
 



คาํนํา 

สาํนกัวทิยบริการจดัทาํเอกสารแนะนาํฐานขอ้มูลฉบบัน้ี โดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะรวบรวม

ฐานข้อมูลทั้ งหมดที่นําเสนอบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ  (http://library.rc.ac.th/) ภายใต้หัวข้อ 

“ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์”  ซ่ึงมีทั้งฐานขอ้มูลในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 56 ฐาน  เป็น

ฐานขอ้มูลที่นําเสนอในเชิงบรรณานุกรม เอกสารฉบบัเต็ม (full text) และบทคดัย่อ (abstract) 

ครอบคลุมทุกสาขาวชิา 

ฐานขอ้มูลที่รวบรวมไวน้ี้ จดัแบ่งเป็นฐานขอ้มูลทัว่ไป (ครอบคลุมทุกสาขาวิชา)  จาํนวน 

13  ฐาน  ฐานขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ จาํนวน 12 ฐาน (ครอบคลุมดา้นสาธารณสุข พยาบาล พลงังาน 

ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์  ส่ิงแวดล้อม สารเคมี เป็นตน้) และฐานขอ้มูลทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  จาํนวน  31 ฐาน (ครอบคลุมดา้นกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการลงทุน  แรงงาน 

ศิลปวฒันธรรม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ แผนที่ สิทธิบตัร เป็นตน้) 

เน้ือหารายละเอียดที่นําเสนอในแต่ละฐานขอ้มูลประกอบด้วย สัญลักษณ์ (logo) ของ

ฐานขอ้มูล ช่ือฐานขอ้มูล ผูจ้ดัทาํฐานขอ้มูล คาํอธิบายลกัษณะของฐานขอ้มูล และที่อยูข่องเวบ็ไซต ์

เอกสารแนะนาํฐานขอ้มูลเล่มน้ีคงจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย ์ เจา้หน้าที่  นิสิตนักศึกษา  

หรือผูส้นใจไดรู้้จกัฐานขอ้มูลต่างๆ เพิม่ขึ้น และสามารถใชเ้ป็นคู่มือในการพจิารณาเลือกฐานขอ้มูล

ที่จะใชสื้บคน้เพือ่การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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สารบัญ 

  หนา้ 

คาํนาํ 

สารบญั 

รายช่ือฐานขอ้มูล 

   คลงัขอ้มูลงานวจิยัไทย TNRR (Thai National Research Repository) 

   ฐานขอ้มูล ThaiLIS – Thai Library Integrated System 

   ฐานขอ้มูลงานวจิยัและพฒันา และงานวจิยัวชิาการ 

   ฐานขอ้มูลงานวจิยั TDRI 

   ฐานขอ้มูลการวจิยั การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

   ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธไ์ทย 

   ฐานขอ้มูลงานวทิยานิพนธอิ์เล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) 

   คลงัปัญญามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

   ฐานขอ้มูลศูนยว์จิยักสิกรไทย 

   ฐานขอ้มูลดา้นกฎหมาย (ศูนยว์ทิยบริการศาลยติุธรรม) 

   ฐานขอ้มูลงานวจิยัดา้นแรงงาน  

   ฐานขอ้มูลงานวจิยัไมผ้ลของประเทศไทย 

   ฐานขอ้มูลสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน 

   ฐานขอ้มูลเช้ือพนัธุกรรมพชื 

   ฐานขอ้มูล MEDplant 

   ฐานขอ้มูลราชกิจจานุเบกษาและการพฒันากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

   ฐานความรู้เร่ืองความปลอดภยัดา้นสารเคมี  

   ฐานขอ้มูลงานวจิยัสตัวปี์กในประเทศไทย 

   ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรออนไลน์ 

   ฐานขอ้มูล Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and Alliances 

(คลงัขอ้มูลและความรู้ระบบสุขภาพ) 

   ฐานขอ้มูล BIODATA (ฐานขอ้มูลนกัวชิาการไทย) 

   ฐานขอ้มูลดชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index Centre: TCI)  

   ฐานขอ้มูลพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทย  

   ฐานขอ้มูลบริษทัที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

   ฐานขอ้มูลดา้นการสตัวใ์นประเทศไทย 

 ก 

 ข 

 

 1 

 1 

 2 

 2 

 3 

 3 

 4 

 4 

 5 

 5 

 6 

 6 

 7 

 7 

 8 

 8 

 9 

 9 

10 

10 

 

11 

11 

12 

12 

13 



     

สารบัญ (ต่อ) 

  หนา้ 

   ฐานขอ้มูลงานวจิยัทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548 

   ฐานขอ้มูลการเกษตรของประเทศไทย 

   ฐานขอ้มูลพนัธุไ์ม ้(BGO Plant Database, The Botanical Organization) 

   ฐานขอ้มูล Aardvark 

   ฐานขอ้มูล ALA 

   ฐานขอ้มูล AIP 

   ฐานขอ้มูล Arxiv.org E-Print Archive 

   ฐานขอ้มูล CABI  

   ฐานขอ้มูล ACS   

   ฐานขอ้มูล Demographic Yearbook  

   ฐานขอ้มูล DOAJ 

   ฐานขอ้มูล e-polymers 

   ฐานขอ้มูล SciTech Connect 

   ฐานขอ้มูล Espacenet 

   ฐานขอ้มูล IOP  

   ฐานขอ้มูล ISTL  

   ฐานขอ้มูล IPL2 

   ฐานขอ้มูล Journal Link 

   ฐานขอ้มูล NHGRI  

   ฐานขอ้มูล NSF 

   ฐานขอ้มูล OPENBASE.in.th  

   ฐานขอ้มูล PCL Map Collection   

   ฐานขอ้มูล PLOS  

   ฐานขอ้มูล POPLINE  

   ฐานขอ้มูล PubMed  

   ฐานขอ้มูล SciCenter 

   ฐานขอ้มูล Civil Engineering database (CEDB) 

