同方知网（北京）技术有限公司
Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)

การเปิ ดทดลองใช้ ฐานข้ อมูลของCNKIให้ มหาวิทยาลัยประเทศไทย
CNKI คืออะไร
CNKI （China National Knowledge Infrastructure） เป็ นโครงการก่อสร้ างข้ อมูลสารสนเทศระดับชาติของ
ประเทศจีน สถาปนาด้ วย Tsinghua University ในปี 2539 ซึง่ เป็ นหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศจีน
CNKI เป็ นห้ องสมุด online ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีนและเป็ นบริษัทที่พฒ
ั นาฐานข้ อมูลใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน
ปั จจุบนั นี ้ให้ บริ การด้ านฐานข้ อมูลและโครงการ digital แก่มหาวิทยาลัย/สถาบัน จากทังหมด
้
50 กว่าประเทศ
ทำไมต้ องเปิ ดทดลองใช้ ให้ มหำวิทยำลัยของประเทศไทย
หลายปี ที่ผา่ นมานี ้ จีนได้ ดาเนินการความร่วมมือในด้ านต่าง ๆ กับต่างประเทศตามโครงการ" One Belt, One
Road " ประเทศไทยเอง มีความร่วมมือกับประเทศจีนหลายด้ านในหลายปี ที่ผา่ นมา พูดได้ วา่ นับวันความผูกพัน
ระหว่างไทย-จีนมีความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น และมีนกั วิจยั ไทยที่เกี่ยวข้ องเริ่ มสนใจ Chinese Studies แต่สว่ นใหญ่ไม่
สามารถหาข้ อมูลที่ถตู ้ องและสมบูรณ์ได้ CNKI ในฐานะที่เป็ นIเป็ นห้ องสมุด onlineที่มีทรัพยากรทางวิชากการ
สมบูรณ์ที่สดุ ของประเทศจีน คลอบคลุมทรัพยากรประเภท China journals, doctoral dissertations and master
theses, newspapers, conference proceedings, yearbooks, reference books, encyclopedia, patents,
standards, scientific and technological research findings, laws and regulations. ทาง CNKI หวังว่า
สามารถร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทังหมดของประเทศไทย
้
เพื่อให้ บริ การด้ านทรัพยากรเกี่ยวกับ Chinese Studies
ช่ วงเปิ ดทดลองใช้ ：มีนาคม 2561- พฤษภาคม 2561
ฐำนข้ อมูลที่เปิ ดทดลองใช้ ในครั้ งนี้ประกอบด้ วย 5 ฐำนดังนี้
1. ฐานข้ อมูล Academic Focus（ฐานภาษาอังกฤษ）
รายละเอียด
เป็ นฐานข้ อมูลที่รวบรวมวารสารที่จดั พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็ นต้ นฉบับในประเทศจีน (136ชื่อ
เรื่ อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็ นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่ อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติทจี่ ดั การ
ในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็ นฐานข้ อมูลที่ให้ บริ การด้ านจีนศึกษาสาหรับบุคคลที่ไม่ร้ ูจกั ภาษาจีน
URL http://cstm.cnki.net/stmt
2. ฐานข้ อมูล China Academic Journals Full-text Database
รายละเอียด รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่ อง/61 ล้ านบทความ
URL http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD
3. ฐานข้ อมูล China Masters' Theses Full-text Database
รายละเอียด เป็ นฐานข้ อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรับรองจาก
ประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้ วยข้ อมูล 3.2 ล้ านบทความ
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URL http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD
4. ฐานข้ อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database
รายละเอียด เป็ นฐานข้ อมูลทีร่ วบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรับรองจาก
ประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้ วยข้ อมูล 3 แสนบทความ
URL http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD
5. ฐานข้ อมูล China Reference Works Online
รายละเอียด เป็ นฐานที่รวบรวมหนังสือคูม่ ือเกือบ 9000 เล่มจากสานักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้ วย
พจนานุกรมภาษา คูม่ ืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้ อมูลทางการแพทย์ เป็ นต้ น
URL http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

หมายเหตุ ฐานข้ อมูลทุกฐานดังกล่าวคลอบคลุม 10 สาขาตามตารางดังต่อไปนี ้
Series code

Series

A

Physics/Astronomy/Mathematics

B

Chemistry/Metallurgy

C

Industrial Technology & Engineering

D

Agriculture

E

Medicine/Health

I

Electronics/Info Sciences

F

Literature/History/Philosophy

G

Politics/Military affairs/Law

H

Education/Social Sciences

J

Economics

Contact:
Line: thofan66
Wechat: 18249948328
Tel: 0086-10 -6119 0881
Mobile: (+86)18249948328
Email: taffy.bin@int1.cnki.net / taffy.bin@hotmail.com
Website: http://oversea.cnki.net

Add. A2 Bldg., Dongsheng Science Park, 66 Xixiaokou Rd.,Haidian Dist., Beijing 100192, CN
Tel: +8610 62791819; +8610 62791944

Email: beijing@cnki.net

Website: http://oversea.cnki.net

