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                     ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2563 
   
  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2564 มจี านวนรวม 31 ฐาน ประกอบด้วยฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ 
โดยส านักหอสมุดกลาง มศว จ านวน 16 ฐาน ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์ มศว จ านวน 5 ฐาน และฐานขอ้มูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม จ านวน 10 ฐาน  

กลุ่มสาขาวิชา ฐานข้อมูล 
ประเภททรัพยากร 

ผู้บอกรับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพต์่อเนื่อง 

หนังสือ/ปริญญา
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

สาระสังเขปและอื่นๆ 

สหสาขาวิชา 1. Academic Search Complete / / / สป.อว. 
2. eBook Academic Collection            /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 

3. IQNewsclip /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 

4. Proquest Dissertation & Theses Global  /  สป.อว. 
5. SAGE Journals /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
6. ScienceDirect eJournal /   สป.อว. 
7. Scopus   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 
8. SpringerLink Journal /   สป.อว. 
9. Web of Science   / สป.อว. 

มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

1. Communication & Mass Media Complete /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 

2. Education Research Complete / /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
3. Emerald Management /   สป.อว. 
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กลุ่มสาขาวิชา ฐานข้อมูล 
ประเภททรัพยากร 

ผู้บอกรับ วารสารอเิล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพต์่อเนื่อง 

หนังสือ/ปริญญา
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

สาระสังเขปและอื่นๆ 

มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ (ต่อ) 

4. Passport: Euromonitor International   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 

5. SAGE Knowledge  /  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
6. Taylor & Francis Online: Sport,  Leisure & Tourism /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
7. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. Access Pharmacy  / / ส านักหอสมุดกลาง มศว 

2. ACM Digital Library / /  สป.อว. 
3. ACS: American Chemical Society Journal /   สป.อว. 

4. ASCE Library /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 

5. CINAHL Complete /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 

6. Computers & Applied Science Complete /   สป.อว. 

7. IEEE/IET Electronic Library / /  สป.อว. 
8. ScienceDirect eBook /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 

9. Scifinder-n   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 

10. Taylor & Francis Online: Sport,  Leisure & Tourism /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
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กลุ่มสาขาวิชา ฐานข้อมูล 
ประเภททรัพยากร 

ผู้บอกรับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพต์่อเนื่อง 

หนังสือ/ปริญญา
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

สาระสังเขปและอื่นๆ 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 1. Access Medicine  /  คณะแพทย์ มศว 

2. ClinicalKey / / / คณะแพทย์ มศว 
3. Cochrane Library   / คณะแพทย์ มศว 
4. Proquest Medical Database / /  คณะแพทย์ มศว 
5. ScienceDirect eBook /   ส านักหอสมุดกลาง มศว 
6. Scifinder-n   / ส านักหอสมุดกลาง มศว 

7. UpToDate /  / คณะแพทย์ มศว 
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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 16 ฐานข้อมูล  
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

1. Access Pharmacy ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชศาสตร์ผลิตโดยส านักพิมพ์ Mc Graw-Hill ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ากกว่า 70 รายการ  
คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วย สูตรค านวณทางด้านเภสัชกรรม ข้อมูลยา วีดิทศันแ์ละมัลติมิเดียต่างๆ เช่น Interactive Guide to Physical 
Examination, Pharmacology Lecturer, Pharmacology Case, Virtual Case เป็นต้น  

2. ASCE Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา โดย The American Society of Civil Engineers จ านวนมากกว่า 35 ชื่อ ต้ังแต่ 
ปีค.ศ.2000-ปจัจุบัน 

3. CINAHL Complete  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,500,000 
บทความจากวารสารมากกว่า 1,400 ชื่อ รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารมากกว่า 5,300 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1937-ปัจจุบัน 

4. Communication & Mass Media  
   Complete 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสือ่สารมวลชนและภาษาศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เอกสาร
ฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 440 ชื่อ และให้สาระสังเขปบทความจากวารสารมากกว่า 650 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.1900-ปัจจุบัน 

5. eBook Academic Collection           
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ตั้งแต่ปีค.ศ.1800-ปัจจุบัน จากส านกัพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น 
Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และส านักพิมพ์วิชาการ
ต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor & Francis, SAGE Publication, John Wiley & Sons เป็นต้น 