   ฐานขอ้มูล The World Factbook 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หนา้ 

   ฐานขอ้มูล The UK Statute Law Database 

   ฐานขอ้มูล USPTO 

   ฐานขอ้มูล AtoZ World Business 

ภาคผนวก 

   ฐานขอ้มูลจาํแนกตามสาขาวชิา 
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ช่ือฐานข้อมูล คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository) 

จัดทําโดย คณะทาํงานเพือ่พฒันาและบูรณาการระบบขอ้มูลวจิยัของประเทศ  

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมและเผยแพร่งานวจิยั วิทยานิพนธ ์และขอ้มูลการวจิยั 

โครงการวจิยั นกัวจิยั และผลงานจากโครงการวิจยั ของหน่วยงานวจิยัและสถาบนัการศึกษาใน

ประเทศไทย ซ่ึงมีจาํนวนขอ้มูล มากกวา่ 240,000  รายการ   

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.tnrr.in.th/2557/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ThaiLIS – Thai Library Integrated System 

จัดทําโดย สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นโครงการเครือข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทย มีเป้าหมายเพือ่ใหบ้ริการสืบคน้ฐานขอ้มูล

เอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) ซ่ึงเป็นเอกสารฉบบัเตม็ของ วทิยานิพนธ ์รายงานการวจิยัของอาจารย ์

รวบรวมจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัยและพฒันา และงานวิจัยวิชาการ  

จัดทําโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมและเผยแพร่โครงการวิจยัของนักวิจยัและโครงการที่ใชง้บประมาณ

ของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF)  โดยนาํเสนอ

เก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการ พร้อมเอกสารฉบบัเต็ม (Full text)ของรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์  

ในการเขา้สืบคน้ในฐานขอ้มูลน้ี ผูสื้บคน้ขอ้มูลตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของฐานขอ้มูล เพื่อใชสิ้ทธ์ในการ 

download เอกสารฉบบัเต็ม วิธีการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ผูส้มัครสามารถเขา้ไปกรอกใบสมคัรจากการ

คลิกที่ เมนูคาํสัง่ “สมคัรสมาชิก” ที่อยูด่า้นบนของหนา้หลกัของ  website 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI 

จัดทําโดย สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมผลงานวิจยัและส่ิงตีพิมพ์ ของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

ซ่ึงเป็นองค์กรเอกชนท่ีดาํเนินการวิจยัเชิงนโยบายในหลากหลายดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้าน

เศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนริเร่ิมการวิจยั เพ่ือ

สนบัสนุนการกาํหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นนโยบายท่ีเอ้ือต่อการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยืนและมีคุณภาพ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จัดทําโดย สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมผลงานวจิยัต่างๆ ทางการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ผลงานวจิยัที่รวบรวมมีจาํนวน 7,608 ผลงาน ของนกัวจิยัจาํนวน 893  คน 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.thaiedresearch.org/thaied/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

จัดทําโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ   (ซ่ึงเดิมคือศูนยบ์ริการสารสนเทศทางเทคโนโลย)ี 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลเชิงบรรณานุกรม พร้อมบทคดัยอ่ ท่ีรวบรวม วิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลยั

ต่างๆ มากกว่า 8,500 ช่ือเร่ือง  รวบรวมตั้งแต่ปี 2535 จนถึง 2550  แต่ต่อมาไดย้ติุการนาํเขา้ขอ้มูล 

เน่ืองจากโครงการพฒันาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ไดพ้ฒันาระบบการ

จดัเก็บเอกสาร ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ซ่ึงประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ปริญญา

นิพนธ ์ฉบบัเตม็ อนัมีศกัยภาพในการใหบ้ริการ ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ที่สามารถติดตาม 

ศึกษา คน้ควา้จากวทิยานิพนธเ์หล่าน้ีไดโ้ดยตรง และสะดวก 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://thesis.stks.or.th/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses)  

จัดทําโดย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี

การศึกษา 2519 –ปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีนําเสนอเป็นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) ที่

สามารถสืบคน้เอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) ได ้

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล คลังปัญญามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จัดทําโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมหนังสือ บทความวารสารรายงานการประชุม รายงานการวิจยั 

เอกสารการสอนและวทิยานิพนธ ์ท่ีเกิดจากความสามารถของคณาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี โดยมีวตัถุประสงคส์าํหรับสนบัสนุนการศึกษา การคน้ควา้ วิจยัและ

เพื่อให้นักวิจยัหรือผูส้นใจทัว่ไป สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศและก่อให้เกิด

การพฒันาองคค์วามรู้ร่วมกนั โดยใหข้อ้มูลเป็นเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

จัดทําโดย บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

ฐานขอ้มูลน้ีรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจยั ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดบัจุลภาค มหภาค ภาค

การเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเนน้กระแสของข่าวสารขอ้มูลที่กาํลงัเป็นที่จบัตามองใน

ขณะนั้น นอกจากน้ี ยงัใหข้อ้มูลดา้นดชันีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจน

ภาวะเงินตราต่างประเทศ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

จัดทําโดย ศูนยว์ทิยบริการศาลยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นแหล่งขอ้มูลทางดา้นกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความหลากหลายในการนาํเสนอขอ้มูล

ต่างๆ ดา้นกฎหมาย  ไดแ้ก่ งานวจิยัศาลยติุธรรม  เอกสารสัมมนาสาํนักงานศาลยติุธรรม  บทความ

กฎหมาย  กฎหมายต่างๆ คาํวินิจฉัย เป็นตน้นอกจากน้ี ยงัมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของ

ศูนยว์ทิยบริการ ศาลยติุธรรมให ้download ดว้ย 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.library.coj.go.th/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน  

จัดทําโดย กลุ่มงานวจิยัและวางแผนกาํลงัแรงงาน สาํนกัเศรษฐกิจการแรงงานสาํนกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่ครอบคลุมประเด็นด้านแรงงาน และสวสัดิการด้านต่าง ๆ คือ แรงงาน

สัมพนัธ์ การคุม้ครองแรงงาน ค่าจา้ง สวสัดิการ ความปลอดภยัในการทาํงาน แรงงานไทยใน

ต่างประเทศ การพฒันาฝีมือแรงงาน การประกนัสงัคม การจดัหางาน ทรัพยากรมนุษย ์และอ่ืน ๆ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

http://research.mol.go.th/2013/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัยไม้ผลของประเทศไทย 

จัดทําโดย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมผลงานวิจยัเก่ียวกบัไมผ้ลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีคน้หาและอา้งอิงได้

ง่าย เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยไม้ผลของไทยและเสนอแนะแนวทาง การดําเนินงานวิจยัท่ีควร

สนบัสนุนต่อไปในอนาคต 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

http://www.schuai.net/WebBaseFruitResearch/index.asp 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 

จัดทําโดย โครงการโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ให้ขอ้มูลความรู้พื้นฐานในเร่ืองราว  และวิชาการสาขา

ต่างๆ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

แพทยศาสตร์ ในระยะแรกไดจ้ดัพมิพเ์ป็นหนังสือเน้นความรู้ท่ีเกิดขึ้นและใชอ้ยูใ่นประเทศไทยแต่

ละเล่มรวบรวมเน้ือเร่ืองจากหลากหลายสาขาวชิา เน้ือหาของเร่ืองต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกบั 3 

ระดบัความรู้ ใหแ้ก่เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผูใ้หญ่ที่สนใจทัว่ไป  และต่อมา

ไดจ้ดัทาํเป็นฐานขอ้มูลสารานุกรมฉบบัอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่บน website 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/GENERAL/search/search.htm 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรมพืช 

จัดทําโดย ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินลักษณะพันธุกรรม ขยายพนัธุ์ และ

ใหบ้ริการเช้ือพนัธุกรรมพืชแก่ผูท้ี่สนใจที่จะนาํเช้ือพนัธุกรรมดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ทั้งดา้นการ

วจิยัและพฒันา หรือการพฒันาต่อยอดในเชิงการคา้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบนั 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www1a.biotec.or.th/Germplasm/Pages/find_des.asp 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล MEDplant 

จัดทําโดย สาํนกังานขอ้มูลสมุนไพร 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

ฐานขอ้มูลทางด้านสมุนไพรน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งหมด 3 ดา้น ได้แก่ ขอ้มูลงานวิจยั 

ขอ้มูลสมุนไพรแต่ละชนิด ขอ้มูลตาํรับยา ขอ้มูลงานวจิยัเป็นขอ้มูลที่รวบรวมงานวิจยัสมุนไพรไทย

จากวารสารในประเทศ ปริญญานิพนธ ์วทิยานิพนธ ์ปริญญาโท-เอกสาํหรับวารสารต่างประเทศเก็บ

เฉพาะงานที่ทาํวิจยัสมุนไพรจากประเทศไทยเท่านั้น การคน้ข้อมูลของงานวิจัย ค้นได้จากช่ือ

งานวจิยัภาษาไทย และภาษาองักฤษ ช่ือผูนิ้พนธ์ และปีที่ตีพิมพง์านวิจยั ส่วนรายละเอียดสมุนไพร

สามารถคน้จากช่ือภาษาไทย โดยพมิพส่์วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น สาํหรับงานตาํรับยา คน้จากช่ือตาํรับ 

สรรพคุณแผนไทย และหนงัสืออา้งอิง ทุกขอ้มูลสามารถเช่ือมโยงถึงกนัได ้

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://medplant.mahidol.ac.th/index.asp 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

จัดทําโดย กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบสาํนักนายก คาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คาํ

พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ประกาศสํานักงานศาลปกครอง พระบรมราชโองการ 

ประมวลกฎหมายไทย และงานประมวลกฎหมายเร่ืองเดียวกนัไวด้ว้ยกนั  โดยในแต่ละรายการจะ

ให้เน้ือหา / รายช่ือกฎหมาย และสถานการณ์บงัคบัใชก้ฎหมาย พร้อมการเช่ือมโยงไปยงัเอกสาร

ฉบบัเตม็  

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานความรู้เร่ืองความปลอดภัยด้านสารเคมี  

