คํานํา
สํานักวิทยบริ การจัดทําเอกสารแนะนําฐานข้อมูลฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ฐานข้อ มู ล ทั้ง หมดที่ นํา เสนอบนเว็บ ไซต์ข องศู น ย์ฯ (http://library.rc.ac.th/) ภายใต้หั ว ข้อ
“ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์” ซึ่ งมีท้ งั ฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 56 ฐาน เป็ น
ฐานข้อมู ล ที่นําเสนอในเชิ งบรรณานุ กรม เอกสารฉบับเต็ม (full text) และบทคัดย่อ (abstract)
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้น้ ี จัดแบ่งเป็ นฐานข้อมูลทัว่ ไป (ครอบคลุมทุกสาขาวิชา) จํานวน
13 ฐาน ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 12 ฐาน (ครอบคลุมด้านสาธารณสุข พยาบาล พลังงาน
ฟิ สิ ก ส์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่ งแวดล้อ ม สารเคมี เป็ นต้น) และฐานข้อ มู ล ทางสัง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ จํานวน 31 ฐาน (ครอบคลุมด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการลงทุน แรงงาน
ศิลปวัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ แผนที่ สิทธิบตั ร เป็ นต้น)
เนื้ อ หารายละเอี ยดที่ นํา เสนอในแต่ ละฐานข้อ มู ล ประกอบด้วย สัญ ลัก ษณ์ (logo) ของ
ฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูล ผูจ้ ดั ทําฐานข้อมูล คําอธิบายลักษณะของฐานข้อมูล และที่อยูข่ องเว็บไซต์
เอกสารแนะนําฐานข้อมูลเล่มนี้คงจะเป็ นประโยชน์ต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิ สิตนักศึกษา
หรื อผูส้ นใจได้รู้จกั ฐานข้อมูลต่างๆ เพิม่ ขึ้น และสามารถใช้เป็ นคู่มือในการพิจารณาเลือกฐานข้อมูล
ที่จะใช้สืบค้นเพือ่ การเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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สิงหาคม 2557
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1

ชื่อฐานข้ อมูล คลังข้ อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository)
จัดทําโดย
คณะทํางานเพือ่ พัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจยั ของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และข้อมูลการวิจยั
โครงการวิจยั นักวิจยั และผลงานจากโครงการวิจยั ของหน่วยงานวิจยั และสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ซึ่งมีจาํ นวนข้อมูล มากกว่า 240,000 รายการ
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.tnrr.in.th/2557/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล ThaiLIS – Thai Library Integrated System
จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นโครงการเครื อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย มีเป้ าหมายเพือ่ ให้บริ การสืบค้นฐานข้อมูล
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ซึ่งเป็ นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั ของอาจารย์
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php

เอกสารแนะนําฐานข้อมูล
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ
จัดทําโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลที่รวบรวมและเผยแพร่ โครงการวิจยั ของนักวิจยั และโครงการที่ใช้งบประมาณ
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) หรื อ The Thailand Research Fund (TRF) โดยนําเสนอ
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Full text)ของรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ในการเข้าสืบค้นในฐานข้อมูลนี้ ผูส้ ืบค้นข้อมูลต้องสมัครเป็ นสมาชิกของฐานข้อมูล เพื่อใช้สิทธ์ในการ
download เอกสารฉบับเต็ม วิธีการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครจากการ
คลิกที่ เมนูคาํ สัง่ “สมัครสมาชิก” ที่อยูด่ า้ นบนของหน้าหลักของ website
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลงานวิจัย TDRI
จัดทําโดย
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
คําอธิบายฐานข้ อมูล

เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจยั และสิ่ งตีพิมพ์ ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ซึ่ ง เป็ นองค์กรเอกชนที่ ดาํ เนิ นการวิ จยั เชิ งนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนริ เริ่ มการวิจยั เพื่อ
สนับสนุนการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศให้เป็ นนโยบายที่เ อื้อต่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีคุณภาพ

