อมูลต้นฉบ ับ และ อืน
่ ๆอีกมากมายตามความเหมาะสมของอายุ

RXTX »
ั กรแห่งแคนาดา, RxTx เป็ นแหล่งข ้อมูลทีเ่ ชอ
ื่ ถือได ้ของแคนาดาใน
ตีพม
ิ พ์โดย สมาคมเภสช
ี่ วชาญด ้านการดูแล
การกาหนดและจัดการเรือ
่ งบาบัดยาเสพติด ณ จุดดูแล โดยให ้ผู ้เชย
ั ท์มอ
ั ท์มอ
สุขภาพเข ้าถึงข ้อมูลออนไลน์และโทรศพ
ื ถือผ่านระบบออนไลน์และโทรศพ
ื ถือเพือ
่
เข ้าถึงหลักฐานเชงิ ประจักษ์ , ข ้อมูลยาเสพติดและข ้อมูลการรักษาโรคในประเทศแคนาดา
โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่
https://more.ebsco.com/index.php/email/emailWebview?
mkt_tok=eyJpIjoiTkRRNE4yUXpaV0ZsTm1RMSIsInQiOiI4TmN5SHBNbGM1OE5tVUVTYVFNTUJwVVZ1bGZubnF6Z
mh0SS9IYmEzSzE3eVVoa3R5MFMxOHZ1c1lVeS9reC9sd0pUanlzMmJyeitvWnpTNFFBZjhxVjlsNUlIM0FLQU50Qnpn
RVRLK1BUaGxCNytUZ2crY3RXU2xnNFF3MExXMiJ9
และหากท่านใดต ้องการเพิม
่ ฐานข ้อมูลดังกล่าวแจ ้งได ้ทีท
่ าง คุณณั ฐวรรณ นนทิวัฒน์วณิช (คูณ)
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P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P3 / TU-THAIPUL
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P5 / Blog EBSCO
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มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนธันวาคม 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2017 ถึง 30/11/2017

TU

RSU UTCC BU

DPU NMU SPU Siam

646,090 115,532 74,947 35,529 132,865 14,220
THB

THB

THB

THB

THB

THB

300

4,240

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 30/11/2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 2,160 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุด 1,665 รำยกำรคิดเป็ น 77.08 % ของคำร้อง
ทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (161 รำยกำร)
มหำวิทยำลัยรังสิ ต (119 รำยกำร) และมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง
(115 รำยกำร) ตำมลำดับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 564 รำยกำรคิด
เป็ น 27.65% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (451 สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
รำยกำร) มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (415 รำยกำร) มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ( 264 รำยกำร) และ มหำวิทยำลัยรังสิ ต (225 รำยกำร)
ตำมลำดับ
1

P1-2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P3 / TU-THAIPUL

P4 / Thai Tutorial

P5 / Blog EBSCO

Meeting

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนธันวาคม 2560

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL ประจาเดือนพฤศจิกายน 2017

TU

RSU UTCC BU

DPU NMU SPU Siam

61,394

4,433

6,247

1,538

6,900

1,010

300

4,240

THB

THB

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก EDS ใน
กลุ่ม TU-THAIPUL ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 222 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุด 151 รำยกำรคิดเป็ น 68.02% ของคำร้อง
ทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (18 รำยกำร)
มหำวิทยำลัยสยำม (16 รำยกำร) มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (12
รำยกำร) และ มหำวิทยำลัยรังสิ ต (11 รำยกำร) ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 51 รำยกำร คิด
เป็ น 23.61% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (49 สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
รำยกำร)มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (46 รำยกำร) และ มหำวิทยำลัย Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
หอกำรค้ำไทย (21 รำยกำร) ตำมลำดับ

2

วันนีเ้ ราได้เก็บภาพบรรยากาศวันประชุม TU-THAIPUL 14/11/2017 ณ. Glowfish Siam Square มา
ฝากกันนะค่ะ ขอบคุณคณะทางานทุกท่ านบรรยากาศอบอุ่นมากๆค่ ะ

3

คูม
่ อ
ื การเข้าดูรายงาน EBSCOhost และ EDS ใน eAdmin
้ าง EBSCO ได้เปิ ดต ัว Thai Tutorial คูม
ตอนนีท
่ อ
ื การเข้าดูรายงาน EBSCOhost
และ EBSCO Discovery Service ใน EBSCOadmin ซงึ่ ทีมบรรณาร ักษ์ทเี่ ป็น admin
สามารถเข้าไปเรียกรายงานผ่าน eAdmin ได้ผา่ น
http://eadmin.ebscohost.com/EAdmin/login.aspx
URL คูม
่ อ
ื การเข้าดูรายงาน :
https://www.youtube.com/watch?v=GQ5av7-sS48
หากต้องการข้อมูลเพิม
่ เติมแจ้งทีค
่ ณ
ุ ณัฐวรรณ (คูณ)

mail : nattawan@ebsco.com หรือ 081-6552936

นอกจากนีเ้ ราย ังมี Blog ทีเ่ ก็ บรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆทีน
่ า
่ สนใจ
ของเราไว้ดว้ ย อย่าลืมแวะเข้าไปเยีย
่ มชม และอ่าน blog ของเราก ัน
นะค่ะ
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index
4

