3.2 แหล่ งสืบค้ นข้ อมูล

ฐานข้ อมูลงานวิจัย

 ฐานข้ อมูลทางวิชาการในประเทศไทย
Thai Digital Collection (TDC)
Thai Academic Reference Database (TAR)
ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื บค้นไทย ของโครงการ
ThaiLIS รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็ น
บทความหรื อไฟล์ประกอบต่ างๆ ที่เกีย่ วข้ องกับการประชุม
ศูนย์ ดชั นีการอ้างอิงวารสารวThai Journal Citation Index (TCI)
ฐานข้ อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)
ฐานข้ อมูลชี้แหล่งวารสารที่มีให้ บริการในประเทศไทย
อันเกิดจากความร่ วมมือระหว่างห้ องสมุดต่ าง ๆ ทั่วประเทศ
จานวนกว่า 200 แห่ ง ปัจจุบันมีข้อมูลวารสาร ทั้งวารสารไทยและ
วารสารต่ างประเทศ จานวนกว่า 17,094 ชื่ อเรื่ อง
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ฐานข้ อมูลงานวิจัย

 ฐานข้ อมูลทางวิชาการในประเทศไทย
Article Link
ฐานข้ อมูลรายชื่ อบทความวารสาร จากวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ จานวนกว่า 214 ชื่ อ
ที่มีให้ บริการในห้ องสมุดต่ างๆ ที่เป็ นสมาชิก จานวน 34 แห่ งปัจจุบันมีข้อมูลประมาณ 57,605 บทความ
( Article Link เป็ นบริการหนึ่งในระบบของ JournalLink )
ระบบคลังข้ อมูลวิจยั ไทย (Thai National Research Repository - TNRR)
รวมบริการค้นหาผลงานวิจยั ในประเทศไทย ของหน่ วยงานที่ให้ ทุนวิจยั ของประเทศไทย 4 หน่ วยงาน
ได้ แก่ สวทช. สกว. วช. สวรส. และหน่ วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาต่ างๆ ของประเทศไทย
ระบบเชื่ อมโยงข้ อมูลผลงานวิจยั ข้ ามหน่ วยงาน Vijai.net
ระบบเชื่ อมโยงข้ อมูลผลงานวิจยั ข้ ามหน่ วยงาน เป็ นกิจกรรมภายใต้ โครงการระบบฐานข้ อมูลการวิจยั ของประเทศ
(National Research DataBase : NRDB) ของ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.)
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 ฐานข้ อมูลทางวิชาการในประเทศไทย
ฐานข้ อมูลรายงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ (วช.)
บรรณานุกรม (และบทคัดย่ อ) รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และข้ อมูลงานวิจยั ของหน่ วยงานวิจยั และสถาบันการศึกษา
ต่ างๆ ทั่วประเทศ รวบรวมและเผยแพร่ โดยห้ องสมุดงานวิจยั ในศูนย์ ข้อสนเทศการวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่ งชาติ (วช.)
ฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ไทย (Thai Theses Database)
รายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยต่ างๆ จานวน 35 แห่ ง มีข้อมูลประมาณ 80,663 รายการ ตั้งแต่ ปี
1966-2007 จัดทาโดย ฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STKS) สวทช
ฐานข้ อมูลโครงการวิจยั สกว.

รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจยั สาขาต่ างๆ ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
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 ฐานข้ อมูลทางวิชาการในประเทศไทย
ฐานข้ อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
จัดทาโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
คลังข้ อมูลและความรู้ระบบสุ ขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครื อข่ าย
แหล่งจัดเก็บและสงวนรักษาข้ อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับระบบสุ ขภาพของ สวรส. และองค์กรเครื อข่ าย ซึ่ง
ประกอบด้ วย งานวิจยั บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ ข้ อมูลเหล่านีไ้ ด้ จดั เก็บในรูปดิจทิ ัลทั้งหมด เพื่อใช้ เป็ น
ฐานความรู้ที่สาคัญต่ อการวิจยั การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบสุ ขภาพ
ฐานข้ อมูลการวิจยั การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ThaiEdSearch)
ฐานข้ อมูลการวิจยั การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ฐานข้ อมูลสิทธิบัตรไทย
Department of Intellectual Property (DIP) กรมทรัพย์ สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้ อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหรรม (มอก.) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.)
บริการเอกสารฉบับเต็ม ของ มอก. (TIS Full-text) จานวนกว่า 80รายการและ มผช. ตามนโยบาย "หนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ " ที่ประกาศใช้ แล้วจานวนกว่า 952รายการจัดทาโดยห้ องสมุดสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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