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                                                                                               โดย บัวระภา กลยนีย 

       การบอกรับสมาชิกฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคนประจําปงบประมาณ 2562 

ปงบประมาณ 2562 สกอ. บอกรับฐานขอมูลท้ังหมด 11 ฐาน ไดแก 

1. ACM Digital Library : เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเนื่อง

จดหมายขาว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ท่ีจัดทําโดย ACM (Association for Computing Machinery) 

ซ่ึงเนื้อหาเอกสารประกอบดวยขอมูลท่ีสําคัญ เชน รายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ

บทความฉบับเต็ม ใหขอมูลตั้งแตป 1985 – ปจจุบัน 

2. IEEE/IET Electronic Library (IEL) : เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหลงขอมูล คือ The 

Institution Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and 

Technology (IET) ซ่ึงใน IEL ประกอบดวยเอกสารมากกวา 1.2 ลานจากสิ่งพิมพมากกวา 12,000 ชื่อ ครอบคลุม

สาขา วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส วิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

3. ProQuest Dissertation & Theses Global : เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง

สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1000 แหง ประกอบไปดวยเอกสาร

ฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบันไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ และ

สาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ 

4. SpringerLink – Journal : เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ประมาณ 1,800 ชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร การแพทย กฎหมายและสาขาอ่ืนๆ สามารถสืบคน

และเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) จํานวน 1130 ชือ่ รูปแบบ PDF และ HTML ไดตั้งแตป 1997-

ปจจุบัน ไมจํากัดสิทธิจํานวนผูเขาใช การจัดการผลลัพธ โดย สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 

จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมไดโดยตรงเชน EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web 

5. Web of Science : เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและ สาระสังเขปพรอมการอางอิงและอางถึง ท่ีครอบคลุม

สาขาวิชาหลักท้ังวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแต

ป 2001 - ปจจุบันโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เชน EndNote, RefWorks เปนตน จัดเก็บใน EndNote Web 

6. Academic Search Complete : เปนฐานขอมูลสหสาขาวิชาท่ีมีขนาด ใหญและดีท่ีสุด และครอบคลุม

สาขาวิชาจํานวนมากท่ีสุดของโลกฐานขอมูลหนึ่ง ประกอบดวยจํานวนวารสารท่ีมีขอมูลฉบับเต็มมากกวา 8,500ชื่อ

เรื่อง ยอนหลังไปตั้งแต ปค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ไดแก : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร, ชีววิทยา, 

เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร, การศึกษาชาติพันธุ&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร, กฎหมาย, วัสดุศาสตร, 



คณิตศาสตร, ดนตรี, เภสัชศาสตร, ฟสิกส, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร, สตรีศึกษา, สัตว

วิทยาและสาขาอ่ืน ๆ 

7. EBSCO Discovery Service Plus Full Text : เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา เชน การ

บริหารธุรกิจ และการจัดการ การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธการบัญชี การเงินและ การธนาคาร ฯลฯ เปน

เอกสารฉบับเต็ม ใหขอมูลยอนหลัง 1886 - ปจจุบัน มีวารสารฉบับใหมเพ่ิมข้ึนทุกป และ มี Video ประกอบการ

เรียนการสอน จาก Harvard Business  

8. American Chemical Society Journal (ACS) : เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมบทความ และงานวิจัย จาก

วารสารทางดานเคมีและวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของโดยรวบรวมจากวารสารท้ังท่ี พิมพเปนรูปเลม วารสาร

อิเล็กทรอนิกส(Electronic Journals) ขอมูลท่ีไดจากการสืบคนเปนขอมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ 

(Image) ยอนหลังตั้งแตป 1996 

9. Emerald Management (EM92) : เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการจัดการ ไดแก การเงินและ

การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ เปนวารสารฉบับเต็ม รองรับการใชงาน HTML และ PDF 

10. Computers & Applied Sciences Complete : ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวงปของขอมูล : ค.ศ.1965 – ปจจุบัน มีการเก็บ

รวบรวมขอมูลความรูความ ความทาทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเปนทรัพยากรเพ่ืองานวิจัย ท่ี

สงผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจํานวนวารสารมากกวา 

2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีขอมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกวา 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีใหม 

11. Science Direct : เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและ เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสํานักพิมพ

ในเครือ Elsevier ประกอบดวย หนังสือและวารสารดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทย   

เดิม สกอ. บอกรับฐานขอมูล Science Direct Freedom Collection  23 subject collection เขาถึงขอมูลได

ตั้งแตค.ศ. 1995 – ปจจุบัน แตในปงบประมาณ 2562 บอกรับ 4 collection เขาถึงขอมูลไดตั้งแต ค.ศ. 2010 – 

ปจจุบัน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 เปนตนไป มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบอกรับวารสารของฐานขอมูล                       

Science Direct จากเดิมบอกรับวารสาร 1,835 รายชื่อ เปนบอกรับเฉพาะ 4 สาขาวิชา จํานวน 755 รายชื่อ ดังนี้ 

1.วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences (จํานวน 208 ชื่อ) 

2.วารสารสาขาวิชา Engineering (จํานวน 252 ชื่อ) 

3.วารสารสาขาวิชา Social Sciences (จํานวน 250 เรื่อง) 

4.วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology (จํานวน 122 ชื่อ โดย 83 ชื่อ อยูในสาขาวิชา Health Sciences) 

 

 

 

 



http://lib.arit.rmutp.ac.th/ เวปไซตหองสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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