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              สวสัดีค่ะ ท่านคณาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีรักทุกท่าน ส านกัทรัพยากรสารสนเทศ มีความยินดีเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีได้
มีโอกาสรับใชใ้หบ้ริการกบัท่านทั้งหลายในปีการศึกษาใหม่น้ี (ปีการศึกษา 2560) อีกคร้ังหน่ึง   และในโอกาสน้ีก็ขอตอ้นรับนกัศึกษาใหม่
ทุกคน ของมหาวทิยาลยัสยามในทุกระดบัการศึกษา ไม่วา่จะเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม ดว้ยการ 
ปรับปรุงพ้ืนท่ีบางส่วนของส านักฯใหม่ เพื่อให้มีรูปโฉมใหม่ท่ีทนัสมยัและให้เพียงพอสามารถรองรับความตอ้งการในด้านความเป็น
ส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี นัน่ก็คือ   การปรับปรุงแผนกโสตทศัน์บริการใหม่ โดยได้จดั ให้มห้ีองประชุมกลุ่มย่อย (Study Room) 
เพิม่ขึน้อกี 6 ห้อง ซ่ึงพร้อมใหบ้ริการนกัศึกษาทุกท่าน  ตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาใหม่น้ี  นักศึกษาท่านใดสนใจทีจ่ะใช้บริการ ติดต่อที่แผนกฯ ได้
ด้วยตนเองโดยตรง (ที่ช้ัน 3 ของอาคาร)  และในฐานะท่ีเราเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของท่านทั้งหลายใน
ทุกๆ ดา้นและทุกๆ เร่ืองไม่วา่จะเป็นในเร่ืองการเรียนการสอนหรือ ความรู้ทัว่ๆไป ทั้งสารคดี หรือบนัเทิงคดี ท่านก็สามารถพบกบัเราไดใ้น  
ทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนงัสือ วารสาร ฐานขอ้มูล Online น.ส.พ. CD/DVD/VCD ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถหยิบยืม ส่ือโสตทศัน์
ต่างๆ เช่น DVD,VCD ไปดูท่ีบา้นไดด้ว้ยค่ะ แต่ทรัพยากรสารสนเทศของส านักฯ  ที่ส าคัญและใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และใกล้ตัวที่สุดก็คือ 

“ฐานข้อมูลออนไลน์” ซ่ึงทุกท่านสามารถ Click เขา้มาท่ีเวบ็ไซตข์องส านกัฯ ไดท่ี้ http://e-library.siam.edu แลว้ Click อีกคร้ังไปท่ี Logo 
ของฐานขอ้มูลวชิาการออนไลน์ต่างๆ ท่ีทางเราไดค้ดัสรรมาไว ้เพื่อ พร้อมใหบ้ริการโดยครอบคลุมเน้ือหาในทุกหลกัสูตร หรือวธีิทีง่่ายทีสุ่ด
ก็นี่เลยค่ะ หยิบมือถือของท่านขึ้นมาแล้ว Scan  QR-Code ข้างบน D.L.News ฉบับนี้ได้เลย  ดงันั้น ก็จะขอแนะน าให้รู้จกัฐานขอ้มูล 
ออนไลน์ ท่ีเป็นประโยชน์ในเบ้ืองตน้ก่อนนะคะ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 
              ฐานข้อมูล “UpToDate” เป็นฐานขอ้มูลทางการแพทย ์ซ่ึงมีมาตั้งแต่ปี 1989 โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีช่ือเสียงในสาขา
เฉพาะดา้น จากทัว่โลกเป็นผูเ้ขียนบทความ  เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากถึง 17 สาขาวิชาทางการแพทย ์และได ้update ขอ้มูลทุกๆ          
4 เดือน ซ่ึงบทความดงักล่าว มาจากวารสารทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียงมากกวา่ 455 ช่ือ และทุกๆ บทความจะมีเอกสารอา้งอิง ซ่ึงมีมากกกวา่  
8,500  บทความ  ท่ีสามารถใชใ้นการคน้หา และสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากองคก์รชั้นน าทางการแพทย ์ 
ทีส่ าคญักค็อื  ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านโทรศัพท์มอืถือ (Mobile Application) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าท่านจะอยู่ทีใ่ดกต็าม 
              ฐานข้อมูลวารสารวชิาการออนไลน์ ของ EBSCO HOST ท่ีครอบคลุมในทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอีกจ านวน  4  ฐานไดแ้ก่ 
                          2.1 “Academic Search Complete” เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้ ง
วทิยาศาสตร์ (รวมทั้ง food science) วศิวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์ สงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จากวารสาร
ต่างๆ รวมกวา่ 4,600 ช่ือเร่ือง มี peer-reviewed full text มากถึง 3,900 บทความ โดยมีขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแตปี่ 1975 
                         2.2 “Communication & Mass Media Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาดา้นนิเทศศาสตร์  และท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งแต่ปี 1915 
จากวารสารวชิาการต่างๆ กวา่ 450 ช่ือเร่ืองท่ีท่านสามารถเขา้ไปสืบคน้ไดใ้นรูปแบบ full text  
                         2.3 “Computers & Applied Sciences Complete” ครอบคลุมเน้ือหาการวิจยัและพฒันาการทางดา้นคอมพิวเตอร์และ
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท่านสามารถสืบคน้ขอ้มูลฉบบัเต็มไดจ้ากวารสารทางดา้นดงักล่าวถึงกวา่ 1,000 รายช่ือ นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีเป็น 
index  และบทคดัยอ่จากวารสารต่างๆ อีกประมาณ 2,200 ช่ือเร่ือง                       
                        2.4 “ERIC (The Education Resource Information Center)” ประกอบดว้ยขอ้มูลทางการศึกษาเป็นจ านวนมากกวา่ 1.3 
ลา้นรายการ โดยสามารถสืบคน้ขอ้มูลฉบบัเตม็ไดถึ้งกวา่ 323,000 รายการ ทั้งน้ีท่านสามารถสืบคน้ยอนหลงัไดถึ้งค.ศ.1966     
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ส าหรับ EBSCO HOST นีอ้าจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยใช้  User Name : siam และ Password : 
library ค่ะ 

