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ช่ือ-นามสกุล  :  น.ส.ธนภร  พ่ึงพาพงศ์ ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ฝ่ายห้องสมุดองครักษ์ ส านักหอสมุดกลาง 
ช่ือ-นามสกุล : น.ส.กัญญดา งึมกระโทก ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดกลาง 
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สถานท่ีจัด ห้องประชุม 1-2 ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
หน่วยงานผู้จัด ส านักพิมพ์ Cambridge University Press 
ค่าใช้จ่าย   ไมม่ ี              มี  จ านวน ………………  บาท   

 เบิกจ่ายจากงบประมาณ   แผน่ดิน    เงินรายได้     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
ใบเกียรติบตัร/
วุฒิบัตร 

 ได้รับ            ไม่ได้รับ เนื่องจาก................................................................................              
 ไม่ม ี

สรุปสาระส าคัญ 
     Cambridge University Press เป็นส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงในด้านการจัดพิมพ์ต ารามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจ
จากห้องสมุดในประเทศไทยตลอดมา จนก้าวเข้าสู่การให้บริการหนังสือ ต ารา และวารสาร ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจบุนั 
ซึ่ง Platform ที่เคมบริดจ์น าเสนอในครั้งนี้ คือ Cambridge EBA – Evidence Based Acquisition คือการบอกรับเป็นรายปี ตาม
ราคาที่ส านักพิมพ์ก าหนด ซึ่งจะพิจารณาจากจ านวนนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ / สาขาวิชาที่ต้องการใช้งาน / ระยะเวลาที่ต้องการ
เข้าใช้ โดยห้องสมุดจะสามารถใช้หนังสือในคอลเลคช่ันท่ีส านักพิมพ์เปิดให้ใช้งานได้แบบ Full Access และเมื่อครบระยะเวลาบอกรับ 
ห้องสมุดสามารถเลือกเฉพาะหนังสือเล่มที่ต้องการหรือหนังสือที่มีสถิติการใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็น Collection ของห้องสมุดได้ ใน
วงเงินท่ีจ่ายไว้แล้ว 
     ในการสัมมนาครั้งนี้ มีห้องสมุด 2 แห่งที่ก าลังใช้งาน Cambridge EBA ได้แก่ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ National University of Singapore โดยบรรณารักษ์ของแต่ละห้องสมุดน าเสนอรูปแบบวิธีการใช้งาน ข้อดี และข้อจ ากัด 
เพื่อให้สถาบันที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เพื่อพิจารณาหรือตัดสินใจได้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อมูลได้ ดังนี้ 
 
     Cambridge EBA model ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ทั้ง ประวัติศาสตร์ 
มานุษยวิทยา โบราณคดี การละคร ภาษาศาสตร์ ดนตรี ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา การศึกษา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเมืองและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมถึงแพทยศาสตร์ โดยสามารถเลือกได้ว่า จะบอกรับในแบบปีปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี (เข้าใช้
หนังสือได้ประมาณ 4,000 ช่ือเรื่อง) หรือจะบอกรับแบบปีปัจจุบันและ Archives ที่ย้อนหลังถึงปี ค.ศ.1990 (เข้าใช้หนังสือได้ประมาณ 
30,000 ช่ือเรื่อง) 
 
 
 



 

Step 1 : Decision
- เลือกรูปแบบการบอกรับ (Full, HSS, STM, 

Subject)
- เลือกระยะเวลาการบอกรับ (6 เดือน, 1 ปี, 

มากกว่า 1 ปี)

Step 2 : Detail and Payment
- แจ้ง IP range
- ผู้ประสานงาน

- เลือกรูปแบบการช าระเงิน

Step 3 : Metadata
- สนพ.ให้ MARC record ตามแพคเกจเริ่มต้น
- จากนั้นจะให้ MARC ของหนังสือใหม่ที่มีการ

อัพเดททุกเดือน

Step 4 : Usage and Content Updates

- สนพ.จะส่งสถิติการใช้งานให้ทุก 3 เดือน โดยเป็นสถิติตาม
ราย Chapter ที่มีการใช้งานหรือดาวน์โหลด

- มีหนังสือใหม่เพิ่มเติมทุกสัปดาห์ ซึ่งสามารถเข้าใช้ได้ทันทีที่
สนพ.อัพเดท

Step 5 : Providing Support

- มี Resources ส าหรับประชาสัมพันธ์ 
เช่น โปสเตอร์ ภาพหน้าจอ Desktop 

แบนเนอร์ของ Twitter และ Facebook

- มีทีม Suport ช่วยตอบค าถามและ
แก้ปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งปัญหาการ