6. Education Research Complete  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษา เช่น โครงสร้างหลักสูตร การบริหารการศึกษา นโยบายการศึกษา และการวางแผน
งบประมาณ ครอบคลุมการศกึษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นสูง และการศึกษาเฉพาะด้าน เชน่ ด้านภาษาศาสตร์ ด้านสุขภาพ 
และด้านการทดสอบ เป็นต้น ให้เอกสารฉบับเต็มบทความจากวารสารมากกว่า 1,300 ช่ือ สาระสังเขปบทความจากวารสารมากกว่า 2,400 
ชื่อ หนังสือมากกว่า 530 ชื่อ และรายงานการประชุมทางด้านการศึกษามากกว่า 2,300 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.1900-ปัจจุบนั 

7. H.W. Wilson 
 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อ รายการ
บรรณานุกรมและสาระสังเขปบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชือ่ 

 
 
 



5 
 

ฐานข้อมูลออนไลนท์ี่บอกรบัโดยส านักหอสมุดกลาง (ต่อ) 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

8. IQ Newsclip   ข่าวตัดคลิปปิ้งออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ มากกว่า 30 ชื่อ เช่น M2F new)108 โพสต์ทูเดย์ มติชน เนชั่นสุดสัปดาห์ สยามดารา ผู้จัดการ
รายสัปดาห์ เดลินิวส์ เป็นต้น นิตยสาร 5 ชื่อ และข้อมลูเว็บไซต์ข่าวจ านวน 2 เว็บไซต์ (ส าหรับหนังสอืพิมพ์ที่ยุติการผลิต) เนื้อหาครอบคลุม
ตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน รองรับการสืบค้นตามค าค้นทั้งหัวข้อข่าวและเนื้อหาข่าวภายใน สามารถค้นหากลุ่มข่าวด้านการศึกษา 
ข่าวมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ  

9. Passport: Euromonitor  
     International 

ฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมข่าวสาร งานวิจัย บทวิเคราะห์ การคาดการณ์แนวโน้ม และข้อมูลทางสถิติ
ด้านการตลาด ทางธุรกิจ ช่องทางการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท/แบรนดต์่างๆ ในอุตสาหกรรมมากกวา่ 40 กลุ่ม ระบบเศรษฐกิจ และ
พฤติกรรมผู้บรโิภค จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ที่วิเคราะหจ์ากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน โดยสามารถน าเนื้อหา
ทั้งหมดมาเชื่อมโยง เปรียบเทียบ และ Export ในรูปแบบเอกสารต่างๆ ได ้

10. Sage Journals  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ Health Science, Materials Science and 
Engineering, Social Science and Humanities และ Life and Biomedical Sciences จ านวนมากกว่า 1,000 ช่ือ เข้าดูเอกสารฉบับ
เต็มได้ตั้งแต่ปีค.ศ.2000-ปัจจุบัน 

11. Sage Knowledge ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ทางด้านสังคมศาสตร์ของส านักพิมพ์ SAGE และส านักพิมพ์ในเครือ ประกอบด้วยหนังสือต าราและหนังสือ
อ้างอิง จ านวนมากกว่า 5,000 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1970-ปัจจบุัน 

12. ScienceDirect eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ในเครอื Elsevier จ านวนมากกว่า 9,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural, 
Biological, and Food Science; Biomedical Engineering; Biomedical Science and Medicine และ Engineering ตั้งแต่ปีเริ่มต้น
จนถึงปีปัจจุบัน 
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ฐานข้อมูลออนไลนท์ี่บอกรบัโดยส านักหอสมุดกลาง (ต่อ) 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

13. Scifinder-n ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อด้านเคมี ประกอบด้วย สสาร/สารเคมี (Substances) ปฏิกิริยาทางเคมี (Reactions) เอกสารอ้างอิง
ทางเคมี (References) และผู้ผลิต/ผูจ้ าหน่ายสารเคมี (Suppliers) รวมกว่า 49 ล้านรายการ จากวารสารด้านเคมีมากกว่า 3,000 ชื่อ 
ปฏิกิริยาเคมี จาก CASREACT (ฐานข้อมลูด้าน Chemical Reactions) กว่า 40 ล้านปฏิกิริยา และสิทธิบัตร ตั้งแต่ปีค.ศ.1907-ปจัจุบัน 
โดยข้อมูลดังกล่าวรวบรวมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 2 ฐาน ได้แก่ CAplus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมีของ Chemical Abstracts 
Service (CAS) โดยการดูแลของ The American Chemical Society และฐานข้อมลู Medline ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาศาสตร์
และชีวการแพทย์ ซึ่งรวบรวมโดย The United States National Library of Medicine: NLM 

