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             สวสัดีค่ะ ท่านคณาจารยแ์ละนักศึกษาที#รักทุกท่าน สาํนักทรัพยากรสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีและขอตอ้นรับนกัศึกษาใหม่
ของมหาวิทยาลยัสยามในทุกระดบัการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที#ไดมี้โอกาสรับใช้
ให้บริการกบัท่านทั0งหลายในปีการศึกษาใหม่นี0 อีกครั0 งหนึ# ง  สําหรับปีการศึกษาที#ผ่านมาทางสํานกัฯไดมี้การปรับปรุงพื�นที�การเรียนรู้

เอนกประสงค์ (Learning Auditorium) ซึ# งแลว้เสร็จและเปิดใชบ้ริการมาพกัใหญ่แลว้ และในปีการศึกษานี0  ก็ยงัไดมี้การปรับปรุงพื0นที#
บางส่วนของสาํนกัฯใหม่ เพื#อใหมี้รูปโฉมใหม่ทนัสมยั และให้เพียงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ นั�นคือ  การปรับปรุง แผนกโสต-

ทัศน์บริการ โดยได้จัดให้มีห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room) เพิ�มขึ�นอีก 6 ห้อง แต่ก็ยงัไม่ทิ0งในเรื#องของความบนัเทิง ซึ# งผูใ้ชย้งัคง
สามารถหยบิยมื สื#อโสตทศัน์ต่างๆ เป็นDVD,VCD ไปดูที#บา้นไดน้ะคะ และในฐานะที#เราเป็นหน่วยงานที#มีหนา้ที#ส่งเสริมและสนบัสนุน
การเรียนรู้ของท่านทั0งหลายในทุกๆ ดา้นและทุกๆ เรื#องไม่วา่จะเป็นในเรื#องการเรียนการสอนหรือ ความรู้ทั#วๆไป ทั0งสารคดี หรือบนัเทิงคดี 
ท่านก็สามารถพบกบัเราไดใ้นทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั�ง หนังสือ วารสาร น.ส.พ. CD/DVD/VCD   แต่ทรัพยากรสารสนเทศ
ของสํานักฯที�สําคญัและใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และใกล้ตวัที�สุดก็คือ “ฐานข้อมูลออนไลน์” ซึ# งทุกท่านสามารถ Click เขา้มาที#เวบ็ไซตข์อง

สาํนกัฯไดที้# http://e-library.siam.edu แลว้ Click อีกครั0 งไปที# Logo ของฐานขอ้มูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ ที#ทางเราไดค้ดัสรรมาไว ้เพื#อ
พร้อมใหบ้ริการโดยครอบคลุมเนื0อหาในทุกหลกัสูตร ดงันั0น  ก็จะขอแนะนาํใหรู้้จกักนัในเบื0องตน้ก่อนนะคะ  เพื#อประโยชน์ในการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง   ไดแ้ก่ 
         � ฐานข้อมูล “UpToDate” เป็นฐานขอ้มูลทางการแพทย ์ซึ#งมีมาตั0งแต่ปี 1989 โดยทีมแพทยผ์ูเ้ชี#ยวชาญและมีชื#อเสียงในสาขานั0นๆ
ทั#วโลกเป็นผูเ้ขียนบทความ เป็นฐานขอ้มูลที#ครอบคลุมมากถึง 17 สาขาวชิาทางการแพทย ์และได ้update ขอ้มูลทุกๆ 4 เดือน ซึ#งบทความ
ดงักล่าว     มาจากวารสารทางการแพทยที์#มีชื#อเสียงมากกวา่ 455 เล่ม และทุกๆ บทความจะมีเอกสารอา้งอิง ซึ#งมีมากกกวา่ 8,500 บทความ 
ที#สามารถใชใ้นการคน้หา และสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้ซึ#งเป็นที#ยอมรับจากองคก์รชั0นนาํทางการแพทย ์
         � “Science Direct” ของ Elsevier ซึ#งเหมาะสาํหรับคณะที#เกี#ยวข องกบัทางด านวทิยาศาสตร   สุขภาพทั0งหลาย เช น คณะวทิยา
ศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะเภสชัศาสตร  และคณะแพทยศาสตร์ (แต่คณะอื#นๆ ที#สนใจก็เชิญเข ามาสืบค นข อมูลได ตลอดเวลาเช 
นเดียวกนั) เพราะเนื0อหาประกอบด วยความรู ทาง    ด าน Life Science และ Medicine จากวารสารใน
สาขาวชิาต างๆจาํนวนมากกวา่ 2,000 ชื#อเรื#อง  โดยเฉพาะ  อยา่งยิ#งในด าน Agricultural & Biological Science; 
Biochemistry , Genetics & Molecular Biology ; Health- Science; และ Pharmacology , Toxicology & 
Pharmaceutics  
        3ฐานข อมูลวารสารวชิาการออนไลน  ของ EBSCO HOST ที#ครอบคลุมในทุกหลกัสูตรที#เป ดสอนใน
มหาวทิยาลยัอีกจาํนวน 10 ฐานได แก  