ประโยชน์ ของ Full Text Finder™ : Benefits of Full Text Finder™
บริ กำร Full Text Finder ให้กำรจัดกำรแหล่งทรัพยำกรห้องสมุดและกำรเชื่ อมโยง
ทำงอินเตอร์เนตเป็ นไปในมำตรฐำนที่สูงขึ้น อ่ำนเพิ่มติม

https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/full-text-finder-benefits-of-full-text-finder
จริงๆแล้ว..หนังสื อเสียงมันดียงั ไง? What’s the Deal with Audiobooks?
ตกลงแล้ว หนังสื อเสี ยงมันดียงั ไงกัน..เชื่อหรื อไม่ว่ำหนังสื อเสี ยงมีมำตั้งแต่ปี

พ.ศ.2523 และกำลังจะกลับมำเป็ นที่นิยมอีกครั้งในปัจจุบนั ด้วยเทคโนโลยีกำรฟัง
ระบบดิจิตอลที่ได้รับกำรพัฒนำและให้ประสบกำรณ์กำรใช้งำนที่ทนั สมัย เรำลองดูวำ่ คนยุคใหม่
ฟังหนังสื อเสี ยงที่ไหน อย่ำงไร และมองอนำคตของหนังสื อเสี ยงว่ำจะมีแนวโน้มไปในทิศทำง

ใด…อ่ำนเพิ่มติม https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/whats-the-deal-with-audiobooks
ช่ วยเหลือนักศึกษาน้ องใหม่ ให้ เอาชนะอุปสรรคในการทางานวิจัย : Helping FirstYear College Students

เรี ยนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและกำรปรับแต่งตัวเลือกบน EBSCO Discovery Service ที่จะสำมำรถ
ทำให้กำรทำงำนวิจยั เป็นเรื่ องที่ง่ำยขึ้นสำหรับนักศึกษำปี แรก…อ่ำนเพิ่มเติม
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index/full-text-finder-benefits-of-full-text-finder
นอกจากนีเ้ ราย ังมี Blog ทีเ่ ก็ บรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆทีน
่ า
่ สนใจ
ของเราไว้ดว้ ย อย่าลืมแวะเข้าไปเยีย
่ มชม และอ่าน blog ของเราก ัน
นะค่ะ
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index
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From EBSCO Team
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P2-3 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P4 / Happy New Year

P5/ Thai Tutorial

2018

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2017 ถึง 31/12/2017

TU

RSU UTCC BU

DPU NMU SPU Siam

690,574 115,532 76,403 58,624 149,933 21,626 20,226
THB

THB

THB

THB

THB

THB

THB

4,590
THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 2,283 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุด 1,739 รำยกำรคิดเป็ น 76.17 % ของคำ
ร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (168 รำยกำร)
มหำวิทยำลัยรังสิ ต (121 รำยกำร) และมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
(121 รำยกำร) ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 598 รำยกำรคิด
เป็ น 27.70% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (471 สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
รำยกำร) มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (431 รำยกำร) มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ( 286 รำยกำร) และ มหำวิทยำลัยรังสิ ต (231 รำยกำร)
ตำมลำดับ
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P2-3 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P4 / Happy New Year

P5/ Thai Tutorial

2018

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL ประจาเดือน ธ ันวาคม 2017

TU

RSU UTCC BU

44,484

0

THB

THB

DPU NMU SPU Siam

1,456 21,095 17,068
THB

THB

THB

7,406

19,926

350

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ และ
บทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก EDS ใน
กลุ่ม TU-THAIPUL ประจาเดือน ธันวาคม
2017
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 123 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุด 74 รำยกำรคิดเป็ น 60.16% ของคำร้อง
ทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช (15 รำยกำร)
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม ( 9 รำยกำร) มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (8 รำยกำร)
และ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (6 รำยกำร) ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 34 รำยกำร คิด
เป็ น 28.57% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย หอกำรค้ำไทย (22 รำยกำร)
สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (20 รำยกำร) มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (16
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
รำยกำร) และ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม (16 รำยกำร) ตำมลำดับ

3

ิ ทุกท่านค่ะ ในวาระอ ันเป็นศุภมิง่
ก่อนอืน
่ ทีมงานขอสว ัสดีปีใหม่สมาชก
ั ส
ิ ธิท
้ ปี ใหม่นท
มงคลขึน
ี้ างทีมงาน EBSCO ขออานาจสงิ่ ศกดิ
์ ท
์ งหลาย
ั้
ในสากลโลก จงดลบ ันดาลให้ทก
ุ ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษม
ั
สาราญ และสมฤทธิ
ผ
์ ลในสงิ่ อ ันพึงปรารถนาทุกประการนะคะ ทงนี
ั้ ้
ทีมงานกาล ังทยอยเดินทางไปสง่ ความสุขให้ก ับทุกๆสถาบ ัน อดใจรอ
ั ดนะคะ :-)
ก ันสกนิ

4

วีดโี อคูม
่ อ
ื การดาวน์โหลด EBSCO eBook (ภาษาไทย)
้ าง EBSCO ได้เปิ ดต ัว Thai Tutorial “วีดโี อคูม
ตอนนีท
่ อ
ื การดาวน์โหลด EBSCO
eBook “ ซงึ เป็นล ักษณะเหมือนการยืม eBook ผ่านระบบ และสามารถอ่าน eBook
ผ่าน Adobe Digital Editions ซงึ่ สามารถระบุจานวน
ว ันทีต
่ อ
้ งยืมได้
URL คูม
่ อ
ื การเข้าดู:
https://www.youtube.com/watch?
v=T0iUmbtgxHQ&feature=youtu.be

