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สานักทรัพยากรสารสนเทศขออัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานปี พุทธศักราช 2559 ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ได้พระราชทาน แด่พสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งเป็ นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่ งพระองค์ ฉลองพระองค์เสื้ อปั กรู ปคุณทองแดง พร้อมข้อความทรง
อวยพร "ให้ มกี าลังกายทีแ่ ข็งแรง มีกาลังใจทีเ่ ข้ มแข็งหนักแน่ น และมีสติรู้ เท่ าทันอยู่
เสมอ" นอกจากนี้ ยังได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดารัสเนื่องในวาระดิถี
วันขึ้นปี ใหม่ พุทธศักราช 2559 ว่า "บัดนีถ้ ึงวาระจะขึน้ ปี ใหม่ ข้ าพเจ้ า ขอส่ งความปรารถนาดีมาอวย
พรแก่ ท่านทุก ๆ คน ให้ มคี วามสุ ข ความเจริญ และความสาเร็จ สมประสงค์ ในสิ่งที่
ปรารถนา ความสุ ขความเจริญนีแ้ ม้ เป็ นสิ่งทีพ่ งึ ปรารถนาอย่ างยิง่ แต่ ในวิถีชีวติ ของคนเรานั้น ย่ อม
ต้ องมีท้งั สุ ขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็ นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้ องเตรียมตัว เตรียม
ใจ และเตรียมการให้ พร้ อม อย่ าประมาท ในปี ใหม่ นี้ จึงขอให้ ท่านทั้งหลายได้ รักษาและสร้ างเสริมสุ ขภาพของตนให้ สมบูรณ์ ให้ มกี าลังกาย
ทีแ่ ข็งแรง มีกาลังใจ ทีเ่ ข้ มแข็งหนักแน่ น และมีสติรู้ เท่ าทันอยู่เสมอ จักได้ สามารถนาพาตนให้ ผ่านพ้ นสถานการณ์ ต่าง ๆ อันไม่ พงึ ประสงค์
จนบรรลุถึงความสุ ข ความเจริญ และความสาเร็จได้ ดงั ทีต่ ้งั ใจปรารถนา ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครอง
รักษาท่ าน ทุกคน ให้ ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้ มคี วามสุ ขกาย สุ ขใจ ตลอดศกหน้ านีโ้ ดยทัว่ กัน"

ข่ าวประชาสั มพันธ์ สานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีค่ะ สาหรับภาคการศึกษา ที่ 2/2559 นี้ทางสานักทรัพยากรสารสนเทศ ก็ ยังคงมุง่ มัน่ สรรหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ดีมี
ประโยชน์มาไว้ให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ให้สมกับภารกิจหลักของเราที่มีหน้าที่ในการส่งเสริ มและสนับสนุน การเรี ยนรู ้ของท่านทั้งหลายในทุกๆ
ด้าน และทุกๆ เรื่ องไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องการเรี ยนการสอนหรื อ ความรู ้ทวั่ ๆไป ทั้งสารคดี หรื อบันเทิงคดี ท่านก็ จะสามารถพบกับเราได้ใน
ทุกรู ปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสื อ วารสาร น.ส.พ. CD/ DVD/ VCD และนี่เลยค่ะ ทางสานักฯ ของเรา ก็ขอเริ่ มต้นด้วยการ
แนะนา ฐานข้ อมูลวิชาการออนไลน์ เชิงพาณิชย์ ทางด้ านการแพทย์ โดยตรง ซึ่งได้แก่
 “MEDLINE Complete” หนึ่งในฐานข้อมูลที่ดีที่สุดทางด้านการแพทย์ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารข้อมูลแบบเต็ม
และเป็ นฐานข้อมูลใหม่ จานวนมากกว่า 2500 ชื่อเรื่ องย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1865 เพื่องานวิจยั สาหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้าน
การแพทย์โดยเฉพาะ ผูท้ ี่สนใจสามารถสื บค้นได้ที่เว็บไชต์ของ สานักฯที่ http://e-library.siam.edu และ click ไปที่ logo ของ
EBSCO
