
   

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูลฯ “Gale Virtual Reference Library” 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (11 สถาบนั) (RuLibNET) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

-------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 รายละเอียดนีท้ าขึน้ ณ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เลขที่ 39/1 ถ.

รัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง ส านกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 11 สถาบนั โดยผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศของแต่ละสถาบนั ซึง่ต่อไปนีเ้รียกวา่ “ผู้ รับบริการ” อีกฝ่ายหนึ่งกบั บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั เลขที่ 

8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึง่เป็นผู้จดัจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากทางส านกัพิมพ์ Gale, a Cengage Company อย่างเป็นทางการ ต่อไปนีเ้รียกวา่ “ผู้

ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 

1. ชื่อเร่ืองโครงการจดัหา 

 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมลูออนไลน์ 

(Online Database) ชื่อฐานข้อมลูฯ “Gale Virtual Reference Library” กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จ านวน 30 

สถาบนั (RuLibNET) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

2. ความเป็นมา 

 เนื่องด้วยยคุปัจจบุนั เป็นยคุทีเ่ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอนของคณาจารย์และนกัศกึษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ท าให้ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนกั และมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาให้การเรียนการสอนนัน้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ก้าวทนักบัยคุสมยั และให้ความมัน่ใจกบัอาจารย์และนกัศกึษา วา่ทรัพยากรที่ทางส านกัวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการนัน้อ้างองิตามหลกัวชิาการ และเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และประหยดัเวลา สามารถใช้



งานได้ทนัท่วงที โดยเฉพาะการให้บริการแก่ศนูย์การศกึษานอกมหาวิทยาลยั ที่อาจตัง้อยู่ห่างไกลออกไปจากมหาวิทยาลยั

วิทยาเขตหลกั ด้วยระบบฐานข้อมลูออนไลน์ จะเป็นส่วนส าคญัในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการเข้าถงึทรัพยากรได้ดี 

เพราะคณาจารย์และนกัศกึษา จะสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมๆ กนั ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัได้อยา่งง่ายดาย 

 และด้วยหลกัยทุธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อการพฒันาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 

- พ.ศ. 2579) อนัวา่ด้วยเร่ืองระบบพฒันาระบบบริหารจดัการ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัหลายๆ สถาบนั จึงมคีวามประสงค์ร่วมกนัท่ีจะจดัหา พฒันา แลกเปล่ียนทรัพยากร

ทางการศกึษา เพื่อให้มีฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database), หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่สามารถซือ้แล้วใช้งานได้

ร่วมกนั (Consortium) มีทรัพยากรในการใช้งานท่ีหลากหลาย เพือ่รองรับสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนให้มากที่สดุ โดยใช้

งบประมาณแต่ละปีในการบอกรับที่ไม่สงูจนเกินไป และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ประหยดัเวลาในการเดินทางส าหรับการยืม-คืนหนงัสือ มเีคร่ืองมือใช้งานอนัทนัสมยัในระบบ

ฐานข้อมลู และเพื่อส่งเสริมการสร้างงานวจิยัที่มคีณุภาพมากยิ่งขึน้ 

 ทัง้นีต้ามที่เห็นได้ชดัวา่มหาวิทยาลยัราชภฏัหลายแห่งในปัจจบุนั ได้เพิ่มเทคโนโลยี Google Classroom หรือ 

Cloud Storage ให้กบัผู้ใช้ผ่านทางอีเมล์แอดเดรส (Email address) ของทางมหาวิทยาลยัไปบ้างแล้ว ในส่วนของฐานข้อมลู

ออนไลน์ (Online Database) ที่ทางส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก าลงัจดัหาอยู่นี ้ก็จะเข้ามารองรับกบั

เทคโนโลยีดงักลา่วได้เป็นอย่างด ีอาทิ เช่น การน าอีเมล์แอดเดรส (Email address) ของผู้ใช้ (คณาจารย์และนกัศกึษา) มาลง

ชื่อเข้าใช้งานฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) จากภายนอกเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกทกุที่ ทกุ