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

เอกสารแนะนําฐานข้อมูล
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดทําโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจยั ต่างๆ ทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผลงานวิจยั ที่รวบรวมมีจาํ นวน 7,608 ผลงาน ของนักวิจยั จํานวน 893 คน
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.thaiedresearch.org/thaied/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ไทย
จัดทําโดย
ฝ่ ายบริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ซึ่งเดิมคือศูนย์บริ การสารสนเทศทางเทคโนโลยี)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลเชิงบรรณานุกรม พร้อมบทคัดย่อ ที่รวบรวม วิทยานิ พนธ์ จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ มากกว่า 8,500 ชื่อเรื่ อง รวบรวมตั้งแต่ปี 2535 จนถึง 2550 แต่ต่อมาได้ยตุ ิการนําเข้าข้อมู ล
เนื่ องจากโครงการพัฒนาเครื อข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ได้พฒั นาระบบการ
จัดเก็บเอกสาร ในรู ปอิ เล็กทรอนิ กส์ (Digital Collection) ซึ่ งประกอบด้วย วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญา
นิพนธ์ ฉบับเต็ม อันมีศกั ยภาพในการให้บริ การ ได้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ที่สามารถติดตาม
ศึกษา ค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์เหล่านี้ได้โดยตรง และสะดวก
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://thesis.stks.or.th/

เอกสารแนะนําฐานข้อมูล
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลงานวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses)
จัดทําโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ร วบรวมวิทยานิ พ นธ์ใ นสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ ปี
การศึกษา 2519 –ปั จจุบนั ข้อ มูลที่นําเสนอเป็ นวิทยานิ พนธ์อิเล็กทรอนิ กส์ (CMU e-Theses) ที่
สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดทําโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ลที่รวบรวมหนังสื อ บทความวารสารรายงานการประชุ ม รายงานการวิจยั
เอกสารการสอนและวิทยานิพนธ์ ที่เกิดจากความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวตั ถุประสงค์สาํ หรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจยั และ
เพื่อให้นักวิจยั หรื อผูส้ นใจทัว่ ไป สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิ ด
การพัฒนาองค์ความรู ้ร่วมกัน โดยให้ขอ้ มูลเป็ นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/

เอกสารแนะนําฐานข้อมูล
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลศูนย์ วิจัยกสิกรไทย
จัดทําโดย
บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
คําอธิบายฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลนี้ รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจยั ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาค
การเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กาํ ลังเป็ นที่จบั ตามองใน
ขณะนั้น นอกจากนี้ ยังให้ขอ้ มูลด้านดัชนี เศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจน
ภาวะเงินตราต่างประเทศ
ที่อยู่ของเว็บไซต์
https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์ วิทยบริการศาลยุตธิ รรม
จัดทําโดย
ศูนย์วทิ ยบริ การศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นแหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายในการนําเสนอข้อมูล
ต่างๆ ด้านกฎหมาย ได้แก่ งานวิจยั ศาลยุติธรรม เอกสารสัมมนาสํานักงานศาลยุติธรรม บทความ
กฎหมาย กฎหมายต่างๆ คําวินิจฉัย เป็ นต้นนอกจากนี้ ยังมีหนังสื อ อิเล็กทรอนิ กส์ (e-book) ของ
ศูนย์วทิ ยบริ การ ศาลยุติธรรมให้ download ด้วย
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.library.coj.go.th/