ก็จะพบรายชื่อฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่ง“MEDLINE Complete” เป็ นหนึ่งในฐานข้อมูลดังกล่าว
 “DynaMed Plus ™” เป็ นเครื่ องมืออ้างอิงทางคลินิกที่สร้างขึ้น โดยทีมแพทย์ สาหรับแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
อื่นๆ สาหรับการใช้งานที่จุดของการดูแล กับบทสรุ ปทางคลินิกจานวนมากกว่า 3,200 หัวข้อ ประกอบด้วยเนื้อหาใหม่ล่าสุดและ
แหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีความเกี่ยวเนื่องและง่ายต่อการใช้งาน ทาให้ “DynaMed Plus ™” เป็ นแหล่งข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการตอบ
คาถามทางคลินิกในระหว่างการปฏิบตั ิงานมากที่สุด เป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาแพทย์ ได้เรี ยนรู ้การประเมินที่สาคัญ
การสังเคราะห์หลักฐานและกระบวนการตามหลักฐานอื่นๆ เพื่อปรับปรุ งการดูแลผูป้ ่ วย ซึ่งสามารถสื บค้นได้ที่เว็บไชต์ของสานักฯ ที่
http://e-library.siam.edu และ click ไปที่ logo ของ EBSCO
แล้วจึง click ไปที่ “DynaMed Plus ™” เพื่อสื บค้น
ข้อมูลต่อไป

 “UpToDate” เป็ นฐานข้อมูลทาง การแพทย์ ซึ่ง มีมาตั้งแต่ปี 1989 โดยทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและมีชื่อเสี ยงในสาขานั้นๆทัว่ โลก
เป็ นผูเ้ ขียนบทความ เป็ นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากถึง 17 สาขาวิชาทางการแพทย์ และได้ update ข้อมูลทุกๆ 4 เดือน ซึ่งบทความดังกล่าว
มาจากวารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงมากกว่า 455 เล่ม และทุกๆ บทความจะมีเอกสารอ้างอิง ซึ่งมีมากกกว่า 8,500 บทความ ที่สามารถ
ใช้ในการค้นหา และสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนาทางการแพทย์
 “ฐานข้ อมูลงานวิจยั กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ” budgetitc.dmsc.moph.go.th/research/show_research.php
 “ผลงานของคณะแพทย์ ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล” si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/ser.asp
 “ฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ไทย” 1. tdc.thailis.or.th/tdc/ 2. thailis.or.th/tdc/
 “ฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ต่างประเทศ” ebook.thailis.or.th/
นอกจากนี้เรายังมี DVD เรื่ อง “พระพุทธเจ้ า มหาศาสดาโลก” ซึ่งเป็ น เรื่ องราวอันทรงคุณค่า ทั้งในด้าน ชีวติ และการค้นพบ
ความลับของจักรวาล รวมถึงความวิริยะอุตสาหะของพระพุทธองค์ จนถึง เรื่ องราวการตรัสรู ้ ของพระองค์ เนื้อเรื่ องประกอบด้วย กาเนิด
มหาบุรุษ เจ้ าชายสิทธัตถะ บททดสอบมหาบุรุษ จุดเปลีย่ นแห่ งโชคชะตา จะอยูใ่ นชุดที่ 1 (ตอนที่ 1- ตอนที่ 28: แผ่นที่ 1-7) และในส่วน
ของชุดที่ 2 (ตอนที่ 29 - ตอนที่ 55 : แผ่นที่ 8-14) เริ่ มตั้งแต่ การตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า แสงสว่ างแห่ งธรรม และปรินิพพาน ทั้งหมดนี้เรา
ได้คดั สรรมาไว้บริ การแล้วที่แผนกโสตทัศน์บริ การ ท่านใดสนใจสามารถหยิบยืมได้ตลอดเวลาค่ะ

และนอกจากนี้แล้วทางสานักฯ ยังมี DVD ที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ อีกเรื่ องที่เราจะปฏิเสธไม่รับรู ้ไม่ได้แล้วนะคะ นั้นก็
