
รายการฐานข้อมูลทดลองใช้ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 10 ฐานข้อมูล 1 โปรแกรม 

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564 
ประเภท

ทรัพยากร 
กลุ่มสาขาวิชา ชื่อฐานข้อมูล ระยะเวลาทดลองใช้ 

สถิติการใช้ ผู้เข้าใช้ผ่าน OpenAthens 
หมายเหตุ 

ครั้ง ชื่อ คณะ/ส านัก/สถาบัน ครั้ง 
วารสาร  
4 ฐาน 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

Business Source 
Ultimate 

1 สิงหาคม  
- 31 ธันวาคม 2563 

274 128 - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ส านักหอสมุดกลาง  
จากบริษัท (Ebsco) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ASME Digital 
Collection 

15 พฤศจิกายน 
- 31 ธันวาคม 2563 

68 20 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 6 แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
บริษัทตัวแทน  
(Book Promotion) 

ส านักหอสมุดกลาง 6 
ไม่แสดงข้อมูล 3 
คณะศึกษาศาสตร์ 3 

รวม 18 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ICE Virtual Library 1 - 31 ธันวาคม 
2563 

400 9 ส านักหอสมุดกลาง 38 แจ้งเปิดทดลองใช้ให้กับ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดย
ส านักหอสมุดกลาง  
จากบริษัทตัวแทน  
(Book Promotion) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 9 
ไม่แสดงข้อมูล 5 
คณะแพทยศาสตร์ 3 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 

รวม 57 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

MLA International 
Bibliography with 
Fulltext 

มิถุนายน 2564 37 24 - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ส านักหอสมุดกลาง  
จากบริษัท (Ebsco) 



2 
 

ประเภท
ทรัพยากร 

กลุ่มสาขาวิชา ชื่อฐานข้อมูล ระยะเวลาทดลองใช้ 
สถิติการใช้ ผู้เข้าใช้ผ่าน OpenAthens 

หมายเหตุ 
ครั้ง ชื่อ คณะ/ส านัก/สถาบัน ครั้ง 

หนังสือ 
2 ฐาน 

 

สหสาขาวิชา EBSCO eBooks 
University Press 
Collection 

1 ตุลาคม  
- 31 ธันวาคม 2563 

12 8 - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย 
สป. อว. จากบริษัท 
(Ebsco) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

de gruyter ebooks 30 มีนาคม 
- 18 พฤษภาคม 
2564 

46 36 - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ร้านหนังสือ 
(Kinokuniya Book 
Stores) 

รวมทรัพยากรและเอกสารอ้างอิง 4 ฐาน 
วารสาร 
หนังสือ สื่อการ
สอน 

สหสาขาวิชา Sustainable 
Development Goals 
Online (SDGO) 

22 พฤษภาคม  
- 30 มิถุนายน 2564 

78 50 - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ตัวแทนส านักพิมพ์  
(New Knowledge 
Information)  

วารสาร สสาร 
สูตรเคม ี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Reaxys 14  มิถุนายน  
– 13 สิงหาคม 2564 

254* 
 

 - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ตัวแทนส านักพิมพ์  
(New Knowledge 
Information)  
เสนอผ่านภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์  
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ประเภท
ทรัพยากร 

กลุ่มสาขาวิชา ชื่อฐานข้อมูล ระยะเวลาทดลองใช้ 
สถิติการใช้ ผู้เข้าใช้ผ่าน OpenAthens 

หมายเหตุ 
ครั้ง ชื่อ คณะ/ส านัก/สถาบัน ครั้ง 

รวมทรัพยากรและเอกสารอ้างอิง 4 ฐาน (ต่อ) 
วารสาร 
หนังสือ 
วิทยานิพนธ์ 
ข่าว วิดิทัศน์ 
กรณีศึกษา 
รายงาน
อุตสาหกรรม 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ProQuest One 
Business 

1 มิถุนายน  
– 31 กรกฎาคม 2564 

727 119 - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ตัวแทนส านักพิมพ์ 
(BookNet) 

หนังสือ  
วิดิทัศน์ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ Human Kinetics 
Library 

14  มิถุนายน  
–31 กรกฎาคม 2564 

34 - - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ตัวแทนส านักพิมพ์ 
(BookNet) 

โปรแกรม 1 โปรแกรม 
โปรแกรม
ตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ 

สหสาขาวิชา CopysLeak 2-23 สิงหาคม 2564 
เปิดทดลองใช้ 5 Accounts  
 

  - - แจ้งเปิดทดลองใช้โดย
ส านักหอสมุดกลาง  
จาก บจ.โอเพ่นเซอร์วิส
ดาต้า ผา่นบริษัท 
(Ebsco) 

*สถิติ Search เฉพาะเดือนมิถุนายน 
               

จัดท าโดย อัมพร ขาวบาง ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