14. Scopus ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและการอ้างอิง ของหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม และสิทธิบัตร ครอบคลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากส านักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้ 
สามารถเช่ือมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มในกรณีอยู่ในฐานขอ้มูลที่ห้องสมดุบอกรับ/มีสิทธ์ิเข้าใช้ หรือเป็นแหล่งทรัพยากรที่เข้าใช้ได้แบบ 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) 

15. Taylor & Francis Online 
     : Sport Leisure & Tourism 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของส านักพิมพ์ Taylor & Francis จ านวน 63 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-
ปัจจุบัน 

16. World Global Style Network  
     (WGSN): Fashion Trend 

ฐานข้อมูลด้านแฟชั่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เป็นฐานข้อมูลแบบ Real Time มีการใช้งานในลักษณะ Fashion 
Search Engine เพื่อใช้ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย ขา่วสาร บทวิจัยและวิเคราะห์การคาดการณ์ล่วงหน้า ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การออกแบบแฟชั่น อุตสาหกรรมการค้าปลกีทางด้านแฟช่ัน สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งพิมพ์ แสดงในรูปแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย มีเนือ้หามากกว่า 600,000 หน้า โดยจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลแฟช่ัน และอื่นๆ จากทั่วโลก เช่น สหรฐัอเมริกา กลุ่มประเทศ
ยุโรป เอเชีย สืบค้นด้วย Platform ที่ชื่อว่า WGSN – Fashion Trend 

 
 
 
 



7 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

1. Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ ต ารา และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทางด้านการแพทย์และคลินิกของส านักพิมพ์ McGraw-Hill จ านวน
มากกว่า 180 ชื่อ รวมถึงข้อมูลยา คู่มือผู้ปว่ย ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในวงการแพทย์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 2004-ปัจจุบัน 

2. ClinicalKey ฐานข้อมูลด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 600 ชื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า  
1,100 ชื่อ วีดิทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Procedures Consult) มากกว่า 300 รายการ ข้อมูลการให้ค าปรึกษาด้านคลีนิก  
(First Consult) มากกว่า 800 รายการ ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard การใหก้ารศึกษาแก่ผู้ป่วย รวมถึง Practice Guidelines 
สาระสังเขปจากฐานข้อมูล MEDLINE ภาพและวีดิทัศน์การผ่าตัดและการรักษา ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.2007-ปจัจุบัน  

3. Cochrane Library ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการให้บริการและรักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลย่อย 6 ฐาน ได้แก ่ 
     1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDRS): ฐานข้อมูลปริทัศนด์้านการรักษาโรค/สาธารณสุข โดยมีการประเมิน 
สังเคราะห์และสรุปอย่างเป็นระบบ  
     2. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) : ฐานข้อมูลสาระสังเขปการปริทัศน์สารสนเทศ เหมาะกับผูท้ี่ต้องการ
สรุปข้อมูลแบบกระชับ  
     3. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) : ฐานขอ้มูลบรรณานกุรม (บางรายการมีสาระสังเขป) 
สิ่งพิมพ์/รายงานการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกในสาขาต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
     4. The Cochrane Methodology Register (CMR) : ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (บางรายการมีสาระสังเขป) สิ่งพิมพ์ที่ช่วยในการหา
ข้อมูลใหม่ โดยการใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงปริทัศน์วิธีการวิจัย หนังสือหรือบทความปริทศัน์  
     5. The Health Technology Assessment (HTA) Database : ฐานข้อมูลรวบรวมรายงานการประเมินผลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับทาง
เทคโนโลยีสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สังคม จริยธรรม เศรษฐศาสตร์ จากทั่วโลก  
     6. NHS Economic Evaluation Database (NHS-EED) : ฐานข้อมูลว่าด้วยค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลส าคัญต่อตัดสินใจในการรักษา 
ให้สาระสังเขปสารสนเทศในเรื่องดังกล่าวมากกว่า 5,000 รายการ 

 



8 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์ (ต่อ) 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

4. Proquest Medical Database ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,000 ชื่อ 
หนังสือมากกว่า 100 ชื่อ และทรัพยากรอื่นๆ 

