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Û ขอมูลงานวิจัยรูปแบบดิจิตอล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไดจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยของโครงการวิจัยตางๆ ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สกว. ใหอยูในรูปแบบดิจิตอล สามารถสืบคนและทําสําเนา
เอกสารดังกลาวเพื่อประโยชนทางวิชาการ

Û ACS : American Chemical Society
ฐานขอมูลทางดานเคมีของ American Chemical Society
ซึ่งรวบรวมจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร นามานุกรม
CD-ROMs และสิ่งพิมพอื่น สามารถสืบคนไดในรูปแบบ
Full text ทั้ง HTMLและ PDF

Û Academic Search Complete
เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาจากทั่วโลก
มากมายเชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา สถาปตยกรรม จิตวิทยา ศาสนา
ประวัติศาสตร และอีกมากมาย โดยรวบรวมวารสาร
มากกวา 3,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกวา 2,000 ชื่อเรื่องที่เปน
วารสารฉบับเต็มทั้งยังสามารถสืบคนขอมูลยอนหลัง
ไดตั้งแตป 1975

Û ASCE :The American Society of Civil Engineering
ฐานขอมูลที่รวบรวมเอกสารรายงานการประชุมทางดาน
เทคนิค และจัดฝกอบรมดานวิศวกรรมศาสตร

Û e-book NetLibrary
เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของ OCLC ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชา มีทั้งหมด 8,533 ชื่อ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซือ้ 5,934 ชื่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จัดซือ้ 2,599
เลม นอกจากนีย้ ังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกสอภินันทนาการอีก
3,400 ชื่อ สามารถสืบคนขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1971 จนถึง
ปจจุบัน

Û ASME: The American Society of Mechanical
Engineering ฐานขอมูลที่รวบรวมเอกสารรายงานการ
ประชุมทางดานเทคนิค และจัดฝกอบรมดาน
วิศวกรรมศาสตร

Û IEEE/IEE Electronic Library Online
ฐานขอมูลบทความวารสาร รายงานการประชุม และ
เอกสารมาตรฐานดานวิศวกรรมไฟฟา วิทยาการ
คอมพิวเตอร และสาขาที่เกี่ยวของ ใหขอมูลฉบับเต็ม

Û ACM Digital Library ฐานขอมูลที่รวบรวมบทความ
บทคัดยอ บรรณานุกรม บทวิจารณ รายงาน การประชุม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร รวมทั้งมีบริการ
หนาสารบัญวารสารมากกวา 23,000 บทความ สารบัญ
รายงานการประชุมตั้งแตป ค.ศ. 1985 มากกวา 48,000
บทความ

Û CINAHL With Full Text
ฐานขอมูลวารสารที่มีสิ่งพิมพทางดานพยาบาลศาสตร และ
สาธารณสุขศาสตร และครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวของกวา 17
สาขา สามารถดูขอมูลไดในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
Fulltext จํานวนเอกสารฉบับเต็ม: 2,717 รายชื่อ
ปที่ใชขอ มูลได: 1982 – ปจจุบนั

Û H.W.Wilson
ฐานขอมูลฉบับรวบรวมฐานขอมูลหลายสาขาวิชาทั้ง
วิทยาศาสตรทั่วไป มนุษยศาสตรสังคมศาสตร การศึกษา
ธุรกิจ วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยีและศิลปะ ขอมูล
จาก Library Literature และ Education, Readers' Guide

Û Grolier Online
ฐานขอมูลอางอิงจากสารานุกรม มีทั้งบรรณานุกรมรายชื่อ
บทความ บทความฉบับเต็มและขาวสารที่ทันสมัย ทั่วโลก
มีรูปแบบการนําเสนอที่ชวยใหผูใชไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และสามารถใชไดกับบุคคลทุกระดับ สามารถ
สืบคนขอมูลตางๆไดอยางงายดาย สะดวกเร็ว โดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
Û ISI Web of Science
ฐานขอมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขปจากวารสาร
ไมนอยกวา8,500 ชื่อ และมีขอ มูลไมนอยกวา 1.1 ลาน
ระเบียนประกอบดวยฐานขอมูลยอย 3 ฐานขอมูล Science
CitationIndex Expanded, Social Science CitationIndex
และ Arts & Humanities Citation Index
Û LexisNexis
ใหฐานขอมูลฉบับเต็มกวา 4,000,000 รายการจาก
แหลงขอมูลกวา 30,000 แหลง จากรายงานธุรกิจ การคา
กฎหมาย บทความจากวารสาร ขาวจากหนังสือพิมพ และ
สํานักขาว ขอมูลบริษัท สิ่งพิมพรัฐบาล คําพิพากษาศาลสูง
ของสหรัฐอเมริกา
Û News Clipping Online
ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลน ที่ครอบคลุมฐานขอมูล
จากสื่อสิ่งพิมพมากที่สุดในเมืองไทย ที่มีการรวบรวมขาว
บทสัมภาษณ บทวิเคราะห บทวิจารณ รายงานตางๆ ในการ
ติดตามขาวสารที่ทันสมัย

Û ProQuest Digitals Dissertation
ใหขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก และปริญญาโททุกสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป
และที่อื่นๆ ประมาณ 600 สถาบัน และสามารถดูขอมูล
ตัวอยางได 24 หนา สามารถอานไดไมจํากัดจํานวนผูเขาใช
Û Science Direct
ใหขอมูลบรรณานุกรม สืบคนสาระสังเขปของบทความ
วารสาร เพื่อการศึกษาคนควาและวิจัยไดรับความนิยมจาก
ในวงการวิชาการทั่วโลก ที่ไดรวบรวมบทความวารสาร
ทางดานสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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Û Springer LINK
ใหขอมูลขอมูลบรรณานุกรม สืบคนสาระสังเขป เอกสาร
ฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกสที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพ
Springer Verlag มากกวา 400 รายชื่อและสํานักพิมพ
Kulwer จํานวน 1,130 รายชื่อ และไดรวบรวมบทความ
หลายสาขาวิชา ปที่ใชขอมูลได : 1995 – ปจจุบัน
Û ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็ม ThaiLIS Digital
Collection เปนโครงการความรวมมือหนึ่งของ ThaiLIS ซึ่ง
ใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ PDF
ของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของคณาอาจารย
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ

http://www.lib.nu.ac.th
eÇçºä«µÊíÒ¹a¡ËoÊÁu´ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¹eÃÈÇÃ
http://www.lib.nu.ac.th/db_online/
°Ò¹¢oÁÙÅoieÅç¡·Ão¹i¡Ê
µi´µoÊoº¶ÒÁ
o·Ã : 0-5526-1000-4 µo 2603

