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ฐานข้ อมูลงานวิจัย

 ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ สกอ. (e-Database)
ฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ของบริษทั UMI ซึ่งประกอบด้ วยฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ทุกสาขาวิชา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี
ฐานข้ อมูลบรรณานุกรม ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1861 ฐานข้ อมูลสาระสั งเขป ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1981 และมีข้อมูลเพิม่ เติมอีก 24 หน้ า ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 ถึง
ปัจจุบัน นอกจากนั้นยังสามารถสั่ งซื้ อฉบับเต็มเล่ มที่ต้องการได้ ด้วย
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ProQuest
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ABI Inform ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลด้านธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี
คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 ชื่อเรื่ อง รวมถึงสารสนเทศของบริ ษทั ต่างๆอีกมากกว่า 60,000 บริ ษทั สามารถสื บค้นบทความฉบับเต็มได้จาก
ProQuest วารสารทัว่ โลกกว่า 800 รายชื่อ
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H.W. Wilson

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั H.W. Wilson Company ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชา
อื่นๆ เช่น เคมี ชีวะ ฟิ สิ กส์ ดาราศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการ เป็ นต้น ให้ขอ้ มูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับ
เต็ม (โดยฐานข้อมูลส่ วนใหญ่ให้เอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1995 – ปัจจุบนั )

ACM

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ Association for Computing Machinery (ACM) ครอบคลุม
สารสนเทศจากบทความวารสาร นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและข่าวสาร ให้ขอ้ มูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ ปี 1974 – ปัจจุบนั
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Science
Direct
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ISI Web of Science

7

Springer
Link

ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ บริการสื บค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการแพทย์ จานวนกว่า 1,800 ชื่ อ ของสานักพิมพ์ Elsevier Science,
Academic Press และสานักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current
Opinion) จานวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้ าใช้ บทความฉบับเต็มได้ เกือบทุกชื่ อ
เรียกใช้ full-text ย้ อนหลังได้ ต้งั แต่ ปี 1995-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science
Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่นอ้ ย
กว่า 8,500 ชื่อ (Titles) มีขอ้ มูลไม่นอ้ ยกว่า 1.1 ล้านระเบียน (Records) แสดงผลในรู ป
text, html
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบอกรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เดิมคือ Kluwer e-Book เป็ นทั้งฐานข้อมูลทั้งหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ สามารถ
สื บค้นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ชื่อเรื่ อง และฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสื บค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,700 ชื่อเรื่ อง
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ขอ้ มูลทั้งเนื้อหาเต็มและสาระสังเขปอยูใ่ นรู ปไฟล์ pdf
สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้
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ฐานข้ อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก ไม่ ว่าจะเป็ น
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา ประวัตศิ าสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศ
Academic Search Elite
ศาสตร์ การแสดง ดนตรี และอื่นๆ โดยรวบรวมวารสารไว้มากกว่า 3,500 ชื่ อเรื่ อง ซึ่งมี
มากกว่า 2,070 ชื่ อเรื่ องที่เป็ นวารสารฉบับเต็ม อีกทั้งยังสามารถสื บค้ นข้ อมูลย้ อนหลัง
ได้ ต้งั แต่ ปี ค.ศ.1985
ฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา ศึกษาศาสตร์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ โดยให้ขอ้ มูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่ อง เป็ นวารสารฉบับ
Education Research เต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่ อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาล
Complete
ไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และ
งานวิจยั เฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย

3