ใช้งานและปัญหาเชิงเทคนิค

Step 6 : At the End of EBA

- เมื่อสิ้นสุดการบอกรับ ห้องสมุดจะได้รับสถิติและการ
วิเคราะห์การใช้งาน เพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกหนังสือเลม่ใด

เก็บเป็นสมบัติของห้องสมุด ตามยอดเงินท่ีจ่ายไว้ 

- นอกจากน้ันยังมีข้อมูลความต้องการของอาจารย์ แนวโน้ม
ของสาขาวิชาในอนาคต หรือสาขาวิชาเฉพาะทางส าหรับ

สถาบัน 

Step 7 : Perpetual Access and Next Steps

- แม้จะหมดสัญญาการบอกรบั สนพ.ยังดูแลเรื่อง Metadata ให้เหมือนเดิม

- สามารถลบรายการ MARC ทั้งหมด และให้สนพ.ส่งให้เฉพาะรายการที่มีสทิธิ
เข้าใข้งาน 



ข้อดีของการบอกรับแบบ EBA 
1. สามารถเข้าถึงหนังสือไดม้ากกว่าการบอกรับหรือจัดซื้อแบบช่ือเดี่ยว หรือแบบ Subject collection 
2. สามารถเข้าถึงปีพิมพ์ย้อนหลัง และปีพิมพ์ฉบับใหมไ่ด้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบอกรับ) 
***จากข้อ 1-2 หากจัดซื้อแบบช่ือเดี่ยว หรือแบบ Subject Collection เพื่อให้เข้าใช้ได้ครบทุกช่ือ จะต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก*** 
3. สามารถควบคมุงบประมาณการบอกรับแตล่ะปไีด ้
4. สามารถเลือกเก็บหนงัสือหลังจากหมดสัญญา ตามสถิติการใช้งานได้ กล่าวคือห้องสมุดจะมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการจัดซื้อ 
5. ประหยัดเวลาการท างานของบรรณารักษ์ 
6. ห้องสมุดสามารถพิจารณาไมซ่ือ้ฉบับพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยดัพืน้ท่ีการจัดเก็บ ประหยดัเวลาและแรงงานในการจัดช้ันหนังสือ 
 
ข้อจ ากัดของการบอกรับแบบ EBA 
1. หนังสืออาจจะไมม่ีการใช้งานทุกช่ือเรื่อง 
2. หากไม่บอกรับต่อ รายช่ือท่ีไมไ่ด้จัดซื้อ จะเข้าใช้ไม่ได้อีก 
3. เมื่อหมดสัญญา ส านักพิมพ์ให้เลือกเก็บหนังสือท่ีต้องการตามวงเงินที่จ่ายไป ส่วนมากจะไม่ได้รับสว่นลด ส านักพิมพ์จะคิดราคาตาม 
Price List 
4. สถิติการใช้ที่ไดร้ับ ไม่ใช่สถติิต่อ Title แต่เป็นสถติิการดาวน์โหลดต่อ Chapter หนังสือท่ีมีจ านวนการดาวน์โหลดมาก อาจไม่ได้
หมายความว่ามีการใช้หนังสือช่ือน้ีมาก หากหนังสือเล่มนั้นมีจ านวน Chapter เยอะ 
5. การเข้าใช้หนังสือ จะเป็นไปตามเง่ือนไขว่าสามารถเข้าใช้หนังสือประเภทใดไดบ้้าง ซึ่งทรัพยากรบางประเภทไม่รวมอยู่ใน EBA เช่น 
e-Textbook, Reference, Handbook เป็นต้น 
6. การโหลด MARC เข้าในฐานข้อมูลของห้องสมุด หากโหลดทั้ง package ต้องมีการบริหารจดัการข้อมูลให้ถูกต้อง เช่นเดียวกับการ
น าข้อมูลเข้า Single Search 
7. หากส านักพิมพ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขาย อาจท าให้ content ที่เคยเข้าใช้ได้ ไม่สามารถเขา้ใช้ได้อีก หรือห้องสมุดไมส่ามารถ
บอกรับต่อได้ เพราะไมม่ีงบประมาณเพียงพอ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
          การเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาในครั้งนี้ ช่วยให้ห้องสมุดได้เห็นรูปแบบการบอกรบัทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ซึ่ง
ไม่เคยด าเนินการมาก่อน ช่วยให้สามารถตดัสินใจและวางแผนการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในปีต่อไปได้ นอกจากน้ี 
การไดร้ับฟังข้อมูลจากห้องสมุดทีม่ีการใช้งานจริง ช่วยให้ได้รับข้อมลูในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 
ภายในวันที่ 

  
  

 




