
หัวข้อการเรียนรู้ Link:

1. แนะน าการใช้บริการห้องสมุดทางออนไลน์ https://e-library.siam.edu/category/service/

2. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC)
3. การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS
4. การสืบค้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ UpToDate

https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-edition/

https://e-research.siam.edu/

https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/

7. แนะน าแหล่งความรู้เพ่ือการวจิัย

7.1. แหล่งทุนสนับสนุนการวจิัย

7.2. แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์

7.3 รวมเรื่องน่ารู้ ส าหรับนักวิจัย

7.4 แหล่งรวมผลงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

https://e-library.siam.edu/opac/
https://e-library.siam.edu/ebsco-host/
https://discovery.ebsco.com/
https://e-library.siam.edu/uptodate/

6. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม APA 6TH EDITION

5. การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL

การค้นคว้าข้อมูลและการอ้างอิง
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

https://e-library.siam.edu/knowledge-for-researchers/

https://e-library.siam.edu/information-research/

https://e-library.siam.edu/publications-and-academic-recommend/

https://e-library.siam.edu/category/information-for-researchers/

https://e-library.siam.edu/category/service/
https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-edition/
https://e-research.siam.edu/
https://e-library.siam.edu/information-research/
https://e-library.siam.edu/opac/
https://e-library.siam.edu/ebsco-host/
https://discovery.ebsco.com/
https://e-library.siam.edu/uptodate/
https://e-library.siam.edu/knowledge-for-researchers/
https://e-library.siam.edu/information-research/
https://e-library.siam.edu/publications-and-academic-recommend/
https://e-library.siam.edu/category/information-for-researchers/


บริการ Link: บริการ Link:
บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าทาง 

Line Notify (Q & A)
https://e-library.siam.edu/ ช่วงเวลาเปิดให้บริการ 

(Libraries & Hours)
https://e-library.siam.edu/library-open-hours/

สมัครสมาชิกห้องสมุด
(Membership)

https://e-library.siam.edu/membership/ ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทีม่ี
ภายในส านักฯ (OPAC)

https://e-library.siam.edu/opac/

บริการบทความอิเล็กทรอนิกส/์ส าเนาบทความ 
(Electronic Information Service)

https://e-library.siam.edu/electronic-
information-service/

บริการ Book Delivery หรือขอรับตัวเล่มที่
ห้องสมุด

https://e-library.siam.edu/book-delivery/

บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
EBSCO Host

https://e-library.siam.edu/ebsco-host/
User: siam
Password: library@2562

บริการตรวจสอบสถานะ-ยมืต่อ-จอง
หนังสือ ด้วยตนเองทางออนไลน ์
(Partron Login/Self Renew)

https://e-library.siam.edu/self-renew/

บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
EDS

https://discovery.ebsco.com
User: ebscopreviewsiau
Password: EDSPreview2021!

บริการยมืระหว่างห้องสมุด 
(Inter-Library Loan) https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/

บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
UpToDate

https://e-library.siam.edu/uptodate/ แนะน า/เสนอซือ้ทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด (Book Suggestion)

https://e-library.siam.edu/suggestion-form-order/

บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
Open Access Database

https://e-library.siam.edu/open-access-
database/

บริการข้อมูลสารสนเทศและคอรส์ออนไลน์
(ECTL)

https://ectl.siam.edu/courses/

บริการอบรมและฝึกปฏิบัตกิาร
(Workshops & Trainings)

https://e-library.siam.edu/training-service/ บริการ SU Digital Collection ของ ม.สยาม https://e-library.siam.edu/e-journal/

บริการแนะน าการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
(Reference & Bibliographic writing advice service)

https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-
edition/

บริการ e-Theses & Research ของ ม.สยาม https://e-research.siam.edu/

บริการของห้องสมุดผ่านออนไลน์
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การค้นหาหนังสือ / 
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มี  

ในห้องสมุด (OPAC)
https://e-library.siam.edu/opac/

https://e-library.siam.edu/opac/


ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ / 
ยืมต่อ / จองหนังสือ ด้วยตนเอง  
ทางออนไลน์ (Partron Login/Self Renew)

https://e-library.siam.edu/self-renew/

https://e-library.siam.edu/self-renew/


การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host
https://e-library.siam.edu/ebsco-host/

https://e-library.siam.edu/ebsco-host/


การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO DISCOVERY SERVICE
(EDS) https://discovery.ebsco.com/

การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO DISCOVERY SERVICE
(EDS) https://discovery.ebsco.com/

User ID: 
ebscopreviewsiau

Password: 
EDSPreview2021!

https://discovery.ebsco.com/c/smokdd/
https://discovery.ebsco.com/c/smokdd/


การสืบค้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ UpToDate
https://e-library.siam.edu/uptodate/

https://e-library.siam.edu/uptodate/


การสืบค้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ UpToDate
https://e-library.siam.edu/uptodate/

หลังจากผ่าน 90 วัน User Name และ Password เดมิจะใช้ไม่ได้ ต้องท าการ Re-Activate Account อกีคร้ัง ด้วยการ Log in Account
เดมิผ่าน SU-wifi / SU-lan ที ่ www.uptodate.com ท่านก็จะสามารถใช้ Account เดมิ ได้อกีคร้ัง

https://e-library.siam.edu/uptodate/


การสืบค้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ UpToDate
https://e-library.siam.edu/uptodate/

ที่  https://e-library.siam.edu/uptodate/ 

เข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วย Username & Password ที่ได้สมัครไว้

https://e-library.siam.edu/uptodate/


การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ของเครือข่าย TU-ThaiPUL
ด้วยการค้นหาแบบ Single Search ในระบบEDS https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/

https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/


การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ของเครือข่าย TU-ThaiPUL
ด้วยการค้นหาแบบ Single Search ในระบบEDS https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/

https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/


การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม APA 6TH EDITION 

ดูรายละเอียดได้ที่
https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-edition/

https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-edition/


แนะน าแหล่งความรู้เพื่อการวิจัย

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

https://e-library.siam.edu/information-research/

ทยาลัยสยามรวมเรื่องน่ารู้ ส าหรับนักวิจัย

https://e-library.siam.edu/knowledge-for-researchers/

แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์

https://e-library.siam.edu/publications-and-academic-recommend/

แหล่งรวมผลงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

https://e-research.siam.edu/

https://e-library.siam.edu/information-research/
https://e-library.siam.edu/knowledge-for-researchers/
https://e-library.siam.edu/publications-and-academic-recommend/
https://e-research.siam.edu/


การติดต่อห้องสมุด ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. Website ห้องสมุด : https://e-library.siam.edu/

2.   Tel. : 02-457-0068 ต่อ 5142, 5245
3. eMail ห้องสมุด : lib2@siam.edu
4. Facebook : https://www.facebook.com/SiamUniversityLibrary/
5. Line : LibrarySiamU https://line.me/R/ti/g/skQtXPHVfN หรือ Scan ที่
6. MS Team : ห้องสมุดออนไลน์ ที่ QR Code 

กรุณาตอบแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ ที่
https://forms.gle/GcWeh9utSYjFcgNr7

https://e-library.siam.edu/
mailto:lib2@siam.edu
https://www.facebook.com/SiamUniversityLibrary/
https://line.me/R/ti/g/skQtXPHVfN
https://forms.gle/GcWeh9utSYjFcgNr7


THANK YOU
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โดย: พรรณี จิวพุทธิธรรม