เวลา ไม่ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN หรือแม้แต่การจดัเก็บเนือ้หาที่ได้ค้นคว้าจากฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ไป

ยงัระบบ Cloud ไมว่่าจะเป็นการให้บริการจากทาง Google Drive หรือ Microsoft OneDrive กต็าม 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จ านวน 30 สถาบนั โดย ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่มีหน้าที่

สนบัสนนุการเรียนการสอน และการวจิยัของมหาวิทยาลยัฯ อยา่งเป็นระบบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมีภารกิจหลกัในการ

จดัหา พฒันา ผลิต และจดัระบบการบริการส่ือสารนิเทศทกุประเภทอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ ได้พิจารณาด าเนินงานเร่ืองฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่

น าเสนอเนือ้หาในรูปแบบสญัญาณดิจิทลั ในรูปแบบฐานข้อมลู (Database) ส าหรับใช้งานในสถาบนัแต่ละแห่ง เพื่อส่งเสริม 

สนบัสนนุ และพฒันาศกัยภาพด้านการเรียนการสอน เพื่อให้คณาจารย์ นกัศกึษา นกัวิจยั ได้มแีหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

ส าหรับค้นคว้าหาความรู้ และเรียนรู้โดยตรง รวมถึงเป็นการเสริมศกัยภาพการให้บริการของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ห้องสมดุ) ด้วย โดยสรุปได้ดงันี ้



1. เพื่อจดับริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ แก่อาจารย์ นกัศกึษา นกัวจิยัและบคุลากรใน

การศกึษา ค้นคว้า และท างานวิจยั 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มี ในการส่งเสนริมและสนบัสนนุการวจิยั และการเรียน

การสอนจากภายนอกมหาวิทยาลยัได้ 

3. เพื่อลดปัญหาการเข้าถงึทรัพยากรสารสนเทศของศนูย์การศกึษาภายนอกมหาวิทยาลยั 

4. เพื่อลดการใช้งบประมาณจ านวนมากในการบอกรับแต่ละครัง้ 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดทั่วไป และข้อก าหนดทางด้านราคา 

1. คุณสมบตัิของผู้ให้บริการ 

 1.1 บริษัท/ส านกัพิมพ์ผู้ให้บริการจะต้องเป็นตวัแทนจ าหน่ายฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภท

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชื่อฐานข้อมลู “Gale Virtual Reference Library” ส าหรับประเทศไทย 

 

2. ขอบเขตงาน 

 2.1 บริษัท/ส านกัพิมพ์ผู้ให้บริการ จะต้องเสนอฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

2.1.1 บริษัท/ส านกัพมิพ์ผู้ให้บริการ จะต้องเสนอฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชื่อฐานข้อมลู “Gale Virtual Reference Library” ในรูปแบบซือ้ขาด (Perpetual) ซึง่ผู้ รับบริการ

สามารถด าเนินการคดัเลือกได้ (Pick & Choose) ในระยะเวลาทีก่ าหนด ไม่มกีารปรับปรุงเนือ้หา และให้บริการแบบออนไลน์ 

(Online Access) จาก Server ของส านกัพมิพ์ต่างประเทศโดยตรง (Foreign Host) ผ่านทางหมายเลข IP Address ของ

ผู้ รับบริการทกุสถาบนัท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

 2.1.2 ส าหรับฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชื่อฐานข้อมลู”Gale 

Virtual Reference Library” ซึง่เป็นฐานข้อมลูที่รวบรวมหนงัสือจากหลากหลายส านกัพิมพ์ชัน้น าทัว่โลก โดยมเีนือ้หาตรงกบั

บริบทหลกัสตูร 



 2.1.3 ส าหรับข้อก าหนดทางด้านราคาของฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Book) ชื่อฐานข้อมลู “Gale Virtual Reference Library” ให้เป็นไปตามท่ีทางส านกัพิมพ์ผู้ เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิก าหนดไว้ 

