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ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ COVID-19 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

UTCC Library Updates during COVID-19 Monitoring 

http://library.utcc.ac.th/covid19 

23 มีนาคม 2563 (March 23, 2020) 

ส านักหอสมุดกลาง มีมาตรการและการด าเนินการเพื่อระวังภัย ปกป้องผู้ใช้บริการและบุคลากรทุกท่านให้รอดพ้นจากความเสี่ยง 
COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบนั ให้สอดคล้องกับมาตรการส าคญัของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการท าความสะอาดพื้นท่ี 
ด้วยอุปกรณแ์ละน า้ยาฆ่าเช้ือ Dettol ที่ปลอดภัยต่อผิวหนัง และ Alcohol ที่มี ความเข้มข้น 70% ขึ้นไป ให้มั่นใจได้ว่า หนังสือ 
อุปกรณ์ และ ครภุัณฑ์ทุกช้ินในส านักหอสมุดกลาง IDE Learning Space, และ Co-Working Space ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง   มี
การจัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการในทุกพื้นที่ ซึ่งบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง มีสุขภาพแข็งแรง และ ใส่หน้ากากอนามัย
ทุกคนเพื่อความมั่นใจแกผู่้ใช้บริการ 

ประกาศนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารสถานการณ์ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของส านัก
หอสมุดกลางแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ก าหนดการเปิด-ปิดล่าสดุ ทั้งนีส้ านกัหอสมุดกลางมีช่องทางการติดตอ่สื่อสารหลักผ่าน email 
library@utcc.ac.th และ Facebook UTCC Central Library  

ส าหรับข่าวสารและข้อมลูของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ถูกต้อง สามารถติดตามได้ที่ 
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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สถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 23 มนีาคม 2563 เป็นต้นไป 
(Current Status as of March 23, 2020) 

 

Topic Thai English 
เวลาท าการ 
(Opening Hours) 

1. พื้นที่อ่านหนังสือ อาคาร 24 ช้ัน 5-6 
2. เคาน์เตอร์บริการชั้น 7  

เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 
3. บริการ Digital Library ผ่านเว็บไซต์

ตามปกต ิ
4. บริการตามค าขอ 

4.1 email library@utcc.ac.th 
4.2 โทรศัพท์ 02-697-6262 
       

1. Reading areas: Building 24 Floors 
5-6 

2. Service Desk limits only on 
Building 24 Floor 7  
(upon request/walk-in ok) 

3. Online resources at 
http://library.utcc.ac.th 

4. On-demand service 
4.1 email us at library@utcc.ac.th 
4.2 Phone 02-697-6262 

วันก าหนดส่งคืนทรัพยากร  
(Due Dates) 

เลื่อนวันก าหนดส่งคืนทรัพยากรทุกประเภท ถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ยกเว้นกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบต่อไป  

Due dates are shifted to April 16, 2020. 

ตู้รับคืนหนังสือ  
Library Book Drop 

ตู้รับคืนหนังสือ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1, 5, 21, 24 เป็น
รูปจ าลองอาคารสญัลักษณ์  

Library book drops locate at ground floor, 
Buildings 1, 5, 21 and 24. It is the mini 
Building 24.  

ทรัพยากรออนไลน์  
Online Resources 

นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
สามารถใช้ทรัพยากรและบริการออนไลน์ได้จากทุก
ที่ทุกเครือข่ายทั่วโลก เสมือนอยู่ทีม่หาวิทยาลยัฯ ท่ี 
URL http://ezproxy.utcc.ac.th/login  
โดยใช้ UTCC ID และ Password 

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. 

ต่ออายุการยมื  
Online Renewal 

นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
สามารถต่ออายุการยืมได้ออนไลน ์ท่ี 
https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-
bin/koha/opac-user.pl# 
ใช้รหัส UTCC ID และ Password เพื่อเข้าใช้งาน 

UTCC Library users can renew checked out 
materials at this URL 
https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-
bin/koha/opac-user.pl#.  
Use your UTCC ID and password to login. 

