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สวัสดีคะทานคณาจารยและนักศึกษา “ Digital Library News” ฉบับนี้ เปนฉบับตอนรับปการศึกษา 2555 ซึ่งแนนอนวาสํานักหอสมุด ถือ
วาเปนโอกาสดีที่จะไดแนะนํา ทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง ใหผูใชหองสมุดทุกคนในทุกระดับการศึกษา ไมวาจะเปนใน
ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา ไดเขามาสัมผัสไมวาทานจะอยู ณ ที่ใดในโลกนี้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ใชงาย อยูใกลตัวเราที่สุด ก็

คือ
ฐานขอมูลออนไลน เพราะทุกทานเพียงแคใชปลายนิ้ว Click เขามาที่เว็บไซตของสํานักหอสมุดที่ http://e-library.siam.edu

แลว Click อีก

ครั้งไปที่ Logo ของฐานขอมูลวิชาการออนไลนตางๆ ที่เราไดคัดสรรมาไวเพื่อใหบริการครอบคลุมในทุกหลักสูตร โดยจะขอแนะนําใหรูจักในเบื้องตนวา
นาสนใจตอการคนควาเพียงใด ไดแก

1) ฐานขอมูล Science Direct ของ Elsevier ซึ่งเหมาะสําหรับคณะที่เกี่ยวของ กับทางดานวิทยาศาสตรทั้งหลาย เชน คณะ
วิทยาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะเภสัชศาสตร (แตคณะอื่นๆ ที่สนใจก็เชิญเขามาสืบคนขอมูลไดตลอดเวลาเชนเดียวกัน เพราะ
เนื้อหาประกอบดวยความรูทางดาน Life Science และ Medicine จากวารสารในสาขาวิชาตางๆทางดาน Agricultural & Biological Science ;
Biochemistry , Genetics & Molecular Biology ; Health Science; และ Pharmacology , Toxicology & Pharmaceutics นับพันชื่อเรื่อง
2) ฐานขอมูลวารสารวิชาการออนไลน EBSCO HOST ที่ครอบคลุมในทุกหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย อีกจํานวน 9 ฐานไดแก
2.1 Academic Search Premier เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร (รวมทั้ง food science)
วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร สังคมศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร จากวารสารตางๆ รวมกวา 4,600 ชื่อเรื่อง มี peer-reviewed full text มาก
ถึง 3,900 บทความ โดยมีขอมูลยอนหลังตั้งแตป 1975
2.2 Business Source Premier เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาดานการบริหารจัดการ ตั้งแตป 1886 จากวารสารตางๆ
รวมกวา 3,000 ชื่อเรื่อง (รวมทั้ง peer-reviewed full text อีกประมาณ 1,100 ชื่อเรื่อง) ในดานการบริหาร การตลาด การโฆษณา บัญชี การเงิน
การลงทุน เศรษฐศาสตร การธนาคาร MIS ,POM ตลอดจนรายงานการประชุม การสัมมนา รวมทั้งบทวิเคราะหบริษัทชั้นนําทั่วโลกจากวารสาร
ตางๆ รวมกวา 10,000 บริษัท
2.3 CINAHL Plus เปนแหลงขอมูล full text เฉพาะดานพยาบาลศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพโดยตรง ซึ่งประมวลมาจากวารสาร
เฉพาะทางกวา 770 ชื่อเรื่อง
2.4 Communication & Mass Media Complete ครอบคลุมสาขาวิชาดานนิเทศศาสตรโดยเฉพาะตั้งแตป 1915 จากวารสารวิชาการ
ตางๆ กวา 450 ชื่อเรื่อง ที่ทานสามารถเขาไปสืบคนไดในรูปแบบ full text
2.5 Computer & Applied Sciences Complete ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยและพัฒนาการทางดานคอมพิวเตอรและวิชาการที่
เกี่ยวของ ซึ่งทานสามารถสืบคนขอมูลฉบับเต็มไดจากวารสารทางดานดังกลาวถึงกวา 1,000 รายชื่อ นอกเหนือจากขอมูลที่เปน index และ
บทคัดยอจากวารสารตางๆ อีกประมาณ 2,200 ชื่อเรื่อง
2.6 Education Research Complete ครอบคลุมสาขาวิชาดานการศึกษาจากวารสารตางๆ เฉพาะที่ปรากฏในรูปการคนเนื้อหาฉบับ
เต็มรวมกวา 1,200 ชื่อเรื่อง และเนื้อหาฉบับเต็มที่สามารถสืบคนจากหนังสือไดอีกถึง 500 ชื่อเรื่อง ตั้งแตระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
และยังมีหนังสือและเอกสาร รายงานการวิจัย และรายงานการประชุมอีกมากมาย
2.7 Hospitality & Tourism Complete ครอบคลุมเนื้อหาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรมตั้งแตป 1965 จากวารสารตางๆ
รวมกวา 640 ชื่อเรื่อง โดยสามารถสืบคนในรูปแบบเนื้อหาฉบับเต็มไดกวา 490 รายการ
2.8.Regional Business News ใหบริการขอมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ วารสาร และสํานักขาวทางสาขา
บริหารธุรกิจ กวา 80 แหลง ที่ตีพิมพและเผยแพรในสหรัฐอเมริกา
2.9 ERIC (The Education Resource Information Center) ประกอบดวยขอมูลทางการศึกษา เปนจํานวนมากกวา 1.3 ลานรายการ
โดยสามารถสืบคนขอมูลฉบับเต็มไดถึงกวา 323,000 รายการ ทั้งนี้ ทานสามารถสืบคนยอนหลังไดถึง ค.ศ.1966
*สําหรับ EBSCO HOST นี้ อาจารยและนักศึกษาสามารถสืบคนจากภายนอกมหาวิทยาลัยไดโดยใช User Name : siam และ Password : library คะ

