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เรียนผู ้ใช ้บริการบริการสํานักวิทยบริการทุกท่าน
สํานักวิทยบริการ ขอแจ ้งการเข ้าใช ้งานสือส่งเสริมการเรียนรู ้ ประจําปี 2561 โดยมีเนือหาครอบคลุมการเรียนการสอนทุกคณะ และทุก
ฐานข ้อมูล ประกอบด ้วย 4 กลุม
่ สาขา ดังนี
1-ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข ้อมูลออนไลน์ ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ฐานข ้อมูลออนไลน์ ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึงครอบคลุมการเรียนการสอนใน 4 คณะ ได ้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และมีเนือหาครอบคลุมด ้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
ิ ส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
ต่างๆ เช่นไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ โยธา อุตสาหการ เคมี สิงแวดล ้อม เป็ นต ้น ด ้านวิทยาศาสตร์ได ้แก่ ฟิ สก
และเทคโนโยลีสารสนเทศ เป็ นต ้น ด ้านการเกษตร เช่น พืชไร่ พืชสวน ประมง สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร เป็ นต ้น และด ้านศิลป
ประยุกต์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประกอบด ้วยฐานข ้อมูล จํานวน 5 ฐาน ดังต่อไปนี 1.1 ACS Publications 1.2 ACM Digital Library 1.3
IEEE 1.4 Access Engineering และ 1.5 Wiley Online Library
URL : https://youtu.be/hdJNd-31Iz8
2-ฐานข ้อมูลออนไลน์ ด ้านวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ฐานข ้อมูลออนไลน์ ด ้านวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ ซึงครอบคลุมการเรียนการสอนใน 3 คณะ ได ้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ และมีเนือหาครอบคลุมด ้านการแพทย์ เช่น อายุรแพทย์ สูตน
ิ ารีและกุมารแพทย์
ศัลยศาสตร์ จิตเวช เป็ นต ้น การพยาบาล สหเวชศาสตร์ การสาธารณสุข และเภสัชศาสตร์ ประกอบด ้วยฐานข ้อมูล จํานวน 3 ฐาน ดังต่อไป
นี 1.1 Access Pharmacy 1.2 Cinahl Complete และ1.3 Uptodate
URL : https://youtu.be/F2SiEvWBO-8
3-ฐานข ้อมูลออนไลน์ ด ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ฐานข ้อมูลออนไลน์ ด ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึงครอบคลุมการเรียนการสอนใน 4 คณะ ได ้แก่ คณะนิตศ
ิ าสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และคณะบริหารศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีเนือหาครอบคลุมด ้านธุรกิจ โฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การเงิน การธนาคาร โรงแรม การท่องเทียว ภาษี คอมพิวเตอร์ รวมถึงกฏหมายต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัต ิ คําพิพากษา
ศาลฎีกา เป็ นต ้น ประกอบด ้วยฐานข ้อมูล จํานวน 3 ฐาน ดังต่อไปนี 1.1 ABI/INFORM Complete 1.2 Emerald Management และ 1.3
ฐานข ้อมูลกฏหมายไทย
URL : https://youtu.be/k_yTO8wjf7w
4-ฐานข ้อมูลออนไลน์ กลุม
่ ทัวไป (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ฐานข ้อมูลออนไลน์ กลุม
่ ทัวไป ซึงครอบคลุมการเรียนการสอนในทุกคณะ โดยมีเนือหาเป็ นสหสาขาวิชา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได ้แก่
ด ้านมานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์ & วัฒนธรรม ภูมศ
ิ าสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์
ิ ส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศก
ึ ษา การเมือง การปกครอง ภาษาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิ สก
สัตววิทยา การแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข การบริหาร การจัดการ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ และอืนๆ เป็ นต ้น ประกอบด ้วยฐาน
ข ้อมูล จํานวน 16 ฐาน ดังต่อไปนี 1.1 Book24x7 1.2 Gale Virtual Reference Library e-Book (GVRL) 1.3 National Geographic
1.4 Academic Search Complete 1.5 H.W.Wilson 1.6 ProQuest Dissertations & Theses Global 1.7 ScienceDirect 1.8
SpringerLink 1.9 Web of Science 1.10 Ebsco e-Books Collection 1.11 CHE Dissertation 1.12 TDC (วิจัย&วิทยานิพนธ์) 1.13
e-Books Academic Collection 1.14 EDS (Ebsco Discovery Service) 1.15 CRCNetBase (Taylor & Francis) 1.16 2Ebook
Digital Library
URL : https://youtu.be/LX3ecO8r9rI
หรือดูข ้อมูลเพิมเติมได ้ที URL : http://www.oar.ubu.ac.th/index.php?option=com_content&view=categories&id=119&Itemid=
438
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