          ฐานข้อมูล “วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)” เป็นฐานขอ้มูลท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นแหล่งรวมในการ  
สืบคน้วทิยานิพนธ์ บทความ งานวจิยั ฉบบัเตม็ (Full Text) ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ในประเทศไทย  รวมทั้งของมหาวิทยาลัยสยาม   ซ่ึงท่าน
สามารถเขา้ไปสืบคน้ไดท่ี้  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ หรือผา่นเวบ็ไซตข์องส านกัฯ http://e-library.siam.edu 
      ฐานข้อมูล “โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Project:Digital Collection)” ของมหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลโครงงาน

ของนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงสามารถสืบคน้ฉบบัเตม็ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกัฯได ้
          ฐานข้อมูลงาน “วิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Research Database)”  เป็นฐานขอ้มูลท่ีเป็นงานวิจยัของ
มหาวทิยาลยัสยามทั้งหมด ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2550-2554 จ านวนประมาณ 70 ช่ือเร่ือง 
         วารสารออนไลน์  (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบด้วยวารสารฉบับปัจจุบันและสามารถ          
สืบคน้ยอ้นหลงัไดก้วา่ 20 ปี  (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกนักบัวารสารฉบบัตีพิมพซ่ึ์งประกอบดว้ย 
            6.1 Cornell Hospitality Quarterly  
           6.2 Journal of Hospitality & Tourism Research  
            6.3 Journal of Travel Research  
      ทุกวนัที ่1 และ 16 ของทุกๆเดอืน อยา่ลืม Click ไปท่ี “แนะน าทรัพยากรฯ ใหม่” ท่านจะไดพ้บกบัหนงัสือและ VCD, DVD ใหม่ๆ  

ท่ีน่าสนใจ ทั้งดา้นวชิาการ สารคดี และบนัเทิง ท่ีทางส านกัฯไดเ้ลือกสรรมาใหท่้านไดเ้ลือกอ่านเลือกชมกนันะคะ 
          ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ทุกท่านจะไดรั้บทราบถึง “รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม” ท่ีส านกัฯ ไดน้ าออกใหบ้ริการพร้อมใหย้มืในทุกๆ เดือน เป็นจ านวน ประมาณ 250 รายการโดยจะมีรายช่ือของทรัพยากรฯช่ือผูแ้ต่ง 
และเลขหมู่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงตวัทรัพยากรฯ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  ดงันั้น ส านกัฯจึงขอเชิญชวนให้ผูใ้ชห้้องสมุดทุก
ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีทางส านกัฯไดป้ระมวลมาน าเสนอกบัท่านไดต้ลอดเวลาไม่วา่ท่านจะอยู ่ณ ท่ีใด 