             3.1 “Academic Search Complete” เป นฐานข อมูลที#มีเนื0อหาครอบคลุม
ในหลายสาขาวิชาทั0งวิทยา-ศาสตร  (รวมทั0ง food science) วิศวกรรมศาสตร  คอมพิวเตอร  สังคมศาสตร  ศิลป
ศาสตร  นิเทศศาสตร จากวารสารต างๆ รวมกว า 4,600 ชื#อเรื# อง มี peer-reviewed full text มากถึง 3,900 
บทความ โดยมีข อมูลย อนหลงัตั0งแต ป  1975 
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                    3.2 “Business Source Premier”เป นฐานข อมูลที#มีเนื0อหาชนิดเต็มรูปแบบซึ# งครอบคลุมสาขาวิชาด านการบริหารจดัการ      
ตั0งแต ป  1886 จากวารสารต างๆ รวมกว า 2,300 ชื#อเรื#อง (รวมทั0ง peer-reviewed full text อีกมากกวา่ 1,100 ชื#อเรื#อง) ในด านธุรกิจการ
บริหาร การตลาด การโฆษณา บญัชีการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ การธนาคาร MIS, POM ตลอดจนรายงานการประชุม การสัมมนา 
รวมทั0งบทวเิคราะห บริษทัชั0นนาํทั#วโลกจากวารสาร ต างๆ รวมกว า 10,000 บริษทั 
                    3.3 “Communication & Mass Media Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาด านนิเทศศาสตร และที#เกี#ยวขอ้ง  ตั0งแต ป  1915 จาก
วารสารวชิาการต างๆ กว า 450 ชื#อเรื#องที#ท านสามารถเข าไปสืบค นได ในรูปแบบ full text  
                    3.4 “Computers & Applied Sciences Complete” ครอบคลุมเนื0อหาการวจิยัและพฒันาการทางด านคอมพิวเตอร และวิชาการ     
ที#เกี#ยวข อง ซึ#งท านสามารถสืบค นข อมูลฉบบัเตม็ได จากวารสารทางด านดงักล าวถึงกว า 1,000 รายชื#อ นอกเหนือจาก ข อมูลที#เป น index  
และบทคดัย อจากวารสารต างๆ อีกประมาณ 2,200 ชื#อเรื#อง 
                   3.5 “Education Research Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาด านการศึกษาในทุกระดบัการศึกษาตั0งแต่วยัเด็กจนถึงอุดมศึกษา  
จากวารสารต างๆ ในรูปการค นเนื0อหาฉบบัเต็มรวมกว า 1,200 ชื#อเรื#อง และเนื0อหาฉบบัเต็มที#สามารถสืบค นจากหนงัสือได อีกถึง 500 ชื#อ
เรื#องตั0งแต ระดบัปฐมวยัไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา และยงัมีหนงัสือและเอกสารรายงานการวจิยัและรายงานการประชุมอีกมากมาย 
                 3.6 “Hospitality & Tourism Complete” ครอบคลุมเนื0อหาด านอุตสาหกรรมการท องเที#ยวการโรงแรมตั0งแต ป  1965 จาก
วารสารต่างๆ รวมกว า 640 ชื#อเรื#องโดยสามารถสืบค นในรูปแบบเนื0อหาฉบบัเตม็ได กว า 490 รายการ 
                 3.7 “Regional Business News” ให บริการข อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบบัเต็ม จากหนงัสือพิมพ  วารสาร และสาํนกัข าวทาง
สาขาบริหารธุรกิจกว า 80 แหล ง ที#ตีพิมพ และเผยแพร ในสหรัฐอเมริกา 
                 3.8 “ERIC (The Education Resource Information Center)” ประกอบด วยข อมูลทางการศึกษาเป นจาํนวนมากกว า 1.3 ล าน 
รายการ โดยสามารถสืบค นข อมูลฉบบัเตม็ได ถึงกว า 323,000 รายการ ทั0งนี0ท านสามารถสืบค นย อนหลงัได ถึงค.ศ.1966  
                 3.9 “Medline Complete” เป็นฐานขอ้มูลทางดา้นการแพทย ์ที#สําคญัและเป็นที#รู้จกักนัดี ประกอบดว้ยขอ้มูลแบบเต็มจาก
วารสารชั0นนาํดา้นการแพทยโ์ดยตรง  จาํนวนมากกวา่ 2,100 รายชื#อ และดรรชนีจากวารสารต◌่าง ๆ อีกมากมายนบัไม่ถว้น   
                3.10  “DynaMed” ฐานข้อมูลด้านการแพทยที์#สําคญัและทันสมยัที#สุด เป็นประโยชน์ยิ#งในด้านขอ้มูลทางการแพทย์ เป็น
ฐานขอ้มูลเกี#ยวกบัการรักษา การใชย้า การทาํหัตถการต่าง ๆ และขอ้มูลสําหรับผูป่้วย มีการตรวจสอบเนื0อหาของวารสารทางการแพทย์
จาํนวนมากกวา่ 500 ชื#อเรื#องในแต่ละวนั 
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          � ฐานข อมูล “วทิยานิพนธ อเิลก็ทรอนิกส ฉบับเตม็ (Digital Collection)” เป นฐานข อมูลที#สาํคญัเนื#องจากเป นแหล งรวมในการสืบ  