หากต้องการข้อมูลเพิม
่ เติมแจ้งทีค
่ ณ
ุ ณัฐวรรณ (คูณ)
mail : nattawan@ebsco.com หรือ 081-6552936

นอกจากนีเ้ ราย ังมี Blog ทีเ่ ก็ บรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆทีน
่ า
่ สนใจ
ของเราไว้ดว้ ย อย่าลืมแวะเข้าไปเยีย
่ มชม และอ่าน blog ของเราก ัน
นะค่ะ
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index
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P1 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P2 /

Feature Save EBSCO

P3 / Blog EBSCO น่ าสนใจ

P4 / Facebook EBSCO
ประเทศไทย

eBooks Pages as a PDF

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2018 ถึง 31/01/2018

TU

RSU UTCC BU

287,042 11,693
THB

THB

DPU NMU SPU Siam

8,475 11,555 23,010
THB

THB

THB

150

2,500

280

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL สะสม
ตั้งแต่ 01/01/2018 ถึง 31/01/2018
จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 276 รำยกำร โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำกมหำวิทยำลัย
สมำชิก จำนวนมำกที่สุด 200 รำยกำรคิดเป็ น 72.46 % ของคำร้อง
ทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (22 รำยกำร)
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (16 รำยกำร) และ มหำวิทยำลัยรกรุ งเทพ โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง
(13 รำยกำร) ตำมลำดับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 74 รำยกำรคิด
เป็ น 27.92% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (55 สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
รำยกำร) มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (38 รำยกำร) มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ( 28 รำยกำร) และ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม (23 รำยกำร)
ตำมลำดับ
1

ท่านรูห
้ รือไม่ eBook สามารถ save แต่ละ
chapter ออกมาได้ โดยจะได้ file PDF นะจ้ะ
https://help.ebsco.com/interfaces/eBooks_Audiobooks/eBooks/
eBooks_User_Guide/Print_Save_eBooks_PDF

นอกจากนีเ้ ราย ังมี Blog ทีเ่ ก็ บรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆทีน
่ า
่ สนใจ
ของเราไว้ดว้ ย อย่าลืมแวะเข้าไปเยีย
่ มชม และอ่าน blog ของเราก ัน
นะค่ะ
https://www.ebsco.com/e/th-th/blog-index
2

Google Drive ช่วยให้นักศึกษาพัฒนากระบวนการทางานวิจยั ได้อย่างไร
ึ ษาสามารถดาวน์โหลดและจัดระเบียบบทความหนังสอ
ื อิเล็กทรอนิกส ์ EBSCO
ด ้วย Google Drive นั กศก
ฉบับเต็มรูปแบบ PDF ผ่าน EBSCOhost® หรือ EBSCO Discovery Service™ (EDS) ได ้

ึ ษาพัฒนากระบวนการทางานวิจัยด ้วย Google Drive ได ้ 3 ประการดังนี้
EBSCO eBooks ชว่ ยให ้นั กศก
1. การรวบรวมและซงิ ค์
ึ ษาสามารถดาวน์
นั บตัง้ แต่การเปิ ดตัวในปี 2012 ปั จจุบันมีผู ้ใช ้ Google Drive มากกว่า 800 ล ้านคน นั กศก
ื อิเล็กทรอนิกส ์ EBSCO ฉบับเต็มรูปแบบ PDF ผ่าน EBSCOhost®
โหลดและจัดระเบียบบทความหนังสอ
หรือ EBSCO Discovery Service™ (EDS) ได ้ ทัง้ ยังสามารถดาวน์โหลดบทความรูปแบบ PDF โดยไม่ม ี
้
DRM บนแพลตฟอร์ม EBSCO eBooks ทีอ
่ อกแบบมาใหม่เพือ
่ การใชงาน
Google Drive ผ่านระบบ Anึ ษาสามารถเข ้าถึงข ้อมูลได ้ทุกทีท
droid หรือ iOS โดยไฟล์จะถูกเก็บไว ้ในแฟ้ ม EBSCO เพือ
่ ให ้นั กศก
่ งั ้ จาก
ึ ษาหรือบนโทรศพ
ั ท์มอ
นอกและในสถาบันการศก
ื ถือของตน Google Drive จะซงิ ค์ตาแหน่งหน ้าเว็บและเพิม
่
ึ ษาสามารถอ่านหนั งสอ
ื ต่อจากหน ้าทีอ
บุ๊กมาร์กบนระบบคลาวด์เพือ
่ ให ้นั กศก
่ า่ นไว ้แล ้วโดยไม่ต ้องเริม
่ ต ้นใหม่
2. การอ ้างอิง
ึ ษาอ ้างอิงถึงแหล่งข ้อมูลเชน
่ จากบทความในหนังสอ
ื อิเล็กทรอนิกส ์ วารสาร ข่าวประชาสม
ั พันธ์
เมือ
่ นั กศก
ื่ อืน
ื่ ถือมากขึน
บล็อกและสอ
่ ๆ งานวิจัยของพวกเขาจะแลดูมโี ครงสร ้างทีม
่ ั่นคงและน่าเชอ
้ Google Drive ชว่ ย
จัดการรายการข ้อมูลทีใ่ ชอ้ ้างอิงซงึ่ ชว่ ยประหยัดเวลาได ้มาก นอกจากนี้ ยังสามารถซงิ ค์เข ้ากับอุปกรณ์ตา่ งๆ
ได ้และสามารถแชร์ให ้เพือ
่ นร่วมงานวิจัยคนอืน
่ ได ้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3. การแชร์ข ้อมูลและการทางานร่วมกัน
ึ ษาสามารถจัดเก็บเอกสารได ้อย่างปลอดภัยในหน่วยสารองข ้อมูลบนระบบคลาวด์ของ Google Drive
นั กศก
ึ ษายังสามารถสง่ ต่องานวิจย
ิ้ เปลืองเวลาในการ
นอกจากนี้นักศก
ั ได ้ง่ายโดยไม่ต ้องแนบไฟล์บนอีเมลและสน
ดาวน์โหลดอีกต่อไป เพราะในสว่ นหน ้ากระดานผู ้ทางานวิจัยสามารถทางานและแชร์ข ้อมูลไปพร ้อมๆกันกับ
ิ คนอืน
ึ ษาสามารถเรียกดูบทความ แสดงความคิดเห็น ถามคาถาม ไฮไลต์และแก ้ไข
สมาชก
่ ๆได ้ โดยนั กศก
่
ึ
สาเนา ซงเป็ นกระบวนการทางานวิจัยทีค
่ ล่องตัวมาก
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เร็ วๆนี้ ท่านจะได้พบก ับ Facebook EBSCO ประเทศไทยก ันนะคะ

ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้อมูลในการจัดทารายงานในครังนี
้ ้ นะ
คุณนฤมล พฤกษศิลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิหคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณกรวรรณ ดีวาจา

คุณปนัดดา บุญสิงห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์

คุณประภัสสร สาระนาค

คุณพรรณี จิ วพุทธิ ธรรม

4

P1 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P2 /

Feature Save EBSCO

P3/ Blog EBSCO น่ าสนใจ

P4 / Facebook EBSCO
ประเทศไทย

eBooks Pages as a PDF

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือน มีนาคม 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2018 ถึง 28/02/2018

TU

RSU UTCC BU

389,967 21,563
THB

THB

DPU NMU SPU Siam

9,475 17,001 38,050
THB

THB

THB

9,500

13,785

330

THB

THB

THB

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

จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 570 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุด 419 รำยกำรคิด
เป็ น 73.51 % ของคำร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยศรี
ปทุม (39 รำยกำร) 6.84% และ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(33 รำยกำร) 5.79% ตำมลำดับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 150
รำยกำรคิดเป็ น 27.57% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (110 รำยกำร) 20.22% มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ (88 รำยกำร) 16.18% และ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ( 66 รำยกำร) 12.13% ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ

1

P1 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงาน

P2 /

Feature Save EBSCO

P4 / Facebook EBSCO

P3/ Blog EBSCO น่ าสนใจ

ประเทศไทย

eBooks Pages as a PDF

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

TU THAIPUL
ฉบับเดือน มีนาคม 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL
ประจาเดือน กุมภาพ ันธ์ 2018

TU

RSU UTCC BU

102,060

9,870

1,000

THB

THB

THB

DPU NMU SPU Siam

5,446 15,040
THB

THB

9,350

11,285

50

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2018

จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 294 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุด 219 รำยกำรคิด
เป็ น 74.49 % ของคำร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยศรี
ปทุม (28 รำยกำร) 9.52% และ มหำวิทยำลัยนวมิทรำธิรำช
(15 รำยกำร) 5.10% ตำมลำดับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 76
รำยกำรคิดเป็ น 27.24% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (55 รำยกำร) 19.71% มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ (50 รำยกำร) 17.92% และ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ( 38 รำยกำร) 13.62% ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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โครงการ EBSCO Solar มาแล้วคร้า !!!

“Going Green” คือหนึง่ ในพ ันธกิจสาค ัญขององค์กร เรา EBSCO จึงต้องการสน ับสนุนให้
ห้องสมุดต่างๆเห็ นความสาค ัญและร่วมก ันอนุร ักษ์สงิ่ แวดล้อม เริม
่ ต้นจากปี 2016 บริษ ัทฯได้
เปิ ดต ัวโครงการ EBSCO Solar Grant และจนถึงปัจจุบ ันเราได้มอบเงินทุนจานวนเกือบครึง่ ล้าน
เหรียญสหร ัฐแก่หอ
้ งสมุดทีต
่ อ
้ งการติดตงแผงโซลาเซลล์
ั้
ในวิทยาเขตของตน และในปี นีโ้ ครงการ
่ มอบเงินทุนกว่า 100,000 เหรียญสหร ัฐเพือ
EBSCO Solar จะสง
่ การสน ับสนุนโครงการนี้
EBSCO มุง
่ มนที
่ั จ
่ ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้ความรูแ
้ ก่พน ักงานและชุมชนเกีย
่ วก ับ
คุณค่าของการอนุร ักษ์พล ังงานและการเสาะหาพล ังงานทดแทนมาอย่างต่อเนือ
่ ง เรามองเห็ น
คุณค่าของพล ังงานแสงอาทิตย์และติดตงแผงโซลาเซลล์
ั้
มากกว่า 500 แผงทีส
่ าน ักงานใหญ่ของ
เราในเมือง Ipswich ร ัฐ Massachusetts นโยบาย Going Green ช่วยประหย ัด “พล ังงาน
ิ้ เปลือง” และสร้างพล ังงานสะอาดเพือ
สน
่ ลดผลกระทบต่อสงิ่ แวดล้อมของเรา