3) ฐานขอมูลมติชนออนไลน (Matichon Information Center) เปนฐานขอมูลที่ทานสามารถสืบคนเนื้อหาเปนภาษาไทย (ทั้งเนื้อ
เรื่องและภาพประกอบ) ซึ่งสามารถสืบคนไดทั้งเนื้อหาที่เปนกฤตภาคหรือเนื้อหาฉบับเต็มในบางขอมูลซึ่งมาจากวารสารในเครือ เชนจากมติชน
สุดสัปดาห และสามารถสืบคนเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ไดขอมูลมากจาก The Nation และ Bangkok Post (ยอนหลังไดกวา 10 ป)
4) ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Digital Collection) เปนฐานขอมูลที่สําคัญเนื่องจากเปนแหลงรวมในการสืบคน
วิทยานิพนธ บทความ งานวิจัย ฉบับเต็ม (Full Text) ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยรวมทั้งของมหาวิทยาลัยสยาม ทานสามารถเขาไป
สืบคนไดที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ หรือผานเว็บไซตของสํานักหอสมุด http://e-library.siam.edu
5) ฐานขอมูลโครงงานอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Project:Digital Collection) ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเปนฐานขอมูลโครงงานของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งสามารถสืบคนในรูปฉบับเต็มไดผานทางเว็บไซตของสํานักหอสมุด
6) ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Research Database) เปนฐานขอมูลที่เปนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสยามทั้งหมด ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 จํานวนประมาณ 60 ชื่อเรื่อง
7) วารสารออนไลน (E-Journal) ทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวยวารสารฉบับปจจุบันและสามารถ
สืบคนยอนหลังไดกวา 20 ป (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกันกับวารสารฉบับตีพิมพ ซึ่งประกอบดวย
7.1 Cornell Hospitality Quarterly
7.2 Journal of Hospitality & Tourism Research
7.3 Journal of Travel Research
8) ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน อยาลืม Click ไปที่ “แนะนําทรัพยากรฯ ใหม” ทานจะไดพบกับหนังสือและ VCD, DVD ใหม ๆ ที่
นาสนใจ ทั้งดานวิชาการ สารคดีและบันเทิง ที่หอ งสมุดไดเลือกสรรมาใหทานอยางจุใจ ลองดูตัวอยาง (น้ําจิ้ม) DVD ของเราตามภาพที่ได
นําเสนอมาใหชมไปพลาง ๆ กอน ก็แลวกันนะคะ เชน ตนกําเนิด เรื่องราวความเปนมาของสุดยอดเว็บไซต ที่มาแรงที่สุดในโลกในขณะนี้ ซึง่
ริเริ่มขึ้นโดยนักศึกษาเพียงไมกี่คนในมหาวิทยาลัย นั่นก็คือ facebook (ทานจะไดพบกับการตอสูเพื่อชวงชิงความเปนเจาของและความสําเร็จที่
ยิ่งใหญ ซึ่งไมสามารถประเมินคาได) เดาไดแลวใชไหมคะ VCD ภาพยนตรเรื่อง “Social Network” นั่นเอง
9) ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ทุกทานจะไดรับทราบถึง “รายชื่อหนังสือใหม และ CD/DVD ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม” ที่
สํานักหอสมุดไดนําออกใหบริการพรอมใหยืม ในทุก ๆ เดือน เปนจํานวนประมาณ 400 รายการ โดยจะมีรายชื่อ ชือ่ ผูแ ตง และเลขหมู เพือ่
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงตัวทรัพยากรฯ ได อยางสะดวกรวดเร็ว
ดังนั้น หากทานไดสัมผัสกับทรัพยากรสารสนเทศที่เปนประโยชนที่สาํ นักหอสมุดไดประมวลมานําเสนอกับทานตามทีไ่ ดติดตามมา
นี้ ทานก็จะ