ค นวทิยานิพนธ  บทความ งานวิจยั ฉบบัเต็ม (Full Text) ของมหาวิทยาลัยต างๆ ในประเทศไทย  รวมทั�งของมหาวิทยาลัยสยามซึ# งท าน
สามารถเข าไปสืบค นได ที#http://tdc.thailis.or.th/tdc/ หรือผ านเวบ็ไซต ของสาํนกัฯ http://e-library.siam.edu 

     � ฐานข อมูล “โครงงานอิเล็กทรอนิกส ฉบับเต็ม (Project:Digital Collection)” ของมหาวิทยาลยัสยาม ซึ# งเป นฐานข อมูลโครงงาน
ของนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี รวมทั�งเอกสาร โครงงานสหกจิศึกษา ซึ#งสามารถสืบค นในรูปฉบบัเตม็ได ผ านทางเวบ็ไซต ของสาํนกัฯ 
         � ฐานข อมูลงาน “วิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Research Database)”  เป นฐานข อมูลที#เป นงานวิจยัของ
มหาวทิยาลยัสยามทั0งหมด ตั0งแต ป พ.ศ. 2550-2554 จาํนวนประมาณ 70 ชื#อเรื#อง 
         �วารสารออนไลน  (E-Journal) ทางด านการโรงแรมและการท องเที#ยว ซึ# งประกอบด วยวารสารฉบบัป จจุบนัและสามารถสืบค น    
ย อนหลงัได กว า 20 ป  (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกนักบัวารสารฉบบัตีพิมพ ซึ#งประกอบด วย 
     7.1 Cornell Hospitality Quarterly  
    7.2 Journal of Hospitality & Tourism Research  
     7.3 Journal of Travel Research  
 
 



     � ทุกวนัที� 1 และ 16 ของทุกๆเดอืน อย าลืม Click ไปที# “แนะนําทรัพยากรฯ ใหม ” ท านจะได พบกบัหนงัสือและ VCD, DVD ใหม ๆ   
ที#น าสนใจ ทั0งดา้นวชิาการ สารคดี และบนัเทิง ที#ทางสาํนกัฯได เลือกสรรมาให ท านไดเ้ลือกอ่านเลือกชมกนันะคะ 
         � ทุกวันที� 1 ของทุกเดือน ทุกท่านจะไดรั้บทราบถึง “รายชื�อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม” ที#สาํนกัฯ ไดน้าํออกให บริการพร อมให ยืม ในทุกๆ เดือน เป นจาํนวน ประมาณ 400 รายการ โดยจะมีรายชื#อ ชื#อผูแ้ต่ง และเลขหมู 
เพื#ออาํนวยความสะดวกในการเข าถึงตวัทรัพยากรฯ ได อย างสะดวกรวดเร็ว  ดงันั0น สาํนกัฯจึงขอเชิญชวนให้ผูใ้ชห้้องสมุดทุกท่านไดใ้ช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที#ทางสาํนกัฯไดป้ระมวลมานาํเสนอกบัท านไดต้ลอดเวลาไม่วา่ท่านจะอยู ่ณ ที#ใด 

 
 
            

                เมื#อวนัองัคารที# 8 มีนาคม 2559  พล.อ.ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมดว้ย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชยั
วงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบแอพพลิเคชั#นภาษาองักฤษ " Echo English 

: แอพพลเิคชั�นเพื�อการเรียนรู้ภาษาองักฤษของคนไทยทุกคน" ใหก้บั พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ# งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับ
ภาษาองักฤษของประชาชนใหท้ดัเทียมกบัเพื#อนบา้นในอาเซียน   จึงไดมี้ การพฒันา
แอพพลิเคชั#น Echo English ขึ0 นเป็นครั0 งแรกซึ# งคนไทยทุกคนสามารถเรียน
ภาษาองักฤษจากเจา้ของภาษาได้
ฟรีในทุกที# และทุกเวลาผ่านทาง
โทรศัพท์ มือถือและแท็บเล็ต  

