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ขาวประชาสัมพันธสํานักหอสมุด
Happy New Academic Year (2013) to ผูใชหองสมุด ทั้งทานคณาจารยและนักศึกษาทุกทานสํานักหอสมุดมีความยินดี
เปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสรับใชใหบริการกับทานคณาจารย และนักศึกษาในปการศึกษาใหมนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองขอกลาวคําวายินดีตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยสยามในทุกระดับการศึกษา ไมวาจะเปนนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม ในปการศึกษานี้ เราชาวมหาวิทยาลัยสยามทุกคนมีความตื่นเตนยินดีกับนองใหมลาสุด
ของเรา ซึ่งไดแกนักศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร และวิทยาลัยศิลปการแสดงสาขาวิชาดนตรี และในโอกาสนี้สํานักหอสมุดก็ขอ
มอบของขวัญพิเศษสุด เพื่อตอบสนองการใหบริการที่คาดวานาจะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชทุกทานดวยการปรับปรุง
พื้นที่ของสํานักหอสมุดใหมใหมีรูปโฉมใหมในแบบ “Academic Resource Center” ที่ทันสมัย ซึ่งเนนการใหบริการขอมูล
ขาวสารและความบันเทิงในรูปของ IT และ Online ซึ่งจะเขาถึงผูใชไดอยางจุใจ ตามกระแสพัฒนาการทางดาน IT อาทิเชน การ
เลือกรับฟง รับชม ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในรูป A.V. Media และ Online นับตั้งแตกาวแรกที่ทานกาวเขาสูสํานักหอสมุดเลยทีเดียว
ซึ่งในระหวางนี้ก็ตองขออภัยในความไมสะดวกเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ เพราะกําลังอยูในชวงที่กําลังดําเนินการปรับปรุงใหม
เพื่อใหเขากับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงดังกลาว แลวอยาลืมคอยพบกับรูปโฉมใหมของสํานักหอสมุดเร็วๆ นี้นะคะ
และในฐานะที่เราเปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญหนวยงานหนึ่ง ที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของทานทั้งหลายในทุกๆ ดาน
และทุกๆ เรื่องไมวาจะเปนในเรื่องการเรียนการสอนหรือ ความรูทั่วๆ ไป ทั้งสารคดี หรือบันเทิงคดี ทานก็สามารถพบกับเราได
ในทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสือ วารสาร น.ส.พ. CD/DVD/VCD ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดที่
สําคัญและใชงาย สะดวก รวดเร็ว และใกลตัวที่สุดก็คือ “ฐานขอมูลออนไลน” ซึ่งทุกทานสามารถClick เขามาที่เว็บไซตของ
สํานักหอสมุดไดที่ http://e-library.siam.edu แลว Click อีกครั้งไปที่ Logo ของฐานขอมูลวิชาการออนไลนตางๆ ที่ทางเราได
คัดสรรมาไว เพื่อพรอมใหบริการโดยครอบคลุมเนื้อหาในทุกหลักสูตร ดังนั้น ก็จะขอแนะนําใหรูจักกันในเบื้องตนกอนนะคะ
เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ไดแก
1) ฐานขอมูล “Science Direct” ของ Elsevier ซึ่งเหมาะสําหรับคณะที่เกี่ยวของกับทางดานวิยาศาสตร
สุขภาพทั้งหลายเชน คณะวิทยาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร
(แตคณะอื่นๆ ที่สนใจก็เชิญเขามาสืบคนขอมูลไดตลอดเวลาเชนเดียวกัน) เพราะเนื้อหาประกอบดวย
ความรูทางดาน Life Science และ Medicine จากวารสารในสาขาวิชาตางๆนับพันชื่อเรื่อง ทางดาน
Agricultural & Biological Science; Biochemistry , Genetics & Molecular Biology ; Health Science;
และ Pharmacology , Toxicology & Pharmaceutics
2) ฐานขอมูลวารสารวิชาการออนไลน ของEBSCO HOST ที่ครอบคลุมใน
ทุกหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอีกจํานวน 9 ฐานไดแก
2.1 “Academic Search Complete” เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้ง
วิทยาศาสตร (รวมทั้ง food science) วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร สังคมศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศ

ศาสตรจากวารสารตางๆ รวมกวา 4,600 ชื่อเรื่อง มี peer-reviewed full text มากถึง 3,900 บทความ โดยมีขอมูลยอนหลังตั้งแตป
1975
2.2 “Business Source Premier”เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาชนิดเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาดานการบริหารจัดการตั้ง
แตป 1886 จากวารสารตางๆ รวมกวา 2,300 ชื่อเรื่อง (รวมทั้ง peer-reviewed full text อีกมากกวา 1,100 ชื่อเรื่อง) ในดานธุรกิจการ