SMART Innovative Active Multi-Cultural

ยังคะ ยังไมพอ ติดตาม a lot more… และเพื่อรองรับในดานการเปน “ประชาคมอาเซียน ในป 2558” สํานักหอสมุดก็อยากแนะนํา
ใหทุกทานที่อยากจะรูจักกับประเทศในประชาคมอาเซียนของเราอีก 9 ประเทศวามีพื้นเพ ความเปนมาเปนไปอยางไรและมีการบริหาร
จัดการประเทศในรูปแบบใด ฯลฯ ก็อยากใหทานไดลองศึกษาคนควาดูจากหนังสือชุด “ประชาคมอาเซียน” ของฝายวิชาการเจเนซิส มีเดีย
คอม ซึ่งในชุดนอกจากประกอบดวยตัวเลมหนังสือแลว ยังมี e-books และ DVD ประกอบดวย ภายใตเลขหมู 341.2473

นอกจากนี้ เรายังจัดเตรียม DVD ชุด “SME ตีแตก” ที่โดงดังเปนที่รูจักและนิยมกันอยางแพรหลายของคาย Work Point ซึ่ง
ออกอากาศทางชอง 5 ทุกสัปดาหตอเนื่องกันนานกวา 1 ป เปนรายการที่จะชวยบมเพาะและสรางสรรคแนวความคิดในการประกอบอาชีพ
รายยอยซึ่งเปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดใหกับผูประกอบการไดอยางเปนกอบเปนกํา (ใหญ) เพราะรายไดตั้งแตอยางต่ําหลายหมื่นบาทไป
จนถึงหลักลานเลยทีเดียว บางอาชีพนั้นทําไดงาย ๆ แตถูกมองขามไป เชน “ปุยนองเดือน” ปุยที่ทํามาจากมูลไสเดือน ซึ่งเปนมิตรกับสภาวะ
แวดลอม ไมกอใหเกิดมลภาวะกับโลก ลงทุนต่ําแตสามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกํา “รานซุปเปอรมาเก็ตสังฆภัณฑ” อยากซื้ออะไรที่
เกี่ยวกับศาสนาพิธี แมแตพระประธานองคโต และการใหคําปรึกษาในดานพิธีการทางศาสนาเขาไปที่รานนี้ไดเลยคะ กระซิบบอกใหก็ไดวา
รานนี้อยูไมใกลไมไกลจาก ม.สยาม เทาใด อยากรูตองตามไปยืมจากหองสมุดเอาเอง หรืออาชีพ “โดนัท DO DEE DOUGH” มีรูปแบบ
การผลิตที่แตกตางจากโดนัทของฝรั่งอยางไร รูปแบบการบริหารจัดการทําอยางไรจึงสามารถกระจายไปในรูปแบบ franchise ไดทั่วประเทศ
ใครเปนเจาของ (ถาบอก ทุกคนตองรองออ เพราะเปนนักรองชายชื่อดัง เราไมบอก อยากรูยืมไปดูเองจากหองสมุด ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
เพราะฉะนั้น พลาดไมได First come, first serve มากอนไดยืมกอน