โดยที#ผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งมีพื0นฐานทางดา้นภาษาองักฤษมาก่อน เพราะบทเรียนไดรั้บ
กา รอ อก แ บบ ให้ เ ป็ น ไป ตา ม หลักก าร เ รีย น รู้ ภา ษ าต าม ธรร มชาติ  ซึ# ง มีม า ก
ถึง 200 บทเรียน ให้คนไทยไดฝึ้กฟัง พูด อ่าน เขียนโดยไดจ้าํลองสถานการณ์ต่างๆ ที#
คนไทยจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยทั#วไป อาทิ บทสนทนาทั#วไป ภาษาองักฤษ
เพื#อธุรกิจการคา้และการบริการภาษาองักฤษสําหรับวิชาชีพต่างๆ เป็น-ตน้ ผูที้#สนใจ
สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดใ้น Google Play Store ในแอพ "echoenglish" ส่วน ใน

App Store กส็ามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที�  http://apple.co/1RQSa9v 
           ปัจจยัที#ช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จในการเรียนภาษาองักฤษไดแ้ก่  1.  เรียนรู้จาก
ตน้แบบภาษาองักฤษที#ถูกตอ้ง 2. มีระบบ Feedback ที#ช่วยแกไ้ขให้ถูกตอ้งในทนัที ซึ# ง
ทั0 งสองปัจจัยนี0 รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนไวเ้รียบร้อยแลว้เหลือ   

เพียงปัจจยัสุดทา้ยคือ 3. หมั#นฝึกฝน ขวนขวายเรียนรู้ให้สมํ#าเสมอ  ซึ# ง
เป็นหน้าที#สําคญัที#ประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันพฒันาตนเองให้
ประสบความสาํเร็จ 

  

 

 

 

 

 

ข่าวน่ารู้ 



            และสาํหรับข่าวน่ารู้อีกเรื#องหนึ# งที#อยากจะนาํมาเสนอ แมว้า่จะเป็นข่าวสารจากต่างประเทศ ผูใ้ชบ้ริการก็สามารถรับรู้ได ้  ก็คือ
ล่าสุด ทางสํานักงานบริหารการบินแห่งชาต ิของสหรัฐอเมริกา (FAA) ได้ออกกฎเกี�ยวกบัการใช้โดรนเพื�อการพาณิชย์ ซึ#งเป็นกฎที#เปิดกวา้ง
และผ่อนคลาย เนื#องจากไดเ้ปิดให้มีการทาํประชาพิจารณ์มาก่อนหนา้นี0  ตั0งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2015  ซึ# งขอ้สรุปของกฎเกณฑ ์ดงักล่าว      
ผูที้#ใชโ้ดรนเพื#อการถ่ายภาพเชิงพาณิชยจ์ะตอ้งปฏิบัติตาม ก็คือ ทั0 งตวัเครื# องบินโดรนรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั0งหมดจะตอ้งมีนํ0 าหนัก          
ไม่เกิน 25  กก. และผูบ้งัคบัจะตอ้งมองเห็นโดรนอยูใ่นระยะสายตาตลอดเวลา และการ
บินโดรนเหนือหัวผูค้นก็ยงัคงเป็นสิ#งตอ้งห้าม เวน้เสียแต่ว่าผูค้นเหล่านั0นมีส่วนร่วม 
หรือเป็นตวัประกอบในการถ่ายทาํ ทั0งนี0 จะตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัอยา่งเหมาะสม และ   
ผูค้วบคุมโดรนจะตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 16 ปี และมีใบอนุญาตทาํการบิน หรือ Remote 
pilot certificate หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูที้#มีใบอนุญาตนี0                                                                                                                                                                                                             

          กฎนี�จะเริ�มบังคบัใช้ในเดอืน สิงหาคม 2016 ซึ#งยงัมีเวลาให้ผูที้#ใชโ้ดรนไดเ้ตรียม
ความพร้อมทั0งในแง่ของอุปกรณ์ และการสอบเพื#อให้ไดใ้บอนุญาตตามกฎของ  FAA   
คาดว่ากฎเกณฑ์ที#เปิดกวา้งของ FAA จะทาํให้อุตสาหกรรมโดรนเพื#อการถ่ายทาํวิดีโอมีแนวโน้มไปในทางที#ดีขึ0น ซึ# งน่าจะมีตากลอ้ง  
วดีิโอหนัมาใชโ้ดรนเพื#อการถ่ายทาํกนัมากขึ0นอีกมาก 

แหล่งที�มาของข้อมูล :  

http://www.thaigov.go.th                                                      http://www.moe.go.th 
http://www.krui3.com                                                           http://www.kroobannok.com                    

http://news.thaiware.com 