คือความรู้ เกีย่ วกับการดาเนินงานตามข้ อตกลงร่ วมว่ าด้ วยการยอมรับคุณสมบัตบิ ุคลากรวิชาชีพการท่ องเทีย่ วอาเซียน ( ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP) และมาตรฐานสมรรถนะขั้นพืน้ ฐานของบุคลากรวิชาชีพ
ท่ องเทีย่ วแห่ งอาเซียน ( ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals : ACCSTP) ซึ่งจัดทาโดย สถาบัน
พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยได้ นาเสนอในรู ปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผใู ้ ช้ สามารถเลือก ฟังและเลือกชมด้วย ภาษาที่ตอ้ งกา รได้ เนื้อหาที่
สาคัญๆโดยรวมได้กล่าวถึงความร่ วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกในการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การระหว่างประเทศสมาชิก อาทิเช่น แผนกงานแม่บา้ น แผนกต้อนรับ แผนกประกอบอาหาร และ
แผนกบริ การอาหารเครื่ องดื่ม เป็ นต้น เพื่อให้ทราบว่าผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในแต่ละแผนกงานดังกล่าว จะต้อง
ประกอบด้วยงาน ในตาแหน่งใดบ้าง โดยได้แจกแจงคุณสมบัติของงานในแต่ละตาแหน่งไว้อย่างครบถ้วน ดังนั้น ถ้าหากท่านใดสนใจ
อยากทราบรายละเอียดให้มากขึ้น ก็ให้รีบมาหยิบยืมกันได้เลยนะคะที่แผนกโสตทัศน์บริ การเช่นกันค่ะ

ข่ าวน่ ารู้
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (กวช.) ได้ มมี ติเป็ นเอกฉันท์ ประกาศยกย่ องเชิดชู เกียรติบุคคลให้ เป็ น “ศิลปิ นแห่ งชาติ”
ใน 3 สาขา จานวน 8 ท่ าน ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ ได้ แก่
1. นายกฤษฎา โรจนกร สาขาสถาปั ตยกรรม
2. ศาสตราจารย์ วิชยั สิ ทธิรัตน์ สาขาประติมากรรม
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริ มศักดิ์ นาคบัว สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
สาขาวรรณศิลป์ 2 ท่ าน ได้ แก่
1. นายธีรภาพ โลหิ ตกุล สาขาสารคดี
2. นายไพวริ นทร์ ขาวงาม สาขากวีนิพนธ์
สาขาศิลปะการแสดง 3 ท่ าน ได้ แก่
1. นางสาวเวณิ กา บุนนาค สาขานาฏศิลป์ ไทย
2. เรื อตรี สันติ ลุนเผ่ สาขาดนตรี สากล
3. นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (หรื อ เปี๊ ยก โปสเตอร์) สาขาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
สาหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปิ นแห่งชาติดงั กล่าว ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ใหญ่ ดังนี้ 1. คุณสมบัตขิ องศิลปิ นแห่ งชาติ
2. คุณค่ ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปิ นแห่ งชาติ และ 3. การเผยแพร่ และการยอมรับคุณค่ าผลงานของศิลปิ นแห่ งชาติ ซึ่งในปี 2558 นี้
มีการเสนอรายชื่อเข้าชิงในสาขาทัศ นศิลป์ จานวน 97 รายชื่ อ สาขาวรรณศิลป์ จานวน 97 รายชื่อ และ สาขาศิลปะการแสดง จานวนกว่า
260 รายชื่อ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่ มโครงการศิลปิ นแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีศิลปิ นสาขาต่างๆ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็ นศิลปิ น
แห่งชาติรวมแล้วทั้งสิ้น 266 คน ซึ่งศิลปิ นแห่งชาติท้ งั 8 ท่านดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งตรงกับ “วันศิลปิ นแห่ งชาติ”
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล :
http://www.mots.go.th/
http://www.prd.go.th/
http://www.now26.tv
http://hilight.kapook.com
http://www.manager.co.th