บริหาร การตลาด การโฆษณา บัญชีการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร การธนาคาร MIS, POM ตลอดจนรายงานการประชุม การ
สัมมนา รวมทั้งบทวิเคราะหบริษัทชั้นนําทั่วโลกจากวารสาร ตางๆ รวมกวา 10,000 บริษัท
2.3 “Communication & Mass Media Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาดานนิเทศศาสตรและที่เกี่ยวของ ตั้งแตป 1915 จาก
วารสารวิชาการตางๆ กวา 450 ชื่อเรื่องที่ทานสามารถเขาไปสืบคนไดในรูปแบบ full text
2.4 “Computers & Applied Sciences Complete” ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยและพัฒนาการทางดานคอมพิวเตอรและ
วิชาการที่เกี่ยวของ ซึ่งทานสามารถสืบคนขอมูลฉบับเต็มไดจากวารสารทางดานดังกลาวถึงกวา 1,000 รายชื่อ นอกเหนือจาก
ขอมูลที่เปน index และบทคัดยอจากวารสารตางๆ อีกประมาณ 2,200 ชื่อเรื่อง
2.5 “Education Research Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาดานการศึกษาในทุกระดับการศึกษาตั้งแตวัยเด็กจนถึงอุดมศึกษา
จากวารสารตางๆ ในรูปการคนเนื้อหาฉบับเต็มรวมกวา 1,200 ชื่อเรื่อง และเนื้อหาฉบับเต็มที่สามารถสืบคนจากหนังสือไดอีกถึง
500 ชื่อเรื่องตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และยังมีหนังสือและเอกสารรายงานการวิจัยและรายงานการประชุมอีก
มากมาย
2.6 “Hospitality & Tourism Complete” ครอบคลุมเนื้อหาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการโรงแรมตั้งแตป 1965 จาก
วารสารตางๆ รวมกวา 640 ชื่อเรื่องโดยสามารถสืบคนในรูปแบบเนื้อหาฉบับเต็มไดกวา 490 รายการ
2.7 “Regional Business News” ใหบริการขอมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ วารสาร และสํานัก
ขาวทางสาขาบริหารธุรกิจกวา 80 แหลง ที่ตีพิมพและเผยแพรในสหรัฐอเมริกา
2.8 “ERIC (The Education Resource Information Center)” ประกอบดวยขอมูลทางการศึกษาเปนจํานวนมากกวา 1.3
ลานรายการ โดยสามารถสืบคนขอมูลฉบับเต็มไดถึงกวา 323,000 รายการ ทั้งนี้ทานสามารถสืบคนยอนหลังไดถึงค.ศ.1966
2.9 “Medline Complete” เปนฐานขอมูลทางดานการแพทย ที่สําคัญและเปนที่รูจักกันดี ประกอบดวยขอมูลแบบเต็ม จาก
วารสารชั้นนําดานการแพทยโดยตรง จํานวนมากกวา 2,100 รายชื่อ และดรรชนีจากวารสารตาง ๆ อีกมากมายนับไมถวน
สําหรับ EBSCO HOST นี้อาจารยและนักศึกษาสามารถสืบคนจากภายนอกมหาวิทยาลัยไดโดยใช User Name : siam และ
Password : library คะ
3) ฐานขอมูล “มติชนออนไลน (Matichon Information Center)” เปนฐานขอมูลที่ทานสามารถสืบคนเนื้อหาเปนภาษาไทย
(ทั้งเนื้อเรื่องและภาพประกอบ) ซึ่งสามารถสืบคนไดทั้งเนื้อหาที่เปนกฤตภาคหรือเนื้อหาฉบับเต็มในบางขอมูลซึ่งมาจากวารสาร
ในเครือ เชนจากมติชนสุดสัปดาห และสามารถสืบคนเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ไดขอมูลมากจาก The Nation และ Bangkok Post
(ยอนหลังไดกวา 10 ป)
4) ฐานขอมูล “วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Digital Collection)” เปนฐานขอมูลที่สําคัญเนื่องจากเปนแหลงรวมในการ
สืบคนวิทยานิพนธ บทความ งานวิจัย ฉบับเต็ม (Full Text) ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย รวมทั้งของมหาวิทยาลัยสยาม
ซึ่งทานสามารถเขาไปสืบคนไดที่http://tdc.thailis.or.th/tdc/ หรือผานเว็บไซตของสํานักหอสมุด http://e-library.siam.edu
5) ฐานขอมูล “โครงงานอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Project:Digital Collection)” ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเปนฐานขอมูล
โครงงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเอกสาร โครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งสามารถสืบคนในรูปฉบับเต็มไดผานทางเว็บ
ไซตของสํานักหอสมุด

6) ฐานขอมูลงาน “วิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Research Database)” เปนฐานขอมูลที่เปนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสยามทั้งหมด ตั้งแตปพ.ศ. 2550-2554 จํานวนประมาณ 70 ชื่อเรื่อง
7) วารสารออนไลน (E-Journal) ทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวยวารสารฉบับปจจุบันและสามารถ
สืบคนยอนหลังไดกวา 20 ป (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกันกับวารสารฉบับตีพิมพซึ่งประกอบดวย
