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ทุกสถาบันการศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO ได้ที ่

URL: https://search.ebscohost.com 

 

 
*** UserID  และ Password  ที่จะเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกสถาบัน
สามารถก าหนดได้เองเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ฐาน  โดยติดต่อ

บริษัท EBSCO เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม *** 

https://search.ebscohost.com/


ฐานข้อมูลที่สกอ.บอกรับ 

  1.) ฐานข้อมูล Academic Search Premier 

  2.) ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete 

  3.) ฐานข้อมูล Education Research Complete 

  4.) ฐานข้อมูล H.W.Wilson 



ฐานข้อมูลที่สกอ.ทดลองใช ้

  1.) ฐานข้อมูล Business Source Premier 

  2.) ฐานข้อมูล Regional Business News 



ฐานข้อมูล  Academic Search Premier  

 ครอบคลุมสหสาขาวิชาได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์
สุขภาพ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์  

 

 

 เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 
4,600 ชื่อ  



ฐานข้อมูล  Business Source Premier  

 เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของโลก ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 ไว้
เป็นส่วนหนึ่งในสารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้ 

 เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 
2,100 ชื่อ  



ฐานข้อมูล  Computers & Applied Sciences Complete  

 ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการ
พัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการ
จัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง
วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่ง
อ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอัน
หลากหลายมากกว่า 2,200 รายการ 

 เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม 
(Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 
1,000 ชื่อ  



ฐานข้อมูล Education Research Complete 

 เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไป
จนถึงการศึกษาขั้นสูง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความ
ทางด้านการศึกษางานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีก
มากมาย 

 โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,400 

ชื่อเรื่อง 

 เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,400 ชื่อเรื่อง 

 หนังสือ (Book and monographs) มากกว่า 
550  เล่ม 

 



ฐานข้อมูล H.W.Wilson 

 ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science, Art, Biological 

& Agricultural , Business, Education, General Science, 
Humanities, Legal, Library Literature and Information 
Science และ  Social Sciences 

 สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1984 ถึง
ปัจจุบัน 

 เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,700 ชื่อเรื่อง 

 



ฐานข้อมูล  Regional Business News 

 ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจ
ประจ าภูมิภาค Regional Business News รวบรวมสิ่งพิมพ์
ธุรกิจประจ าภูมิภาคกว่า  100 ชื่อ  ที่ตีพิมพ์ภายในทุกแห่งใน
สหรัฐอเมริกา 



สารบัญ (วิธีการสืบค้น) 

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานข้อมูลของ EBSCO  

     *****   สืบค้นโดยหน้าจอภาษาไทย   ***** 

       ***** สืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัย ***** 
   (ก าหนด password ได้เอง) 

 



สารบัญ (วิธีการสืบค้น) 

  - การแสดงบทความเป็นภาษาไทย (Thai Translation)     

  - การสืบค้นแบบพื้นฐาน (Google Search)  

  - การสืบค้นวารสารที่มีอยู่ในฐาน (Publication Search) 

  - การฟังการอ่านบทความ  (Text-To-Speech)  



 
 

 
ติดต่อบริษัทเพื่อขอ
รหัสใช้สืบค้นนอก
มหาวิทยาลัย 

 



เลือกฐานข้อมูลตามสาขาวิชา 



เลือกเปล่ียนฐานข้อมูลอื่นๆ 

 

สืบค้นฐานข้อมูลผ่านมือถือ (IPhone, BlackBerry, Samsung, NOKIA, etc,..) 



เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ
แล้วคลิกตกลง 



 

ค าสืบค้นน้ าท่วม flood 

ฐานข้อมูลสหสาขา 

 



เลือกแสดงข้อมูลฉบับเต็มเท่านั้น 

 

 



 

เพียงเลื่อนเมาส์ไปที่
Preview icon  บทคัดย่อ
ของบทความก็จะแสดง 

เลือกแสดงบทความใน
รูปแบบ HTML หรือ PDF 



ต้องการแปลบทความเป็นภาษาไทย 

 

 

การเรียกดูวารสารแบบ HTML  
สามารถเรียกอ่านบทความ
ภาษาไทยและการอ่านออกเสียงได้ 



 

Text-To-Speed (เลือกฟังการอา่นออกเสียง)  

เลือกความเร็วในการอ่านและส าเนียงการอ่านออกเสียง 



 Publication Search!!! 

( การสืบค้นขั้นวารสารในฐานข้อมูล ) 



 

 

 
 

การค้นหาวารสารใน
ฐานข้อมูล 

วารสารจะถูกเรยีงตาม
ตัวอักษร A - Z 

พิมพ์ช่ือวารสารที่ต้องการคน้แล้วกดปุ่ม 
Browse 

 



 

 
คลิกที่ชื่อวารสารที่ต้องการค้น 



 
 

รายละเอียดของวารสารเช่น ช่ือ
ส านักพิมพ ์

รายชื่อวารสารทัง้เลม่ปัจจุบันและ
ย้อนหลงั 



 
รายชื่อวารสารทัง้เลม่ปัจจุบันและ
ย้อนหลงั 



( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง ) 
การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations  (โดย ไม่ใช้  Program 

Endnote) 



อ้างองิบทความโดยไม่ใช้โปรแกรม 

 



สามารถ
คัดลอก
บรรณานุกร
มไปใช้ได้
ทันทีเพียง
เลือกระบบ
การอ้างอิงที่
ต้องการ  
คลิกขวาที่
เมาส์แล้ว
น าไปวางลง
บนแผ่นงาน 



( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง ) 
การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations  (โดย ใช้  Program Endnote) 



อ้างองิบทความโดยใช้โปรแกรม 

 