เนื่องจากหนงัสือที่บอกรับเป็นรูปแบบซือ้ขาด (Perpetual) ในลกัษณะที่คดัเลือกเป็นรายเล่ม (Pick & Choose) 

 2.2 บริษัท/ส านกัพมิพ์ผู้ให้บริการ จะต้องด าเนินการเปืดใช้งานฐานข้อมลูออนไลน์ ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Book) ชื่อฐานข้อมลู “Gale Virtual Reference Library” ให้กบัผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทกุสถาบนั ให้สามารถใช้งาน

ได้ หลงัจากมีข้อตกลงซือ้ขายแล้วภายใน 30 วนั 

 2.2.1 บริษัท/ส านกัพมิพ์ผู้ให้บริการจะต้องติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) 

ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชื่อฐานข้อมลู “Gale Virtual Reference Library” โดยประสานงานระหว่าง

ส านกัพิมพ์ตา่งประเทศ กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทกุสถาบนั 

 2.2.2 บริษัท/ส านกัพมิพ์ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการให้ผู้ รับบริการทกุสถาบนั ให้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมลูฯ 

(Online Database) ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชือ่ฐานข้อมลู “Gale Virtual Reference Library” ตาม

คณุลกัษณะและเงื่อนไขที่น าเสนอทกุประการ (ดรูายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของเอกสารโครงการฯ) 

 2.3 การบริการหลงัการขายของบริษัท/ส านกัพิมพ์ผู้ให้บริการ 

 2.3.1 บริษัท/ส านกัพมิพ์ผู้ให้บริการ จะต้องมีบริการค าแนะน า/ปรึกษา ประสานงาน แก้ไขปัญหา และสนบัสนนุ

ข้อมลูทางด้านเทคนิค เช่น เพิ่ม IP Address, การเข้าใช้งานไม่ได้ เป็นต้น ให้กบัผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทกุสถาบนั ให้

ใช้งานฐานข้อมลูฯ ดงักล่าวได้เป็นปกติ 

 2.3.2 บริษัท/ส านกัพมิพ์ผู้ให้บริการ จะต้องสามารถแจ้งสถิตกิารเข้าใช้งานฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) 

ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชื่อฐานข้อมลู “Gale Virtual Reference Library”  (Usage Report) ของ

ผู้ รับบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทกุสถาบนัได้ 

 

เงื่อนไขการบอกรับ 

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้หมดทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ต้องเลือกใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) รูปแบบ 

ลกัษณะและชื่อฐานข้อมลูฯ เดียวกนั ที่ทางโครงการฯ ที่มีข้อตกลงจะบอกรับร่วมกนั (ดรูายละเอียดคณุ

ลกัษณะเฉพาะของเอกสารโครงการฯ) 

2. ส านกัพิมพ์/ผู้ เสนอราคาต้องอนญุาตให้มหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้หมดทกุสถาบนัท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ใช้สิทธิในการ

เข้าถงึโปรแกรมการสืบค้น เทคโนโลยีและแหล่งข้อมลูของฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ที่บอกรับ

ดงักล่าวได้ครบถ้วยตามระยะเวลาด าเนินการตามสญัญา 



3. มีการทดสอบให้สามารถเข้าใช้งานได้ครบถ้วน 

4. ฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ท่ีให้ใช้ในโครงการฯ ต้องมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 

5. ส านกัพิมพ์/ผู้ เสนอราคาจะต้องรับประกนัการเข้าใช้ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 

6. ส านกัพิมพ์/ผู้ เสนอราคาและผู้อนญุาตให้ใช้สิทธิ รับรองและยืนยนัว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่ผู้ เดียวโดยสมบรูณ์ 

ปราศจากภาระผกูพนัใดๆ และมอี านาจในการอนญุาตให้มหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้หมดทกุสถาบนัฯ ท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ ใช้สิทธิในฐานข้อมลูฯ หรือส่ิงอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัฐานข้อมลูฯ ตามสญัญานีโ้ดยชอบด้วยกฎหมาย 

