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ที่ตั้ง : อาคาร 9 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 3
เวลาทาการ ภาคปกติ
วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น.
เวลาทาการ ภาคฤดูร้อน
วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น.
ปิดบริการวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

URL: http://lib.siamtechu.net/

ทรัพยากรสารสนเทศ
รวบรวมหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสารและสือ่ โสตทัศนวัสดุ
จัดหมวดหมู่ ด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification-L.C.)
แบ่งเป็น 20 หมวดใหญ่ อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ A – Z ยกเว้น I O X Y ผสมกับตัวเลขอารบิค
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
46 อาคาร 9 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600
โทรศัพท์ 02-8785000 ต่อ 5028 E-mail : lib_stc@hotmail.com

บริการของหอสมุด
บริการยืม-คืน
 บริการการอ่าน
 บริการหนังสือทั่วไป
 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)
 บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 บริการโสตทัศนวัสดุและห้องชมภาพยนตร์
 บริการหอสมุดเพื่อการเรียนการสอน
 บริการหนังสือจอง
 บริการตอบคาถามเพื่อการค้นคว้า
 บริการเสนอแนะให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
 บริการแนะนาและการใช้ห้องสมุด
 มุมหนังสือท่านอธิการ
 มุมคุณธรรม
 มุมหนังสืออ้างอิง
 มุมวิทยานิพนธ์
 มุมวารสารและวารสารล่วงเวลา
 มุมอินเตอร์เน็ต
 มุมหนังสือพิมพ์
 นิทรรศการและมุมสาระน่ารู้


ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทผู้ยืม
นักศึกษาปริญญาตรี
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ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย
การสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
ติดต่อสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ณ เคาน์เตอร์บริการ
ยืมหนังสือได้โดยใช้บัตรนักศึกษาและบัตรประจาตัวบุคลากร
หมายเหตุ
 ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ในกรณีที่เป็นหนังสือชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน
 ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของหอสมุดที่ยืมเกินกาหนดส่ง
ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับรายการละ 5 บาท/วัน
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บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เข้าใช้งานได้ทเี่ ว็บไซต์หอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม URL: http://lib.siamtechu.net/
การเข้าใช้ภายในวิทยาลัยสามารถ คลิก เลือกโลโก้ ProQuest และ EBSCO ที่หน้าแรกของเว็บไซต์
หอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพื่อการสืบค้นได้ทันที

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
 รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งสถาบันการศึกษา
จากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง
 ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง
 ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ
 ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997–ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ได้แก่
 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Academic Search Complete
ครอบคลุมสาขาวิชาจานวนมากที่สุดซึ่งได้รวบรวมบทคัดย่อจากวารสารวิชาการ
มากกว่า 14,000 ชื่อเรื่องและวารสาร มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,800 ชื่อเรื่อง
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 ครอบคลุม สาขาวิชาการได้แก่ มานุษยวิทยา
ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี เภสัช วิศวกรรมโยธา การศึกษา ดนตรี จิตวิทยา สตรี
ศึกษา และสาขาอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลที่บริษัท EBSCO ให้ทดลองใช้ ได้แก่
 Book Collection (EBSCOhost)
 eBook Academic Collection
 Education Research Complete
 Regional Business News
 Business Source Complete
หมายเหตุ : กรณีเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกวิทยาลัย ให้กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อขอรับ User ID และ Password ได้ที่เมนู online database
คลิกที่ฐานข้อมูล Proquest และ EBSCO ได้ที่หน้าเว็บไซต์หอสมุดเพื่อเข้าถึงบริการฐานข้อมูล หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทรศัพท์ 02-8785000 ต่อ 5028 E-mail : lib_stc@hotmail.com