เอกสารแนะนําฐานข้อมูล

6

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลงานวิจัยด้ านแรงงาน
จัดทําโดย
กลุ่มงานวิจยั และวางแผนกําลังแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงานสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลที่ครอบคลุ มประเด็นด้านแรงงาน และสวัสดิ การด้านต่าง ๆ คือ แรงงาน
สัมพันธ์ การคุ ม้ ครองแรงงาน ค่าจ้า ง สวัสดิ การ ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ การพัฒนาฝี มือแรงงาน การประกันสังคม การจัดหางาน ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://research.mol.go.th/2013/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลงานวิจัยไม้ ผลของประเทศไทย
จัดทําโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจยั เกี่ยวกับไม้ผลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่คน้ หาและอ้างอิงได้
ง่า ย เพื่อ วิเ คราะห์ ผลงานวิจ ัย ไม้ผลของไทยและเสนอแนะแนวทาง การดําเนิ นงานวิจยั ที่ค วร
สนับสนุนต่อไปในอนาคต
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.schuai.net/WebBaseFruitResearch/index.asp
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลสารานุกรมไทยสํ าหรับเยาวชน
จัดทําโดย
โครงการโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
คําอธิบายฐานข้ อมูล
สารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน ให้ขอ้ มู ลความรู ้พ้ืนฐานในเรื่ องราว และวิชาการสาขา
ต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
แพทยศาสตร์ ในระยะแรกได้จดั พิมพ์เป็ นหนังสื อเน้นความรู ้ที่เกิดขึ้นและใช้อยูใ่ นประเทศไทยแต่
ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่ องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่ องต่างๆ เรี ยบเรี ยงให้เหมาะสมกับ 3
ระดับความรู ้ ให้แก่เด็กรุ่ นเล็ก เด็กรุ่ นกลาง และเด็กรุ่ นใหญ่ รวมทั้งผูใ้ หญ่ที่สนใจทัว่ ไป และต่อมา
ได้จดั ทําเป็ นฐานข้อมูลสารานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ บน website
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://kanchanapisek.or.th/kp6/GENERAL/search/search.htm
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
จัดทําโดย
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การประเมิ น ลัก ษณะพัน ธุ ก รรม ขยายพัน ธุ์ และ
ให้บริ การเชื้อพันธุกรรมพืชแก่ผทู ้ ี่สนใจที่จะนําเชื้อพันธุกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ท้ งั ด้านการ
วิจยั และพัฒนา หรื อการพัฒนาต่อยอดในเชิงการค้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปั จจุบนั
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www1a.biotec.or.th/Germplasm/Pages/find_des.asp
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล MEDplant
จัดทําโดย
สํานักงานข้อมูลสมุนไพร
คําอธิบายฐานข้ อมูล
ฐานข้อ มูล ทางด้านสมุ นไพรนี้ ประกอบด้วยข้อมู ลทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมู ลงานวิจยั
ข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด ข้อมูลตํารับยา ข้อมูลงานวิจยั เป็ นข้อมูลที่รวบรวมงานวิจยั สมุนไพรไทย
จากวารสารในประเทศ ปริ ญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโท-เอกสําหรับวารสารต่างประเทศเก็บ
เฉพาะงานที่ทาํ วิจยั สมุ นไพรจากประเทศไทยเท่านั้น การค้นข้อ มู ล ของงานวิจ ัย ค้นได้จ ากชื่ อ
งานวิจยั ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผูน้ ิ พนธ์ และปี ที่ตีพิมพ์งานวิจยั ส่ วนรายละเอียดสมุนไพร
สามารถค้นจากชื่อภาษาไทย โดยพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น สําหรับงานตํารับยา ค้นจากชื่อตํารับ
สรรพคุณแผนไทย และหนังสืออ้างอิง ทุกข้อมูลสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://medplant.mahidol.ac.th/index.asp
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
จัดทําโดย
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบสํานักนายก คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ คํา
พิพ ากษาของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญา ประกาศสํา นัก งานศาลปกครอง พระบรมราชโองการ
ประมวลกฎหมายไทย และงานประมวลกฎหมายเรื่ องเดียวกันไว้ดว้ ยกัน โดยในแต่ละรายการจะ
ให้เนื้ อ หา / รายชื่ อกฎหมาย และสถานการณ์ บงั คับใช้กฎหมาย พร้อมการเชื่อ มโยงไปยังเอกสาร
ฉบับเต็ม
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานความรู้ เรื่องความปลอดภัยด้ านสารเคมี
จัดทําโดย
หน่วยข้อสนเทศวัตถุอนั ตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งชาติดา้ น
การจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คําอธิบายฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลนี้ รวบรวมคลังความรู ้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสารเคมีต่างๆ โครงสร้าง
ข้อ มู ลในคลังสารเคมี และรายละเอียดของสารเคมี ในฐานข้อมู ล นี้ มีระบบการค้นหาข้อ มูล ของ
สารเคมีต่างๆ ที่น่าสนใจ เพือ่ ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.chemtrack.org/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลงานวิจัยสั ตว์ปีกในประเทศไทย
จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมบทความทางวิช าการ รายงานผลการวิ จ ัย วิท ยานิ พ นธ์
เกี่ ยวข้อ งกับสัตว์ปีกในประเทศไทยได้แก่ บทวิเคราะห์/สังเคราะห์ นักวิจยั เรื่ องสัตว์ปีก ความรู ้
เกี่ยวกับสัตว์ปีก พรบ. กฎหมายระเบียบ และข้อปฏิบตั ิ แหล่งเงินทุนวิจยั เป็ นต้น
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://lib.vet.chula.ac.th/elib/research/Poultry/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลสิ ทธิบัตรออนไลน์
จัดทําโดย
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลสิทธิบตั ร ซึ่งให้ขอ้ มูลรายละเอียดของเอกสารสิ ทธิบตั ร
เกี่ยวกับผูข้ อ ผูป้ ระดิษฐ์ ตัวแทน ผูต้ รวจสอบ รหัสจําแนกกลุ่มเทคโนโลยี บทสรุ ป รู ปเขียน ข้อถือ
สิ ทธิ เลขที่ยื่นขอ วันที่ยื่นขอ วันที่จดทะเบียน ชื่ อ สิ่ งประดิ ษฐ์ รายละเอี ยดประเทศที่ยื่นไว้แล้ว
เอกสารต้นฉบับในภาษาต่างๆ ประเทศที่คุม้ ครอง สถานะ ข้อมูลอ้างอิงKind code และ INID code
เป็ นต้น
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=371