7. กรอบระยะเวลาด าเนินการของโครงการฯ เป็นแบบปีต่อปี โดยเร่ิมตัง้แต่ 2562 (ปีงบประมาณ) เป็นต้นไป 

8. ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาโครงการแต่ละปี ก าหนดให้ทกุสถาบนัฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ควรมีการปรึกษาหรือประชมุ

เพื่อก าหนดแนวทางของโครงการฯ ว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

9. กรอบเวลาการบอกรับ/คดัเลือกหนงัสือ จะด าเนินการเพียงแคค่รัง้เดียว ชว่งระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ของทกุปี 

10. การท าเอกสารเบิกจา่ย/ช าระคา่บริการหนงัสือหรือเนือ้หา (Content) ของฐานข้อมลูฯ นัน้ ให้เป็นไปตามนโยบายการ

ใช้งบประมาณของแต่ละสถาบนัฯ โดยมีกรอบระยะเวลาไมเ่กิน 2 เดือนหลงัจากมกีารตกลงบอกรับและเข้าใช้งาน

ฐานข้อมลูฯ ได้แล้ว 

11. งบประมาณต่อสถาบนัฯ ทีใ่ช้บอกรับต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการของโครงการฯ ในแบบปีตอ่ปี ตาม

รายละเอียดดงันี ้
- ใช้งบประมาณบอกรับ 85,000.00 บาทต่อสถาบนั ต่อครัง้ ต่อปี เม่ือมีจ านวนสถาบนัมากกว่า 10 สถาบนัขึน้ไป 

- ใช้งบประมาณบอกรับ 80,000.00 บาทต่อสถาบนั ต่อครัง้ ต่อปี เม่ือมีจ านวนสถาบนัมากกว่า 20 สถาบนัขึน้ไป 

- ใช้งบประมาณบอกรับ 70,000.00 บาทต่อสถาบนั ต่อครัง้ ต่อปี เม่ือมีจ านวนสถาบนัมากกว่า 30 สถาบนัขึน้ไป 

12. ทกุสถาบนัท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถได้รับการใช้งานรายการหนงัสือที่ผลิตขึน้โดยส านกัพิมพ์ Gale เอง ซึง่มี

จ านวนกวา่ 1,689 รายการ (ณ ปัจจบุนั อาจมกีารปรับเปล่ียนจ านวนตามชว่งเวลา) เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมกบั

ได้รับการใช้งานฐานข้อมลูวารสารออนไลน์ (e-Journal) เฉพาะด้าน/สาขา ซึง่จ านวนฐานข้อมลูที่ใช้งานได้จะขึน้อยู่

กบัจ านวนของสถาบนัท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ดงันี ้
- สามารถใช้งานฐานข้อมลูวารสารออนไลน์ได้ 2 ฐาน เม่ือมีจ านวนสถาบนัมากกว่า 10 สถาบนัขึน้ไป 

- สามารถใช้งานฐานข้อมลูวารสารออนไลน์ได้ 4 ฐาน เม่ือมีจ านวนสถาบนัมากกว่า 20 สถาบนัขึน้ไป 

- สามารถใช้งานฐานข้อมลูวารสารออนไลน์ได้ 6 ฐาน เม่ือมีจ านวนสถาบนัมากกว่า 30 สถาบนัขึน้ไป 

 

โดยมีรายการฐานวารสารออนไลน์เฉพาะด้าน/สาขาให้สถาบนัแตล่ะแห่งได้คดัเลือกใช้งาน ซึง่แต่ละแห่งไม่

จ าเป็นต้องคดัเลือกเหมือนกนั เพือ่ให้มีความเหมาะสมตามคณะของแต่ละสถาบนั ดงันี ้
-  Agriculture Collection 

-  Business Economics & Theory Collection 

- Communication & Mass Media Collection 

- Computer Database 

- Culinary Arts Collection 



- Criminal Justice Collection 

- Educator's Reference Complete 

- Environmental Studies and Policy Collection 

- Fine Arts & Music Collection 

- General Science Collection 

- Information Science and Library Issues 

- Religion & Philosophy Collection 

- Sports Medicine and Physical Therapy Collection 

- Hospitality, Tourism & Leisure Collection 

- World History Collection 

 

