
 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด Qr-code ระยะเวลา 

ACM Digital Library 
 
https://dl.acm.org/ 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดท าโดย ACM (Association for 
Computing Machinery)    ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 
1985 – ปัจจุบัน 
 

 

 

 
1 พ.ย. 63 

- 
31 ต.ค. 64 

IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
 
http://bit.ly/3pR3Z2w 
 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบ 
ด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ 
IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ 

 

 

 
1 พ.ย. 63 

- 
31 ต.ค. 64 

Web of Science 
 
http://webofknowledge.com/WOS 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 
9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน 

 

 

 
1 พ.ย. 63 

- 
31 ต.ค. 64 

ProQuest Dissertation & Theses Global 
 
https://search.proquest.com/pqdtglobal 
 
 

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ฉบับเต็ม(Full-text) ของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรออส เตรเลีย เอเซียและแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง 
ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี1997 
ถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้าน
รายการ 
 

 

 

 
1 พ.ย. 63 

- 
31 ต.ค. 64 

http://webofknowledge.com/WOS


 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด Qr-code ระยะเวลา 

SpringerLink – Journal 
 
https://link.springer.com/ 

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,130 ช่ือ จากข้อมูลปี 
1997 – ปัจจุบัน 

 

 

 
1 ม.ค. 64  

–  
31 ธ.ค. 64 

American Chemical Society Journal 
(ACS) 
 
https://pubs.acs.org/ 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Elec 
tronic  Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และ
รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 

 

 

 
1 ม.ค. 64  

–  
31 ธ.ค. 64 

Emerald Management 
 
https://www.emerald.com/insight/ 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี 
บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธมีดรรชนี หรือสาระสังเขปของบทความจากวารสาร 
และเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) มากกว่า ๑๐๐ ช่ือ 

 

 

 
1 ม.ค. 64  

–  
31 ธ.ค. 64 

Academic Search Complete Ultimate 
 
http://bit.ly/3ttrcKG 

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร 
สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ 
มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ 
สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ช่ันอัพเกรดของ
Academic  
Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด
(non-open access journals)มากกว่า 5,000 ช่ือเรื่อง 
 

 

 

 
1 ม.ค. 64  

–  
31 ธ.ค. 64 

https://link.springer.com/
https://www.emerald.com/insight/


 
 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด Qr-code ระยะเวลา 

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full 
Text 
 
https://bit.ly/3rm2mdD 

เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น 
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสาร
ฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่า 1,800 ช่ือเรื่อง โดยมี วารสารฉบบั
เต็มและบทความฉบับเต็มจากส านักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Wiley (John Wiley & Sons, Inc. 
/ Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage Publication เป็นต้น 

 

 

 
1 ม.ค. 64  

–  
31 ธ.ค. 64 

Applied Science & Technology Source 
Ultimate 
 
http://bit.ly/3rfWouE 

เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากร
เพื่องานวิจัยท่ีส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ 

 

 

 
1 ม.ค. 64  

–  
31 ธ.ค. 64 

ScienceDirect 
 
https://www.sciencedirect.com/ 

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 700 ช่ือเรื่อง ครอบคลมุ 
4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immu 
nology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.
2010 – ปัจจุบัน 

 
 

 
1 ม.ค. 64  

–  
31 ธ.ค. 64 

https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=41fb64f3-2a8e-4a8b-89f6-3dc5158df857%40pdc-v-sessmgr02
https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=41fb64f3-2a8e-4a8b-89f6-3dc5158df857%40pdc-v-sessmgr02


 
 

ฐานข้อมูลให้บริการสืบค้นฟรีประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด Qr-code ระยะเวลา 

Art & Architecture Complete 
 
http://bit.ly/3rmdZ4s 

ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง น าเสนอ
วารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการท าดัชนี และ บทคัดย่อ
โดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุม
งานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่างๆ โดยฐานข้อมูล
นี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access 
journals)มากกว่า 200 รายการ 

  

1 ม.ค. 64 
– 

31 ธ.ค. 64 

Food Science Source 
 
http://bit.ly/3oMgueG 
 

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม
อาหารประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลาย
ร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่างๆที่
ครอบคลุมได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ 
นวัตกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบ
เปิด (non-open access journals)มากกว่า 700 ช่ือเรื่อง 

  

1 ม.ค. 64 
– 

31 ธ.ค. 64 

Legal Source 
 
http://bit.ly/3ay3d47 
 

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ 
แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมส าหรับทนายความ 
ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษาและผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้
ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access 
journals)มากกว่า 500 ช่ือเรื่อง 

  

1 ม.ค. 64 
– 

31 ธ.ค. 64 

 

 

 

 

 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=vth
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=lgs


 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล/
โปรแกรม 

รายละเอียด QR-Code Link ระยะเวลาการ 
ใช้บริการ 

1. 

Turnitin 

Turnitin เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ ซึ่งตรวจชิ้นงาน
วิจัยได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมถึง
ภาษาอ่ืนๆ 
รวมแล้ว ๒๐ ภาษา และสามารถสร้าง
ห้องเรียน (Class) และส่งงานแบบ Online 

https://www.turnitin.com/ 

 

1 ก.ค. 2563 –  
31 ก.ค. 2564 

2. 

Access 
Engineering 

หนังสือออนไลน์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
15 สาขาวิชา จ านวน 700 เล่ม 
 
 

http://accessengineeringlibrary.com 

 
 

20 มิ.ย. 2563 -  
31 มิ.ย. 2564    

 
3. 
 
