


Online Information Resource

ส านักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม  เป็นแหล่งข้อมูลท่ี
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านสารสนเทศออนไลน์ ซ่ึงประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆท่ี 
ครอบคลุมทุกหลกัสูตร โดยสามารถสืบคน้/คน้คืนเน้ือหา บทคดัย่อ
และเอกสารฉบบัเตม็ ผา่นทางเวบ็ไซต ์ของส านกัทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ี  http://e-library.siam.edu 
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ฐานขอ้มูลออนไลน์ MEDLINE complete

เป็นเคร่ืองมืออา้งอิงทางคลีนิคท่ีสร้างข้ึนโดยทีมแพทย ์ส าหรับแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญด้านดูแลสุขภาพอ่ืนๆ 
ส าหรับการใชง้านท่ีจุดของการดูแล กบับทสรุปทางคลีนิกจ านวนมากกวา่ 3,200 หวัขอ้ ประกอบดว้ยเน้ือหาใหม่
ล่าสุดและแหล่งขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง มีความเก่ียวเน่ืองและง่ายต่อการใชง้าน ท าให้ DynaMed Plus TM     เป็น
แหล่งข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับตอบค าถามทางคลีนิกในระหว่างปฏิบัติงานมากท่ีสุด เป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับนักศึกษาแพทยไ์ดเ้รียนรู้การประเมินท่ีส าคญั การสังเคราะห์หลกัฐานและกระบวนการตาม
หลกัฐานอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงการดูแลผูป่้วย   

   ท่านผูส้นใจสามารถเขา้ไปใชไ้ด ้โดยกดไปท่ีสญัลกัษณ์  

ฐานขอ้มูลออนไลน์ DynaMed Plus TM

เป็นหน่ึงในฐานขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดทางดา้นการแพทย ์ซ่ึงฐานขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยวารสารฉบบัเต็ม มีจ านวนมากกว่า 
2,500 ช่ือเร่ือง ยอ้นหลงัไปถึงปีค.ศ.1865 เพื่องานวจิยัส าหรับสถาบนัท่ีมีการศึกษาทางดา้นการแพทยโ์ดยเฉพาะ 

ท่านผูส้นใจสามารถ กดเลือกไปท่ีสญัลกัษณ์  
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ฐานขอ้มูลออนไลน์ UpToDate

ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก NCBI
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กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                                      จะปรากฏหนา้จอ

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                                     จะปรากฏหนา้จอ

เป็นฐานขอ้มูลของ ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ ( National Center for Biotechnology Information ) ซ่ึง
เป็นหน่วยงานหน่ึงของหอสมุดทางการแพทยแ์ห่งชาติสหรัฐอเมริกา  ( U.S. National Library of Medicine หรือ 
NLM ) โดยมีฐานขอ้มูลทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เลือกใชก้วา่ 30 ฐานขอ้มูล อาทิเช่น PubMed, 
PubMed Central, PubMed Health เป็นตน้

เป็นฐานขอ้มูลทางการแพทย ์ซ่ึงมีมาตั้งแต่ปี 1989 โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีช่ือเสียงในสาขานั้นๆจากทัว่โลก เป็น
ผูเ้ขียนบทความ ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากถึง 17 สาขาวิชาทางการแพทย ์และได ้update ขอ้มูลทุกๆ 4 เดือน ซ่ึง
บทความดงักล่าวมาจากวารสารทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียงมากกวา่ 455 เล่ม และทุกๆบทความจะมีเอกสารอา้งอิง ซ่ึงมี
มากกวา่ 8,500 บทความ ท่ีสามารถใชใ้นการคน้หา และสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจาก
องคก์รชั้นน าทางการแพทย์



ผลงานวจิยัของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฐานขอ้มูลงานวจิยั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                     จะปรากฏหนา้จอ

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                      จะปรากฏหนา้จอ
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เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซ่ึงได้ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตั้งแต่ ค.ศ.1995 – ปัจจุบนั โดยไดใ้หร้ายช่ือของงานวจิยัและผูว้จิยั

เป็นฐานขอ้มูลงานวจิยัของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ตั้งแต่ ค.ศ.1959 – ปัจจุบนั ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ขอ้มูล
ฉบบัเตม็ได้



ฐานขอ้มูลวารสารวชิาการออนไลน์ ScienceDirect

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                                            จะปรากฏหนา้จอ