จัดทําโดย หน่วยขอ้สนเทศวตัถุอนัตรายและความปลอดภยั ศูนยค์วามเป็นเลิศแห่งชาติดา้น

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และของเสียอนัตราย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

ฐานขอ้มูลน้ีรวบรวมคลงัความรู้เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นสารเคมีต่างๆ โครงสร้าง

ขอ้มูลในคลังสารเคมี และรายละเอียดของสารเคมี ในฐานขอ้มูลน้ีมีระบบการคน้หาขอ้มูลของ

สารเคมีต่างๆ ที่น่าสนใจ เพือ่ประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของครู นกัเรียน และบุคคลทัว่ไป 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.chemtrack.org/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย 

จัดทําโดย สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานข้อมูลที่ เก็บรวบรวมบทความทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ ์

เก่ียวขอ้งกับสัตวปี์กในประเทศไทยได้แก่ บทวิเคราะห์/สังเคราะห์ นักวิจยัเร่ืองสัตวปี์ก ความรู้

เก่ียวกบัสตัวปี์ก พรบ. กฎหมายระเบียบ และขอ้ปฏิบติั แหล่งเงินทุนวจิยั เป็นตน้ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://lib.vet.chula.ac.th/elib/research/Poultry/  
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ 

จัดทําโดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่เก็บรวบรวมขอ้มูลสิทธิบตัร ซ่ึงใหข้อ้มูลรายละเอียดของเอกสารสิทธิบตัร 

เก่ียวกบัผูข้อ ผูป้ระดิษฐ ์ตวัแทน ผูต้รวจสอบ  รหสัจาํแนกกลุ่มเทคโนโลย ีบทสรุป รูปเขียน ขอ้ถือ

สิทธิเลขที่ยื่นขอ  วนัที่ยื่นขอ วนัที่จดทะเบียน ช่ือส่ิงประดิษฐ์ รายละเอียดประเทศที่ยื่นไวแ้ล้ว 

เอกสารตน้ฉบบัในภาษาต่างๆ ประเทศท่ีคุม้ครอง สถานะ ขอ้มูลอา้งอิงKind code และ INID code

เป็นตน้ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=371 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and 

Alliances (คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ) 

จัดทําโดย สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองคก์รเครือข่าย 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานความรู้ที่สาํคญัต่อการวจิยั การศึกษาคน้ควา้เพือ่พฒันาระบบสุขภาพ โดยรวบรวม

งานวิจยั และบทความวิชาการเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ การบริการ

สาธารณสุข ระบบประกนัสุขภาพ มหกรรมสุขภาพชุมชน   จาํนวนขอ้มูลมีมากกว่า  3,500 รายการ  

และนาํเสนอเป็นเอกสารฉบบัเตม็  full text  ที่สามารถ download ได ้

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล BIODATA (ฐานข้อมูลนักวิชาการไทย) 

จัดทําโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลนกัวจิยั/นกัวชิาการที่เน้นความชาํนาญพิเศษ ฐานขอ้มูลน้ีเป็นเคร่ืองมือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิจยั เช่ือมโยงระหว่างโจทยก์บันักวิจยั โดยให้นักวิจยักรอกขอ้มูลลง

ไปบนเวบ็ และให้หน่วยงานบริหารทุนเขา้มาคน้หานักวิจยัที่ตรงกบัโจทย ์นักวิจยัทุกคนที่มีความ

เช่ียวชาญตรงกบัโจทยจ์ะไดรั้บขอ้มูลเท่ากนัผ่าน Email และเกิดกระบวนการประชนัความคิด จาก

การส่งแนวคิดแกปั้ญหาผา่นทางเวบ็ และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนั 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://biodata.trf.or.th/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index Centre: 

TCI)  

จัดทําโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลสาํหรับสืบคน้ขอ้มูล การตีพิมพ ์ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ และขอ้มูลการ

อา้งอิงของวารสารวิชาการไทย รวมทั้งรายงานดชันีช้ีวดัคุณภาพวารสารวิชาการไทยทั้งวารสาร

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลพิพธิภัณฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทย  

จัดทําโดย โครงการวจิยัและพฒันาพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่น ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่เก็บรวบรวมและใหบ้ริการขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัพพิธิภณัฑท์ัว่ประเทศ อาทิ 

ประวติัความเป็นมา การจดัแสดง การบริหารจดัการ ขอ้มูลเบื้องตน้เก่ียวกบัการเขา้ชม เอกสารและ

ส่ือส่ิงพมิพท์ี่เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งภาพถ่าย แผน่พบั แผนที่ และส่ือมลัติมีเดียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง

เผยแพร่บทความทางวิชาการและความรู้เบื้องต้นในเชิงพิพิธภัณฑ์วิทยาและ มานุษยวิทยา

พพิธิภณัฑ ์

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

จัดทําโดย สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายช่ือบริษทัที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั่วประเทศ โดย

จาํแนกตามรายจงัหวดั และให้ขอ้มูลช่ือบริษทั ท่ีตั้งของบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร และผลิตภณัฑ์

ของบริษทั 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.boi.go.th/index.php?page=form_promoted_companies 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย 

จัดทําโดย หอ้งสมุดและศูนยเ์อกสารการสตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นแหล่งขอ้มูลที่รวบรวมบทความทางวิชาการ รายงานผลการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดา้นการ