พน ักงานของเราเองก็ ได้ประโยชน์จากความพยายามนี้ เราได้ตด
ิ ตงสถานี
ั้
ชาร์จไฟฟ้าเพือ
่
้ านพาหะนะทีข
สน ับสนุนให้พน ักงานใชย
่ ับเคลือ
่ นด้วยไฟฟ้าแทนนา้ ม ัน เราย ังมีโรงอาหารทีไ่ ด้ร ับ
การร ับรองว่าเป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม และเราพยายามค้นหาวิธท
ี างทีจ
่ ะลดขยะและประหย ัด
พล ังงานเท่าทีจ
่ ะทาได้
และในฐานะผูใ้ ห้บริการฐานข้อมูล เราได้สร้างฐานข้อมูลเกีย
่ วก ับงานวิจ ัยด้านสงิ่ แวดล้อม
้ า่ ย ห้องสมุดสามารถเข้าถึงข้อมูล
เรียกว่า GreenFILE™ ออกมาให้บริการโดยไม่มค
ี า่ ใชจ
้ หาครอบคลุมผลกระทบด้านสงิ่ แวดล้อมของบุคคล
ผ่าน www.greeninfoonline.com เนือ
องค์กร และร ัฐบาล และสงิ่ ทีแ
่ ต่ละบุคคลสามารถทาได้เพือ
่ ลดผลกระทบนี้
หากคุณต้องการเพิม
่ ห ัวข้อการอนุร ักษ์สงิ่ แวดล้อมลงในแผนความยง่ ั ยืนของคุณหรือประสงค์จะ
ิ ใน
แสดงให้ชุมชนของคุณตระหน ักถึงพล ังงานทางเลือกทีส
่ ะอาดกว่า กรุณาร่วมสม ัครเป็นสมาชก
โครงการ EBSCO Solar Grant และคลิก www.ebsco.com/solar เพือ
่ เรียนรูเ้ พิม
่ เติมเกีย
่ วก ับ
ทุนสน ับสนุน
้ ละจะมีการประกาศรางว ัลผูช
จะปิ ดร ับสม ัครภายในว ันที่ 30 เมษายนศกนีแ
้ นะในว ันที่ 23 มิถน
ุ ายน
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เปิ ดต ัวอย่างเป็นทางการแล้ว !! Facebook EBSCO ประเทศไทย
ิ เข้ามาร่วมกิจกรรมดี และร ับข่าวสารข้อมูล พร้อมร ับรางว ัลมากมาย
ขอเชญ

ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้อมูลในการจัดทารายงานในครังนี
้ ้ นะ
คุณนฤมล พฤกษศิลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้ มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิหคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณกรวรรณ ดีวาจา

คุณปนัดดา บุญสิงห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์

คุณประภัสสร สาระนาค

คุณพรรณี จิ วพุทธิ ธรรม
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P1 / รายงานผลการ

P2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงานสะสม

ดาเนิ นงานประจาเดือน

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

P3/ Blog EBSCO น่ าสนใจ

P4 / Content Update

TU THAIPUL
ฉบับเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2018 ถึง 31/03/2018

TU

RSU UTCC BU

DPU NMU SPU Siam

449,051 24,878 13,084 26,921 51,819 19,495 34,225
THB

THB

THB

THB

THB

THB

THB

8,310
THB

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

จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 762 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุด 515 รำยกำรคิด
เป็ น 67.59 % ของคำร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ (58 รำยกำร) 7.61% มหำวิทยำลัยศรี ปทุม (54
โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
รำยกำร) 7.09 % และ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (35 รำยกำร) 4.59% ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง
ตำมลำดับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 201 รำยกำรคิด
เป็ น 27.80% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (150
รำยกำร) 20.75% มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (115 รำยกำร) 15.91%
และ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ( 95 รำยกำร) 13.14% ตำมลำดับ

สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
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P1 / รายงานผลการ

P2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงานสะสม

ดาเนิ นงานประจาเดือน

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

P3/ Blog EBSCO น่ าสนใจ

P4 / Content Update

TU THAIPUL
ฉบับเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL
ประจาเดือน มีนาคม 2018

TU

RSU UTCC BU

59,084

3,315

3,609

THB

THB

THB

DPU NMU SPU Siam

9,920 13,769
THB

THB

9,995

20,440

7,980

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL
ประจาเดือน มีนาคม 2018

จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 192 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุด 96 รำยกำรคิด
เป็ น 50.00 % ของคำร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิต (25 รำยกำร) 13.02% มหำวิทยำลัยศรี ปทุม (15
รำยกำร) 7.81% เท่ำกับ มหำวิทยลัยหอกำรค้ำไทย (15 รำยกำร)
7.81% ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 51 รำยกำรคิด
สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
เป็ น 28.49% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (40 Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
รำยกำร) 22.35% มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ( 29 รำยกำร) 16.20%
และ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (27 รำยกำร) 15.08% ตำมลำดับ
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้ ทางสูก
่ ารปฏิบ ัติตามข้อกาหนดของ GDPR ที่ EBSCO
เสน

