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เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจน
เอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลท่ีให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จ านวน 9 
ฐาน ดังตารางด้านล่าง (อ้างอิงจาก https://www.uni.net.th) 
 
ปี 2565 
ฐานข้อมูลที่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2565 

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 
จ านวน 
(แห่ง) 

ระยะเวลา 
Title 
List 

คู่มือ 

ACM Digital Library 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการท่ีจัดท าโดย 
ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสาร
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article 
reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน 

78  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65   

IEEE Electronic Library (IEL)  

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) 
ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม 
เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ 

37  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65   

SpringerLink – Journal  

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 
ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน 

78  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65   

American Chemical 
Society Journal (ACS) 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขา
ที่เก่ียวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full 
Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 
 

78  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65   

https://www.uni.net.th/reference-database/?fbclid=IwAR3pPKO29tMYI2L_R6rWntnFsIKvAceO-VBnOrimg_YjXXDUEJrHgWGxGVc
https://www.uni.net.th/reference-database/?fbclid=IwAR3pPKO29tMYI2L_R6rWntnFsIKvAceO-VBnOrimg_YjXXDUEJrHgWGxGVc#2d6c94f3a1e6df561
https://dl.acm.org/
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-78/
http://ieeexplore.ieee.org/
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-37/
https://link.springer.com/
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-78/
https://pubs.acs.org/
https://pubs.acs.org/
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-78/
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/2022-acm_kbart_periodicals_proceedings.xlsx
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/ACM-2021.pdf
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/2022-IEEEX.xlsx
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/IEEE-2021.pdf
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/2022-Springer-Journal-access-list-_MHESI-2.xlsx
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/Springer-2021.pdf
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/ACS-2022.xls
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/ACS-2021.pdf


ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 
จ านวน 
(แห่ง) 

ระยะเวลา 
Title 
List 

คู่มือ 

Emerald Management  

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จ านวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ 
ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 
1) Accounting, Finance & Economics 
2) Business, Management & Strategy 
3) Tourism & Hospitality Management 
4) Marketing 
5) Information & Knowledge Management 
6) HR, Learning & Organization Studies 
7) Operations, Logistics & Quality 
8) Property Management & Built Environment 
9) Public Policy & Environmental Management 

80  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65   

Academic Search Ultimate 

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทาง
วิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย 
คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆอีก
มากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete 
ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open 
access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง 

79  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65   

EBSCO Discovery Service 
(EDS) Plus Full Text  

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกท้ัง 80 
สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นย าและ จัดล าดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดย
มาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการ
เข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง 

80  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65 

X 
 

https://www.emerald.com/insight/
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-80/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-79/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=eds&custid=s4067941
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=eds&custid=s4067941
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-80/
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/EmraldManagement-65.xlsx
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/search_th.pdf
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/Academic-Search-Ultimate.xls
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/Academic-Search-Ultimate-Manual-2022_TH.pdf
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/EDS-Poster-2022_TH.pdf


ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 
จ านวน 
(แห่ง) 
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คู่มือ 

ScienceDirect  

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา 
ได้แก่ 
1) Agricultural and Biological Sciences 
2) Computer Science 
3) Engineer 
4) Social Sciences 
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน 
 

75  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
65  

X 

 
ฐานข้อมูลให้บริการสืบค้นเพ่ิมเติมประจ าปี พ.ศ. 2565 
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Engineering Source 

 เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและ
นักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาท่ีครอบคลุม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจ านวนมาก เช่น 
วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เคร่ืองกล ส่ิงแวดล้อม ซอฟต์แวร์ 
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง 
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ ส่ิงตีพิมพ์ทาง
วิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง 
 

79  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 
  

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-75/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs
https://www.uni.net.th/reference-database/data-ref-member-79/
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/2022-ScienceDirect-1.xlsx
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/Engineering-Source.xls
https://www.uni.net.th/wp-content/uploads/2022/01/Engineering-Source-Manual-2022_TH.pdf