การยืมระหว่างห้องสมดุ 
(Inter-Library Loan) 

งดให้บริการช่ัวคราว Temporarily discontinued. 
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1. บริการที่ปรึกษาค้นคว้าและวิจัย Librarian Consultations 

ส านักหอสมุดกลาง ยินดีรับค าขอบริการช่วยค้นคว้าและวิจัย หรือเตรียมเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ใช้บริการสามารถ 
email มายัง email address library@utcc.ac.th เพื่อขอรับบริการไดต้ลอด 24/7  

บรรณารักษ์ผู้เช่ียวชาญในการสืบค้น และ สนับสนุนการวิจยั ยินดีให้บริการตลอดช่วงเวลา โดยเมื่อท่านส่งข้อความมายังส านัก
หอสมุดกลาง ที่ email address library@utcc.ac.th ทีมบรรณารกัษ์จะตอบกลับภายใน  
1 วันท าการ โดยมีบริการรับนัดเพือ่ให้ค าปรึกษาทางไกลผ่าน Virtual Consultation Service ด้วย Application เช่น 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 

ส านักหอสมุดกลาง มีบริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลนไ์ดฉ้บับเต็ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารนิตยสารอเิล็กทรอนิกส์ 
หนังสือเสียงดจิิทัล วารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ส านักหอสมุดกลาง http://library.utcc.ac.th  

• Library Collections: ค้นหาหนงัสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์   
• Online Databases: ค้นหาข้อมลู บทความวารสารฉบับเตม็ จากฐานข้อมูลช่ือดังระดับโลก มากกว่า 26 ฐาน มี

บทความ หนังสือ สื่อออนไลน์ ในหลากหลายสาขาวิชา เลือกดไูด้ตาม ช่ือฐานข้อมูล A-Z หรือใสค่ าค้นที่ต้องการค้นหาได ้
• UTCC Digital Library on Application “OOKBEE”: OOKBEE เป็นฐานข้อมูลห้องสมุดดจิิทัล ประกอบด้วย

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บันเทิงและสารคดี วิชาการ หนังสือเสียง นวนิยาย หนังสืออ่านเล่น หนังสือวิชาการ มากกว่า 1 
ล้านรายการ ท้ังใหม่ล่าสุด และ ยอ้นหลังฉบับเก่า โดยติดตั้ง OOKBEE App ในอุปกรณ์พกพาได้ตามขั้นตอนที่ URL 
https://corporate.ookbee.com/utcc/activate โดยใช้ UTCC ID และ Password ส าหรับเริ่มการใช้งานและ Login 
ใช้งาน.  

• Academic Repository รวบรวม Link ช่องทางเข้าถึงคลังปัญญาของผลงานวิชาการงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย และ ต่างประเทศ 

• Thai Academic Journals รวบรวม Link ช่องทางเข้าถึงวารสารวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาของไทย  
• Subject Guides: ส านักหอสมุดกลางจัดท า Subject Guide ส าหรับผู้ใช้ที่เจาะจงเข้าถึงทรัพยากรแหล่งค้นคว้าใน 4 

สาขาวิชา ได้แก่  (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 
รวบรวมแหล่งค้นคว้า และ เครื่องมือส าหรบันักวิจัยได้เข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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ข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับเข้าใช้งาน  
นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย สามารถใช้ทรัพยากรที่มีให้บริการออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเครือข่ายทั่วโลก 
เสมือนอยู่ที่มหาวิทยาลยัฯ ท่ี URL http://ezproxy.utcc.ac.th/login โดยใช้ UTCC ID และ Password ส าหรับเข้าใช้งาน 
UTCC Library authorized users can access electronic books, magazines, audiobooks, journals, online 
databases, and more via our website at http://library.utcc.ac.th. 

• 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. บริการที่ปรึกษาค้นคว้าและวิจัย Librarian Consultations 

• ส านักหอสมุดกลาง ยินดีรับค าขอบริการช่วยค้นคว้าและวิจัย หรือเตรียมเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ผู้ใช้บริการสามารถ email มายัง email address library@utcc.ac.th เพื่อขอรับบริการไดต้ลอด 24/7 และจะ
ตอบท่านภายใน 1 วันท าการ 

• 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. 

 
 
 
 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
16 มีนาคม 2563 
UTCC Central Library 
March 16, 2020 
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