




เป็นการให้บริการฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร และวทิยานิพนธ์
อเิลก็ทรอนิกส์ (Full Text) เพือ่อ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยมืหนังสือที่
ห้องสมุด สามารถสืบค้น และใช้งานหนังสือเล่มทีต้่องการได้ผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา (UniNet) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านเครือข่ายของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์  เท่าน้ัน



วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

 จากหนา้เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ท่ี 
http://www.nsru.ac.th/

 จากโฮมเพจของส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ี
http://www.nsru.ac.th/aritc/database.php



 เขา้ถึงไดโ้ดยตรงจาก URL: ช่ือเวบ็เพจของ
ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์

โดยผา่นทาง IP address  ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์หรือการก าหนดค่า Proxy server

วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์



วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

Single Search For ThaiLIS

ทาง บริษัท EBSCO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูล 
น าเสนอ Single Search เพื่อการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
จ านวน 13 ฐาน



ขอบเขตของเนือ้หา : 
ครอบคลุมสาขาวชิา คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

รายละเอยีดฐานข้อมูล : 
เป็นฐานข้อมูลวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ ครอบคลุมส่ิงพมิพ์ ประเภท 

วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม และข่าวสาร 
ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ต้ังแต่ ปี 1974 –
ปัจจุบัน



ขอบเขตของเนือ้หา : 
สหสาขาวชิา ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวชิา ได้แก่ วทิยาศาสตร์ประยุกต์

และเทคโนโลย ีชีววทิยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกจิ การศึกษา มนุษยศาสตร์
กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวชิา
อืน่ๆ เช่น เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการ 
เป็นต้น

รายละเอยีดฐานข้อมูล : 
ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเตม็ (โดยฐานข้อมูล

ส่วนใหญ่ให้เอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1995 –
ปัจจุบัน)



รายละเอยีดฐานข้อมูล : 
ครอบคลุมสาขาวิชาดา้นบริหารธุรกิจ  การจดัการ รวมทั้งสาขา อ่ืน ๆ    

ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยฐานขอ้มูลยอ่ย
1. ABI/INFORM Global : ครอบคลุมส่ิงพิมพช์ั้นน าดา้นบริหารธุรกิจ 

การโฆษณา การตลาด การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์   การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
เศรษฐศาสตร์ และสารสนเทศของบริษทัต่าง ๆ

2. ABI/INFORM Dateline : รวบรวมข่าวเก่ียวกบับริษทัเก่ียวกบับริษทั
ชั้นน า ขอ้มูลเฉพาะของบริษทัดา้นประวติัความเป็นมา การวางแผนการ
ด าเนินงาน การเงิน การตลาดและข่าวสารดา้น อุตสาหกรรม

3. ABI/INFORM Trade & Industry : ใหข้อ้มูลดา้นการคา้ 
อุตสาหกรรม การส่ือสาร คอมพิวเตอร์



ProQuest Digital Dissertations

ขอบเขตของเน้ือหา : 
สหสาขาวชิา

รายละเอียดฐานขอ้มูล : 
เป็นฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก

ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่โลก ให้ข้อมูลบรรณานุกรมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
1861 ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1981 และให้
ข้อมูล 24 หน้า ตั้งแต่       ปี ค.ศ. 1997 – ปัจจุบนั



Web of Science

ขอบเขตของเน้ือหา : 
ครอบคลุมสาขาวชิา วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

รายละเอียดฐานขอ้มูล : 
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย

ด้าน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities 
Citation จากวารสาร  แสดงผลในรูป text html ครอบคลุมส่ิงพมิพ์ : 
วารสาร หนังสือ รายงานการประชุม งานวจิัย สิทธิบัตร และมาตรฐาน



ขอบเขตของเน้ือหา : 
สหสาขาวชิา ครอบคลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

คอมพวิเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรมจิตวทิยา ศาสนา ประวตัิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี)

รายละเอียดฐานขอ้มูล : 
ฐานข้อมูลวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม

สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มจากวารสาร และมีส่ิงพมิพ์ประเภท Peer 
Review และสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม แบบ PDF ย้อนหลงัได้ถึงปี ค.ศ.1985



ขอบเขตของเนือ้หา : 
ฐานขอ้มูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ประกอบดว้ยขอ้มูล

บรรณานุกรม สาระสงัเขป และเอกสารฉบบัเตม็จากวารสาร



ขอบเขตของเนือ้หา : 

ครอบคลุมสาขาวชิา Medicine & Public Health, Russian Library of 
Science, Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer 
Science, Economics/Management Science, Geosciences และ Engineering 

รายละเอยีดฐานข้อมูล : 

ฐานขอ้มูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ มีบทความฉบบัเตม็ ( Full Text) 
ของวารสารฉบบัเตม็



ขอบเขตของเน้ือหา : 

ระบบฐานข้อมูลจัดเกบ็เอกสารในรูปดจิิทลั (Digital Collection) 
เป็นการจัดเกบ็ และแสดงเอกสารฉบับเตม็ (Full text) โดยเฉพาะข้อมูล
วทิยานิพนธ์ งานวจิัย และหนังสือหายาก ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารดจิิทลัระหว่างห้องสมุด
มหาวิทยาลยั/สถาบันอุดมศึกษา 86 แห่ง และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีส่นใจ เพือ่
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเตม็พร้อม
ภาพทีต้่องการได้ทนัท ีโดยปัจจุบันมกีารจัดเกบ็ข้อมูลในระบบจัดเกบ็
เอกสารในรูปอเิลก็ทรอนิกส์