 

 Environment 
Complete 

ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาสิ่งแวดล้อม 
เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร
และต าราจ านวน 1,200 ชื่อเรื่อง 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip, 
uid&profile=ehost&defaultdb=eih 

 

1 ต.ค. 2563 -  
30 ก.ย 2564    

 

https://www.turnitin.com/
http://accessengineeringlibrary.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih


 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล/
โปรแกรม 

รายละเอียด QR-Code Link ระยะเวลาการ 
ใช้บริการ 

4. 

Application 
Ookbee Buffet 

Application  "อุ๊คบี บุฟเฟ่ต์" สามารถเข้า
ใช้งานผ่าน Application OOKBEEเอกสาร
ออนไลน์ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ 
และหนังสือเสียง ทั้งฉบับใหม่และย้อนหลัง 
จ านวน  30,000 ฉบับ 

https://buffet.ookbee.com/download 

 

1 ส.ค. 2563 -  
30 ก.ค. 2564    

5. Business Source 
Complete 

ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิชาทางด้าน
บริหารธุรกิจ บทความวารสาร จ านวน 
5,000 ชื่อเรื่อง และเอกสารฉบับเต็ม (Full 
text) ของวารสาร จ านวน 3,500 ชื่อเรื่อง 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip, 
uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth 

 

1 ต.ค. 2563 -  
30 ก.ย 2564    

6. Bloomberry 
Architecture 

Library 

เป็นฐานข้อมูลส าหรับการศึกษา
สถาปัตยกรรม ลักษณะวิถีชีวิตในเมือง และ
การออกแบบตกแต่งภายใน รวบรวมผลงาน
เขียนของสถาปนิกชื่อดัง เอกสารฉบับเต็ม 
(Full text) ของวารสารและ eBooks ไม่
น้อยกว่า 40 ชื่อเรื่อง ข้อมูลงาน 
สถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 350 ผลงาน, 

www.bloomsburyarchitecturelibrary.com 

 

15 ส.ค. 2563 –  
31 ส.ค. 2564 

 

https://buffet.ookbee.com/download
http://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/


 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล/
โปรแกรม 

รายละเอียด QR-Code Link ระยะเวลาการ 
ใช้บริการ 

7. 

Bloomberry 
Design Library 

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการ
ออกแบบและการศึกษางานฝีมือ สามารถ
เข้าถึงเนื้อหา และรูปภาพที่มีความละเอียด
สูงได้ เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของ
วารสารและ eBooks ไม่น้อยกว่า 70 ชื่อ
เรื่อง 

http://www.bloomsburydesignlibrary.com/ 

 

15 ส.ค. 2563 –  
31 ก.ค. 2564 

8. 
ELT Cluster 

 
 

ฐานข้อมูล eBook ELT Cluster จ านวน 
61 เล่ม 

https://www.mhebooklibrary.com/topic/langelt 

 

1 ส.ค. 2563 –  
31 ก.ค. 2564 

9. E-Book Gale 
 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษาอังกฤษ 
รวมสหสาขาวิชา จ านวน 460 ชื่อเรื่อง 

https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thrmutl 

 

ไม่จ ากัด
ระยะเวลา 

 

 

 

http://www.bloomsburydesignlibrary.com/
https://www.mhebooklibrary.com/topic/langelt
https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thrmutl


 
 

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล/
โปรแกรม 

รายละเอียด QR-Code Link ระยะเวลาการ 
ใช้บริการ 

10. E-Book Thai 
 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย https://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl 

 

ไม่จ ากัด
ระยะเวลา 

11. E-Book 
Science Direct 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษาอังกฤษ รวม Text Book สห
สาขาวิชา 
หมายเหตุ : ไม่ได้ต่ออายุการบอกรับ
สมาชิก 
ดาวน์โหลด Full Text ได้บางรายการ 
 โดยการเลือกกรองข้อมูลจาก  
Access type เลือก : Subscribed & 
complimentary 

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-
books 

 

ไม่จ ากัด
ระยะเวลา 

 

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2563 

https://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books


 
 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล/
โปรแกรม 

รายละเอียด QR-Code Link ระยะเวลาการ 
ใช้บริการ 

12.  E-Book  
SE-ED library 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
SE-ED library READING EVERY WHERE 
อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา  
อ่านอีบุ๊คได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบน 
Mobile Application 

https://www.se-ed.com/e-books.aspx 

 

เริ่ม 5 ต.ค. 2563
เป็นต้นไป 

13. 
 
 
 

E-Book 
Cambridge 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษาอังกฤษ รวม Text Book สห
สาขาวิชา 
หมายเหตุ : ไม่ได้ต่ออายุการบอกรับ
สมาชิก ดาวน์โหลด Full Text ได้บาง
รายการ  โดยการเลือกกรองข้อมูลจาก  
Access เลือก : Only show content I 
have access to 

https://www.cambridge.org/core 

 

ไม่จ ากัด
ระยะเวลา 

 

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้บริการได้ท่ีเว็บไซต์ : https://library.rmutl.ac.th/download 
สอบถามรายละเอียดการใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ นางสาวสุพิศ  ทองซัง ,E-Mail : supis@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 053-921444#1332 
 

 

https://www.se-ed.com/e-books.aspx
https://www.cambridge.org/core
https://library.rmutl.ac.th/download
mailto:supis@rmutl.ac.th

