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ขอมูลขาวสารในสถานการณ COVID-19
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
UTCC Library Updates during COVID-19 Monitoring
http://library.utcc.ac.th/covid19
30 มีนาคม 2563 (March 30, 2020)

สํานักหอสมุดกลาง มีมาตรการและการดําเนินการเพื่อระวังภัย ปกปองผูใชบริการและบุคลากรทุกทานใหรอดพน
จากความเสี่ยง COVID-19 ในสถานการณปจจุบัน ใหสอดคลองกับมาตรการสําคัญของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
โดยการทําความสะอาดพื้นที่ ดวยอุปกรณและน้ํายาฆาเชื้อ Dettol ที่ปลอดภัยตอผิวหนัง และ Alcohol ทีม่ ี
ความเขมขน 70% ขึ้นไป ใหมั่นใจไดวา หนังสือ อุปกรณ และ ครุภัณฑทุกชิ้นในสํานักหอสมุดกลาง IDE Learning
Space, และ Co-Working Space ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง มีการจัดหาแอลกอฮอลเจลลางมือบริการในทุก
พื้นที่ บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง มีสุขภาพแข็งแรง และ ใสหนากากอนามัยทุกคนเพื่อความมั่นใจแก
ผูใชบริการตลอดมา
ประกาศนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารสถานการณความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงการ
ใหบริการของสํานักหอสมุดกลางแกผูใชบริการ เชน กําหนดการเปด-ปดลาสุด ทั้งนี้สํานักหอสมุดกลางมีชองทาง
การติดตอสื่อสารหลักผาน email library@utcc.ac.th และ Facebook UTCC Central Library
สําหรับขาวสารและขอมูลของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ถูกตอง สามารถติดตามไดที่
https://www.utcc.ac.th/highlights/covid-19/
On this webpage, UTCC Library updates its opening hours and services in order to ensure users
safety while providing access to the library resources. In addition, please follow this link
http://www.utcc.ac.th/covid19 for UTCC updates. Library hours may change as we monitor the
COVID-19 situation. Please check back with us and UTCC website for up-to-date information.
Updates will also be posted on Facebook (https://www.facebook.com/utcclibrary/)
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สถานการณปจจุบัน วันที่ 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป
(Current Status as of March 30, 2020)
Topic
บริการและทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด
(Library Service and
Resource)

1.
2.
3.

4.

วันกําหนดสงคืนทรัพยากร
(Due Dates)
ตูรับคืนหนังสือ
Library Book Drop

Thai
ปดบริการทุกพื้นที่
บริการ Digital Library ผานเว็บไซต ตาม
ปกติ http://library.utcc.ac.th
ฐานขอมูลออนไลน นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สามา
รถใชทรัพยากรและบริการออนไลน
ไดจากทุกที่ทุกเครือขายทั่วโลก เสมือนอย ู
ที่มหาวิทยาลัยฯ ที่ URL
http://ezproxy.utcc.ac.th/login โดย
ใช UTCC ID และ Password
บริการสืบคนขอมูลออนไลน ตามคําขอ
ผานชองทาง email library@utcc.ac.th

เลื่อนวันกําหนดสงคืนทรัพยากรทุกประเภท ถึง
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ยกเวนกรณีมี
การเปลี่ยนแปลง จะประกาศใหทราบตอไป
ตูรับคืนหนังสือ ตั้งอยู ณ อาคาร 1, 5, 21, 24
เปนรูปจําลองอาคารสัญลักษณ

ทรัพยากรออนไลน
Online Resources

นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย สามารถใชทรัพยากรและบริการออนไลน
ไดจากทุกที่ทุกเครือขายทั่วโลก เสมือนอยูที่
มหาวิทยาลัยฯ ที่ URL
http://ezproxy.utcc.ac.th/login
โดยใช UTCC ID และ Password

ตออายุการยืม
Online Renewal

นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย สามารถตออายุการยืมไดออนไลน ที่
https://searchlib.utcc.ac.th/cgibin/koha/opac-user.pl#
ใชรหัส UTCC ID และ Password เพื่อเขาใช
งดใหบริการชั่วคราว

การยืมระหวางหองสมุด
(Inter-Library Loan)

1.
2.
3.

4.

English
Reading areas: Closed
Online resources at
http://library.utcc.ac.th.
UTCC Library users can access
materials and subscribed databases
from anywhere via any network.
Simply use your UTCC ID and
password to login at this URL
http://ezproxy.utcc.ac.th/login.
Library online research assistance is
available at email address
library@utcc.ac.th

