
  

  

 
                      เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหมพุทธศักราช 2557 
   ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศขอนอมเกลาฯ อัญเชิญ   ส.ค.ส. 
และพระราชดํารัส พระราชทานพรปใหม ประจําปพุทธศักราช 
2557 ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ วังไกลกังวล หัวหิน ที่
พระองคไดพระราชทานแดพสกนิกรชาวไทยมาเพื่อเปนศิริมงคล
แดทุกทาน ดังความตอนหนึ่งวา จะคิดจะทําสิ่งใดขอใหนึกถึง
สวนรวมและความเปนไทยไวเสมอ และขอสงความปรารถนา
ดี  มาอวยพรแกทานทุกๆคน  ใหมีความสุข ความเจริญ และ

ความสําเร็จ สมประสงค ในสิ่งที่ปรารถนา ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จงคุมครองรักษาทานทุกคน ใหปราศจาก
ทุกข  ปราศจากภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ  ตลอดศกหนานี้ โดยทั่วกัน 
 

                   
                
            ในปใหมนี้ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศ ขอแจงใหทราบวา ทางเราไดเปลี่ยนช่ือจากเดิม “สํานักหอสมุด”เปน “สํานักทรัพยากร
สารสนเทศ” (ACADEMIC RESOURCE CENTER)  และขอถือโอกาสนี้แนะนําสถานที่ ซึ่งไดปรับปรุงแลวเสร็จ ดวยรูปโฉมใหม ที่มี

ความทันสมัย งดงาม และอลังการ เขามาแลวตองตกตลึง เริ่มตั้งแตกอนเขาใชบริการ
สํานักทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งทางซายและขวามือของทาน  มีจอ LED TV 2 เครื่อง 
สําหรับประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ที่ทันสมัย ของทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศ 
และอยาลืม! ระวังประตูทางเขา –ออก เราไดเปลี่ยนเปนประตูที่เปด- ปดเองโดย
อัตโนมัติแลว ซึ่งตองใชบัตรนักศึกษาและบัตรประจําตัวบุคลากรในการเขาใชบริการ
ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและทันสมัยในการจัดเก็บสถิติจํานวนผูเขาใชบริการ 
และเมื่อมองตรงไปก็จะเห็นบันไดทางขึ้นที่มีไฟสองสวาง แปลกตา ไปจากเดิม และ
กอนที่ผูใชบริการจะขึ้นบันได ขางๆบันไดทั้ง 2 ขาง มีจอสัมผัส (Touch screen) และ 

