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เรยีนผูใ้ชบ้รกิารบรกิารสํานักวทิยบรกิารทกุทา่น
     สํานักวทิยบรกิาร ขอแจง้การเขา้ใชง้านสื�อสง่เสรมิการเรยีนรู ้ประจําปี 2561 โดยมเีนื�อหาครอบคลมุการเรยีนการสอนทกุคณะ และทกุ
ฐานขอ้มลู ประกอบดว้ย 4 กลุม่สาขา ดงันี�
 
1-ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
    ฐานขอ้มลูออนไลน ์ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน)ี
ฐานขอ้มลูออนไลน ์ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ�งครอบคลมุการเรยีนการสอนใน 4 คณะ ไดแ้ก ่คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์และคณะศลิปประยกุตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์และมเีนื�อหาครอบคลมุดา้นวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิา
ตา่งๆ เชน่ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์โยธา อตุสาหการ เคม ีสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ ดา้นวทิยาศาสตรไ์ดแ้ก ่ฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา คอมพวิเตอร์
และเทคโนโยลสีารสนเทศ เป็นตน้ ดา้นการเกษตร เชน่ พชืไร ่พชืสวน ประมง สตัวศาสตร ์เทคโนโลยกีารอาหาร เป็นตน้ และดา้นศลิป
ประยกุต ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์ประกอบดว้ยฐานขอ้มลู จํานวน 5 ฐาน ดงัตอ่ไปนี� 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-ฐานขอ้มลูออนไลน ์ดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน)ี
    ฐานขอ้มลูออนไลน ์ดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ซึ�งครอบคลมุการเรยีนการสอนใน 3 คณะ ไดแ้ก ่วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสขุ คณะเภสชัศาสตร ์และคณะพยาบาลศาสตร ์และมเีนื�อหาครอบคลมุดา้นการแพทย ์เชน่ อายรุแพทย ์สตูนิารแีละกมุารแพทย์
ศลัยศาสตร ์จติเวช เป็นตน้ การพยาบาล สหเวชศาสตร ์การสาธารณสขุ และเภสชัศาสตร ์ประกอบดว้ยฐานขอ้มลู จํานวน 3 ฐาน ดงัตอ่ไป
นี� 1.1 Access Pharmacy 1.2 Cinahl Complete และ1.3 Uptodate
 
URL : https://youtu.be/F2SiEvWBO-8
 
3-ฐานขอ้มลูออนไลน ์ดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน)ี
ฐานขอ้มลูออนไลน ์ดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ซึ�งครอบคลมุการเรยีนการสอนใน 4 คณะ ไดแ้ก ่คณะนติศิาสตร ์คณะรัฐศาสตร์
และคณะบรหิารศาสตร ์และคณะศลิปศาสตร ์โดยมเีนื�อหาครอบคลมุดา้นธรุกจิ โฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร ์การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์การเงนิ การธนาคาร โรงแรม การทอ่งเที�ยว ภาษี คอมพวิเตอร ์รวมถงึกฏหมายตา่งๆ เชน่ รัฐธรรมนูญ พระราชบญัญัต ิคําพพิากษา
ศาลฎกีา เป็นตน้ ประกอบดว้ยฐานขอ้มลู จํานวน 3 ฐาน ดงัตอ่ไปนี� 1.1 ABI/INFORM Complete 1.2 Emerald Management และ 1.3
ฐานขอ้มลูกฏหมายไทย
 
URL : https://youtu.be/k_yTO8wjf7w
 
4-ฐานขอ้มลูออนไลน ์กลุม่ทั�วไป (มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน)ี
    ฐานขอ้มลูออนไลน ์กลุม่ทั�วไป ซึ�งครอบคลมุการเรยีนการสอนในทกุคณะ โดยมเีนื�อหาเป็นสหสาขาวชิา ครอบคลมุทกุสาขาวชิา ไดแ้ก่
ดา้นมานุษยวทิยา ดาราศาสตร ์ชวีวทิยา เคม ีวศิวกรรมศาสตร ์การศกึษาชาตพัินธุ ์& วฒันธรรม ภมูศิาสตร ์กฎหมาย วสัดศุาสตร์
คณติศาสตร ์ดนตร ีเภสชัศาสตร ์ฟิสกิส ์จติวทิยา ศาสนาและเทววทิยา สตัวแพทยศาสตร ์สตรศีกึษา การเมอืง การปกครอง ภาษาศาสตร์
สตัววทิยา การแพทย ์การพยาบาล สาธารณสขุ การบรหิาร การจัดการ อเิล็กทรอนกิส ์วทิยานพินธ ์และอื�นๆ เป็นตน้ ประกอบดว้ยฐาน
ขอ้มลู จํานวน 16 ฐาน ดงัตอ่ไปนี� 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 (วจัิย&วทิยานพินธ)์ 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
 
หรอืดขูอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� URL : http://www.oar.ubu.ac.th/index.php?option=com_content&view=categories&id=119&Itemid=
438
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