5. UpToDate ฐานข้อมูลหลักฐานทางคลินิกเพื่อช่วยให้แพทย์ตัดสินใจไดอ้ย่างเหมาะสมในการให้การรักษา รวบรวมข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
บรรณาธิการจากทั่วโลกมากกว่า 6,300 คน บริการข้อมลูหลักฐานทางคลินิกมากกว่า 9,600 รายการ ข้อมูลทางด้านคลินิกมากกว่า  
10,500 หัวข้อจากแพทย์เฉพาะทาง สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ป่วยมากกว่า 1,500 หัวข้อ ข้อมูลยามากกว่า 5,400 ชนดิ วารสารมากกว่า  
466 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1989-ปจัจุบัน 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
      จ านวน 10 ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูล รายละเอียด 
1. Academic Search Complete วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสาร 

ไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อ ย้อนหลังไปต้ังแต่ปีค.ศ.1887 
2. ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวารสาร/นิตยสาร จดหมายข่าว รายงานการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการจ านวนมากกว่า 1,000 ชื่อ ทีจ่ัดท าโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปีค.ศ.1985-ปัจจุบัน 

3. ACS: American Chemical  
   Society Journal 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย The American Chemical Society ครอบคลมุสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารที่
ให้บริการมจี านวน 53 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.1996–ปัจจุบัน 

4. Computers & Applied Science  
   Complete 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครอบคลมุปีค.ศ.1965 – 
ปัจจุบัน มรีายการบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ และมเีอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อ
เรื่อง 
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ฐานข้อมูลออนไลนท์ี่บอกรบัโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

5. Emerald Management ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 105 ชื่อ ครอบคลุม 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ (Accounting 
Finance & Economics) จ านวน 41 ชื่อ 2. การจัดการธุรกิจ และ กลยุทธ์ (Business Management & Strategy) จ านวน 57 ชื่อ  
และ 3. การจดัการการท่องเที่ยว (Tourism & Hospitality Management) จ านวน 8 ชื่อ โดยสามารถเข้าใช้เอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ 
ปีค.ศ. 1994-ปัจจุบัน เข้าใช้ผ่าน Platform ที่ชื่อว่า Emerald Insight 

6. IEEE/IET Electronic Library ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยข้อมูลจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 30,000 ชื่อ ดูเอกสาร
ฉบับเต็มได้ในช่วงปีค.ศ.1988-ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ ได้แก่   

     ● วารสาร (Journals) มากกว่า 350 ชื่อ ย้อนหลังปีค.ศ.1984 

     ● เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) มากกว่า 29,000 ชื่อ ใหข้้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม ปคี.ศ.1936  

     ● มาตรฐาน (IEEE Standards) มากกว่า 4,000 มาตราฐาน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปีค.ศ.1890 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว 
7. Proquest Dissertation &  
   Theses Global 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา  
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า  
3 ล้านช่ือเรื่อง ซึ่งให้บริการเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังต้ังแต่ปีค.ศ.1997–ปัจจบุัน  
        1. ให้ขอ้มูลบรรณานกุรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ.1637  
        2. ให้ขอ้มูลบรรณานกุรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้ังแต่ปีค.ศ.1980  
        3. ให้ขอ้มูลบรรณานกุรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแตป่ีค.ศ.1988  
        4. ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง 

8. ScienceDirect eJournals วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Elsevier จ านวน 755 ชื่อ ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Agricultural and Biological 
Sciences สาขา Social Sciences สาขา Engineering และ สาขา Immunology and Microbiology เข้าใช้ได้ตั้งแต่ปีค.ศ.  
2010–ปัจจุบัน 
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ฐานข้อมูลออนไลนท์ี่บอกรบัโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

9. SpringerLink eJournals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ของส านักพิมพ์ Springer Nature ให้เอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า  
2,000 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-ปัจจุบัน 

10. Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง จากวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ และหนังสือ รวมมากกว่า  
5 ล้านรายการ ครอบคลุมเนือ้หา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสงัคมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสาร
มากกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ.2001-ปัจจบุัน ทั้งนี้ สิทธกิารเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนดิข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบัน
แต่ละแห่งบอกรับสมาชิก 
     เหมาะส าหรับ 1) ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการท าวิจัย 2) ค้นหาวารสารนานาชาติตามค าส าคัญเพื่อการ
ตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน 3) ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสาร
นานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร และ 4) ค้นหาการอ้างถึงผลงาน 

 
 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีรินทรวิโรฒ 
                                                                                                                                                                                   ข้อมูล ณ มกราคม 2563 


