
21 April 2022



What’s is DOAB?
• ฐานข�อมูลท่ีรวบรวมหนังสือตําราวิชาการ (Textbook) ในรูปแบบของ E-Book ท่ีเป�น Open Access (OA)

• สามารถเข�าถึง อ�าน ดาวน�โหลด และแบ�งป�นได� โดยไม�มีค�าใช�จ�าย แต� ต�องอยู�ภายใต�สัญญา Creative Common (CC)



Inside DOAB
• มีหนังสือมากกว�า 50,000 รายการ จากสํานักพิมพ�กว�า 

500 แห�ง (ข�อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2565)

• ให�บริการหนังสือตําราวิชาการครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี เช�น วิศวกรรมชีวการแพทย� เทคโนโลยีชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงานและวิศวกรรม เป�นต�น

• ครอบคลุมภาษาต�างๆ มากกว�า 90 ภาษาท่ัวโลก



Type of OPEN ACCESS*
• Gold OA : เข�าถึงได�อย�างเสรี และไม�มีเงื่อนไข

• Green OA : เข�าถึงได�อย�างเสรี แต�จะมีเงื่อนไข เช�น Embargo 
หรือ สามารถจัดเก็บลง IR หรือฐานข�อมูลท่ีไม�ใช�เชิงพาณิชย�

• Hybrid OA : เข�าถึงได�แค�บางส�วน และบางส�วนถ�าต�องการ
เข�าถึง ต�องบอกรับเป�นสมาชิก

*ที่มา

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2556, สิงหาคม). ข�อควรพิจารณาในการตีพิมพ�บทความ ในวารสารวิชาการที่เป�น Open Access . การนําเสนอในงานประชุม "นักวิจัยรุ�นใหม�พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." คร้ังที่ 13, เพชรบุรี.



Trust me? I’m OPEN ACCESS

ผลงานมีการเข�าถึงได�มากข้ึน 
เน่ืองจากไม�มีค�าใช�จ�าย

ผู�เขียน เป�นเจ�าของลิขสิทธิ์ใน
การเผยแพร�และอนุญาตใน

การใช�ผลงาน

มหาวิทยาลัยหรือหน�วยงาน
สามารถใช�เป�นช�องทางในการ
เผยแพร�ความรู�สู�สาธารณะได�

สามารถนําไปเผยแพร�ใน
คลังข�อมูลของสถาบัน 

(Institutional repository) 
ได�



Trust me? I’m OPEN ACCESS
• Predatory Journal / Predatory Publisher / Hijacked Journal

• มีการโฆษณาหรือส�งเมล�เชิญชวนให�มาตีพิมพ�

• การดําเนินงานไม�เป�นไปตามมาตรฐานวิชาการ ไม�มีจริยธรรมทางวิชาการ และการประเมินคุณภาพบทความ

Researcher Publisher



Creative Common (CC)

Attribution (BY)

ต�องให�เครดิตที่มาของ

เจ�าของผลงานนั้น 

ShareAlike (SA)

ดัดแปลงงานนั้นได� แต�ต�อง

กํากับด�วยสัญญาอนุญาต

เง่ือนไขเดียวกันกับต�นฉบับ 

NonCommercial (NC)

ห�ามใช�เพื่อการค�า

NoDerivatives (ND)

ห�ามดัดแปลงงาน



E-book vs E-textbook
E-Book

• eBook, is a book publication made available 
in digital form, consisting of text, images, or 
both, readable on the flat-panel display of 
computers or other electronic devices.

E-Textbook

• Electronic textbooks (or E-Textbooks) are a 
digitized form of textbook, which incorporates 
various multimedia content including video, 
audio, pictures, and slideshows; and it has 
been envisioned to replace existing paper-
based textbook.







DOAB Supporters, Sponsors and Partner



https://www.doabooks.org
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Tips and Techniques
• หากมีหัวข�อที่สนใจ และต�องการค�น ทําอย�างไร?

• Example : http://directory.doabooks.org/discover?query=[your query]

https://directory.doabooks.org/discover?query=Polymers

https://directory.doabooks.org/discover?query=Polymers


Tips and Techniques
• หากต�องการให�แสดงหัวข�อที่สนใจ โดยให�ผลงานที่ตีพิมพ�ล�าสุด ข้ึนก�อน ทําอย�างไร?

• Example : http://directory.doabooks.org/discover?query=[your query]&sort_by=dc.date.accessed_dt&order=desc

https://directory.doabooks.org/discover?query=polymers&sort_by=dc.date.accessed_dt&order=desc

https://directory.doabooks.org/discover?query=polymers&sort_by=dc.date.accessed_dt&order=desc
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