ในฐานะ บริษัท ระดับโลกทีม
่ ล
ี ก
ู ค ้าในประเทศต่างๆทัว่ โลกการปกป้ องข ้อมูลสว่ นบุคคลของลูกค ้าและพนักงานของ
เรายังคงเป็ นเรือ
่ งสาคัญ ในปี 2016 สหภาพยุโรปได ้อนุมต
ั ก
ิ ฎหมายข ้อมูลสว่ นบุคคลฉบับใหม่ทเี่ รียกว่า General
Data Protection Regulation (GDPR) ซงึ่ มีผลบังคับใชกั้ บทุกองค์กรทีร่ วบรวมข ้อมูลสว่ นบุคคลของพลเมืองของ
สหภาพยุโรป

EBSCO เตรียมต ัวอย่างไรบ้างสาหร ับ GDPR?
ในฐานะทีเ่ ป็ นผู ้ประมวลผลข ้อมูล EBSCO เข ้าใจถึงพันธกรณีทจ
ี่ ะชว่ ยให ้ลูกค ้าเตรียมพร ้อมรับ GDPRวิธท
ี เี่ รา
้
่
ให ้บริการลูกค ้าในปั จจุบันเกีย
่ วกับการใชข ้อมูลสวนบุคคลของพวกเขาคือ:

•

ั หลากหลายรูปแบบของเรามีการรวบรวมข ้อมูลการใช,้
ข ้อปฏิบัตส
ิ าหรับจัดการข ้อมูลสว่ นบุคคล: แอพพลิเคชน
การจัดเก็บ และการกาจัดข ้อมูลสว่ นบุคคลทีแ
่ ตกต่างกัน เราได ้ทาการตรวจสอบอย่างละเอียดเกีย
่ วกับวิธก
ี ารเก็บ
ั เหล่านี้, จัดทาเป็ นเอกสารแหล่งข ้อมูลต่างๆ ให ้เป็ นไปตาม
รวบรวมข ้อมูลสว่ นบุคคลสาหรับแต่ละแอพพลิเคชน
ข ้อกาหนดของ GDPR

•

้ างไร ในฐานะทีเ่ รา
การมองเห็นและความโปร่งใส: สงิ่ ทีส
่ าคัญของ GDPR คือข ้อมูลสว่ นบุคคลถูกนาไปใชอย่
้
เป็ นผู ้ประมวลผลข ้อมูล บทบาทสาคัญของ EBSCO คือการให ้ลูกค ้าของเรา (ผู ้ควบคุมข ้อมูล) และผู ้ใชปลายทาง
้
ิ ธิภาพ ข ้อมูล EBSCO ได ้พัฒนามาตรการอัตโนมัตเิ พือ
สามารถเข ้าถึงและจัดการผู ้ใชของตนได
้อย่างมีประสท
่ เพิม
่
ิ ธิภาพผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ลดทอนประสท
ิ ธิภาพการทางานเพือ
ประสท
่ ให ้เกิดความโปร่งใสแก่ลก
ู ค ้าของเรา

•

การเพิม
่ ความสมบูรณ์ของข ้อมูลและความปลอดภัย: EBSCO ถือเรือ
่ งความเป็ นสว่ นตัวและความปลอดภัยของ
ข ้อมูลลูกค ้าเป็ นเรือ
่ งสาคัญ ด ้วยเหตุนี้ EBSCO จึงมีแนวทางปฏิบัตด
ิ ้านความปลอดภัย, ด ้านเทคนิค และองค์กร
้
รวมทัง้ มาตรการต่างๆเพือ
่ ปกป้ องความลับ, การรักษาความปลอดภัย, ความพร ้อมใชงาน
และความสมบูรณ์ของ
้
ข ้อมูลลูกค ้า นอกจากนี้เรายังเพิม
่ ความคล่องตัวในการทางานโดยใชนโยบายและขั
น
้ ตอนด ้านไอทีทใี่ ห ้การรักษา
ความปลอดภัยแบบ end-to-end

•

ื่ ว่าผู ้ใชทุ
้ กคนควรมีความสามารถในการรับ,ลบ หรือถ่ายโอน
การพกพาและการโอนย ้ายข ้อมูล: EBSCO เชอ
ิ ธิภาพการ
ข ้อมูลสว่ นบุคคลทัง้ หมดของตน ด ้วยเหตุนี้ EBSCO กาลังดาเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพือ
่ เพิม
่ ประสท
ทางานเหล่านี้

