
 

 
 
ปณิธาน : ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล                                                           ปีที ่15 ฉบับที่ 84 (ม.ค.-ก.พ.59)                       
  

 

         
  
       ส านกัทรัพยากรสารสนเทศขออญัเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานปีพทุธศกัราช 2559 ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทาน แด่พสกนิกรชาวไทย  เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558   
ซ่ึงเป็นพระบรมฉายาลกัษณ์คร่ึงพระองค ์ฉลองพระองคเ์ส้ือปักรูปคุณทองแดง พร้อมขอ้ความทรง
อวยพร  "ให้มกี าลงักายทีแ่ข็งแรง มกี าลงัใจทีเ่ข้มแข็งหนักแน่น และมสีตรู้ิเท่าทนัอยู่
เสมอ"  นอกจากน้ี ยงัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชด ารัสเน่ืองในวาระดิถี       
วนัข้ึนปีใหม่ พทุธศกัราช 2559 วา่ "บัดนีถ้ึงวาระจะขึน้ปีใหม่ ข้าพเจ้า ขอส่งความปรารถนาดมีาอวย
พรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มคีวามสุข ความเจริญ และความส าเร็จ สมประสงค์ในส่ิงที่
ปรารถนา ความสุขความเจริญนีแ้ม้เป็นส่ิงทีพ่งึปรารถนาอย่างยิง่ แต่ในวถิีชีวติของคนเรานั้น ย่อม
ต้องมทีั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวงัและผดิหวงัเป็นปรกตธิรรมดา  ทุกคนจงึต้องเตรียมตวั เตรียม

ใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี ้จงึขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มกี าลงักาย
ทีแ่ข็งแรง มกี าลงัใจ ทีเ่ข้มแข็งหนักแน่น และมสีตรู้ิเท่าทนัอยู่เสมอ จกัได้สามารถน าพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อนัไม่พงึประสงค์ 
จนบรรลุถึงความสุข ความเจริญ และความส าเร็จได้ดงัทีต่ั้งใจปรารถนา  ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ จงคุ้มครอง
รักษาท่าน    ทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มคีวามสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านีโ้ดยทัว่กนั" 
 
 
            
             สวสัดีค่ะ ส าหรับภาคการศึกษา ท่ี 2/2559  น้ีทางส านกัทรัพยากรสารสนเทศ  ก็ ยงัคงมุ่งมัน่ สรรหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีดีมี
ประโยชน์มาไวใ้หบ้ริการแก่ผูใ้ชใ้หส้มกบัภารกิจหลกัของเราท่ีมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุน การเรียนรู้ของท่านทั้งหลายในทุกๆ 
ดา้น และทุกๆ เร่ืองไม่วา่จะเป็นในเร่ืองการเรียนการสอนหรือ ความรู้ทัว่ๆไป ทั้งสารคดี หรือบนัเทิงคดี ท่านก็ จะสามารถพบกบัเราไดใ้น
ทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนงัสือ วารสาร น.ส.พ. CD/ DVD/ VCD และน่ีเลยค่ะ ทางส านกัฯ ของเรา ก็ขอเร่ิมตน้ดว้ยการ
แนะน า ฐานข้อมูลวชิาการออนไลน์เชิงพาณิชย์ ทางด้านการแพทย์โดยตรง ซ่ึงไดแ้ก่  
             “MEDLINE Complete”  หน่ึงในฐานขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดทางดา้นการแพทย ์ฐานขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยวารสารขอ้มูลแบบเตม็    
และเป็นฐานขอ้มูลใหม่  จ านวนมากกวา่ 2500 ช่ือเร่ืองยอ้นหลงัไปถึงปี ค.ศ. 1865 เพื่องานวจิยัส าหรับสถาบนัท่ีมีการศึกษาทางดา้น
การแพทยโ์ดยเฉพาะ  ผูท่ี้สนใจสามารถสืบคน้ไดท่ี้เวบ็ไชตข์อง   ส านกัฯท่ี http://e-library.siam.edu  และ  click ไปท่ี logo ของ
EBSCO                           ก็จะพบรายช่ือฐานขอ้มูลต่างๆ ซ่ึง“MEDLINE Complete” เป็นหน่ึงในฐานขอ้มูลดงักล่าว  
            “DynaMed Plus ™” เป็นเคร่ืองมืออา้งอิงทางคลินิกท่ีสร้างข้ึน โดยทีมแพทย ์ส าหรับแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพ
อ่ืนๆ ส าหรับการใชง้านท่ีจุดของการดูแล กบับทสรุปทางคลินิกจ านวนมากกวา่ 3,200 หวัขอ้ ประกอบดว้ยเน้ือหาใหม่ล่าสุดและ
แหล่งขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง มีความเก่ียวเน่ืองและง่ายต่อการใชง้าน ท าให ้“DynaMed Plus ™” เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการตอบ
ค าถามทางคลินิกในระหวา่งการปฏิบติังานมากท่ีสุด เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาส าหรับนกัศึกษาแพทย ์ไดเ้รียนรู้การประเมินท่ีส าคญั 
การสงัเคราะห์หลกัฐานและกระบวนการตามหลกัฐานอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงการดูแลผูป่้วย  ซ่ึงสามารถสืบคน้ไดท่ี้เวบ็ไชตข์องส านกัฯ ท่ี  

