
การใช้งานห้องสมุด
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) ประจ าปีงบประมาณ 
2554 ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.) ได้บอกรับ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จ านวน 13 ฐานข้อมูล ให้กับทางมหาวงิทยาลัย
เทคโนโลราชมงคลธัญบุรี
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1. ABI/INFORM Complete

2. ACM Digital Library

3. H.W. Wilson

4. IEEE/IET Electronic Library (IEL)

5. ProQuest Dissertations & Theses

6. SpringerLink – Journal

7. Web of Science
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

8. Academic Search Premiar

9. Education Research Complete

10. Computer & Applied Sciences Complete

11. Emerald Management

12. ScienceDirect

13. American Chemical Society Journal (ACS)
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบอกรับเอง 

 ScienceDirect

 Hoover และ Corpus 

 CRCnetBASE (e-Book )

รายละเอียดข้อมูลแต่ละฐานสามารถดูได้ที่

WWW.LIBRARY.RMUTT.AC.TH เลือกเมนู ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

http://www.library.rmutt.ac.th/
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=241
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การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด

http://www.rmutt.ac.th/
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การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด
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การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด
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การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด
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การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 

ThaiLis ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการ
หนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็น
เอกสารฉบับเต็มของ วทิยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้
งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&cfc=1&DBId=3
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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ThaiLis ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ในประเทศไทย 
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หน้าจอฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย จากต่างประเทศ
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)

 H.W. Wilson ฐานข้อมูลที่ครอบคลมุ สารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ กฏหมายและสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น 
ๆ  เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  สัตวศาสตร์และสันทนาการ เป็นต้น ให้
ข้อมูล บรรณานุกรมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (โดยฐานข้อมูลส่วนใหญ่ให้
เอกสาร ฉบับเต็ม บทความวารสารตั้งแต่ ปี ค.ศ.1995– ปัจจุบัน)

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Wilson Web)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Springer Link )

ฐานข้อมูล Springer Link (เป็นฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์) ให้บริการ
เนื้อหาในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ โดยมีเนื้อหาคลอบคลุม
สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ  วารสาร เป็นต้น

http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Springer Link )
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ProQuest ABIInform Complete)

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 

1. ABI/INFORM Global ครอบคลุมส่ิงพิมพ์ชั้นน าด้านบริหารธุรกิจมากกว่า 1,600 
รายชื่อ ซึ่งในจ านวนนี้ให้ข้อมูลฉบับเต็มรูปแบบ(FullText)ไม่น้อยกวา่700รายชื่อ

2. ABI/INFORM Trade & Industry ให้ข้อมูลด้านการค้า อุตสาหกรรม การสื่อสาร 
คอมพิวเตอร์

3. ABI/INFORM Dateline ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวท้องถ่ินทางด้านบริหารธุรกิจ

http://search.proquest.com/autologin
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&cfc=1&DBId=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&cfc=1&DBId=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&cfc=1&DBId=5820
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&cfc=1&DBId=5820
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&cfc=1&DBId=5921
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&cfc=1&DBId=5921
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ProQuest Dissertations and Thesis )

ProQuest Dissertations and Thesis ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมตั้งแต่ปี ค.ศ.1861 ข้อมูล
บรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่  ปี ค.ศ.1981 และให้
ข้อมลู  4 หน้า ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1997 – ปัจจุบัน  

http://search.proquest.com/autologin
http://search.proquest.com/autologin
http://search.proquest.com/autologin
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ProQuest ABIInform Complete)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ProQuest)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ProQuest)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ProQuest ABIInform Complete)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (IEEE)

IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 
แหล่งขอ้มูล คือThe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The 
Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสาร
มากกว่า 1.2 ล้าน

http://www.ieee.org/ieeexplore
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (IEEE)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ACM)

ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยาการคอมพิวเตอร์
ของAssociation for Computing Machinery (ACM)เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมที่
จัดพิมพ์โดย  ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสาร
ประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความ
ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

http://portal.acm.org/dl.cfm
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ACM)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Web of Science)

Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย
ด้าน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation จาก
วารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ช่ือ (Titles) มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน (Records) 
แสดงผลในรูป text html

http://isiknowledge.com/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Web of Science)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ScienceDirect)

ScienceDirect ให้บริการ Journal/book ฟรี เป็นเอกสารตั้งแต่ปี 2007-2009 จ านวน 1696 
เล่ม ในสาขาวิชา Energy & Engineering และในส่วนที่ได้รับจาก
สกอ. เป็นฐานข้อมูลทีค่รอบคลมุสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life 
Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้องแต่ปี 1995-
ปัจจุบัน

http://www.sciencedirect.com/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ScienceDirect)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ACS)

ACS เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลบับเต็ม (Full 
Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996สามารถใช้งานได้ที่
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (ACS)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Emerald)