โดยสามารถใส่ค าคน้ ท่ีช่อง All fields แลว้กดปุ่ม Search หรือเลือกขอ้มูล จากรายการทางดา้นซา้ยของหนา้จอได้
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เป็นฐานขอ้มูลของ Elsevier ท่ีส านกัไดบ้อกรับเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น Life Science & Medicine ( Agricultural 
& Biological Science, Biochemistry, Genetics & Molecular Biology ; Health Science และ Pharmacology, 
Toxicology & Pharmaceutics)



กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                              จะปรากฏหนา้จอ

ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัเตม็ (Thai Digital Collection)

เ ป็นฐานข้อมูล ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  โครงการเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) ร่วมกันด าเนินการจัดท า
เอกสารฉบับเต็ม  ของ วิทยานิพนธ์  บทความทาง
วิชาการและรายงานการวิจัยของอาจารย ์โดยรวบรวม
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ งของ
มหาวิทยาลัยสยาม  ผูใ้ช้สามารถเข้าไปสืบค้นได้ท่ี 
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php        หรือท่ี
http://tdc.thailis.or.th/tdc 

ฐานขอ้มูล Information Resource on Web
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กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                              จะปรากฏหนา้จอ

เป็นฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ต่างประเทศ  ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปสืบคน้เน้ือหาฉบบัเตม็ไดป้ระมาณ 3,800 ช่ือเร่ือง

http://tdc.thailis.or.th/tdc


กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                         แลว้กดท่ี

 เพื่อเลือกสืบคน้ฐานขอ้มูลไดถึ้ง 9 ฐานขอ้มูล

ฐานขอ้มูลออนไลน์ EBSCO

โดยสามารถกดเลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการจะเขา้ใชแ้ลว้กดปุ่ม

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชามีเน้ือหาครอบคลุมในหลาย
สาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จากวารสารฉบบั
เตม็มากกวา่ 8,500 รายการ รวมทั้งขอ้มูลฉบบัเตม็ซ่ึงไดรั้บ
การประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมากกวา่ 4,600 
ช่ือ มีไฟล์ขอ้มูลยอ้นหลงัแบบ PDF ไปถึงปี ค.ศ. 1978 
หรือก่อนหน้านั้นส าหรับวารสารมากกว่า 100 รายการ 
และรายการอา้งอิงท่ีสืบคน้ไดม้ากกวา่ 1,000 ช่ือ

เป็นฐานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจท่ีใช้กันมากท่ีสุดใน
ภาคอุตสาหกรรม มีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านการ
บริหารและการจัดการ ซ่ึงประกอบดว้ยวารสารฉบบัเต็ม
กว่า 2,300 รายการ โดยเป็นวารสารท่ีไดรั้บการประเมิน
โดยผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกกว่า 1,100 รายการ 
ฐานขอ้มูลน้ีใหส้ารสนเทศฉบบัเตม็ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 1886 
รวมถึงขอ้มูลอา้งอิงท่ีสามารถสืบคน้ไดย้อ้นหลงัตั้งแต่ปี 
1998 Business Source Premier เหนือกวา่ฐานขอ้มูลอ่ืน
ด้วยสารสนเทศฉบับเต็มท่ีครอบคลุมทุกสาขาทางด้าน
ธุรกิจ รวมทั้งการตลาด, การจดัการ, MIS, POM, การบญัชี, 
การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ฐานขอ้มูลน้ีไดรั้บการอพัเดต
ทุกวนั
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เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ ท่ีมีการสรุปข้อมูลผลงานค้นควา้วิจัยท่ีมี
คุณภาพท่ีสุดในด้านการส่ือสารและส่ือมวลชน 
(CommSearch) ซ่ึ ง จั ด ท า โ ด ย  National 
Communication Association กับ Mass Media 
Articles Index ควบคู่กบัวารสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อสร้างทรัพยากรการคน้ควา้และการอา้งอิงใน
สาขาดังกล่าวซ่ึงให้ข้อมูลในเชิงลึก  พร้อมดัชนี
วารสารและสาระสังเขปกว่า 570 รายการ จาก
วารสารฉบบัเตม็กวา่ 450 รายการ
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ครอบคลุมเน้ือหา ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม   ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลกว่า 828,000 
ระเบียน  จากวารสารกวา่ 640 ช่ือเร่ือง ครอบคลุมตั้งแต่
ปีค.ศ. 1965 โดยสามารถสืบคน้ในรูปแบบเน้ือหาฉบบั
เตม็จาก วารสารและหนงัสือ  อีกมากกวา่ 490 รายการ



มีเน้ือหาครอบคลุมการวิจัยและการพฒันาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มี
การจัดท าดัชนีและสาระสังเขปของวารสารและ 
ส่ิงพิมพต์ลอดจนแหล่งอา้งอิงอ่ืนๆ โดยมืออาชีพ จึง
เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 
2,200 รายการ นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการขอ้มูลฉบบัเต็ม
ของวารสารอีกกวา่ 1,000 ฉบบั

