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ข่ าวประชาสั มพันธ์ สานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีค่ะ ท่านคณาจารย์และนักศึกษาที่รักทุกท่าน สานักทรัพยากรสารสนเทศ มีความยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้
มีโอกาสรับใช้ให้บริ การกับท่านทั้งหลายในปี การศึกษาใหม่น้ ี (ปี การศึกษา 2560) อีกครั้งหนึ่ ง และในโอกาสนี้ ก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
ทุกคน ของมหาวิทยาลัยสยามในทุกระดับการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอกก็ตาม ด้วยการ
ปรับปรุ งพื้นที่ บางส่ วนของสานักฯใหม่ เพื่อให้มีรูปโฉมใหม่ที่ทนั สมัยและให้เพียงพอสามารถรองรับความต้องการในด้านความเป็ น
ส่วนตัวของผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี นัน่ ก็คือ การปรับปรุงแผนกโสตทัศน์ บริการใหม่ โดยได้ จดั ให้ มหี ้ องประชุ มกลุ่มย่ อย (Study Room)
เพิม่ ขึน้ อีก 6 ห้ อง ซึ่งพร้อมให้บริ การนักศึกษาทุกท่าน ตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษาใหม่น้ ี นักศึกษาท่ านใดสนใจทีจ่ ะใช้ บริการ ติดต่ อที่แผนกฯ ได้
ด้ วยตนเองโดยตรง (ที่ช้ัน 3 ของอาคาร) และในฐานะที่เราเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของท่านทั้งหลายใน
ทุกๆ ด้านและทุกๆ เรื่ องไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องการเรี ยนการสอนหรื อ ความรู ้ทวั่ ๆไป ทั้งสารคดี หรื อบันเทิงคดี ท่านก็สามารถพบกับเราได้ใน
ทุกรู ปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสื อ วารสาร ฐานข้อมูล Online น.ส.พ. CD/DVD/VCD ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถหยิบยืม สื่ อโสตทัศน์
ต่างๆ เช่น DVD,VCD ไปดูที่บา้ นได้ดว้ ยค่ะ แต่ ทรัพยากรสารสนเทศของสานักฯ ที่สาคัญและใช้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และใกล้ ตัวที่สุดก็คือ
“ฐานข้ อมูลออนไลน์ ” ซึ่งทุกท่านสามารถ Click เข้ามาที่เว็บไซต์ของสานักฯ ได้ที่ http://e-library.siam.edu แล้ว Click อีกครั้งไปที่ Logo
ของฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ ที่ทางเราได้คดั สรรมาไว้ เพื่อ พร้อมให้บริ การโดยครอบคลุมเนื้อหาในทุกหลักสูตร หรื อวิธีทงี่ ่ ายทีส่ ุ ด
ก็นี่เลยค่ ะ หยิบมือถือของท่ านขึ้นมาแล้ ว Scan QR-Code ข้ างบน D.L.News ฉบับนี้ได้ เลย ดังนั้น ก็จะขอแนะนาให้รู้จกั ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ที่เป็ นประโยชน์ในเบื้องต้นก่อนนะคะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ได้แก่
 ฐานข้ อมูล “UpToDate” เป็ นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่ งมีมาตั้งแต่ปี 1989 โดยทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและมีชื่อเสี ยงในสาขา
เฉพาะด้าน จากทัว่ โลกเป็ นผูเ้ ขียนบทความ เป็ นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมมากถึง 17 สาขาวิชาทางการแพทย์ และได้ update ข้อมูลทุกๆ
4 เดือน ซึ่งบทความดังกล่าว มาจากวารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงมากกว่า 455 ชื่อ และทุกๆ บทความจะมีเอกสารอ้างอิง ซึ่ งมีมากกกว่า
8,500 บทความ ที่สามารถใช้ในการค้นหา และสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนาทางการแพทย์
ทีส่ าคัญก็คอื ผู้ใช้ สามารถสืบค้ นผ่านโทรศัพท์ มอื ถือ (Mobile Application) ได้ อย่ างสะดวกรวดเร็ว ไม่ ว่าท่ านจะอยู่ทใี่ ดก็ตาม