13. จ านวนสถาบนัท่ีอยูใ่นโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน ?? สถาบนั 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

- การพิจารณาบอกรับ/คดัเลือกรายการหนงัสือ/ท าเอกสารระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

- เร่ิมต้นใช้งานฐานข้อมลูฯ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 

ระยะเวลาส่งมอบของ 

- ภายใน 30 วนั นบัถดัจากลงนามในสญัญาซือ้ขาย 

 

 

-------------------------------- 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ประกอบการพิจารณาบอกรับ/จัดซือ้และอนุญาตใช้สิทธิฐานข้อมูลออนไลน์ 

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (14 สถาบนั) (RuLibNET) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ขอบเขตงาน 

เป็นฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และอื่นๆ ที่มีเนือ้หา

ครอบคลมุหลกัสตูรที่มหาวิทยาลยัราชภฏัที่อยู่ในโครงการฯ ได้ด าเนินการเปิดสอน จากส านกัพมิพ์ที่มีชื่อเสียง และได้รับการ

ยอมรับในระดบันานาชาติ การใช้งานหนงัสือสามารถอา่นหนงัสือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ ได้ โดยประกอบด้วย

รายการต่อไปนี ้

 

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

1. ชื่อฐานข้อมลูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ “Gale Virtual Reference Library” แบบซือ้สิทธิในการเข้าใช้ตลอดไป หรือซือ้ขาด 

(Perpetual) สามารถเลือกหนงัสือรายเล่ม (Pick & Choose) คณะสาขาวิชา คละส านกัพิมพ์ได้ โดย 

 1.1 มีจ านวนครัง้ในการสัง่ซือ้ต่อปี อย่างน้อย 1 ครัง้ ด้วยยอดช าระไม่ต ่ากว่า 85,000 บาท ต่อสถาบนั 

 1.2 คณุลกัษณะทัว่ไป 

  1.2.1 บริษัทฯ /ส านกัพิมพ์ผู้ให้บริการต้องได้รับการแต่งตัง้จากทางตวัแทนจ าหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าใน

ประเทศไทยแต่ผู้ เดียว 

  1.2.2 มีศนูย์บริการและสนบัสนนุทางด้านเทคนคิที่บริษัท บุ๊คโปรโมชัน่แอนด์เซอร์วิส จ ากดั (ในเครือของ 
iGroup (Thailand)) 

 1.3 รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะฐานข้อมลูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) “Gale Virtual Reference 

Library” (Pick & Choose) 

  1.3.1 เป็นฐานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เนือ้หา

ระหว่างปี 19XX-ปัจจบุนั ให้คดัเลือก 

  1.3.2 มีเนือ้หาครอบคลมุสาขาวชิาหลกั อาทิ Arts, Business, Education, Environment, History, 

Law, Medicine, Religion, Science, Social Science, Technology, Travel, & More เป็นต้น 



  1.3.3. จากส านกัพิมพ์ชัน้น า เช่น ABC-CLIO, ABDO Publishing, Beacham Publishing, Berkshire 

Publishing, Brill Academic, Britannica Digital Learning, Cambridge University Press, Cengage Learning Asia, 

Columbia University Press, Elsevier, Euromonitor, Hong Kong University Press, IGI Global, Imperial College 

Press, John Harper Publishing, K.G. Saur, Lippincott Williams & Wilkins, Marshall Cavendish, National 

Science Teachers Association, Oxford University Press, Princeton University Press, ProQuest, Rourke 

Publishing, Sage, Salem Press, Shanghai Century Publishing, Springer, Taylor & Francis, Wiley, World 

Scientific, Yorkin Publications เป็นต้น 

  1.3.4 เป็นแบบซือ้สิทธิในการเข้าใช้ตลอดไปหรือซือ้ขาด (Perpetual) 

