ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน (Reference Database) ประจําปงบประมาณ 2554
สนับสนุนการใหบริการโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
http://lib.vru.ac.th/menu_lib08/mlib08_db/mlib08_onlinedb02_53.html
1. ชื่อฐานขอมูล
: ABI/INFORM Complete
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลทาง ดานธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร มากกวา 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทตางๆ อีก
มากกวา 60,000 บริษัท และสามารถสืบคนบทความฉบับเต็มไดจากวารสารทั่วโลกกวา 800 รายชื่อ
เขาใชงานไดที่ : http://proquest.umi.com/login/ipauto
ชวงเวลาใหบริการ : 1 พ.ย. 53 – 31 ต.ค. 54
2.

ชื่อฐานขอมูล : ACM Digital Library
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเนื่อง จดหมาย
ขาว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทําโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหา
เอกสารประกอบดวยขอมูลที่สําคัญ เชน รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม
ใหขอมูลตั้งแตป 1985 – ปจจุบัน
เขาใชงานไดที่ : http://portal.acm.org/dl.cfm
ชวงเวลาใหบริการ : 1 พ.ย. 53 – 31 ต.ค. 54
3.

ชื่อฐานขอมูล : H.W. Wilson
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้
Applied Science & Technology , Art , Business, Education, General Science, Humanities, Library and
information Science, Social Science, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science
เขาใชงานไดที่ : http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
ชวงเวลาใหบริการ : 1 พ.ย. 53 – 31 ต.ค. 54
ชื่อฐานขอมูล : ProQuest Dissertation & Theses
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่
ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย
เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง ประกอบไปดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลานระเบียน
เขาใชงานไดที่ : http://proquest.umi.com/login/ipauto
ชวงเวลาใหบริการ : 1 พ.ย. 53 – 31 ต.ค. 54

4.

5.

ชื่อฐานขอมูล : SpringerLink – Journal
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ
ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูลป 1997 – ปจจุบัน
เขาใชงานไดที่ : http://www.springerlink.com
ชวงเวลาใหบริการ : 1 พ.ย. 53 – 31 ต.ค. 54
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6.

ชื่อฐานขอมูล : Web of Science
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอางอิงและอางถึง ที่ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป
2001-ปจจุบัน
เขาใชงานไดที่ : http://isiknowledge.com
ชวงเวลาใหบริการ : 1 พ.ย. 53 – 31 ต.ค. 54
7.

ชื่อฐานขอมูล : Academic Search Premium
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ไดแก ศึกษาศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรทั่วไป
เขาใชงานไดที่ : https://search.ebscohost.com
ชวงเวลาใหบริการ : 1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54
8.

ชื่อฐานขอมูล : Education Research Complete
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษามีเนื้อหาครอบคลุม การศึกษาทั้งในและตางประเทศ
โดยใหขอมูลวารสารทั้งหมดมากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนวารสารฉบับเต็มมากกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมสารสาร
หลัก ( Core journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ ( Books and
monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ อีกมากมาย
เขาใชงานไดที่ : https://search.ebscohost.com
ชวงเวลาใหบริการ : 1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54

9.

ชื่อฐานขอมูล : Computers & Applied Sciences Complete
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอรและ
วิทยาศาสตร ประยุกต CASS มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพโดยมืออาชีพ และแหลง
อางอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกวา 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังใหบริการขอมูลฉบับเต็มของ
วารสารอีกกวา 950 ฉบับ
เขาใชงานไดที่ : https://search.ebscohost.com
ชวงเวลาใหบริการ : 1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54
10. ชื่อฐานขอมูล : EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการจัดการ ไดแก การเงินและการบัญชีระบบ
อัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตรคอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการศึกษา การผลิต และการ
บรรจุภัณฑอิเล็กทรอนิกส บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย อุตสาหกรรมการจัดการ
ภาครัฐบาล การจัดการขอมูลขาวสารและความรูธุรกิจระหวางประเทศ การเรียนรูและการพัฒนาการบรรณารักษ
ศาสตรและสารสนเทศ วิทยาศาสตรการจัดการ การจัดการคุณภาพการตลาด วัสดุศาสตรและวิศวกรรม
การปฏิบัติการและการจัดการการขนสงสินคา การจัดองคกร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย
อสังหาริมทรัพย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เขาใชงานไดที่ : http://www.emeraldinsight.com
ชวงเวลาใหบริการ : 1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54
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11.

ชื่อฐานขอมูล : American Chemical Society Journal (ACS)
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางดานเคมีและวิทยาศาสตร ที่
เกี่ยวของโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพเปนรูปเลม วารสารอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Journals) ขอมูลที่ไดจาก
การสืบคนเปนขอมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ยอนหลังตั้งแตป 1996
เขาใชงานไดที่ : http://pubs.acs.org
ชวงเวลาใหบริการ : 1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54

12.

ชื่อฐานขอมูล : ScienceDirect
รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical and Engineering, Life Science, Health
Sciences and Humanities ยอนหลังตั้งแตป 1995
เขาใชงานไดที่ : http://www.sciencedirect.com
ชวงเวลาใหบริการ : 1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54
13 ชื่อฐานขอมูล : ฐานขอมูล Digital Collection
รายละเอียด :
เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) พรอมภาพโดยเฉพาะ
ขอมูลวิทยานิพนธ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนใหบริการ เอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวาง
หองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันกวา 70 แหง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศฉบับเต็ม
พรอมภาพที่ตองการไดทันที โดยปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน
กวา 50,000 รายการ (โครงการพัฒนาเครือขาย หองสมุดมหาวิทยาลัยไทย ( ThaiLIS )
เขาใชงานไดที่ :
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
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