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

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and
Alliances (คลังข้ อมูลและความรู้ ระบบสุ ขภาพ)
จัดทําโดย
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครื อข่าย
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานความรู ้ที่สาํ คัญต่อการวิจยั การศึกษาค้นคว้าเพือ่ พัฒนาระบบสุ ขภาพ โดยรวบรวม
งานวิจยั และบทความวิชาการเกี่ยวกับการบริ หารสาธารณสุ ข ระบบบริ การสุ ขภาพ การบริ การ
สาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ มหกรรมสุขภาพชุมชน จํานวนข้อมูลมีมากกว่า 3,500 รายการ
และนําเสนอเป็ นเอกสารฉบับเต็ม full text ที่สามารถ download ได้
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล BIODATA (ฐานข้ อมูลนักวิชาการไทย)
จัดทําโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลนักวิจยั /นักวิชาการที่เน้นความชํานาญพิเศษ ฐานข้อมูลนี้ เป็ นเครื่ องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริ หารงานวิจยั เชื่อมโยงระหว่างโจทย์กบั นักวิจยั โดยให้นักวิจยั กรอกข้อมูลลง
ไปบนเว็บ และให้หน่ วยงานบริ หารทุนเข้ามาค้นหานักวิจยั ที่ตรงกับโจทย์ นักวิจยั ทุกคนที่มีความ
เชี่ยวชาญตรงกับโจทย์จะได้รับข้อมูลเท่ากันผ่าน Email และเกิดกระบวนการประชันความคิด จาก
การส่งแนวคิดแก้ปัญหาผ่านทางเว็บ และได้แลกเปลี่ยนความรู ้กนั
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://biodata.trf.or.th/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index Centre:
TCI)
จัดทําโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลสําหรับสืบค้นข้อมูล การตีพิมพ์ ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ และข้อมูลการ
อ้างอิ งของวารสารวิชาการไทย รวมทั้งรายงานดัชนี ช้ ี วดั คุณภาพวารสารวิชาการไทยทั้งวารสาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิน่ ในประเทศไทย
จัดทําโดย
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมและให้บริ การข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพิพธิ ภัณฑ์ทวั่ ประเทศ อาทิ
ประวัติความเป็ นมา การจัดแสดง การบริ หารจัดการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าชม เอกสารและ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งภาพถ่าย แผ่นพับ แผนที่ และสื่ อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เผยแพร่ บ ทความทางวิ ช าการและความรู ้ เ บื้ อ งต้น ในเชิ ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์วิ ท ยาและ มานุ ษ ยวิท ยา
พิพธิ ภัณฑ์
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลบริษัทที่ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ รวบรวมรายชื่ อ บริ ษทั ที่ไ ด้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ นทั่วประเทศ โดย
จําแนกตามรายจังหวัด และให้ขอ้ มูลชื่อบริ ษทั ที่ต้ งั ของบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสาร และผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.boi.go.th/index.php?page=form_promoted_companies
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลด้านการสั ตว์ ในประเทศไทย
จัดทําโดย
ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมบทความทางวิชาการ รายงานผลการวิจยั วิทยานิ พนธ์ ด้านการ
สัตว์ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูล 9 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูลข่าวการสัตว์ ; ฐานข้อมูล
เอกสารทางวิชาการของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ;ฐานข้อมูลงานภาคนิ พนธ์ของนิ สิต
ปี ที่ 6 คณะสัต วแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ ; ฐานข้อ มู ล งานวิจ ัย ด้า นสัต วแพทยศาสตร์ ใ นประเทศ
ฐานข้อมูลงานวิจยั สัตว์ปีกฯ และฐานข้อมูลสถานพยาบาลสัตว์ฯ เป็ นต้น
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://161.200.35.61/elib/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548
จัดทําโดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ วารสารทางการพยาบาล รายงานการประชุมวิชาการที่
เกี่ ยวข้อ งกับการพยาบาลซึ่ งบุคลากรทางการพยาบาลสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อ มูลและ
เพิม่ พูนความรู ้ในด้านงานวิจยั สามารถนําข้อมูลนี้ ไปใช้ในการพัฒนาความรู ้ในวิชาชีพพยาบาลทํา
ให้บุคลากรทางการพยาบาลมีประสิ ทธิภาพ และยังเป็ นประโยชน์สาํ หรับนักศึกษาพยาบาลจะหา
ข้อมูลในการทํารายงาน
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nsr2t.html
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลการเกษตรของประเทศไทย
จัดทําโดย
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ร วบรวมงานวิจยั และบทความที่น่ า สนใจ ด้านการเกษตรและสาขาที่
เกี่ ย วข้อ ง โดยเป็ นการรวบรวมสารสนเทศจาก หนั ง สื อ วารสาร วิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานการ
ค้นคว้าวิจยั เอกสารการประชุม สัมมนา และเอกสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2523 ถึงปั จจุบนั
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://pikul.lib.ku.ac.th/agdb/
******************************************************************************
BGO Plant Database
The Botanical Organization
ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลพันธุ์ไม้ (BGO Plant Database, The Botanical Organization)
จัดทําโดย
ศูนย์ขอ้ มูลพืช สํานักวิชาการ-วิจยั องค์การสวนพฤกษศาสตร์
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นแหล่งรวมรวมข้อ มูล ทางด้านพืช หรื อ พันธุ์ไ ม้ที่มีจดั แสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ องค์การได้จดั แบ่งข้อมูลที่มีท้ งั หมดเป็ นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตาม
วิธีการจัด เก็บและ แหล่ ง ที่มา ซึ่ งฐานข้อ มู ล ทั้งหมดที่มี ป ระกอบด้ว ย ฐานข้อ มู ล พันธุ์ไ ม้มีชีวิต
ฐานข้อ มูลตัวอย่างพันธุ์ไ ม้แห้ง ฐานข้อมู ลพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้าน ฐานข้อ มูลพันธุ์ไ ม้ที่ถูกคุกคาม
และ ข้อมูลพันธุไ์ ม้หนังสือ
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_page.asp
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล Aardvark
จัดทําโดย
The Educational Resources Information Center: ERIC
