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ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ใชงานฐานขอมูลออนไลน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

และการสืบคนงานวิจัย ประจำปการศึกษา 2561

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกิจกรรมกับ CNKI

   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทำกิจกรรม
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ละเอียดเพิ่มเติม และรวมชิงรางวัล 

ไดที่ 
  http://gb.oversea.cnki.net/Seminar/

2018MarketingActivities/FreeTrial.html 

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

 054-466-705

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกิจกรรมกับ CNKI



                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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       ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ใชงานฐานขอมูลออนไลน 

เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน และการสืบคนงานวิจัย ประจำปการศึกษา 2561 

       ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตใชงานฐานขอมูลออนไลน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน และการสืบคน

งานวิจัย ประจำปการศึกษา 2561 ดังนี้

      1. Academic Search Complete เปนฐานขอมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไดแก มานุษยวิทยา ดาราศาสตร ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมศาสตร การศึกษาชาติพันธ และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร กฎหมาย วัสดุศาสตร คณิตศาสตร ดนตรี เภสัชศาสตร ฟสิกส จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา 

สัตวแพทยศาสตร สตรีศึกษาสัตววิทยาและสาขาอื่นๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีขอมูลฉบับเต็มมากวา 8,500 ชื่อเรื่อง ยอนหลังไปตั้งแตป ค.ศ. 1887

       2. Access Medicine เปนฐานขอมูลรวบรวม Clinical Library (หนังสือทางคลินิกไมนอยกวา 17 ชื่อเรื่อง) LANGE Educational Library (หนังสือวิทยาศาสตรการ

แพทยไมนอยกวา 17 ชื่อเรื่อง) หนังสือวิทยาศาสตรเบื้องตนไมนอยกวา 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบตนเอง USMLEasy ขอมูลยา คูมือผูปวย วีดิโอคลิปตลอดจนขาวสาร

ทันสมัยในวงการแพทย

       3. ACM Digital Library เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเนื่อง จดหมายขาว และเอกสารในการประชุมวิชาการ 

ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบดวยขอมูลที่สำคัญ เชน รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews 

และบทความฉบับเต็ม ใหขอมูลตั้งแตป 1985-ปจจุบัน

       4. American Chemical Society Journal (ACS) เปนฐานขอมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางดานเคมีและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของโดยรวบรวม

จากวารสารทั้งที่พิมพเปนรูปเลม วารสารอิเล็กทรอนิกส(Electronic Journals) ขอมูลที่ไดจากการสืบคนเปนขอมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ยอนหลัง

ตั้งแตป 1996

       5. ABI/INFORM Collection ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญและดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานขอมูลหนึ่ง ประกอบดวย

จำนวนวารสารที่มีขอมูลฉบับเต็มมากกวา 8,500 ชื่อเรื่อง ยอนหลังไปตั้งแต ป ค.ศ 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ไดแก : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร, 

ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร, การศึกษาชาติพันธุ&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร, กฎหมาย, วัสดุศาสตร, คณิตศาสตร, ดนตรี, เภสัชศาสตร, ฟสิกส, 

จิตวิทยา, ศาสนา และเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและอื่น ๆ

        6. Emerald Management (EM92) เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการจัดการ ไดแก การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ

        7. H.W. Wilson 12 subjects เปนฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุม ทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 

Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science

        8. IEEE/IET Electronic Library(ILE) เปนฐานขอมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหลงขอมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบดวยเอกสารมากกวา 1.2 ลานจากสิ่งพิมพมากกวา 12,000 ชื่อ

        9. ProQuest Dissertations & Theses Global เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษา

ที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 1000 แหง 

ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 

1.1 ลานรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ

       10. ScienceDirect เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพในเครือ Elsevier ประกอบดวย หนังสือและวารสาร

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทย สามารถดูขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค. ศ.1995 – ปจจุบัน

       11. Springer Link - Journal เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 

1,130 ชื่อ ขอมูลป 1997 - ปจจุบัน

       12. Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอางอิงและอางถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 

และมนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป 2001 - ปจจุบัน

      13. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text ครอบคลุมสาขาวิชา เชน ศึกษาศาสตร ครุศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ      

      14. ThaiLis Digital Collection (TDC) ใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC หรือ Thai Digital Collection เปนโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเปาหมาย

เพื่อใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ 

นักศึกษา อาจารย และบุคลากร

     15. 2ebook Digital Library เปนฐานขอมูลที่ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการใหบริการของหนวยงานหอง

สมุดทุกๆ สถาบัน

     16. Matichon Elibrary ฐานขอมูลกฤตภาคขาว (News Clipping Online) ที่จัดเก็บอยูในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสกวา 17 ป จากแหลงขอมูลหนังสือพิมพที่ผลิตใน

ประเทศไทยกวา 29 ฉบับ

     ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรวบรวมฐานขอมูลออนไลนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนที่สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ และมหาวิทยาลัยพะเยาบอกได นำมาใหบริการแกบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา หากตองการสืบคน สามารถเขาใช

บริการไดที่ www.clm.up.ac.th Databases Services และสามารถดาวนโหลดคูมือการเขาใชบริการ ไดที่ http://www.clm.up.ac.th/manual.php

ขอมูลเพิ่มเติม  - การสืบคนขอมูลของ EDS https://www.youtube.com/watch?v=n6IOIS54MR0

                    - การคนหาขอมูลเชิงลึก https://www.youtube.com/watch?v=u8eDhQ0Ko2w&t=14s

                    - การใชงาน eBook >> https://youtu.be/T0iUmbtgxHQ