             มีข่าวท่ีน่าช่ืนชมยินดีเป็นอยา่งยิ่งส าหรับอนาคตของเยาวชนโลก  ก็คือ การท่ีวงการนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์หน้าใหม่
ชาวอินเดีย นายริฟัตห์ ชารุก วัยเพียงแค่ 18 ปี จากรัฐทมิฬนาฑู สามารถประดิษฐ์ดาวเทียมที่มีน ้าหนักเบาที่สุดในโลก     

โดยมีน ้าหนักเพียง 64 กรัม ที่มีช่ือว่า “กาลามแซท”  ซ่ึงในวันที่ 21 มิถุนายน 2560  ทางองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาต ิ          
ของสหรัฐ (นาซา)  จะน า “ดาวเทยีมกาลามแซท” นีข้ึน้ทดลองโคจรสู่ห้วงอวกาศ โดยจะปล่อยใหโ้คจรเป็นระยะทางส่วนหน่ึงของวงโคจร
รอบโลกในภาวะไร้น ้ าหนกัเป็นเวลา 12 นาที เพื่อตรวจวดัความเร่งและการหมุนของตวัดาวเทียมเอง รวมทั้งส ารวจสนามแม่เหล็กโลกโดย 

ใช้เซ็นเซอร์ ขนาดจ๋ิว 8 ตวั ท่ีติดตั้งไว ้ ท่ีน่าท่ึงก็คือ ท าจากคาร์บอนไฟเบอร์ท่ีพิมพ์ออกมาตามแบบด้วย
เคร่ืองพิมพส์ามมิติ  เป็นอยา่งไรบา้งคะกบัผลงานท่ีสุดยอดช้ินน้ี และเช่ือเป็นอยา่งยิ่งวา่นอ้งๆ เยาวชนคนเก่งของ
ประเทศไทยก็มีอยู่มากมาย อยู่ท่ีน้องๆจะเลือกใช้ความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานของตวัเองออกมาอย่างไร      
เท่านั้นเอง ใครจะรู้บา้งวา่เยาวชนไทยวนัหนา้อาจจะรังสรรคผ์ลงานช้ินเยีย่มยอดท านองน้ีไดเ้ช่นกนั 
            และยงัมีอีกหน่ึงเร่ืองท่ีอยากมาน าเสนอ นัน่คือ แอปพลิเคชัน่สุดล ้าจาก Google ท่ีสามารถช่วยให้การสร้าง

การ์ตูน 3 มิติ เป็นเร่ืองง่ายและสนุก ซ่ึงเร่ิมจากการสร้างฉาก ซ่ึงมีให้เลือกถึง 3 แบบ ไดแ้ก่ Short Story  Classic Story และ Science Story 
หรืออาจจะมีการวาดฉากเอง จากนั้ นเลือกตัวละคร หรือจะถ่ายรูปหน้าตนเองไปแปะแทนหน้าตัวละครก็ได้ ซ่ึงสามารถก าหนด                
การเคล่ือนไหวในการเดิน การท าท่าทางต่างๆ โดยใชน้ิ้วมือก ากบั พร้อมทั้งยงัใส่เสียงพากยแ์ละเพลงประกอบฉาก
ไดอี้กดว้ยนะคะ ซ่ึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาแอนิเมชนัและครีเอทีฟมีเดีย เลย
ทีเดียวนะคะ ลืมไปเลยเด๋ียวจะนอ้ยใจ ส าหรับสาขาอ่ืนๆ และผูท่ี้สนใจทัว่ไปก็สามารถศึกษาเรียนรู้ไดเ้ช่นกนัคะ่ 
 
แหล่งทีม่าของข้อมูล :  

http://www.thaipost.net                                                                       http://www.tnamcot.com/                                         
http://www.smartgrowththailand.org                                       http:www.trueplookpanya.com/plookmagazine          

ข่าวน่ารู้ 

http://www.thaipost.net/
http://www.tnamcot.com/