สตัวใ์นประเทศไทย  ซ่ึงประกอบดว้ยฐานขอ้มูล  9  ฐาน ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลข่าวการสตัว ์; ฐานขอ้มูล

เอกสารทางวชิาการของบุคลากร คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ;ฐานขอ้มูลงานภาคนิพนธ์ของนิสิต

ปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ; ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศ

ฐานขอ้มูลงานวจิยัสตัวปี์กฯ และฐานขอ้มูลสถานพยาบาลสตัวฯ์ เป็นตน้ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://161.200.35.61/elib/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548  

จัดทําโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลเก่ียวกบัวทิยานิพนธ ์วารสารทางการพยาบาล รายงานการประชุมวิชาการที่

เก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลซ่ึงบุคลากรทางการพยาบาลสามารถเขา้ไปศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและ

เพิม่พนูความรู้ในดา้นงานวิจยัสามารถนาํขอ้มูลน้ีไปใชใ้นการพฒันาความรู้ในวิชาชีพพยาบาลทาํ

ให้บุคลากรทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นประโยชน์สาํหรับนักศึกษาพยาบาลจะหา

ขอ้มูลในการทาํรายงาน 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nsr2t.html 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย 

จัดทําโดย ศูนยส์นเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมงานวิจยั และบทความที่น่าสนใจ ด้านการเกษตรและสาขาที่

เก่ียวข้อง โดยเป็นการรวบรวมสารสนเทศจาก หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการ

คน้ควา้วิจยั เอกสารการประชุมสัมมนา และเอกสารต่างๆ ที่ตีพิมพใ์นประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2523 ถึงปัจจุบนั 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

http://pikul.lib.ku.ac.th/agdb/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลพันธ์ุไม้ (BGO Plant Database, The Botanical Organization) 

จัดทําโดย ศูนยข์อ้มูลพชื สาํนกัวชิาการ-วจิยั องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นแหล่งรวมรวมขอ้มูลทางดา้นพืช หรือพนัธุ์ไม้ท่ีมีจดัแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ องคก์ารไดจ้ดัแบ่งขอ้มูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานขอ้มูลที่แยกกนัออกไปตาม

วิธีการจดัเก็บและ แหล่งที่มา ซ่ึงฐานข้อมูลทั้ งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานขอ้มูลพนัธุ์ไม้มีชีวิต 

ฐานขอ้มูลตวัอย่างพนัธุ์ไมแ้ห้ง ฐานขอ้มูลพฤกษศาสตร์พื้นบา้น ฐานขอ้มูลพนัธุ์ไมท้ี่ถูกคุกคาม 

และ ขอ้มูลพนัธุไ์มห้นงัสือ  

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_page.asp 

 

 

BGO Plant Database 

The Botanical Organization 
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ช่ือฐานข้อมูล      ฐานข้อมูล Aardvark 

จัดทําโดย The Educational Resources Information Center: ERIC 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นแหล่งขอ้มูล Online portal สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การจดัการ

ความรู้ ที่น่าสนใจ ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จาํนวนกวา่ 500 ฐานขอ้มูล 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.aardvarknet.info/user/aardvarkwelcome/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ALA 

จัดทําโดย สมาคมหอ้งสมุดอเมริกนั (American Library Association) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมบทความทางวิชาการดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ซ่ึงบางส่วนใหข้อ้มูลเป็นเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) ใหเ้ขา้อ่านได ้

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.aardvarknet.info/user/aardvarkwelcome/  
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล AIP 

จัดทําโดย American Institute of Physics 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาฟิสิกส์ ของ American Institute of Physics and 

American Physical Society มีวารสารฉบบัเต็ม 12 ช่ือเร่ืองขอ้มูลที่นําเสนอมีตั้งแต่ปี 2005 -ปัจจุบนั 

เฉพาะปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) สามารถสืบคน้ขอ้มูล และไดข้อ้มูลเป็นเอกสารฉบบัเต็ม(Full Text) ของ

วารสาร ขอ้มูลมียอ้นหลงัไดต้ั้งแต่ฉบบัแรก 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

http://www.aip.org/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Arxiv.org E-Print Archive 

จัดทําโดย Cornell University Library 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมเอกสารทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (e-print service) ในสาขา physics, 

mathematics, computer science Quantitative Biology, Quantitative Finance และ Statisticsขอ้มูลท่ีสืบคน้

ไดเ้ป็นเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text)) จาํนวนขอ้มูลมีทั้งหมด959,421 รายการ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://arxiv.org/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล CABI  

จัดทําโดย องคก์รอิสระไม่แสวงหาผลกาํไรนานาชาติ (CABI) ในประเทศองักฤษ 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลรวบรวมงานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์ ที่นําเสนอในรูปแบบเอกสารฉบบัเต็ม (Full 

Text)เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม ไดแ้ก่ CAB eBooks; CAB Reviews; CAB Reviews Archive; 

CABI full-text; Descriptions of Fungi and Bacteria; Distribution Maps of Plant Diseases; Distribution 

Maps of Plant Pests; and Global Agricultural Research Archive. 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.cabi.org/default.aspx 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ACS   

จัดทําโดย สาํนกัพมิพ ์American Chemical Society 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจยั จากวารสารทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ที่

เก่ียวขอ้ง โดยรวบรวมจากวารสาร ทั้งท่ีพิมพเ์ป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) 

ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสืบคน้เป็นขอ้มูลเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 

1996 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.acs.org/content/acs/en/publications.html 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Demographic Yearbook  

จัดทําโดย United Nations Statistics Division (UNSD) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่ให้ขอ้มูลสถิติทางดา้นประชากรของประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกขององคก์าร

สหประชาชาติ ขอ้มูลที่นําเสนอได้แก่ จาํนวนประชากร ตารางชีพ การเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน การ

แต่งงาน การหย่าเป็นต้นผูใ้ช้ข้อมูลสามารถนําข้อมูลมาศึกษาและวิเคราะห์ความแตกต่างทางด้าน

ประชากรระหวา่งประเทศได ้

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://unstats.un.org/UNSD/Demographic/products/dyb/dyb2.htm 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล DOAJ 

จัดทําโดย Lund University Libraries ประเทศสวเีดน 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานข้อมูลรายช่ือวารสารที่มี เน้ือหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย ปัจจุบันมี 

directory รายช่ือวารสารอยู่ในฐาน จาํนวน 6703 เล่ม และบทความ 210,848 เร่ืองโดยให้ขอ้มูลเป็น

เอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) ซ่ึงใหบ้ริการฟรี   

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://doaj.org/search?source={"query":{"match_all":{}}}#.U-mJ3tEcQ5s 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล e-polymers 

จัดทําโดย The Scientific Publisher De Gruyter. 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีให้ขอ้มูล

เป็นบทคดัยอ่ (Abstract) และเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.e-polymers.org/author/e-polymers/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล SciTech Connect 

จัดทําโดย Office of Science, U.S. Department of Energy 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบบัเต็ม (Full text) ทางด้านพลงังาน 

รวมถึงสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น เคมี ฟิสิกส์ วสัดุศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภูมิอากาศ สมุทรศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัให้บริการเขา้ถึงงานวิจัยมากกว่า 

2,452,000 รายการ และมีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 295,000 รายการ ซ่ึงให้บริการฟรี โดยมีขอ้มูล

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1943-ปัจจุบนั 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.osti.gov/scitech/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Espacenet 

จัดทําโดย The European Patent Office 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวม สิทธิบตัร มากกว่า 80 ล้าน รายการจากทัว่โลก ขอ้มูลจะเก่ียวกับ

ส่ิงประดิษฐ์และพฒันาการดา้นเทคนิค  โดยนําเสนอเป็นเอกสารฉบบัเต็ม (Full text)ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936 

จนถึงปัจจุบนั 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/EN/home.hts 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล IOP  

จัดทําโดย The Institute of Physics 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางดา้นฟิสิกส์ โดยให้รายละเอียด

เป็นสาระสงัเขป (Abstract) และเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.iop.org/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ISTL  

จัดทําโดย Issues in Science & Technology Librarianship 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ด้านเทคโนโลย ี

รวบรวมวารสารตั้งแต่ปี 1991 – ปัจจุบนั  ผูสื้บคน้ขอ้มูลสามารถ download หรือ ทาํสาํเนา หรือสั่งพิมพ์

ไดบ้ทความที่สืบคน้ได ้ขอ้มูลที่ไดจ้ะเป็นบทคดัยอ่ (Abstract) และเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.istl.org/ 

**************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล IPL2 

จัดทําโดย สมาคม The Internet Public Library มีมหาวทิยาลยั 3 แห่งที่ร่วมบริหารงาน  

(Managing Partner Universities) ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัเดร็กเซล (Drexel 

University), มหาวทิยาลยัฟลอริดาร์สเตท (Florida State University), มิชิแกน

มหาวทิยาลยั (University of Michigan) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับชุมชนอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือน

ห้องสมุดสาธารณะในอินเทอร์เน็ต เน้ือหาท่ีรวบรวมไวไ้ด้แก่ ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์ ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ การศึกษา บนัเทิง สุขภาพ เป็นตน้ ใช้ได้ฟรีมีลักษณะเหมือนเว็บไดเร็คทอร่ีที่แนะนํา

เวบ็ไซตท์ี่มีเน้ือหาที่ผูใ้ชต้อ้งการสืบคน้ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.ipl.org/div/subject/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Journal Link 

จัดทําโดย หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลช้ีแหล่งวารสารในประเทศไทย อนัเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง  ๆ

ทัว่ประเทศไทยทั้งส้ิน 235 แห่ง ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงแหล่งจดัเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทนัสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้นผูใ้ช้ยงัสามารถเช่ือมโยง (Link) ไปยงั

วารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ไดด้ว้ย 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.journallink.or.th/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล NHGRI  

จัดทําโดย สถาบนัวจิยัจีโนมของมนุษยส์ถาบนัสุขภาพแห่งชาติ (National Human Genome  

Research Institute, National Institute of Health) 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 เป็นฐานขอ้มูลที่ไดร้วบรวมแหล่งขอ้มูลงานวิจยัดา้นสุขภาพ การศึกษา จริยธรรม อาชีพ และ

อ่ืนๆได้แก่Online Research Resources Developed at NHGRI;Online Health and Support Resources; 

Online Health and Support Resources ; Online Genetics Education Resources; Online Bioethics 

Resources: the Genome Statute and Legislation Database; Online Careers & Training Resources เป็นตน้ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.genome.gov/ 

 

 

http://www.genome.gov/
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล NSF 