ขาวนารู

และแลว โครงการแจกแท็บเล็ตใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 ทั่วประเทศ จํานวน
8.5 แสนคน ก็เปนจริง เมื่อ นายกรัฐมนตรีไดเปนประธานในพิธีเปดโครงการ “แท็บเล็ตพีซี เพื่อ
การศึกษาไทย (OTPC) ในการแจกแทบเล็ตตัวอยางและไดชมการสาธิตวิธีการสอนดวยแทบเล็ต ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2555 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน วิธีการเรียนการสอนการคนควาที่นาสนใจ ดวยระบบ IT ยุคใหมที่ทันสมัยและนาสนใจใหกับ
เยาวชนตั้งแตระดับประถมศึกษา
สําหรับเนื้อหาหลักสูตรในแท็บเล็ตดังกลาว ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 อีบุก (e-Book) ซึ่งเปนการแปลงเนื้อหาในรูปแบบหนังสือเดิมจํานวน 8 เลม ใหเปนในรูปแบบไฟล pdf ครบทั้ง 5 กลุม
สาระหลักคือวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร
สวนที่ 2 อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมี 336 บท เปนสื่อมัลติมีเดีย มีเนื้อหาภาพ เสียง ที่สามารถตอบโต
กับผูใชได
สวนที่ 3 มัลติมีเดีย (Multimedia) จะมีเนื้อหาภาพนิ่ง คลิปภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชกรณยกิจในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ
สวนที่ 4 แอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งสวนนี้เปนทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ เชนการคัดลายมือ วาดภาพ ระบายสี ขอสอบ
ตางๆ เกม การเรียนรูทั้งหมด ประมาณ 50 แอพพลิเคชั่น
ทั้งนี้ ไดมีระบบในการปองกันการเขาถึงเนื้อหาที่ไมเปนประโยชนกับเยาวชนไวอีกดวย
ทานเคยสงสัยหรือไมวา เอะ! แท็บเล็ต (Tablet) กับ ไอแพ็ด (iPad) เหมือนหรือตางกันอยางไร
ถาเราไดยินคนพูดวา iPad , Samsung Galaxy Tab เราก็ตองรองออ แนนอน เพราะจริงๆแลว เปนเพียงแคชื่อรุนของแท็บเล็ต
(Tablet) ซึ่งแทจริงแลว ก็เทียบไดกับแผนจารึกที่เอาไวบันทึกขอความตางๆโดยการเขียน ซึ่งมีใชมานานแลวตั้งแตโบราณกาล แตใน
ปจจุบันไดพัฒนาจนมีวิวัฒนาการกลายเปนคอมพิวเตอรในรูปแบบพกพาที่สะดวกและทันสมัยมาก
สวน New iPad ก็คือ Tablet PC ซึ่งไมมีอะไรแตกตางจากคอมพิวเตอรโนตบุคมากนัก เพียงแตไมมีคียบอรด ไมมีเมาส ทุกอยาง
ใชระบบสัมผัสดวยนิ้ว บนหนาจอทั้งสิ้น มีรูปรางสวยงาม น้ําหนักเบา พกพาไดงาย ดวยขนาดหนาจอ 9.7 นิ้ว และ New iPad ก็จะมีกลอง
มีหนวยประมวลผลที่สูงกวา
สรุปใหเขาใจงายๆ แท็บเล็ต (Tablet) และ ไอแพ็ด (iPad) ก็คือ คอมพิวเตอรพกพาหรือคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานขณะเคลื่อนที่
ได และมีจอแบบสัมผัสในการใชงานเปนหลัก....หากทานสนใจขอมูลเพิ่มเติม สามารถสืบคนไดที่

-

http://www.itallnews.com/all/รีวิว-scopad-tablet
http://www.techmoblog.com/ipad-3
http://kindle.blognone.com/topics/otpc
http://www.tabletd.com/articles/289
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.otpc_lo.android

-

http://e-library.siam.edu สืบคนที่ฐานขอมูลมติชนออนไลน
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