รายการฐานข้อมูลทดลองใช้ ปีงบประมาณ 2560
จานวน 16 ฐาน 2 โปรแกรม
ประเภททรัพยากร
วารสาร 3 ฐาน

หนังสือ 4 ฐาน

สาขา
สหสาขาวิชา
สหสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อฐานข้อมูล
Cambridge Journals Online
(CJO)
Gale Academic OneFile
JSTOR Archive Collection

ระยะเวลาทดลองใช้
1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2559
15 มกราคม - 15 มีนาคม 2560
พฤษภาคม - กันยายน 2560
1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ
สานักพิมพ์มาเสนอ
สถิติ Downloads =520 ครั้ง 124 ชื่อ
จาก สกอ
สานักพิมพ์มาเสนอ

Bloomsbury Collections

1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

MEDICINEnetBASE

3 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559

สานักพิมพ์มาเสนอ
สถิติ Searches = 97 ครั้ง
Record Views = 165 ครั้ง
Downloads = 310 ครั้ง 69 ชื่อ
ติดต่อทดลองใช้จากเว็บไซต์สานักพิมพ์
สถิติ Downloads = 17 ครั้ง

World eBokk Library (WEL)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย (McGraw Hill และ

1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
15 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2560

3 กลุ่มสาขา ได้แก่ Clinical
Medicine, General
Reference and Medical
Education และ Surgery

สหสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จาก IG Publishing

จาก สกอ
จาก สกอ

ประเภททรัพยากร
รวมทรัพยากร 7 ฐาน
หนังสือ คู่มือสาหรับผู้ป่วย
สูตรคานวณทางด้านเภสัช
กรรม ฐานข้อมูลด้านยา
วิดีโอและมัลติมิเดียต่างๆ
หลักสูตร
วารสาร หนังสือ
วีดิทัศน์
ผลงานวิจัยทางการศึกษา
หนังสือตาราเรียน
สารานุกรม นิทรรศการ
และคลังรูปภาพ
บทวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษาด้านบทละคร
บทพูดที่อยู่ในรูปแบบ
วิดีโอ ไฟล์เสียง
วารสาร หนังสือ
โครงสร้างเคมี และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
หนังสือ วารสาร
เอกสารอ้างอิง คู่มือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
(เครื่องมือช่วยในการทา
วิจัยหรือโครงการต่างๆ)
สารานุกรมทาง
วิทยาศาสตร์ หนังสือ
อ้างอิง วารสารและภาพ

สาขา

ชื่อฐานข้อมูล

ระยะเวลาทดลองใช้

หมายเหตุ

เภสัชศาสตร์

Access Pharmacy

25 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560

บอกรับจริง:
มิถุนายน 60-พฤษภาคม 2561

การตลาด

Entrepreneurial Studies
Source
Bloomsbury Fashion
Central

1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560

จาก สกอ

1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

สานักพิมพ์มาเสนอ
สถิติ Searches = 8 ครั้ง
Record Views = 25 ครั้ง

การละคร การแสดง

Drama Online

1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560

สานักพิมพ์มาเสนอ
สถิติ Searches = 10 ครั้ง
Record Views = 3 ครั้ง

เคมี

RSC

1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560

สานักพิมพ์มาเสนอ

สหสาขาวิชา

SAGE Research Methods

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

สานักพิมพ์มาเสนอ

วิทยาศาสตร์

Science Reference
Center

1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2560

จาก สกอ

แฟชั่น

ประเภททรัพยากร
สาขา
กรณีศึกษาและ
ธุรกิจ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
สารานุกรม 1 ฐาน
สหสาขาวิชา

ชื่อฐานข้อมูล
SAGE business cases

โปรแกรม
2 โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ

Access English

สหสาขาวิชา

EEWOWW

Britannica Academic

ระยะเวลาทดลองใช้
25 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559
ขยายถึง 31 ตุลาคม 2559
1 ธันวาคม 2558 -31 พฤษภาคม 2559
1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560
15 กุมภาพันธ์ - 15 สิงหาคม 2559
15 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2559
1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2560
15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
สานักพิมพ์มาเสนอ
จาก สกอ
จาก สกอ
จาก สกอ