จัดทําโดย The National Science Foundation 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่ให้เน้ือหาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ วศิวกรรม การศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ให้

ขอ้มูลเป็นสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text)  

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.nsf.gov/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล OPENBASE.in.th  

จัดทําโดย เป็นโครงการเกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ผูร่้วมดาํเนินงานไดแ้ก่  

โครงการส่งเสริมจิตอาสา ภายใตมู้ลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ,์ สถาบนั Change Fusion, OpenDream, เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์

ประเทศไทย    

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นคลงัเอกสารสาธารณะ ท่ีรวบรวมเอกสารทุกประเภทที่เก่ียวกบัประเทศไทย อนัจะเป็น

ประโยชน์ในการสืบคน้ อา้งอิง และใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาเร่ืองราวของประเทศไทย  ขอ้มูลจาก

การสืบคน้เป็นเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.openbase.in.th/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล PCL Map Collection   

จัดทําโดย University of Texas at Austin 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมแผนที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ประกอบดว้ยแผนที่ประเทศใน

ปัจจุบนั แผนที่ในประวติัศาสตร์ แผนที่ในระดบัเมือง  ซ่ึงมีจาํนวนแผนที่มากกวา่ 250,000 แผนที่

ใหใ้ชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้ 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล PLOS  

จัดทําโดย Public Library of Science 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

ฐานขอ้มูลที่รวบรวมบทความวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ที่จดัพมิพโ์ดย Public Library of 

Science (PLOS)ขอ้มูลที่ไดเ้ป็นเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.plos.org/publications/journals/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล POPLINE  

จัดทําโดย United States Agency for International Development: USAID 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวมเอกสารและแหล่งขอ้มูลท่ีไดค้ดัสรรแลว้มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผนครอบครัว อนามยัเจริญพนัธุ์ อนามยัแม่และเด็ก การเปล่ียนแปลงทางประชากร และโรค

เอดส์ จาํนวน 370,000 รายการผูสื้บคน้จะไดข้อ้มูลเป็นสาระสังเขป (Abstract) พร้อมรายละเอียด

ของเอกสาร ถา้ตอ้งการเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) ใหติ้ดต่อไปยงัpopline@jhuccp.org 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.popline.org/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล PubMed  

จัดทําโดย The National Center for Biotechnology Information (NCBI),the U.S. National Library 

of Medicine (NLM) ภายใต ้the National Institutes of Health (NIH). 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่ใหข้อ้มูลทางบรรณานุกรม บทคดัยอ่ และเอกสารฉบบัเตม็(Full Text) ของ

บทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 24ล้านบทความ มีเน้ือหาครอบคลุมทางด้าน แพทย ์

พยาบาล ทนัตแพทย ์สตัวแพทย ์ระบบการดูแลสุขภาพ และวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

 

 

mailto:popline@jhuccp.org
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล SciCenter 

จัดทําโดย Scicentral.com 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

 ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยสาขา จากแหล่งที่

น่าเช่ือถือมากกว่าร้อยแห่ง  ผูใ้ชส้ามารถคน้เอกสารได้ฟรีเฉพาะ 600 ตวัอกัษรแรกของเอกสาร

เท่านั้นหากตอ้งการอ่านเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) ผูใ้ช้บริการจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก Full 

member  ซ่ึงจะตอ้งเสียใชจ่้าย 

**หมายเหตุผูใ้ช้บริการสามารถอ่าน Full text ได้ในช่วง Free Trail แต่ตอ้งกรอก

รายละเอียดขอ้มูลสมาชิก แบบ Basic Member  

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.scicentral.com/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Civil Engineering database (CEDB) 

จัดทําโดย American Society of Civil Engineers 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิ เล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา ของสํานักพิมพ์ ASCE  

(American Society of Civil Engineers) ซ่ึงเป็นองค์กรทางด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ครอบคลุมวารสารมากกว่า 5400 เล่ม โดยให้บริการขอ้มูลสาระสังเขป(Abstract) 

และเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://cedb.asce.org/ 

  

http://www.asce.org/
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล The World Factbook 

จัดทําโดย The Central Intelligence Agency: CIA 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลที่ใหข้อ้มูลและสถิติ ทางดา้นประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ 

สงัคม การทหาร การขนส่ง และการส่ือสาร ของประเทศต่างๆ จาํนวน 267 ประเทศ รวมถึงการให้

ขอ้มูลดา้นแผนที่ธงชาติและภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศ   ขอ้มูลทั้งหมดจะมีการปรับปรุงให้

ทนัสมยัทุกปี เพือ่ใหก้ารนาํเสนอขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล The UK Statute Law Database 

จัดทําโดย The National Archives 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลทางดา้นกฎหมายของประเทศองักฤษขอ้มูลที่สืบคน้ไดเ้ป็นเอกสารฉบบัเต็ม 

(Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.legislation.gov.uk/ 
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ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล USPTO  

จัดทําโดย The United States Patent and Trademark Office 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูลสิทธิบตัรอเมริกา สามารถคน้หาได้ทั้ งสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการค้า

ขอ้มูลที่ไดเ้ป็นเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) 

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.uspto.gov/ 

****************************************************************************** 

 