แลว้จึง  click ไปท่ี “DynaMed Plus ™” เพื่อสืบคน้http://e-library.siam.edu   และ click ไปท่ี logo ของ EBSCO   
ขอ้มูลต่อไป 
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            “UpToDate” เป็นฐานขอ้มูลทาง การแพทย ์ซ่ึง มีมาตั้งแต่ปี 1989 โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีช่ือเสียงในสาขานั้นๆทัว่โลก
เป็นผูเ้ขียนบทความ เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากถึง 17 สาขาวชิาทางการแพทย ์และได ้update ขอ้มูลทุกๆ 4 เดือน ซ่ึงบทความดงักล่าว      
มาจากวารสารทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียงมากกวา่ 455 เล่ม และทุกๆ บทความจะมีเอกสารอา้งอิง ซ่ึงมีมากกกวา่ 8,500 บทความ ท่ีสามารถ
ใชใ้นการคน้หา และสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากองคก์รชั้นน าทางการแพทย ์
            “ฐานข้อมูลงานวจิยั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์”    budgetitc.dmsc.moph.go.th/research/show_research.php 
            “ผลงานของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล”     si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/ser.asp 
            “ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ไทย”    1. tdc.thailis.or.th/tdc/       2. thailis.or.th/tdc/ 
            “ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ต่างประเทศ”      ebook.thailis.or.th/ 
 
               นอกจากน้ีเรายงัมี  DVD เร่ือง “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”  ซ่ึงเป็น เร่ืองราวอนัทรงคุณค่า ทั้งในดา้น ชีวติและการคน้พบ
ความลบัของจกัรวาล รวมถึงความวริิยะอุตสาหะของพระพทุธองค ์จนถึง เร่ืองราวการตรัสรู้ของพระองค ์  เน้ือเร่ืองประกอบดว้ย ก าเนิด
มหาบุรุษ  เจ้าชายสิทธัตถะ  บททดสอบมหาบุรุษ  จุดเปลีย่นแห่งโชคชะตา  จะอยูใ่นชุดท่ี 1 (ตอนท่ี 1- ตอนท่ี 28: แผน่ท่ี 1-7)   และในส่วน
ของชุดท่ี 2 (ตอนท่ี 29 - ตอนท่ี 55 : แผน่ท่ี 8-14) เร่ิมตั้งแต่ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  แสงสว่างแห่งธรรม  และปรินิพพาน ทั้งหมดน้ีเรา
ไดค้ดัสรรมาไวบ้ริการแลว้ท่ีแผนกโสตทศัน์บริการ  ท่านใดสนใจสามารถหยบิยมืไดต้ลอดเวลาค่ะ   
 
 
 

 

 

     

           

              และนอกจากน้ีแลว้ทางส านกัฯ ยงัมี DVD ท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่อีกเร่ืองท่ีเราจะปฏิเสธไม่รับรู้ไม่ไดแ้ลว้นะคะ   นั้นก็
คือความรู้เกีย่วกบัการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัตบุิคลากรวชิาชีพการท่องเทีย่วอาเซียน ( ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP) และมาตรฐานสมรรถนะขั้นพืน้ฐานของบุคลากรวชิาชีพ
ท่องเทีย่วแห่งอาเซียน ( ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals : ACCSTP) ซ่ึงจดัท าโดย  สถาบนั
พฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   โดยได้ น าเสนอในรูปแบบ  3 ภาษา ไดแ้ก่ภาษาไทย ภาษาจีน และ

