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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บริการประจาปีงบประมาณ 2564
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บริการประจาปีงบประมาณ 2564 มีจานวนรวม 31 ฐาน ประกอบด้วยฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย
สานักหอสมุดกลาง มศว จานวน 13 ฐาน ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์ มศว จานวน 4 ฐาน และฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จานวน 14 ฐาน
ประเภททรัพยากร
กลุ่มสาขาวิชา
ฐานข้อมูล
ผู้บอกรับ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์/
หนังสือ/ปริญญา
สาระสังเขปและอื่นๆ
สหสาขาวิชา

1. Academic Search Ultimate
2. NewsClip4 (เปลี่ยนชื่อจาก IQNewsclip)

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

/
/

/

3. Proquest Dissertation & Theses Global

/

สป.อว.
สานักหอสมุดกลาง มศว
สป.อว.

4. SAGE Journals

/

สานักหอสมุดกลาง มศว

5. ScienceDirect eJournal

/

สป.อว.

6. Scopus
7. SpringerLink Journal

/
/

สานักหอสมุดกลาง มศว
สป.อว.

8. Web of Science
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

/

/

สป.อว.

1. Art & Architecture Complete
2. Communication & Mass Media Complete

/
/

/

สป.อว.
สานักหอสมุดกลาง มศว

3. Education Research Complete
4. Education Source

/
/

/
/

สานักหอสมุดกลาง มศว
สป.อว.
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ประเภททรัพยากร
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ต่อ)

ฐานข้อมูล

วารสารอิเล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

หนังสือ/ปริญญา
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้บอกรับ

5. Emerald Management

/

สป.อว.

6. Legal Source

/

สป.อว.

7. SAGE Knowledge
8. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

/

สานักหอสมุดกลาง มศว

/

สานักหอสมุดกลาง มศว

9. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาระสังเขปและอื่นๆ

1. Access Pharmacy

/
/

/

สานักหอสมุดกลาง มศว

/

สานักหอสมุดกลาง มศว

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

/
/

4. Applied Science & Technology Source Ultimate

/

สป.อว.

5. ASCE Library

/

สานักหอสมุดกลาง มศว

6. CINAHL Complete

/

สานักหอสมุดกลาง มศว

7. Food Science Source
8. IEEE/IET Electronic Library
9. ScienceDirect eBook

/
/
/

10. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

/

/
/

สป.อว.
สป.อว.

สป.อว.
สป.อว.
สานักหอสมุดกลาง มศว
สานักหอสมุดกลาง มศว
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ประเภททรัพยากร
กลุ่มสาขาวิชา

ฐานข้อมูล

วารสารอิเล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ 1. Access Medicine

หนังสือ/ปริญญา
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

สาระสังเขปและอื่นๆ

/

2. ClinicalKey
3. Proquest Medical Database

/
/

4. ScienceDirect eBook

/

5. UpToDate

/

/
/

ผู้บอกรับ
คณะแพทย์ มศว

/

คณะแพทย์ มศว
คณะแพทย์ มศว
สานักหอสมุดกลาง มศว

/

คณะแพทย์ มศว
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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 13 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
1. Access Pharmacy