ช่ือฐานข้อมูล ฐานข้อมูล AtoZ World Business 

จัดทําโดย บริษทั World Trade Press 

คาํอธิบายฐานข้อมูล 

เป็นฐานขอ้มูล ที่รวบรวม ขอ้มูลในดา้นธุรกิจ ระหวา่งประเทศและการคา้ทัว่โลก เจาะเป็น

รายประเทศ มากวา่ 100 ประเทศทัว่โลก 108 คุณลกัษณะในแต่ละประเทศ และ 76 แหล่งขอ้มูลที่

สาํคญัของประเทศนั้น ๆ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลที่สาํคญัใหก้บั นกัลงทุน, นกัวเิคราะห์, นกัธุรกิจ และ

นกัศึกษา ในการหาความรู้ได ้

ฐานขอ้มูลน้ีใชเ้ฉพาะภายในมหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 http://www.atozworldbusiness.com/login_transport.php?c=rcacth 

 

 

 

 

http://www.atozworldbusiness.com/login_transport.php?c=rcacth
http://www.atozworldbusiness.com/login_transport.php?c=rcacth
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ฐานข้อมูลจําแนกตามสาขาวชิา 

 หนา้ 

รวมทุกสาขาวชิา         

คลงัขอ้มูลงานวจิยัไทย TNRR (Thai National Research Repository)    1  

คลงัปัญญามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี    4  

ฐานขอ้มูลงานวจิยัและพฒันา และงานวจิยัวชิาการ    2 

ฐานขอ้มูลงานวทิยานิพนธอิ์เล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses)    4 

ฐานขอ้มูลดชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index Centre: TCI)   11 

ฐานขอ้มูล BIODATA (ฐานขอ้มูลนกัวชิาการไทย)   11 

ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธไ์ทย    3 

ฐานขอ้มูลสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน    7 

ฐานขอ้มูล DOAJ   18 

ฐานขอ้มูล IPL2     21 

ฐานขอ้มูล Journal Link   22 

ฐานขอ้มูล NHGRI    22 

ฐานขอ้มูล ThaiLIS - Thai Library Integrated System    1 

 

กฎหมาย 

ฐานขอ้มูลทางดา้นกฎหมาย (ศูนยว์ทิยบริการศาลยติุธรรม)    5 

ฐานขอ้มูลราชกิจจานุเบกษาและการพฒันากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์    8 

ฐานขอ้มูล The UK Statute Law Database   27 

 

การแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข 

ฐานขอ้มูลงานวจิยัทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548   13 

ฐานขอ้มูลทาง MED plant    8 

ฐานขอ้มูล Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and Alliances  

  (คลงัขอ้มูลและความรู้ระบบสุขภาพ)   10 

ฐานขอ้มูล PubMed   25 
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ฐานข้อมูลจําแนกตามสาขาวชิา (ต่อ) 

 หนา้ 

การศึกษาและวฒันธรรม 

ฐานขอ้มูลการวจิยั การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    3 
ฐานขอ้มูลพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทย   12 

 

เกษตรและการสัตว์ 

ฐานขอ้มูลการเกษตรของประเทศไทย   14 

ฐานขอ้มูลงานวจิยัไมผ้ลของประเทศไทย    6 

ฐานขอ้มูลงานวจิยัสตัวปี์กในประเทศไทย    9 

ฐานขอ้มูลเช้ือพนัธุกรรมพชื    7 

ฐานขอ้มูลดา้นการสตัวใ์นประเทศไทย   13 

ฐานขอ้มูลพนัธุไ์ม ้(BGO Plant Database, The Botanical Organization)   14 

 

ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร 

ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรออนไลน ์   10 

ฐานขอ้มูล Espacenet   20 

ฐานขอ้มูล USPTO  (The United States Patent and Trademark Office)   28 

 

ประชากรศาสตร์ 

ฐานขอ้มูล Demographic Yearbook   18 

ฐานขอ้มูล POPLINE   23 

 

แรงงาน 

ฐานขอ้มูลงานวจิยัดา้นแรงงาน    6 

 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฐานความรู้เร่ืองความปลอดภยัดา้นสารเคมี    9 

ฐานขอ้มูล ACS    17 
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ฐานข้อมูลจําแนกตามสาขาวชิา (ต่อ) 

 หนา้ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 

ฐานขอ้มูล AIP    16 

ฐานขอ้มูล Arxiv.org E-Print Archive   16 

ฐานขอ้มูล CABI   17 

ฐานขอ้มูล Civil Engineering database (CEDB)   26 

ฐานขอ้มูล e-polymers   19 

ฐานขอ้มูล IOP     20 

ฐานขอ้มูล NSF    23 

ฐานขอ้มูล PLOS    24 

ฐานขอ้มูล SciCenter   26 

ฐานขอ้มูล SciTech Connect   19 

 

เศรษฐศาสตร์ ธุรกจิ และการลงทุน 

ฐานขอ้มูลงานวจิยั TDRI    2 

ฐานขอ้มูลบริษทัที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   12 

ฐานขอ้มูลศูนยว์จิยักสิกรไทย    5 

ฐานขอ้มูล AtoZ World Business   28 

 

สังคมศาสตร์ 

ฐานขอ้มูล OpenBase.in.th   23 

ฐานขอ้มูล PCL Map Collection   24 

ฐานขอ้มูล The World Factbook   27 

 

สารสนเทศศาสตร์ 

ฐานขอ้มูล Aardvark   25 

ฐานขอ้มูล ALA  (American Library Association)   15 

ฐานขอ้มูล ISTL     21 