Due dates are shifted to JULY 1, 2020.
Library book drops locate at ground floor,
Buildings 1, 5, 21 and 24. It is the mini
Building 24.
UTCC Library users can access materials
and subscribed databases from anywhere
via any network. Simply use your UTCC ID
and password to login at this URL
http://ezproxy.utcc.ac.th/login.
Use your UTCC email and password to
activate and login.
UTCC Library users can renew checked
out materials at this URL
https://searchlib.utcc.ac.th/cgibin/koha/opac-user.pl#.
Use your UTCC ID and password to login.
Temporarily discontinued.
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1. บริการที่ปรึกษาคนควาและวิจัย Librarian Consultations
สํานักหอสมุดกลาง ยินดีรับคําขอบริการชวยคนควาและวิจัย หรือเตรียมเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผูใชบริการสามารถ
email มายัง email address library@utcc.ac.th เพื่อขอรับบริการไดตลอด 24/7
บรรณารักษผูเชี่ยวชาญในการสืบคน และ สนับสนุนการวิจัย ยินดีใหบริการตลอดชวงเวลา โดยเมื่อทานสงขอความมายังสํานัก
หอสมุดกลาง ที่ email address library@utcc.ac.th ทีมบรรณารักษจะตอบกลับภายใน
1 วันทําการ โดยมีบริการรับนัดเพื่อใหคําปรึกษาทางไกลผาน Virtual Consultation Service ดวย Application เชน Zoom
UTCC Library welcomes inquiries and questions from the users via email 24/7 at the email address
library@utcc.ac.th.
UTCC librarians with expertise in research resources are available for remote consultations via email at
library@utcc.ac.th and a Virtual Consultation Service through a web-conferencing tool such as Zoom Cloud
Meeting is available upon requested/scheduled.
2. Online Collections and Materials
สํานักหอสมุดกลาง มีบริการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลนไดฉบับเต็ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารนิตยสารอิเล็กทรอนิกส
หนังสือเสียงดิจิทัล วารสารและฐานขอมูลออนไลน ผานทางเว็บไซต สํานักหอสมุดกลาง http://library.utcc.ac.th
•
•
•

•
•
•

Library Collections: คนหาหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลออนไลน
Online Databases: คนหาขอมูล บทความวารสารฉบับเต็ม จากฐานขอมูลชื่อดังระดับโลก มากกวา 26 ฐาน มี
บทความ หนังสือ สื่อออนไลน ในหลากหลายสาขาวิชา เลือกดูไดตาม ชื่อฐานขอมูล A-Z หรือใสคําคนที่ตองการคนหาได
UTCC Digital Library on Application “OOKBEE”: OOKBEE เปนฐานขอมูลหองสมุดดิจิทัล ประกอบดวย
หนังสือพิมพ นิตยสาร บันเทิงและสารคดี วิชาการ หนังสือเสียง นวนิยาย หนังสืออานเลน หนังสือวิชาการ มากกวา
1 ลานรายการ ทั้งใหมลาสุด และ ยอนหลังฉบับเกา โดยติดตั้ง OOKBEE App ในอุปกรณพกพาไดตามขั้นตอนที่ URL
https://corporate.ookbee.com/utcc/activate โดยใช UTCC ID และ Password สําหรับเริ่มการใชงานและ Login
ใชงาน.
Academic Repository รวบรวม Link ชองทางเขาถึงคลังปญญาของผลงานวิชาการงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย และ ตางประเทศ
Thai Academic Journals รวบรวม Link ชองทางเขาถึงวารสารวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาของไทย
Subject Guides: สํานักหอสมุดกลางจัดทํา Subject Guide สําหรับผูใชที่เจาะจงเขาถึงทรัพยากรแหลงคนควาใน 4
สาขาวิชา ไดแก (1) Business, Accounting, Economics (2) Humanities and Applied Arts, Communication
Arts, Tourism and Service (3) Sciences, Technology, and Engineering, and (4) Law and Legal Studies
รวบรวมแหลงคนควา และ เครื่องมือสําหรับนักวิจัยไดเขาถึงอยางสะดวกและรวดเร็ว

ขอกําหนดเบื้องตนสําหรับเขาใชงาน
นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สามารถใชทรัพยากรที่มีใหบริการออนไลนไดจากทุกที่ทุกเครือขายทั่วโลก
เสมือนอยูที่มหาวิทยาลัยฯ ที่ URL http://ezproxy.utcc.ac.th/login โดยใช UTCC ID และ Password สําหรับเขาใชงาน
UTCC Library authorized users can access electronic books, magazines, audiobooks, journals, online
databases, and more via our website at http://library.utcc.ac.th.
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•
•
•

•
•
•

Library Collections: Online library catalog with books, ebooks, and online databases.
Online Databases: UTCC library subscribes to 26 world-class online databases of scholarly articles,
books, media, and more for all disciplines, and almost all of them are available online in full-text.
UTCC Digital Library on Application “OOKBEE”: OOKBEE a special collection containing millions of
magazines, newspapers, audiobooks, Disney Collections. These are available on your mobile device
by following the set up instructions at this URL https://corporate.ookbee.com/utcc/activate. Use your
UTCC email and password to activate and login.
Academic Repository: A directory of institutional repositories of Thai and world universities.
Thai Academic Journals: A directory of academic journals and peer-review journals published by
Thai universities.
Subject Guides: Subject Guides are available in four major areas – (1) Business, Accounting,
Economics (2) Humanities and Applied Arts, Communication Arts, Tourism and Service (3) Sciences,
Technology, and Engineering, and (4) Law and Legal Studies. The subject guides bring together a list
of resources and information on a specific discipline related to these four areas.

Login Requirement:
•

UTCC Library users can access materials and subscribed databases from anywhere via any network.
Simply use your UTCC ID and password to login at this URL http://ezproxy.utcc.ac.th/login. Use your
UTCC email and password to login.

3. บริการที่ปรึกษาคนควาและวิจัย Librarian Consultations
• สํานักหอสมุดกลาง ยินดีรับคําขอบริการชวยคนควาและวิจัย หรือเตรียมเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ผูใชบริการสามารถ email มายัง email address library@utcc.ac.th เพื่อขอรับบริการไดตลอด 24/7 และจะ
ตอบทานภายใน 1 วันทําการ
• UTCC Library welcomes inquiries and questions from the users via email 24/7 at the email
address library@utcc.ac.th. We will respond to your request within 1 business days.

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
22 มีนาคม 2563
UTCC Central Library
March 22, 2020