2. ASCE Library
3. CINAHL Complete
4. Communication & Mass Media
Complete
5. Education Research Complete

6. H.W. Wilson
7. NewsClip4 (เดิมชื่อ IQ Newsclip)

รายละเอียด
ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชศาสตร์ผลิตโดยสานักพิมพ์ Mc Graw-Hill ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 70 รายการ
คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วย สูตรคานวณทางด้านเภสัชกรรม ข้อมูลยา วีดิทศั น์และมัลติมิเดียต่างๆ เช่น Interactive Guide to Physical
Examination, Pharmacology Lecturer, Pharmacology Case, Virtual Case เป็นต้น
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา โดย The American Society of Civil Engineers จานวนมากกว่า 35 ชื่อ ตัง้ แต่
ปีค.ศ.2000-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,500,000
บทความจากวารสารมากกว่า 1,400 ชื่อ รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารมากกว่า 5,300 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1937-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสือ่ สารมวลชนและภาษาศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เอกสาร
ฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 440 ชื่อ และให้สาระสังเขปบทความจากวารสารมากกว่า 650 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.1900-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษา เช่น โครงสร้างหลักสูตร การบริหารการศึกษา นโยบายการศึกษา และการวางแผน
งบประมาณ ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นสูง และการศึกษาเฉพาะด้าน เช่น ด้านภาษาศาสตร์ ด้านสุขภาพ
และด้านการทดสอบ เป็นต้น ให้เอกสารฉบับเต็มบทความจากวารสารมากกว่า 1,300 ชื่อ สาระสังเขปบทความจากวารสารมากกว่า 2,400
ชื่อ หนังสือมากกว่า 530 ชื่อ และรายงานการประชุมทางด้านการศึกษามากกว่า 2,300 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.1900-ปัจจุบนั
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อ รายการ
บรรณานุกรมและสาระสังเขปบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชือ่
ระบบข้อมูลข่าวตัดคลิปปิ้งออนไลน์จากสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรวม 27 ฉบับ ตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ลิงก์ข่าวจาก
เว็บไซต์กว่า 35 เว็บ และเพจเฟซบุ๊กกว่า 55 เพจ รองรับการสืบค้นตามคาค้นทั้งหัวข้อข่าวและเนื้อหาข่าวภายใน สามารถค้นหากลุ่มข่าว
ด้านการศึกษา ข่าวมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ ทาให้สะดวกต่อการติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน
หน้าหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ข่าว และเพจเฟซบุ๊กในกลุ่มสื่อ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ Text และ PDF file (สื่อสิ่งพิมพ์) และเป็น
ลิงก์ข่าว (สื่อออนไลน์)
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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยสานักหอสมุดกลาง (ต่อ)
ฐานข้อมูล
รายละเอียด
8. Sage Journals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ Health Science, Materials Science and
Engineering, Social Science and Humanities และ Life and Biomedical Sciences จานวนมากกว่า 1,000 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับ
เต็มได้ตั้งแต่ปีค.ศ.2000-ปัจจุบัน
9. Sage Knowledge
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสังคมศาสตร์ของสานักพิมพ์ SAGE และสานักพิมพ์ในเครือ ประกอบด้วยหนังสือตาราและหนังสือ
อ้างอิง จานวนมากกว่า 5,000 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1970-ปัจจุบัน
10. ScienceDirect eBook
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ในเครือ Elsevier จานวนมากกว่า 10,000 ชื่อ ครอบคลุม 3 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural,
Biological, and Food Science (มากกว่า 3,500 ชื่อ) Biomedical Science and Medicine (มากกว่า 1,400 ชื่อ) และ Engineering
(มากกว่า 5,000 ชื่อ) ตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบัน
11. Scopus
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและการอ้างอิง ของหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม และสิทธิบัตร ครอบคลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสานักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้
สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มในกรณีอยู่ในฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ/มีสิทธิ์เข้าใช้ หรือเป็นแหล่งทรัพยากรที่เข้าใช้ได้แบบ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
12. Taylor & Francis Online
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของสานักพิมพ์ Taylor & Francis จานวน 57 ตั้งแต่ปีค.ศ.1997: Sport Leisure & Tourism
ปัจจุบัน
13. World Global Style Network ฐานข้อมูลด้านแฟชั่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เป็นฐานข้อมูลแบบ Real Time มีการใช้งานในลักษณะ Fashion
(WGSN): Fashion Trend
Search Engine เพื่อใช้ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย ข่าวสาร บทวิจัยและวิเคราะห์การคาดการณ์ล่วงหน้า ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การออกแบบแฟชั่น อุตสาหกรรมการค้าปลีกทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งพิมพ์ แสดงในรูปแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย มีเนือ้ หามากกว่า 600,000 หน้า โดยจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลแฟชั่น และอื่นๆ จากทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
ยุโรป เอเชีย สืบค้นด้วย Platform ที่ชื่อว่า WGSN – Fashion Trend
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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
1. Access Medicine
2. ClinicalKey

3. Proquest Medical Database
4. UpToDate

รายละเอียด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตารา และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทางด้านการแพทย์และคลินิกของสานักพิมพ์ McGraw-Hill จานวน
มากกว่า 180 ชื่อ รวมถึงข้อมูลยา คู่มือผู้ปว่ ย ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในวงการแพทย์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 2004-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 600 ชื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1,100
ชื่อ วีดิทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Procedures Consult) มากกว่า 300 รายการ ข้อมูลการให้คาปรึกษาด้านคลีนิก (First
Consult) มากกว่า 800 รายการ ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย รวมถึง Practice Guidelines สาระสังเขป
จากฐานข้อมูล MEDLINE ภาพและวีดิทัศน์การผ่าตัดและการรักษา ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.2007-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,000 ชื่อ
หนังสือมากกว่า 100 ชื่อ และทรัพยากรอื่นๆ
ฐานข้อมูลหลักฐานทางคลินิกเพื่อช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการให้การรักษา รวบรวมข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
บรรณาธิการจากทั่วโลกมากกว่า 6,300 คน บริการข้อมูลหลักฐานทางคลินิกมากกว่า 9,600 รายการ ข้อมูลทางด้านคลินิกมากกว่า 10,500
หัวข้อจากแพทย์เฉพาะทาง สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ป่วยมากกว่า 1,500 หัวข้อ ข้อมูลยามากกว่า 5,400 ชนิด วารสารมากกว่า 466 ชื่อ ตั้งแต่
ปีค.ศ.1989-ปัจจุบัน
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ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจาปีงบประมาณ 2564
จานวน 14 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
1. Academic Search Ultimate