มัลติทัช (Multi Touch) รวม 4 เครื่องดวยกัน สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหลายที่มีบริการภายในสํานักหอสมุด อยางเชนถา
สนใจหนังสือเลมไหน วารสารฉบับใด หรือหนังเรื่องอะไร ก็สามารถสัมผัสดูไดวา มีบริการไวที่ไหนบาง เมื่อสัมผัสแลวสามารถเปดดวูา
ในหนังสือเลมนั้นมีบอกอะไรบาง เชน คํานํา สารบัญ หรือหนังสือบางชื่อเรื่องอาจจะมีเนื้อหาในบทแรกๆ บาง เปนตน ถัดมาบริเวณรอบๆ 
บันไดทั้ง 2 ขาง จะมีช้ันหนังสือ ที่โคงเขาหากันสวยงาม ซึ่งจะจัดวางทรัพยากรสารสนเทศใหม ทั้งประเภทหนังสือ, CD/DVD/VCD 
ผูใชบริการทานใดสนใจ เชิญสอบถามเจาหนาที่ ไดที่แผนกบริการ ถัดไปซายมือรอบเสากลมมีคอมพิวเตอรจอสัมผัส (Touch screen) และ 
มัลติทัช (Multi Touch) ใหบริการในการสืบคน OPAC มีบริการไวรวม 6 เครื่องเลยทีเดียว และยังมีช้ันวางหนังสือที่มีสีสันสดใสแปลกตา 
มีที่นั่งชมภาพยนตร 3 มิติ ดวยจอ LED TV 3 D เปนกลุมประมาณ 13 ที่นั่ง และบริเวณที่ติดกับกระจกดานหลังหองมีคอมพิวเตอรจอสัมผสั 
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(Touch screen) และ มัลติทัช (Multi Touch) ซึ่งใหบริการทางดานมัลติมีเดียเปนที่นั่งเดี่ยว ใครอยากจะดูหนังจากแผน หรือฟงเพลง โดยมี
หูฟง Headphone ไวบริการดวย ใครตองการความเปนสวนตัวก็เชิญนะคะ นอกจากนี้ยังมีที่นั่งฟงเสียง (Audio seat) ไวบริการอีก 16 ที่นั่ง 
มีช้ันจัดวางวารสาร, CD ,DVD  และมีที่นั่งเปนกลุมแบบสบายๆสีขาวสะอาดตา พรอมดวยที่นั่งที่เรยีงทอดยาว และที่ลอมรอบเสาสีเขียว
สวยงาม เปนตน ทานคณาจารยทานใดหรือนักศึกษาคนไหน สนใจก็แวะมาเที่ยวชมและมาใชบริการไดนะคะ 
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                    และสําหรับชวงนี้ในฐานะที่ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศเองก็เปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญในการสงเสริมการเรียนรูของ
ผูใชบริการในทุกๆ ดาน ทั้งดานการเรียนการสอน ดานวิชาการ ความรูทั่วไป สารคดี ตลอดจนทางดานบันเทิงคดี ผูใชบริการทานใดสนใจ
ก็สามารถพบกับเราไดในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ CD/ VCD/ DVD  และโดยเฉพาะ DVD เรามีมา
ใหบริการทั้งแบบภาพยนตรทั่วๆ ไป และภาพยนตร 3 มิติ หรือที่เรียกวา (3D) (BLU-RAY) ที่ตองดูดวยจอ LED TV 3D  ยกตัวอยาง
ภาพยนตรที่เพิ่งลาโรง ที่สํานักทรัพยากรสารสนเทศมีมาบริการ ในรูปแบบภาพยนตร 3 มิติ ขอยกตัวอยางใหดูกอนซัก 7 เรื่อง พรอม
ภาพประกอบ นะคะ เชน 1.เรื่อง Percy Jackson: Sea of Monsters 2.The Amazing Spider-Man 3.Iron Man 3 4. Turbo 5.Smurfs 
6.The Hobbit: An Unexpected Journey Extended Edition และ7. Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore เปนตน    
 

 
 
 

               นอกจากนี้แลวเรายังมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือใหมที่ดีและมีคุณคาควรแกการอนุรักษและรักษาไวอยางยิ่งนั้นคือ 
หนังสือ “ตราไปรษณียากรไทย 2556” ซึ่งจัดทําขึ้นโดย บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เนื้อหาภายในเลมก็จะเปนช่ือชุดตางๆ ของตรา
ไปรษณียที่ทําออกมาในป 2556 ซึ่งมีทั้งหมด 35 ชุด แตละชุดจะมีเนื้อหาที่เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
แปลเทียบเคียงกันไป พรอมภาพประกอบที่สวยงามและที่สําคัญจะมีแสตมปประจําชุดนั้นๆ ซึ่งเปนของจริง
มาติดโชวไวในแตละชุดใหชมอีกดวย ถาผูใชบริการทานใดที่ช่ืนชอบและสนใจในเรื่องการสะสมแสตมป 

หรืออยากชมภาพสวยๆงามๆ กอน ก็เชิญไดนะคะ เรามีบริการไวที่หองอางอิงคะ 
และอีกช่ือเรื่องที่ตองแนะนําคือ “Tropical and Subtropical Fruits: Flavors, 
Color and Health Benefits” เปนหนังสือที่เกี่ยวกับผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอน: 
รสชาติ,สี และประโยชนตอสุขภาพ ซึ่งผลไมสวนใหญมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หลากหลายสายพันธุ และมีลักษณะที่แปลกใหมเนื่องจากการปรับตัวของผลไมแตละชนิด เพื่อใหเขากับ
สภาพภูมิอากาศ มีการตรวจสอบถึงคุณสมบัติทางเคมีของผลไมเมืองรอนและกึ่งเขตรอนวามีองคประกอบ
อะไรบาง การปรับปรุงพันธุพืช วิธีการทางพันธุกรรมในการปรับปรุงรสชาติและสารอาหารเปนอยางไร 

ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ความเค็มและปจจัยทางพันธุกรรมที่มีตอสมบัติการสงเสริมสุขภาพของผลไมแตละชนิด ผูอานทานใด
สนใจก็สามารถติดตามไดนะคะ 
              และที่ขาดไมไดจะตองแนะนํานี่เลยคะ DVD เทิดเกลาจากคําสอนของพอ ซึ่งเปนโครงการภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ  
9 เร่ือง 9 แรงบันดาลใจ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เรามีมาบริการทานแลวนะคะ เริ่มตั้งแตเรื่องที่ 1. เร่ืองวาย
น้ําขามทะเลดาว โดยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนนักแสดงนํา เร่ืองที่ 2 เพลงของพอ 3. เร่ืองกระทอมผี
ปา 4. เร่ืองนายอําเภอกลวยน้ําวา 5. เร่ืองเสนทางแหงเสนชัย 6. เร่ืองความฝนอันสูงสุด 7. เร่ืองกฤษฎาภินิหาร 8. เร่ืองนักวิทยาศาสตรใน
แบงก และ 9. เร่ืองมหัศจรรยเล็กยอยแตย่ิงใหญ ตอน รอยเร่ืองรู    ซึ่งนอกจากทานจะไดรับความบันเทิงแลว ทานยังจะไดรับรูถึงคําสอน
ตางๆ ที่แฝงไวดวยแงคิดจากการดําเนินเรื่อง และของตัวละครแตละตัว ในแตละเรื่องที่นํามาเสนอ ผูใชบริการทานใดสนใจก็สามารถติดตอ
ขอใชบริการไดที่แผนกโสตทัศนบริการไดเลยคะ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
         เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2557 ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมสงเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ไดประกาศรายชื่อศิลปนแหงชาติ ที่ไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติประจําป 2556 ทั้งหมด 9 ทาน มีดังตอไปน้ี   

สาขาศิลปะการแสดง 
1. นายบุญฉลองภักดี วิจิตร (ฉลอง ภักดีวิจิตร) (ผูกํากับ-ผูสรางภาพยนตรและละครโทรทัศน)  
2. ยืนยง โอภากุล (แอด คาราบาว) (ดนตรีไทยสากล) 
3. นางนิตยา รากแกน (บานเย็น รากแกน) (ดนตรีพ้ืนบาน-หมอรํา) 
4. เฉลิม มวงแพรศรี (ดนตรีไทย) 

 สาขาวรรณศิลป  
1. วินทร เลียววาริณ 
2. เจริญ มาลาโรจน (มาลา คําจันทร) 
3. รําไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ) 

สาขาทัศนศิลป 
1. นายชวง มูลพินิจ (จิตรกรรม)   
2. นายธีรพล นิยม (สถาปตยกรรม) 
              ซึ่งนับตั้งแตเริ่มมีโครงการศิลปนแหงชาติมาตั้งแตป 2528 จนถึงป 2556 ไดมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติมาแลว
รวมทั้งสิ้น  246 คน เสียชีวิตไปแลว 101 คน และยังมีชีวิตอยู 145 คน โดยศิลปนแหงชาติ ประจําป 2556 จะเขารับพระราชทานโล และเข็ม
เชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งตรงกับวันศิลปนแหงชาติ  ณ ศูนย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
  
แหลงที่มาของขอมูล :                                  
  
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน”     
http://breakingnews.nationchannel.com 
http://news.thaipbs.or.th 
http://www.manager.co.th 
http://www.dailynews.co.th 
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