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือส าหรับ
งานวิจยัทาง ด้านการศึกษาโดยตรง โดยครอบคลุม
หวัขอ้เก่ียวกบัการศึกษาในทุกระดบัตั้งแต่ปฐมวยัไป
จนถึงการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งขอ้มูลทางดา้น
ความช านาญพิเศษทางการศึกษาทั้ งหมด เ ช่น 
การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ 
ซ่ึงประกอบด้วยดัชนีและสาระสังเขปของวารสาร
กวา่ 2,100 รายการ และวารสารฉบบัเต็มกวา่ 1,200 
รายการ รวมถึงหนังสือและบทความเฉพาะเร่ืองอีก
เกือบ 500 รายการ
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ประกอบดว้ยขอ้มูลทางการศึกษามากกว่า 1,300,000 
รายการ และขอ้มูลฉบบัเต็มกวา่ 323,000 รายการ  ผูใ้ช้
สามารถสืบคน้/คน้คืนยอ้นหลงัไดถึ้งปี 1966 

ฐานขอ้มูลน้ีใหบ้ริการสารสนเทศฉบบัเตม็ท่ีครอบคลุม
ส่ิงพิมพ์ธุรกิจประจ าภูมิภาค (Regional Business 
News) ต่างๆจากหนงัสือพิมพ ์วารสารและส านักข่าว
สาขาบริหารธุรกิจกว่า 80 แหล่งท่ีตีพิมพแ์ละเผยแพร่
ในสหรัฐอเมริกา
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ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม (OPAC)

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์              จะปรากฏหนา้จอ

ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆของส านกัทรัพยากรสารสนเทศไดต้ามความตอ้งการ  
ในหลากหลายรูปแบบตามท่ีปรากฏบนหนา้จอ เช่น Browse Search, Keyword Search, Expert Search 

* ม ี“คู่มอืการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักทรัพยากรสารสนเทศ” ประจ าเคร่ืองสืบค้น OPAC ทุกเคร่ือง
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ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยัสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Thesis Database)

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                      จะปรากฏหนา้จอ

ฐานข้อมูลงานวจิัยของมหาวิทยาลยัสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Research Database)

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                        จะปรากฏหนา้จอ

ฐานข้อมูลโครงงานของมหาวิทยาลยัสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Project Database)

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                          จะแสดงหนา้จอ
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กดเลือกสญัลกัษณ์                                จะปรากฏหนา้จอ

วารสารออนไลน์ (E-Journal)

Cornell Hospitality Quarterly

วารสารออนไลน์ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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เป็นฐานขอ้มูลเพื่อให้บริการทางด้านวิเคราะห์และคน้หาข้อมูลของบริษัทต่างๆ  ในประเทศไทยเช่น ช่ือเจ้าของ
ผูป้ระกอบการ  ทุนจดทะเบียน  ผลการประกอบการ  ประวติัความเป็นมาของบริษทั ฯลฯ โดยมีเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการ
วิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมไดอ้ย่างแม่นย  า เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการขอ้มูลธุรกิจ
ภายในประเทศมากกวา่ 840,000 บริษทั  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ดท่ี้เวบ็ไซต ์ http:// www.bol.co.th/corpus

ฐานขอ้มูล คอร์พสั (Corpus)



Journal of Hospitality 
& Tourism Research 

Journal of Travel Research 

วารสารออนไลน์ (E-Journal) (ต่อ)
กดเลือกสญัลกัษณ์                                จะปรากฏหนา้จอ

ฐานขอ้มูล Matichon e-library

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                           จะปรากฏหนา้จอ

เ ป็นฐานข้อ มูลข่ าว  Matichon e-Library 
ใหบ้ริการสืบคน้ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์
มากที่สุดกว่า 25 ฉบับในเมืองไทย ผูใ้ชส้ามารถ
สืบคน้ขอ้มูลในหมวด และหัวเร่ืองท่ีตอ้งการได้
ทุกท่ี ทุกเวลา ในรูปแบบของข่าว การสัมภาษณ์ 
บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือ
ขอ้เขียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ภาครัฐ และ
เอกชน 
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คู่มือการใชบ้ริการส านกัทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ (E-handbook) 

กดเลือกท่ีสญัลกัษณ์                          จะแสดงหนา้จอ

ส านักทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยัสยาม
Siam University Academic Resource Center

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
Tel. 0-2457-0068 FAX. 0-2868-5044, 0-2457-3982

http://e-library.siam.edu, e-mail : library@siam.edu
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