7.1 Cornell Hospitality Quarterly
7.2 Journal of Hospitality & Tourism Research
7.3 Journal of Travel Research
8) ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือน อยาลืม Click ไปที่ “แนะนําทรัพยากรฯ ใหม” ทานจะไดพบกับหนังสือและ VCD, DVD
ใหมๆ ที่นาสนใจ ทั้งดานวิชาการ สารคดี และบันเทิง ที่หองสมุดไดเลือกสรรมาใหทานไดเลือกอานเลือกชมกันนะคะ
9) ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ทุกทานจะไดรับทราบถึง “รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหมสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม” ที่
สํานักหอสมุดไดนําออกใหบริการพรอมใหยืม ในทุกๆเดือน เปนจํานวน ประมาณ 400 รายการ โดยจะมีรายชื่อ ชื่อผูแตง และ
เลขหมู เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงตัวทรัพยากรฯ
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น สํานักหอสมุดจึงขอเชิญ
ชวนใหผูใชหองสมุดทุกทานไดใชประโยชนจากทรัพยากร
สารสนเทศตาง ๆ ที่ทางสํานักหอสมุดไดประมวลมานําเสนอ
กับทาน ไดตลอดเวลาไมวาทานจะอยู ณ ที่ใด
นอกจากนั้น เรายังมีสิ่งที่นาสนใจมานําเสนอตอทานอีก
เช น หนั ง สื อ วรรณกรรมทางพุ ท ธศาสนาตั้ ง แต ค รั้ ง สมั ย
สุโขทัยเปนราชธานี เรื่อง “ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ ๙” ซึ่ง
เนื้อหากลาวถึงหลักและที่มาของพุทธศาสนา ซึ่งไดรับอิทธิพลและรากฐานสืบตอมาจากลัทธิศาสนาพราหมณ ทําใหผูอาน
ทราบถึงนรก สวรรค การทําดีทําชั่ว ไตรภูมิกถาฯ ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ใน
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดพิมพเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) ซึ่งเปนหนังสือที่มีคุณคายิ่ง วัตถุประสงคในการจัดพิมพนั้นก็เพื่อเทิด
พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหปรากฏยั่งยืนสืบไปตราบกาลนาน และยัง
เปนการสรางสิ่งอนุสรณที่เปนทรัพยสินทางปญญาของชาติไวในแผนดินสืบไปดวย
นอกจากนี้ หากผูอานทานใดสนใจทางดานอุตสาหกรรมยานยนต ทางสํานักหอสมุดเรามี “แผนแมบทอุตสาหกรรมยาน
ยนต ป พ.ศ. 2555-2559” ซึ่งจัดทําขึ้นโดย สถาบันยานยนต กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งฉบับที่เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มา
ไวบริการที่หองอางอิงดวยคะ

สวนผูที่เปนชาวตางชาติหากสนใจที่จะฝกพูดภาษาไทยแลวละก็ ทางสํานักหอสมุดก็ไดจัดเตรียมVCD เรื่อง “Speaking
Thai in a Flash” ไวใหทานไดทดลอง ฝกการพูดภาษาไทยใหเปนเร็ว ทั้งในเรื่องการออกเสียงพญัชนะ สระ การเรียนรูในรูป
ประโยค ตลอดจนการใชทักษะภาษาในชีวิตประจําวัน ไดอยางสนุกสนานเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมี DVD “พลังแหงโยคะนิทรา”
ซึ่งเปนศาสตรที่นาสนใจและมาแรงอยางมาก เพราะจะชวยใหผูฝกไดสรางความผอนคลายใหแกรางกาย ชวยใหมีจิตใจที่ดีขึ้น ลด
ความเครียด สรางพลังใจ บําบัดโรค และทําใหรางกายแข็งแรง ดังนั้นหากสนใจก็ใหรีบมาหยิบยืมกันไดทันทีเลยคะ
ขาวนารู

เมื่อสัปดาหที่ผานมามีขาวฮือฮาที่เรียกเสียงวี้ดวายแสดงความตื่นเตนอยางมากขาวหนึ่งในสื่อสังคม
ออนไลน ซึ่งไดแกขาวที่ประเทศญี่ปุนจะงดการออกวีซาระยะสั้นใหกับคนไทย (= จะออกแตระยะ
ยาว ๆๆๆ ใหเลย) ซึ่งตอมาเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุนก็ไดออกมาตรการ
ดังกลาวมาใชกับคนไทย ดวยการอนุมัติการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยที่มีจุดประสงค
จะเดินทางเขาประเทศญี่ปุนในระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
ญี่ปุนกับประเทศไทย แตในทายที่สุดทางรัฐบาลญี่ปุนก็ไดเตรียมการในชวงสุดทายเพื่อใหมีผล
บังคับใชไดในทันที ภายในชวงฤดูรอนปนี้ ซึ่ง ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน จะประกาศใหทราบตอไป ซึ่ง ก็คงจะตอง
ติดตามกันตอไปวา จํานวนนักทองเที่ยวจากไทยที่ไปเยือนญี่ปุนจะลดนอยลงหรือจะเพิ่มขึ้นจากเดิมกันแน (คงไดคําตอบในใจ
กันอยูแลวใชไหมคะ) จนกวาจะพบกันใหมในฉบับหนา สวัสดีคะ
แหลงที่มาของขอมูล :
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน”
www.th.emb-japan.go.jp
www.thairath.co.th
www.posttoday.com