 ฐานข้ อมูลวารสารวิชาการออนไลน์ ของ EBSCO HOST ที่ครอบคลุมในทุกหลักสูตรที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยอีกจานวน 4 ฐานได้แก่
2.1 “Academic Search Complete” เป็ นฐานข้อมูลที่ มีเนื้ อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้ง
วิทยาศาสตร์ (รวมทั้ง food science) วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จากวารสาร
ต่างๆ รวมกว่า 4,600 ชื่อเรื่ อง มี peer-reviewed full text มากถึง 3,900 บทความ โดยมีขอ้ มูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1975
2.2 “Communication & Mass Media Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาด้านนิ เทศศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 1915
จากวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 450 ชื่อเรื่ องที่ท่านสามารถเข้าไปสื บค้นได้ในรู ปแบบ full text
2.3 “Computers & Applied Sciences Complete” ครอบคลุมเนื้ อหาการวิจยั และพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งท่านสามารถสื บค้นข้อมูลฉบับเต็มได้จากวารสารทางด้านดังกล่าวถึงกว่า 1,000 รายชื่อ นอกเหนื อจากข้อมูลที่เป็ น
index และบทคัดย่อจากวารสารต่างๆ อีกประมาณ 2,200 ชื่อเรื่ อง
2.4 “ERIC (The Education Resource Information Center)” ประกอบด้วยข้อมูลทางการศึกษาเป็ นจานวนมากกว่า 1.3
ล้านรายการ โดยสามารถสื บค้นข้อมูลฉบับเต็มได้ถึงกว่า 323,000 รายการ ทั้งนี้ท่านสามารถสื บค้นยอนหลังได้ถึงค.ศ.1966

สาหรับ EBSCO HOST นีอ้ าจารย์ และนักศึกษาสามารถสื บค้ นจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ โดยใช้ User Name : siam และ Password :
library ค่ ะ
 ฐานข้ อมูล “วิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเต็ม (Digital Collection)” เป็ นฐานข้อมูลที่สาคัญเนื่ องจากเป็ นแหล่งรวมในการ
สื บค้นวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจยั ฉบับเต็ม (Full Text) ของมหาวิทยาลัยต่ างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งท่าน
สามารถเข้าไปสื บค้นได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ หรื อผ่านเว็บไซต์ของสานักฯ http://e-library.siam.edu
 ฐานข้ อมูล “โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเต็ม (Project:Digital Collection)” ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลโครงงาน
ของนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ซึ่งสามารถสื บค้นฉบับเต็มผ่านทางเว็บไซต์ของสานักฯได้
 ฐานข้ อมูลงาน “วิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Research Database)” เป็ นฐานข้อมูลที่เป็ นงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยสยามทั้งหมด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2554 จานวนประมาณ 70 ชื่อเรื่ อง
วารสารออนไลน์ (E-Journal) ทางด้า นการโรงแรมและการท่ องเที่ ยว ซึ่ งประกอบด้วยวารสารฉบับปั จ จุ บันและสามารถ
สื บค้นย้อนหลังได้กว่า 20 ปี (e-access plus backfile) ในรู ปแบบเดียวกันกับวารสารฉบับตีพิมพ์ซ่ ึงประกอบด้วย
6.1 Cornell Hospitality Quarterly
6.2 Journal of Hospitality & Tourism Research
6.3 Journal of Travel Research
 ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือน อย่าลืม Click ไปที่ “แนะนาทรัพยากรฯ ใหม่ ” ท่านจะได้พบกับหนังสื อและ VCD, DVD ใหม่ๆ
