
รายการฐานข้อมูลทดลองใช้ ปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 13 ฐาน 3 โปรแกรม 

 
ประเภททรัพยากร สาขา ชื่อฐานข้อมูล ระยะเวลาทดลองใช้ หมายเหตุ 

วารสาร 4 ฐาน สหสาขาวิชา Cambridge Journals Online 
(CJO)  

1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2559 
 

ส านักพิมพ์มาเสนอ 
 

สื่อสารมวลชน 
และภาษาศาสตร์ 

Communication & Mass 
Media Complete 

1 มกราคม - 12 ธันวาคม 2558 
 

จาก สกอ 

อุตสาหกรรมอาหาร Food Science Source 15 มีนาคม – 30 กันยายน 2559 จาก สกอ 
สตรีนิยม Routledge Historical 

Resources: History of 
Feminism  

3 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559  

หนังสือ 1 ฐาน สหสาขาวิชา Wiley Online library: UBCM 6 ตุลาคม–5 พฤศจิกายน 2558  
รวมทรัพยากร 6 ฐาน 
วารสารวิชาการ นิตยสาร 
หนังสือ ข่าว รูปภาพ 
วีดีโอ และคลิปเสียง 

สหสาขาวิชา Academic OneFile 1 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2559 
ขยายถึง 30 กันยายน 2559 

จาก สกอ 

ต ารา คู่มือ Proceedings 
และ Sources 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 

Knovel 31 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558 ส านักพิมพ์มาน าเสนอ 

หนังสือ นิตยสารทั้งฉบับ
ปกติและฉบับ Traveler 
แผนที่ รูปภาพ วีดีโอ 

สหสาขาวิชา National Geographic Virtual 
Library 

1 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2559 
ขยายถึง 30 กันยายน 2559 

ส านักพิมพ์มาเสนอ+จาก สกอ 

ฐานข้อมูลอ้างอิง เภสัชศาสตร์ Micromedex 2 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 ส านักพิมพ์มาน าเสนอผ่านคณะเภสัชศาสตร ์
สถิติ   
จ านวนครั้งในการเข้าใช้ = 30 ครั้ง 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh
http://sk.sagepub.com/
http://sk.sagepub.com/
http://sk.sagepub.com/
http://infotrac.galegroup.com/itweb
http://app.knovel.com/
http://infotrac.galegroup.com/itweb
http://infotrac.galegroup.com/itweb


 
 

ประเภททรัพยากร สาขา ชื่อฐานข้อมูล ระยะเวลาทดลองใช้ หมายเหตุ 
รวมทรัพยากร 6 ฐาน (ต่อ) 
หนังสือ วารสาร 
เอกสารอ้างอิง คู่มือต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
เครื่องมือช่วยในการท าวิจัย
หรือโครงการต่างๆ) 

สหสาขาวิชา SAGE Research Methods   
 

26 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559 
15 สิงหาคม- 31 ตุลาคม 2559 
 
 

ส านักพิมพ์มาเสนอ 

กรณีศึกษาและ
สถานการณ์ทางธุรกิจ                 

ธุรกิจ SAGE business cases 25 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559 
ขยายถึง 31 ตุลาคม 2559 

ส านักพิมพ์มาเสนอ 

สารานุกรม 1 ฐาน สหสาขาวิชา Britannica Academic   1 ธันวาคม 2558 -31 พฤษภาคม 
2559 

จาก สกอ 

โปรแกรม  
3 โปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ Access English         1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 
15 กุมภาพันธ์ - 15 สิงหาคม 2559 
15 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2559 

จาก สกอ 

ภาษาอังกฤษ GALE Lingo   1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559 
 

จาก สกอ 

สหสาขาวิชา Skillsoft Courseware 
 

1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559 ส านักพิมพ์น าเสนอ 

Video 1 ฐาน สังคมศาสตร์ SAGE Video   23 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559  
 
 
 
 

file:///D:/AUMPORN%20K/งานพัฒนาทรัพยากร/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์/สถิติการใช้ฐานข้อมูล/สถิติฐานทดลองใช้/SAGE%20businesscases
http://accessenglishnow.com/platform
http://sk.sagepub.com/
http://sk.sagepub.com/