•

Privacy Shield: EBSCO เข ้าร่วมและได ้รับการรับรองจาก TrustArc, Inc. ใน EU-U.S. Privacy Shield และ
Swiss-U.S. กรอบกฎหมายเหล่านี้ได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ให ้เป็ นกลไกในการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดด ้านการ
ป้ องกันข ้อมูลเมือ
่ ถ่ายโอนข ้อมูลสว่ นบุคคลจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา เพือ
่ สนับสนุน
การค ้าข ้ามมหาสมุทรแอตแลนติก การปฏิบัตต
ิ ามกรอบความสมัครใจนี้สะท ้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษา
มาตรฐานสูงสุดของความเป็ นสว่ นตัวและความปลอดภัยของข ้อมูลเมือ
่ กล่าวถึงข ้อมูลลูกค ้าของเรา หากต ้องการ
เรียนรู ้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับความมุ่งมั่นของ EBSCO ต่อข ้อมูลสว่ นบุคคล โปรดไปทีบ
่ ล็อก TrustArc หรือดูข ้อมูล
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้
เพือ
่ มอบประสบการณ์การใช ้ EBSCO Discovery Service™ (EDS) ให้ดย
ี งิ่ ขึน
ั้ าทว่ ั โลกมานาเสนออย่างต่อเนือ
เราจึงมี content ใหม่ๆจากสาน ักพิมพ์ชนน
่ ง
EMIS »
เป็นการให้บริการข้อมูลเกีย
่ วก ับระบบเศรษฐกิจของตลาดเปิ ดใหม่ หรือ กลุม
่ ตลาดกาล ังพ ัฒนา และมีสว่ นของ

่ ยให้ลูกค้าเชา้ ใจการตลาดมากขึน
ิ ใจทีม
ิ ธิภาพมากขึน
อุตสาหกรรม และชว
้ และการต ัดสน
่ ป
ี ระสท
้
ประกอบด้วย

•

EMIS News Sources เป็นข่าวสารต่างๆของพวกกลุม
่ ตลาดเปิ ดใหม่ หรือกลุม
่ ตลาดกาล ังพ ัฒนา

•

EMIS Research Sources เป็นการวิเคราะห์ของพวกกลุม
่ ตลาดเปิ ดใหม่ หรือกลุม
่ ตลาดกาล ังพ ัฒนา

•

EMIS Company Information เป็น ประว ัติและรายงานประจาปี ของพวกกลุม
่ ตลาดเปิ ดใหม่ หรือกลุม
่ ตลาด

กาล ังพ ัฒนา

PASCAL ARCHIVE »
้ หาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์
จ ัดทาขึน
้ โดย Inist-CRNS โดยมีบรรณานุกรมทีค
่ รอบคลุม เนือ
(STM)

BIBLIO-ONLINE.RU »
ึ
ี โดยมี textbook มากกว่า 5,000
สาน ักพิมพ์ Urait เป็นผูน
้ าทีใ่ ห้บริการข้อมูล เกีย
่ วก ับ การศกษาข
นสู
ั้ งของร ัสเซย
รายการ

ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้อมูลในการจัดทารายงานในครังนี
้ ้ นะคะ
คุณนฤมล พฤกษศิ ลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้ มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิ หคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณกรวรรณ ดีวาจา

คุณปนัดดา บุญสิ งห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์

คุณพนิ ดา ว่องไวยุทธ์

คุณประภัสสร สาระนาค

คุณพรรณี จิ วพุทธิ ธรรม

คุณปราณี แสงจันทร์
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P1 / รายงานผลการ

P2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงานสะสม

ดาเนิ นงานประจาเดือน

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

P3 / Responsive
Screen

P4/ เปิ ดตัว Open
Dissertations

TU THAIPUL
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL สะสม
ตงแต่
ั้
01/01/2018 ถึง 30/04/2018

TU

RSU UTCC BU

DPU NMU SPU Siam

469,985 30,000 16,611 27,421 66,334 23,413 34,455
THB

THB

THB

THB

THB

THB

THB

9,720
THB

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

จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 887 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุด 604 รำยกำรคิด
เป็ น 68.09 % ของคำร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ (73 รำยกำร) 8.23% มหำวิทยำลัยศรี ปทุม (55 รำยกำร) 6.20 โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
% และ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (44 รำยกำร) 4.96% ตำมลำดับ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 238 รำยกำรคิด
เป็ น 28.40% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (172 สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
รำยกำร) 20.53% มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (134 รำยกำร) 15.99%
Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
และ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ( 108 รำยกำร) 12.89% ตำมลำดับ
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P1 / รายงานผลการ

P2 / รายงานผลการ

ดาเนิ นงานสะสม

ดาเนิ นงานประจาเดือน

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

มูลค่าทรัพยากรที่มกี ารยืม

P3 / Responsive
Screen

P4/ เปิ ดตัว Open
Dissertations

TU THAIPUL
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดาเนินงาน TU-THAIPUL
ประจาเดือน เมษายน 2018

TU

RSU UTCC BU

DPU NMU SPU Siam

19,934
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3,527

500

15,515

3,918

230

1,410

THB

THB

THB

THB

THB

THB

THB

THB

ตัวเลขประมาณการของมูลค่า หนังสื อ
และบทความ ที่มีการยืมผ่าน ILL จาก
EDS ในกลุ่ม TU-THAIPUL
ประจาเดือน เมษายน 2018

จำนวนคำร้องที่ส่งผ่ำน EDS มีจำนวนทั้งสิ้ น 125 รำยกำร
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำร้องขอยืมเอกสำรจำก
มหำวิทยำลัยสมำชิก จำนวนมำกที่สุด 89 รำยกำรคิดเป็ น 71.20
% ของคำร้องทั้งหมด ตำมด้วย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต (15
รำยกำร) 12.00% มหำวิทยลัยหอกำรค้ำไทย (9 รำยกำร) 7.21%
ตำมลำดับ