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นแหล่งข้อมูล Online portal สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การจัดการ
ความรู ้ ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จํานวนกว่า 500 ฐานข้อมูล
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.aardvarknet.info/user/aardvarkwelcome/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล ALA
จัดทําโดย
สมาคมห้องสมุดอเมริ กนั (American Library Association)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ซึ่งบางส่วนให้ขอ้ มูลเป็ นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ให้เข้าอ่านได้
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.aardvarknet.info/user/aardvarkwelcome/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล AIP
จัดทําโดย
American Institute of Physics
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาฟิ สิ กส์ ของ American Institute of Physics and
American Physical Society มี วารสารฉบับเต็ม 12 ชื่ อเรื่ องข้อมู ลที่นําเสนอมี ต้ งั แต่ปี 2005 -ปั จจุบนั
เฉพาะปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) สามารถสื บค้นข้อมูล และได้ขอ้ มูลเป็ นเอกสารฉบับเต็ม(Full Text) ของ
วารสาร ข้อมูลมียอ้ นหลังได้ต้งั แต่ฉบับแรก
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.aip.org/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล Arxiv.org E-Print Archive
จัดทําโดย
Cornell University Library
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารทางวิชาการอิเล็กทรอนิ กส์ (e-print service) ในสาขา physics,
mathematics, computer science Quantitative Biology, Quantitative Finance และ Statisticsข้อมูลที่สืบค้น
ได้เป็ นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)) จํานวนข้อมูลมีท้งั หมด959,421 รายการ
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://arxiv.org/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล CABI
จัดทําโดย
องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกําไรนานาชาติ (CABI) ในประเทศอังกฤษ
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลรวบรวมงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ที่นําเสนอในรู ปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full
Text)เอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ที่รวบรวม ได้แก่ 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
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล ACS
จัดทําโดย
สํานักพิมพ์ American Chemical Society
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจยั จากวารสารทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสาร ทั้งที่พิมพ์เป็ นรู ปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Journals)
ข้อมูลที่ได้จากการสื บค้นเป็ นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรู ปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี
1996
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.acs.org/content/acs/en/publications.html
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล Demographic Yearbook
จัดทําโดย
United Nations Statistics Division (UNSD)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่ให้ขอ้ มูลสถิติทางด้านประชากรของประเทศต่างๆ ที่เป็ นสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ ข้อมู ลที่นําเสนอได้แก่ จํานวนประชากร ตารางชี พ การเกิ ด การตาย การย้ายถิ่ น การ
แต่งงาน การหย่าเป็ นต้นผูใ้ ช้ข ้อมู ลสามารถนําข้อมู ลมาศึกษาและวิเคราะห์ความแตกต่างทางด้าน
ประชากรระหว่างประเทศได้
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://unstats.un.org/UNSD/Demographic/products/dyb/dyb2.htm
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล DOAJ
จัดทําโดย
Lund University Libraries ประเทศสวีเดน
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลรายชื่ อ วารสารที่ มี เนื้ อหาครอบคลุ ม ทุ กสาขาวิชาและการวิ จ ัย ปั จจุ บ ันมี
directory รายชื่ อวารสารอยู่ในฐาน จํานวน 6703 เล่ ม และบทความ 210,848 เรื่ องโดยให้ขอ้ มู ลเป็ น
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ซึ่งให้บริ การฟรี
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://doaj.org/search?source={"query":{"match_all":{}}}#.U-mJ3tEcQ5s
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล e-polymers
จัดทําโดย
The Scientific Publisher De Gruyter.
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ให้ขอ้ มู ล
เป็ นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.e-polymers.org/author/e-polymers/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล SciTech Connect
จัดทําโดย
Office of Science, U.S. Department of Energy
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลบรรณานุ กรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ทางด้านพลังงาน
รวมถึ งสาขาอื่ นๆที่เกี่ ยวข้อง เช่ น เคมี ฟิ สิ กส์ วัสดุ ศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม ธรณี วิทยา วิศวกรรมศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภูมิ อากาศ สมุ ทรศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปั จจุ บนั ให้บริ การเข้าถึ งงานวิจ ัยมากกว่า
2,452,000 รายการ และมีเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ มากกว่า 295,000 รายการ ซึ่ งให้บริ การฟรี โดยมีขอ้ มูล
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1943-ปั จจุบนั
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.osti.gov/scitech/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล Espacenet
จัดทําโดย
The European Patent Office
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลที่รวบรวม สิ ทธิ บตั ร มากกว่า 80 ล้าน รายการจากทัว่ โลก ข้อมู ลจะเกี่ ยวกับ
สิ่ งประดิษฐ์และพัฒนาการด้านเทคนิ ค โดยนําเสนอเป็ นเอกสารฉบับเต็ม (Full text)ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936
จนถึงปั จจุบนั
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/EN/home.hts