  1.3.5 เงื่อนไขการบอกรับ/คดัเลือกหนงัสือหรือเนือ้หา (Content) คือ 

   1.) สถาบนัฯ ที่อยู่ในโครงการฯ ต้องคดัเลือกรายการหนงัสือจาก Title List ที่ส านกัพิมพ์ส่งให้ตาม

จ านวนงบประมาณที่โครงการฯ ก าหนดไว้ร่วมกนัในปี 2561 (ราคาหนงัสือขึน้อยูก่บัหนงัสือเล่มนัน้ๆ) 

   2.) หากรายการหนงัสือหรือเนือ้หา (Content) ที่ผลิตขึน้โดยทางส านกัพิมพ์ Gale เอง ได้รับการ

คดัเลือกสัง่ซือ้ กจ็ะได้รับการแชร์การใช้งานของหนงัสือเล่มนัน้ๆ ไปยงัผู้ รับบริการทกุสถาบนัท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบภาค ี

(Consortium)  แต่หากรายการหนงัสือที่ผลิตขึน้โดยส านกัพิมพ์อื่นๆ (3d Party) ได้รับการคดัเลือกสัง่ซือ้ กจ็ะเป็นสิทธิของ

สถาบนัท่ีเป็นผู้คดัเลือกเทา่นัน้ 

   3.) หลงัจากที่ได้รายการหนงัสือจากทกุสถาบนัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งให้ส านกัพิมพ์ตรวจทาน 

และด าเนินการ Set Up ให้ทกุสถาบนัฯ ได้เข้าใช้งานตามเวลาทีก่ าหนด 

  1.3.6 มีการเข้าถึงข้อมลูเป็นแบบ Foreign Host จากเซอร์เวอร์ตา่งประเทศ 

  1.3.7 ไม่จ ากดัจ านวนผู้ใช้ (Multi-User) ควบคมุด้วย IP Address และสามารถใช้งาน Remote 

Access นอกเครือข่ายสถาบนัได้ หากสถาบนันัน้ๆ ใช้งานอีเมล์ (Email) ของมหาวิทยาลยัผ่านทางบริษัท Google หรือ 
Microsoft 

  1.3.8 มีการแสดงผลเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) และในรูปแบบ PDF 

  1.3.9 สามารถท าไฮไลท์สี (Highlight) ลงในเนือ้หาได้อยา่งอิสระ 

  1.3.10 สามารถจดัพิมพ์ (Print), ดาวน์โหลด (Download), และจดัส่งเนือ้หาผ่านทางอีเมล์ (Email) ได้ 

  1.3.11 สามารถเชื่อมต่อกบับญัชีผู้ใช้ Google หรือ Microsoft เพื่อท าการดาวน์โหลด (Download) 

เนือ้หาไปเก็บไว้ยงัแหล่งข้อมลูส ารองของทาง GoogleDrive หรือ Microsoft One Drive ได้ 

  1.3.12 สามารถอา่นออกเสียงเนือ้หาให้ผู้ใช้งานฟังได้ผ่านระบบ ReadSpeaker และยงัสามารถดาวน์

โหลดไฟล์เสียงที่อ่านเป็นไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 ได้ 



  1.3.13 มีตวัช่วยสร้างบรรณานกุรมอตัโนมตัิ (Citation Tools) 

  1.3.14 มีตวัช่วยในการแปลภาษา (Translation) กวา่ 30 ภาษา รวมทัง้ภาษาไทย 

  1.3.15 มีรูปแบบการสืบค้นทัง้ในรูปแบบ (Basic Search) และรูปแบบขัน้สงู (Advance Search) 

  1.3.16 มีข้อมลู MARC Record ส าหรับโปรแกรมห้องสมดุอตัโนมตัิให้ 

  1.3.17 มีรายการสถิตกิารเข้าใช้งาน (Usage Report) ให้ 

  1.3.18 การเข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้ได้โดยทนัที ไม่จ าเป็นต้องมีการยืม-คืน แต่อย่างใด 

  1.3.19 รองรับการเปิดใช้งานเมนฐูานข้อมลูออนไลน์ (Online Database) ในรูปแบบภาษาไทย 

 

------------------------------------------------------------- 
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