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แนะนําฐานขอมูลออนไลน
ProQuest Dissertations & Theses – A&I เปนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text)
ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ ปริญญาเอกและปริญญาโทตัง้ แตป 1997 ถึงปจจุบนั ไมนอ ยกวา 1.1 ลานรายการ
และสาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ
ScienceDirect เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (full-text) ประกอบดวยหนังสือและวารสารดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทย สามารถดูขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1995 – ปจจุบัน
ABI / Inform Complete เปนฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลทาง ดานธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร
การจัดการทรัพยากรมนุษย การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร มากกวา 1,100 รายชื่อ
ACM Digital Library เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง จดหมายขาว
และเอกสารในการประชุมวิชาการ
ซึ่งเนื้อ่ชหาเอกสารประกอบด
วยขอมูลที่สําคัญ เชน รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article
กิจกรรมสู
ุมชน
reviews และบทความฉบับเต็ม ใหขอมูลตั้งแตป 1985-ปจจุบัน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําโดย ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วย
HW Wilson เปนฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
SpringerLink – Journal เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ
"นิทรรศการ ๗๐ ปีพระบารมีปกเกล้า" ในนามมหาวิทยาลัย ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม ณ
ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า อําเภอกันทรวิชัย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ให้เกียรติ
Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอางอิงและอางถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชา
เยี่ยมชม มอบของรางวัล และร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
หลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
พ.ศ. 2559 ทีผ่ ่านมา
Academic Search Elite เปนฐานขอมูลทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุม สหสาขาวิชามากทีส่ ดุ จากทัว่ โลก ไมวา จะเปนวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร ฟสิกส เคมี ชีวะ สถาปตยกรรม จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร
นิเทศศาสตร และอีกมากมาย
Education Research Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ โดยใหขอมูลขาวสารทั้งหมดมากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนวารสารฉบับเต็มมากกวา 1,060 ชื่อเรื่อง
emerald บทความในรูปแบบ PDF จํานวน 68,000 บทความที่สามารถคนหาไดจากวารสารมากกวา 120 ฉบับ
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