รายละเอียด
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดิทัศน์ จานวนมากกว่า 10,000 ชื่อ (ในจานวนนี้สามารถดูเอกสารฉบับเต็ม
(อัพเกรดจาก Academic Search
ปีปัจจุบันได้จานวนมากกว่า 2,500 ชื่อ) ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ
Complete)
กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
2. ACM Digital Library
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวารสาร/นิตยสาร จดหมายข่าว รายงานการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการจานวนมากกว่า 1,000 ชื่อ ทีจ่ ัดทาโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปีค.ศ.1985-ปัจจุบัน
3. ACS (American Chemical
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารที่
Society Journal)
ให้บริการมีจานวน 53 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.1996 – ปัจจุบนั
4. Applied Science & Technology ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จานวนมากกว่า
Source Ultimate (อัพเกรดจาก
1,000 ชื่อ (ในจานวนนี้สามารถดูเอกสารฉบับเต็มปีปัจจุบันได้จานวนมากกว่า 400 ชื่อ)
Computers & Applied Science
Complete)

5. Art & Architecture Complete
6. Education Source
7. Emerald Management

ฐานข้อมูลการวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 200 ชื่อ รวมถึงนิตยสารและหนังสือ
ฐานข้อมูลด้านการศึกษา ครอบคลุมวารสารวิชาการ หนังสือ รายงานการประชุม และอื่นๆ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 104 ชื่อ ครอบคลุม 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ (Accounting
Finance & Economics) จานวน 41 ชื่อ 2. การจัดการธุรกิจ และ กลยุทธ์ (Business Management & Strategy) จานวน 56 ชื่อ และ
3. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism & Hospitality Management) จานวน 8 ชื่อ โดยสามารถเข้าใช้เอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีค.ศ.
1994-ปัจจุบัน เข้าใช้ผ่าน Platform ที่ชื่อว่า Emerald Insight
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8. Food Science Source
ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 700 ชื่อ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหาร
9. 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 ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม ปีค.ศ.1936
● มาตรฐาน (IEEE Standards) มากกว่า 4,000 มาตราฐาน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปีค.ศ.1890 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว
10. Legal Source
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านกฎหมาย ที่ให้แนวความคิดและแนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับ
ทนายความ นักธุรกิจ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยให้เอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการมากกว่า 500 ชื่อ
รวมถึงปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษาต่างๆ
11. Proquest Dissertation &
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึง
Theses Global
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อ
เรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ.1997 – ปัจจุบัน
1. ให้ขอ้ มูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1637
2. ให้ขอ้ มูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1980
3. ให้ขอ้ มูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีค.ศ. 1988
4. ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง
12. ScienceDirect eJournals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ Elsevier จานวน 696 ชื่อ ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Agricultural and
Biological Sciences (216 ชื่อ) สาขา Engineering (264 ชื่อ) สาขา Immunology and Microbiology (137 ชื่อ) และสาขา Social
Sciences (252 ชื่อ) เข้าใช้ได้ตั้งแต่ปีค.ศ.2010–ปัจจุบัน
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รายละเอียด
13. SpringerLink eJournals
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ของสานักพิมพ์ Springer Nature ให้เอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,000
ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.1997-ปัจจุบัน
14. Web of Science
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง จากวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ และหนังสือ รวมมากกว่า
5 ล้านรายการ ครอบคลุมเนือ้ หา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสาร
มากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ.2001-ปัจจุบัน ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษา
ที่สนใจของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบันแต่ละ
แห่งบอกรับสมาชิก
เหมาะสาหรับ 1) ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทาวิจัย 2) ค้นหาวารสารนานาชาติตามคาสาคัญเพื่อการ
ตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน 3) ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสาร
นานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร และ 4) ค้นหาการอ้างถึงผลงาน
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