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

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล IOP
จัดทําโดย
The Institute of Physics
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลที่รวบรวมบทความวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ทางด้านฟิ สิ กส์ โดยให้รายละเอี ยด
เป็ นสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.iop.org/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล ISTL
จัดทําโดย
Issues in Science & Technology Librarianship
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
รวบรวมวารสารตั้งแต่ปี 1991 – ปั จจุบนั ผูส้ ื บค้นข้อมูลสามารถ download หรื อ ทําสําเนา หรื อสั่งพิมพ์
ได้บทความที่สืบค้นได้ ข้อมูลที่ได้จะเป็ นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.istl.org/
****************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล IPL2
จัดทําโดย
สมาคม The Internet Public Library มีมหาวิทยาลัย 3 แห่ งที่ร่วมบริ หารงาน
(Managing Partner Universities) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเดร็กเซล (Drexel
University), มหาวิทยาลัยฟลอริ ดาร์สเตท (Florida State University), มิชิแกน
มหาวิทยาลัย (University of Michigan)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับชุมชนอินเทอร์เน็ตเปรี ยบเสมือน
ห้องสมุ ดสาธารณะในอิ นเทอร์ เน็ ต เนื้ อหาที่ รวบรวมไว้ได้แก่ ศิ ลปกรรมและสังคมศาสตร์ ธุ รกิ จ
คอมพิวเตอร์ การศึ กษา บันเทิง สุ ขภาพ เป็ นต้น ใช้ได้ฟรี มีล ักษณะเหมื อนเว็บไดเร็ คทอรี่ ที่แนะนํา
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการสื บค้น
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.ipl.org/div/subject/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล Journal Link
จัดทําโดย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่ วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศไทยทั้งสิ้ น 235 แห่ ง ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึ งแหล่ งจัดเก็ บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ ว ยิ่งกว่านั้นผูใ้ ช้ยงั สามารถเชื่ อมโยง (Link) ไปยัง
วารสารที่มีการให้บริ การบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ดว้ ย
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.journallink.or.th/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล NHGRI
จัดทําโดย
สถาบันวิจยั จีโนมของมนุษย์สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Human Genome
Research Institute, National Institute of Health)
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมู ลที่ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลงานวิจยั ด้านสุ ขภาพ การศึกษา จริ ยธรรม อาชีพ และ
อื่นๆได้แก่ Online 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 เป็ นต้น
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.genome.gov/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล NSF
จัดทําโดย
The National Science Foundation
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่ให้เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ให้
ข้อมูลเป็ นสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.nsf.gov/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล OPENBASE.in.th
จัดทําโดย
เป็ นโครงการเกิดจากความร่ วมมือของหลายหน่วยงาน ผูร้ ่ วมดําเนินงานได้แก่
โครงการส่งเสริ มจิตอาสา ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์, สถาบัน Change Fusion, OpenDream, เครื อข่ายครี เอทีฟคอมมอนส์
ประเทศไทย
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นคลังเอกสารสาธารณะ ที่รวบรวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็ น
ประโยชน์ในการสืบค้น อ้างอิง และใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาเรื่ องราวของประเทศไทย ข้อมูลจาก
การสืบค้นเป็ นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.openbase.in.th/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล PCL Map Collection
จัดทําโดย
University of Texas at Austin