ฐานข้อมูลที่ครอบคลมุสาขาวิชาทางด้านการจัดการ เช่น การเงินและการบัญชี กฏหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ การตลาด การเมืองและนโยบาย เป็นต้น มี
ดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็ม บทความวารสาร (Full 
text) จ านวน 175 ช่ือ
สามารถเข้าใช้งาน
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Emerald)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (EBSCO)

ฐานข้อมูล EBSCO
1. ฐานข้อมูล Academic Search Premium : ครอบคลุมสหสาขาวิชาได้แก่ ศึกษาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์  

2. ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete : ครอบคลุมขอบเขต การวิจัย
และการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัด
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสาร เชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ 
จากรายการทรัพยากรมากกว่า 2,000 รายการ โดยให้บริการข้อมูลวารสารฉบับเต็มอีกกว่า 
950 ฉบับ ท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ทัง้ 2 ฐานได้ที่ 
http://search.ebscohost.com

http://www.ar.rmutt.ac.th/?p=2185
http://www.ar.rmutt.ac.th/?p=2185
http://search.ebscohost.com/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (EBSCO)

Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบ
คลุกการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง 
เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่องซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Cord journals) 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงรับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Book ฟืก manographs) 
และงานวิจัย เฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย 

http://www.ebscohost.com/


Page  51

หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (EBSCO)

Business Source Premier เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการ ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรม และข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญที่สุด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 

มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสารไม่น้อยกว่า 4,500 ช่ือ (Titles) 

และเอกสารและ บทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 3,500 ช่ือ  

มีการพัฒนาการใช้งานเมนูให้สามารถใช้งานในรูปแบบภาษาไทยได้ (แต่เอกสารที่ดาว
โหลดยังคงเป็นภาษาอังกฤษ) โดยเลือกปรับที่เมนู “Languages” แล้ว เลือกเป็น “ไทย” 

http://www.ebscohost.com/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (EBSCO)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (EBSCO)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (BioOne)

ฐานข้อมูล BioOne เป็นแหล่งรวบรวมวารสาร ด้านชีวภาพ ระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม จ านวน 167 ชื่อเรื่อง จากส านักพิมพ์ที่เป็นสมาคมและส านักพิมพ์ ทั่วไปกว่า 
125 ส านักพิมพ์ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา อาจารย์นักวิจัยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากสามารถทดลองใช้งาน

http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (BioOne)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Muse Global)

MuseGlobal เพื่อใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆฐานได้ในหน้าจอเดียวกัน ได้แก่
ฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ 

– ACM Digital Library

– WilsonWeb

– SpringerLink

– ISI Web of Knowledge – Web of Science

– ProQuest

– IEEE Xplore

http://www.bioone.org/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Muse Global)



Page  59

หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Corpus และ Hoover)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Corpus และ Hoover)

ฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus) : ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัท
ต่างๆ ที่มี ในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ใน  การวิเคราะห์
ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นย า เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่
ส าคัญใน การน าไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 
บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus)

http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Corpus และ Hoover)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Corpus และ Hoover)

ฐานข้อมูล Hoover :  เป็นฐานข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ
 มี ข้อมูลบริษัททั้งสิ้น 32 ล้านบริษัท ให้ข้อมูลบริษัทเชิงลึก โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
สามารถสืบค้นได้จากชื่อบริษัท ชื่อบุคคล และ ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ 
(http://www.hoovers.com)

http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Corpus และ Hoover)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Turnitin)
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (Turnitin)

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
สิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่
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ฐานข้อมูล e-Book

CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากส านักพิมพ์ Taylor & 
Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดง
เนื้อหาในรูปแบบ PDF File – Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, 
copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้ “สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th  
หรือ http://www.crcnetbase.com

http://library.rmutt.ac.th/
http://www.crcnetbase.com/
http://www.crcnetbase.com/
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หน้าจอฐานข้อมูลจากเว็บห้องสมุด (CRCnetBASE)
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

โดยการค้นหา ให้คลิกที่ Full Access Content Only และคลิก Browse เพื่อให้
ได้ไฟลท์ี่เป็น full text ที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัยฯ
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ฐานข้อมูลข่าว News
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ฐานข้อมูลข่าว News
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ฐานข้อมูลข่าว News -- มติชนออนไลน์
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Page  74

ฐานข้อมูลข่าว News -- มติชนออนไลน์
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ฐานข้อมูลข่าว News -- มติชนออนไลน์
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ฐานข้อมูลข่าว News – iQ News Clip
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ฐานข้อมูลข่าว News – iQ News Clip
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ฐานข้อมูลข่าว News – iQ News Clip
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ฐานข้อมูลข่าว News – iQ News Clip
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