ที่น่าสนใจ ทั้งด้านวิชาการ สารคดี และบันเทิง ที่ทางสานักฯได้เลือกสรรมาให้ท่านได้เลือกอ่านเลือกชมกันนะคะ
 ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ทุกท่านจะได้รับทราบถึง “รายชื่อทรั พยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรั พยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม” ที่สานักฯ ได้นาออกให้บริ การพร้อมให้ยมื ในทุกๆ เดือน เป็ นจานวน ประมาณ 250 รายการโดยจะมีรายชื่อของทรัพยากรฯชื่อผูแ้ ต่ง
และเลขหมู่ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงตัวทรัพยากรฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ดังนั้น สานักฯจึงขอเชิญชวนให้ผใู ้ ช้ห้องสมุดทุก
ท่านได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางสานักฯได้ประมวลมานาเสนอกับท่านได้ตลอดเวลาไม่วา่ ท่านจะอยู่ ณ ที่ใด
มีข่าวที่น่าชื่นชมยินดี เป็ นอย่างยิง่ สาหรับอนาคตของเยาวชนโลก ก็คือ การที่ วงการนักประดิษฐ์ ร่ ุ นเยาว์ หน้ าใหม่
ข่ าวน่ ารู้
ชาวอินเดีย นายริ ฟัตห์ ชารุ ก วัยเพียงแค่ 18 ปี จากรัฐทมิฬนาฑู สามารถประดิษฐ์ ดาวเทียมที่มีน้าหนักเบาที่สุดในโลก
โดยมีน้าหนัก เพียง 64 กรั ม ที่มีชื่อว่ า “กาลามแซท” ซึ่ งในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางองค์ การบริ หารการบินและอวกาศแห่ งชาติ
ของสหรัฐ (นาซา) จะนา “ดาวเทียมกาลามแซท” นีข้ นึ้ ทดลองโคจรสู่ ห้วงอวกาศ โดยจะปล่อยให้โคจรเป็ นระยะทางส่วนหนึ่ งของวงโคจร
รอบโลกในภาวะไร้น้ าหนักเป็ นเวลา 12 นาที เพื่อตรวจวัดความเร่ งและการหมุนของตัวดาวเทียมเอง รวมทั้งสารวจสนามแม่เหล็กโลกโดย
ใช้เซ็ นเซอร์ ขนาดจิ๋ ว 8 ตัว ที่ ติด ตั้ง ไว้ ที่ น่ าทึ่ งก็ คือ ท าจากคาร์ บ อนไฟเบอร์ ที่พิ มพ์ออกมาตามแบบด้วย
เครื่ องพิมพ์สามมิติ เป็ นอย่างไรบ้างคะกับผลงานที่สุดยอดชิ้นนี้ และเชื่อเป็ นอย่างยิ่งว่าน้องๆ เยาวชนคนเก่งของ
ประเทศไทยก็มีอยู่มากมาย อยู่ที่น้องๆจะเลือกใช้ความสามารถ สร้ างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาอย่างไร
เท่านั้นเอง ใครจะรู ้บา้ งว่าเยาวชนไทยวันหน้าอาจจะรังสรรค์ผลงานชิ้นเยีย่ มยอดทานองนี้ได้เช่นกัน
และยังมีอีกหนึ่งเรื่ องที่อยากมานาเสนอ นัน่ คือ แอปพลิเคชัน่ สุดล้ าจาก Google ที่สามารถช่วยให้การสร้าง
การ์ ตูน 3 มิติ เป็ นเรื่ องง่ายและสนุก ซึ่ งเริ่ มจากการสร้างฉาก ซึ่ งมีให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ Short Story Classic Story และ Science Story
หรื อ อาจจะมี ก ารวาดฉากเอง จากนั้น เลื อ กตัว ละคร หรื อ จะถ่ า ยรู ป หน้า ตนเองไปแปะแทนหน้า ตัว ละครก็ ไ ด้ ซึ่ ง สามารถก าหนด
การเคลื่อนไหวในการเดิน การทาท่าทางต่างๆ โดยใช้นิ้วมือกากับ พร้อมทั้งยังใส่ เสี ยงพากย์และเพลงประกอบฉาก
ได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งเหมาะอย่างยิง่ สาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิ เมชันและครี เอทีฟมีเดีย เลย
ทีเดียวนะคะ ลืมไปเลยเดี๋ยวจะน้อยใจ สาหรับสาขาอื่นๆ และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปก็สามารถศึกษาเรี ยนรู ้ได้เช่นกันค่ะ
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล :
http://www.thaipost.net
http://www.smartgrowththailand.org

http://www.tnamcot.com/
http:www.trueplookpanya.com/plookmagazine