ภาษาองักฤษ   เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ช้ สามารถเลือก ฟังและเลือกชมดว้ย ภาษาท่ีตอ้งกา รได้   เน้ือหา ท่ี
ส าคญัๆโดยรวมไดก้ล่าวถึงความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกในการยอมรับคุณสมบติับุคลากรวชิาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการระหวา่งประเทศสมาชิก   อาทิเช่น  แผนกงานแม่บา้น แผนกตอ้นรับ แผนกประกอบอาหาร  และ
แผนกบริการอาหารเคร่ืองด่ืม  เป็นตน้   เพ่ือใหท้ราบวา่ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละแผนกงานดงักล่าว  จะตอ้ง

ประกอบดว้ยงาน ในต าแหน่งใดบา้ง โดยไดแ้จกแจงคุณสมบติัของงานในแต่ละต าแหน่งไวอ้ยา่งครบถว้น  ดงันั้น  ถา้หากท่านใดสนใจ
อยากทราบรายละเอียดใหม้ากข้ึน ก็ใหรี้บมาหยบิยมืกนัไดเ้ลยนะคะท่ีแผนกโสตทศัน์บริการเช่นกนัค่ะ 

 
  



        
 
 

                   คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ(กวช.) ได้มมีตเิป็นเอกฉันท์ประกาศยกย่องเชิดชูเกยีรตบุิคคลให้เป็น “ศิลปินแห่งชาต”ิ   
ใน 3 สาขา จ านวน  8 ท่าน ดงันี ้
 สาขาทศันศิลป์ ได้แก่ 
           1. นายกฤษฎา โรจนกร สาขาสถาปัตยกรรม 
           2. ศาสตราจารย ์วชิยั สิทธิรัตน์ สาขาประติมากรรม 
           3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเสริมศกัด์ิ นาคบวั สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
สาขาวรรณศิลป์ 2 ท่าน ได้แก่ 
           1. นายธีรภาพ โลหิตกลุ สาขาสารคดี 
           2. นายไพวรินทร์ ขาวงาม สาขากวนิีพนธ์ 
 สาขาศิลปะการแสดง 3 ท่าน ได้แก่ 
           1. นางสาวเวณิกา บุนนาค สาขานาฏศิลป์ไทย 
           2. เรือตรี สนัติ ลุนเผ ่สาขาดนตรีสากล 
           3. นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (หรือ เป๊ียก โปสเตอร์) สาขาภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ 
                    ส าหรับเกณฑก์ารคดัเลือกศิลปินแห่งชาติดงักล่าว  ประกอบดว้ย 3 หลกัเกณฑใ์หญ่ ดงัน้ี 1. คุณสมบัตขิองศิลปินแห่งชาต ิ    
2. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาต ิและ 3. การเผยแพร่และการยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินแห่งชาติ   ซ่ึงในปี 2558 น้ี
มีการเสนอรายช่ือเขา้ชิงในสาขาทศั นศิลป์จ านวน   97 รายช่ือ  สาขาวรรณศิลป์จ านวน 97 รายช่ือ และ สาขาศิลปะการแสดง จ านวนกวา่   
260 รายช่ือ   ทั้งน้ี   ตั้งแต่เร่ิมโครงการศิลปินแห่งชาติเม่ือปี พ.ศ. 2527 มีศิลปินสาขาต่างๆ ท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติรวมแลว้ทั้งส้ิน 266 คน   ซ่ึงศิลปินแห่งชาติทั้ง 8 ท่านดงักล่าว จะเขา้รับพระราชทานโล่และเขม็เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559   ซ่ึงตรงกบั “วนัศิลปินแห่งชาต”ิ  
 
แหล่งทีม่าของข้อมูล :  

http://www.mots.go.th/   
http://www.prd.go.th/ 
 http://www.now26.tv 
http://hilight.kapook.com                                    
 http://www.manager.co.th          

ข่าวน่ารู้ 

http://www.prd.go.th/
http://hilight.kapook.com/