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมแผนที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ประกอบด้วยแผนที่ประเทศใน
ปั จจุบนั แผนที่ในประวัติศาสตร์ แผนที่ในระดับเมือง ซึ่งมีจาํ นวนแผนที่มากกว่า 250,000 แผนที่
ให้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล PLOS
จัดทําโดย
Public Library of Science
คําอธิบายฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ที่จดั พิมพ์โดย Public Library of
Science (PLOS)ข้อมูลที่ได้เป็ นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.plos.org/publications/journals/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล POPLINE
จัดทําโดย
United States Agency for International Development: USAID
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารและแหล่งข้อมูลที่ได้คดั สรรแล้วมีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนครอบครัว อนามัยเจริ ญพันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และโรค
เอดส์ จํานวน 370,000 รายการผูส้ ื บค้นจะได้ขอ้ มูลเป็ นสาระสังเขป (Abstract) พร้อมรายละเอียด
ของเอกสาร ถ้าต้องการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ให้ติดต่อไปยังpopline@jhuccp.org
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.popline.org/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล PubMed
จัดทําโดย
The National Center for Biotechnology Information (NCBI),the U.S. National Library
of Medicine (NLM) ภายใต้ the National Institutes of Health (NIH).
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่ให้ขอ้ มูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม(Full Text) ของ
บทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 24ล้า นบทความ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ทางด้า น แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล SciCenter
จัดทําโดย
Scicentral.com
คําอธิบายฐานข้ อมูล
ฐานข้อ มู ล ที่ ร วบรวมข้อ มู ล ข่ า วสารด้า นวิท ยาศาสตร์ ม ากกว่า ร้ อ ยสาขา จากแหล่ ง ที่
น่ าเชื่ อถื อ มากกว่าร้อยแห่ ง ผูใ้ ช้สามารถค้นเอกสารได้ฟรี เฉพาะ 600 ตัวอักษรแรกของเอกสาร
เท่านั้นหากต้อ งการอ่ านเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ผูใ้ ช้บริ การจะต้อ งสมัครเป็ นสมาชิก Full
member ซึ่งจะต้องเสียใช้จ่าย
**หมายเหตุ ผูใ้ ช้บริ การสามารถอ่ าน Full text ได้ใ นช่ วง Free Trail แต่ ตอ้ งกรอก
รายละเอียดข้อมูลสมาชิก แบบ Basic Member
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.scicentral.com/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล Civil Engineering database (CEDB)
จัดทําโดย
American Society of Civil Engineers
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ล วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้า นวิ ศ วกรรมโยธา ของสํ า นั ก พิ ม พ์ ASCE
(American Society of Civil Engineers) ซึ่ งเป็ นองค์กรทางด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ครอบคลุมวารสารมากกว่า 5400 เล่ม โดยให้บริ การข้อมูลสาระสังเขป(Abstract)
และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://cedb.asce.org/
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ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล The World Factbook
จัดทําโดย
The Central Intelligence Agency: CIA
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลที่ให้ขอ้ มูลและสถิติ ทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ
สังคม การทหาร การขนส่ง และการสื่อสาร ของประเทศต่างๆ จํานวน 267 ประเทศ รวมถึงการให้
ข้อมูลด้านแผนที่ธงชาติและภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศ ข้อมูลทั้งหมดจะมีการปรับปรุ งให้
ทันสมัยทุกปี เพือ่ ให้การนําเสนอข้อมูลมีความเป็ นปั จจุบนั
ที่อยู่ของเว็บไซต์
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล The UK Statute Law Database
จัดทําโดย
The National Archives
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศอังกฤษข้อมูลที่สืบค้นได้เป็ นเอกสารฉบับเต็ม
(Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.legislation.gov.uk/