โดยคำร้องบำงรำยกำรสำมำรถ ดึงข้อมูลได้จำก Open Access หรื อ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ส่ วนกลำง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยมื เอกสำรมำกที่สุด 37 รำยกำรคิด
เป็ น 32.17% ของคำร้องทั้งหมดตำมด้วย มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ (22 สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมและรำยกำรคำร้องสำมำรถเรี ยกดูได้จำก
รำยกำร) 19.13% มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (19 รำยกำร) 16.52% Excel file ใน Google drive ที่แชร์กบั คณะทำงำนนะคะ
และ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม( 14 รำยกำร) 12.17% ตำมลำดับ
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การปร ับรูปแบบหน้าจอการใชง้ านของ EBSCOHost

(หน้าจอฐานข้อมูล) และ EDS
Q. ทำไมหน ้ำจอ EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service ถึงมีกำรเปลีย
่ นแปลง
้
้ ตภัณฑ์ EBSCO ได ้อย่ำงสมบูรณ์
Ans : เพือ
่ พัฒนำกำรใชและประสบกำรณ์
ของผู ้ใชผลิ
้
ด ้วยกำรเปลีย
่ นแปลงนี้ นี้ผู ้ใชจะสำมำรถเข
้ำถึงเนื้อหำจำก Smart phone หรือ Computer
ั่ กำรทำงำนทีเ่ หมือนกัน
laptop ได ้ในรูปแบบเดียวกันได ้ โดยมีฟังก์ชน
ั่ ต่ำงๆ มีกำรเปลีย
Q. ฟั งก์ชน
่ นแปลงหรือไม่
้ Desktop หรือ tablet กำรเปลีย
Ans : สำหรับผู ้ใชบน
่ นแปลงนัน
้ สว่ นใหญ่เกีย
่ วกับ look
and feel เท่ำนัน
้ คุณจะสงั เกตเห็นพืน
้ ทีว่ ำ่ งขนำดใหญ่ขน
ึ้
ื่ มโยงข ้อควำมขนำดใหญ่และพืน
ี ำวมำกขึน
ปุ่ มเชอ
้ ทีส
่ ข
้ ชว่ ยให ้กำร navigate ข ้อมูลง่ำย
ขึน
้ บนหน ้ำจอขนำดเล็กในขณะทีช
่ ว่ ยให ้หน ้ำจอ
เพือ
่ ให ้ดูสะอำด และดูทันสมัยมำกขึน
้
้ smart phone สำมำรถเข ้ำถึงเนื้อหำจำกโทรศพ
ั ท์มอ
สำหรับผู ้ใชบน
ื ถือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะ
ั กำรทำงำนเดียวกันกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ซงึ่ รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
และฟั งก์ชน
สร ้ำงลิงก์ถำวร
้
เรำมั่นใจว่ำกำรออกแบบใหม่นี้จะไม่เพียง แต่นำเสนอประสบกำรณ์กำรใชงำนที
ด
่ ข
ี น
ึ้ เท่ำนัน
้
แต่ยังชว่ ยให ้เรำสำมำรถรักษำควำมปลอดภัยได ้บน Platform
Q. ฉันจะต ้องเปลีย
่ น / ปรับปรุงกำรเข ้ำถึงของฉันหรือไม่?
้ ใ่ ชงำน
้
Ans : ผู ้ใชที
บน computer laptop หรือ desktop จะไม่มผ
ี ลกระทบจำกกำร
้ ่ ระบุกำรใชงำนบนมื
้
เปลีย
่ นแปลงนี้ แต่ผู ้ใชที
อถือ จะสงั เกตเห็นถึง
ควำมเปลีย
่ นแปลง
หำกท่ำนต ้องกำรข ้อมูลเพิม
่ เติม https://goo.gl/9gsy1r
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เปิ ดตัว ฐำนข ้อมูล ฟรี จำก EBSCO : EBSCO Open Dissertations™
ท่ำนจะพบกับข ้อมูลวิทยำนิพนธ์ กว่ำ 500,000 รำยกำร จำก 25
ั ้ นำของโลก พิเศษ สำหรับลูกค ้ำ EDS สำมำรถสบ
ื ค ้น ฐำนข ้อมูล
มหำวิทยำลัยชน
นี้ได ้จำก EDS platform เพียงกรองข ้อมูล content provider เป็ น
OpenDissertations คลิกเพือ
่ อ่ำนข ้อมูลเพิม
่ เติม
URL ในการเข้าใชง้ านตรงของ Open Dissertations:
Shorten URL : https://goo.gl/KrKSCg

ขอขอบคุณ คณะทางานกลุ่ม TU-THAIPUL สาหรับข้อมูลในการจัดทารายงานในครังนี
้ ้ นะคะ
คุณนฤมล พฤกษศิ ลป์

คุณปทุมทิ พย์ ลิ้ มพงศานุรกั ษ์

คุณสุภี วิ หคไพบูลย์

คุณศิ ริวรรณ ศิ ริภิรมย์

คุณกรวรรณ ดีวาจา

คุณปนัดดา บุญสิ งห์

คุณสุรีย์ ไชยถาวรกุล

คุณประทุมทิ พย์ สุขราษฎร์

คุณพนิ ดา ว่องไวยุทธ์

คุณประภัสสร สาระนาค

คุณพรรณี จิ วพุทธิ ธรรม

คุณปราณี แสงจันทร์
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