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ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีคะ เราพบกันอีกเชนเคยนะคะ กอนอื่นขอบอกวา ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศ มีขาวดีมาประชาสัมพันธใหทราบกัน
อีกแลวคะ และขาวดีที่วา เกี่ยวกับเรื่อง “การทดลองใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBooks)จากฐานขอมูล iGLibrary eBooks” ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุมวิชาการทางดาน Health Science ซึ่งประกอบดวยคณะแพทยศาสตร, คณะเภสัชศาสตร, คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
อาหาร, และคณะพยาบาลศาสตร มีความประสงคที่จะนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเขามาใชเปนตําราในการเรียนการสอน ทางสํานักฯ จึงได
ดําเนินการติดตอตัวแทนจําหนาย เพื่อใหผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากกลุมวิชา Health Science เขาไปทดลองใช ออ! นักศึกษาและ
คณาจารย คณะอื่นๆ ก็ใชไดนะคะ ซึ่งเรามีชองทางการทดลองใชดังนี้คะ
1. ผานทาง URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary
2. ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยสยาม (www.siam.edu) แลว Click ที่ ฐานขอมูล “iGLibrary eBooks”
3. ผานทางเว็บไซตของสํานักทรัพยากรสารสนเทศ (http//e-library.siam.edu) แลว Click ที่ ฐานขอมูล “iGLbrary eBooks”
ซึ่งฐานขอมูลนี้ เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBooks) ที่มาจากหลากหลายสํานักพิมพชื่อดัง อาทิเชน ASHP,ACP Medicine, ACS
Surgery, Clinical Publishing, FA Davis. Nursing Knowledge International, Oncology Nursing Society, และ PMPH ฯลฯ ซึ่งสามารถ
Download, Copy, Print, Note, Bookmark พรอมทั้งมี Dictionary แปลภาษาไดกวา 40 ภาษา นอกจากนี้ยังสามารถ Link ไปยังแหลงขอมูล
อื่นและระบบการคนหาที่งายและทันสมัย ผูใชบริการทานใดสนใจก็อยาลืมเขามาทดลองใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวได ตั้งแต วันที่
15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2558
และยังมีขาวดีอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศอยากนําเสนอใหทุกทานไดอาน ไดแก หนังสือ “กวีวัจนวรรณนา
วรรคทองในวรรณคดีไทยพรอมประวัติและคําอธิบาย” ซึ่งราชบัณฑิตยสภาไดจัดพิมพขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมวรรณกรรมวรรคทองที่เปนที่รูจักแพรหลายมานําเสนอในเชิงวิจักษและวิเคราะห เพื่อใหผูอานได
เขาใจความหมายและคุณคาและจดจําวรรคทองเหลานี้ไดดียิ่งขึ้น โดยไดทําการคัดเลือกวรรณคดีรอยกรองมา
เพียง 52 บท จากจํานวนทั้งหมด 15 เรื่อง ไดแก กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศร, อิเหนา, เสภาเรื่องขุนชาง
ขุนแผน, นิราศนรินทร, นิราศภูเขาทอง, ประชุมโคลงโลกนิติ, ลิลิตตะเลงพาย, พระอภัยมณี, ประชุมโคลง
สุภาษิตพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5, โคลงสยามานุสติ, พระรวง, มัทนะพาธา, เวนิสวานิช, วิวาหพระสมุท,
และสามัคคีเภทคําฉันท

ทั้งนี้ก็เพื่อเชิดชูและสงเสริมภาษาไทยอันเปนเอกลักษณของชาติใหเดนชัดและไดรับการเผยแพรใหกวางขวางยิ่งขึ้น และทาง
สํานักฯ ของเราก็ไดนําออกใหบริการเรียบรอยแลว ผูใชบริการสามารถยืมไดแลวนะคะที่หองสมุด เลขหมู 895.9109 ก327 2557
ขาวนารู
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 แกไขเพิ่มเติม” ตามที่ไดประกาศใชเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ ตามที่ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เปนตนไป และในทายประกาศราชกิจจา
นุเบกษาไดระบุถึงเหตุผล ในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดวิธีการจัดทําประชามติ
รางรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติอื่นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน มาตรา 39/2 เมื่อสภาปฏิรูป
แหงชาติสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 มิใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติตามรัฐธรรมนูญนี้อีก และให
มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อดําเนินการใหเกิด
การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามมาตรา 27 สืบตอจากสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยใหคํานึงถึงความสําคัญเรงดวนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูป
ในระยะเวลาที่เหลืออยู และใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกินสองรอยคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป โดยใหแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สภาปฏิรูป
แหงชาติสิ้นสุดลง ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนหนึ่ง
และเปนรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไมเกินสองคน ทั้งนี้ ตามมติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ติดตามอาน
รายละเอียดไดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th นี้ไดเลยคะ
และยั ง มี อี ก หนึ่ ง เรื่ อ งที่ อ ยากนํ า เสนอเพิ่ ม เติ ม ในขณะนี้ เป น ความก า วหน า ทางด า น IT
ที่ เ ราสามารถใช Apple
Watch เปน Remote Control ผานแอพพลิเคชัน Hulu ไดแลว ดวยการอัพเดทเวอรชันใหมลาสุดให
รองรับการทํางานกับ Apple Watch ซึ่งทําใหผูใชสามารถควบคุมการเลนมีเดียไดทั้งบน iPhone,
Xbox One, PlayStation 4 และ Chromecast ผานแอพพลิเคชัน Hulu บน Apple Watch ไดเลย ทั้งนี้
ผูใชสามารถกดหยุดชั่วคราว เปดปดแคปชั่น หรือขามบางชวงของไฟลมีเดียที่เลนอยู แมวาจะมี
ฟงกชันที่แตกตางไปจาก Remote Control ของ Apple TV แตมันก็สามารถทํางานไดดีเชนเดียวกัน
กับอุปกรณ Chromecast ซึ่งคาดวา อีกไมนานก็คงจะมีแอพพลิเคชันใหมๆที่สามารถรองรับการ
ทํางานกับอุปกรณอื่นๆไดมากขึ้นในอนาคต อันใกล คอยติดตามนะคะ........ เราจะรีบนํามาเสนอใหผูอานไดทราบทันทีเลยคะ
แหลงที่มาของขอมูล :
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน
http://iqepi.com/
http://thainews.prd.go.th
https://www.wangluk.com
http://www.ratchakitcha.soc.go.th