เอกสารแนะนําฐานข้อมูล

28

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล USPTO
จัดทําโดย
The United States Patent and Trademark Office
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อ มู ล สิ ท ธิ บตั รอเมริ กา สามารถค้นหาได้ท้ ังสิ ทธิ บตั รและเครื่ อ งหมายการค้า
ข้อมูลที่ได้เป็ นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.uspto.gov/
******************************************************************************

ชื่อฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล AtoZ World Business
จัดทําโดย
บริ ษทั World Trade Press
คําอธิบายฐานข้ อมูล
เป็ นฐานข้อมูล ที่รวบรวม ข้อมูลในด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศและการค้าทัว่ โลก เจาะเป็ น
รายประเทศ มากว่า 100 ประเทศทัว่ โลก 108 คุณลักษณะในแต่ละประเทศ และ 76 แหล่งข้อมูลที่
สําคัญของประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญให้กบั นักลงทุน, นักวิเคราะห์, นักธุรกิจ และ
นักศึกษา ในการหาความรู ้ได้
ฐานข้อมูลนี้ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.atozworldbusiness.com/login_transport.php?c=rcacth
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ฐานข้ อมูลจําแนกตามสาขาวิชา
รวมทุกสาขาวิชา

คลังข้อมูลงานวิจยั ไทย TNRR (Thai National Research Repository)
คลังปั ญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฐานข้อมูลงานวิจยั และพัฒนา และงานวิจยั วิชาการ
ฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses)
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index Centre: TCI)
ฐานข้อมูล BIODATA (ฐานข้อมูลนักวิชาการไทย)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
ฐานข้อมูล DOAJ
ฐานข้อมูล IPL2
ฐานข้อมูล Journal Link
ฐานข้อมูล NHGRI
ฐานข้อมูล ThaiLIS - Thai Library Integrated System

กฎหมาย

ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย (ศูนย์วทิ ยบริ การศาลยุติธรรม)
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล The UK Statute Law Database

การแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุ ข

หน้า
1
4
2
4
11
11
3
7
18
21
22
22
1

5
8
27

ฐานข้อมูลงานวิจยั ทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548
13
ฐานข้อมูลทาง MED plant
8
ฐานข้อมูล Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and Alliances
(คลังข้อมูลและความรู ้ระบบสุขภาพ)
10
ฐานข้อมูล PubMed
25
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เอกสารแนะนําฐานข้อมูล

ฐานข้ อมูลจําแนกตามสาขาวิชา (ต่ อ)
การศึกษาและวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลการวิจยั การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่นในประเทศไทย

เกษตรและการสัตว์

ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจยั ไม้ผลของประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจยั สัตว์ปีกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
ฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลพันธุไ์ ม้ (BGO Plant Database, The Botanical Organization)

ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร

ฐานข้อมูลสิทธิบตั รออนไลน์
ฐานข้อมูล Espacenet
ฐานข้อมูล USPTO (The United States Patent and Trademark Office)

ประชากรศาสตร์

ฐานข้อมูล Demographic Yearbook
ฐานข้อมูล POPLINE

แรงงาน

ฐานข้อมูลงานวิจยั ด้านแรงงาน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ฐานความรู ้เรื่ องความปลอดภัยด้านสารเคมี
ฐานข้อมูล ACS

หน้า
3
12

14
6
9
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13
14

10
20
28

18
23

6

9
17
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เอกสารแนะนําฐานข้อมูล

ฐานข้ อมูลจําแนกตามสาขาวิชา (ต่ อ)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ต่ อ)

ฐานข้อมูล AIP
ฐานข้อมูล Arxiv.org E-Print Archive
ฐานข้อมูล CABI
ฐานข้อมูล Civil Engineering database (CEDB)
ฐานข้อมูล e-polymers
ฐานข้อมูล IOP
ฐานข้อมูล NSF
ฐานข้อมูล PLOS
ฐานข้อมูล SciCenter
ฐานข้อมูล SciTech Connect

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการลงทุน

ฐานข้อมูลงานวิจยั TDRI
ฐานข้อมูลบริ ษทั ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
ฐานข้อมูลศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
ฐานข้อมูล AtoZ World Business

สั งคมศาสตร์

ฐานข้อมูล OpenBase.in.th
ฐานข้อมูล PCL Map Collection
ฐานข้อมูล The World Factbook

สารสนเทศศาสตร์

ฐานข้อมูล Aardvark
ฐานข้อมูล ALA (American Library Association)
ฐานข้อมูล ISTL

หน้า
16
16
17
26
19
20
23
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26
19
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28
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27

25
15
21

