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เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เวีย นมาบรรจบครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน
พุท ธศั กราช 2558 ในโอกาสนี้ จึง ใครข อร ว มถวาย
พระพรชัย มงคลแด ส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ขอพระองคทรงพระเจริญ พระ
เกษมสําราญ พระพลานามัยแข็งแรง ดวยเกลาดวย
กระหมอม
ขาพระพุทธเจา
บุคลากรสํานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
และเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระบรม
ราชวินิจฉัย โปรดเกลาฯ พระราชทานตราสัญลักษณ ฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อประดับในโครงการและกิจกรรมตางๆ ดวย ซึ่งออกแบบโดย สํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีคะ พบกันอีกเชนเคยนะคะ ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศ ก็มีขาวใหมๆ มาประชาสัมพันธใหทราบกันอีกแลว โดยทาง
สํานักฯ กําลังพัฒนา Application ที่ชื่อวา "siamulib" เพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิกผูใชบริการทุกทาน ในการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศตางๆ ทั้ง การสืบคนฐานขอมูล(Online Databases), การเขาสูระบบสมาชิก(Login) เพื่อตรวจสอบสถานะภาพการยืม- คืน หรือ
แมกระทั้งการตออายุการยืมดวยตัวผูใชบริการเอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามขาวสารของสํานักฯจาก (Digital Library
News) , สามารถดูตัวอยางเนื้อหาบางสวนของหนังสือ(Book Recommendation) โดยจะเนนที่
หนาสารบัญเปนหลัก ผูใชบริการทานใดสนใจทดลองใชงานแอพพลิเคชั่น siamulib สามารถ
แสกนบารโคดนี้ เพื่อเปดหนาเว็บแอพพลเคชั่นขึ้นมาทดลองใชงานไดแลว และเมื่อการทดลอง
ใชงานแอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพใชงานไดแลวก็จะนําขึ้น Google Play สโตร และ App Store เพื่อใหนักศึกษา
หรือสมาชิกไดดาวนโหลดมาใชงานไดฟรี ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวาง
หองสมุด กับผูใชบริการ ทั้งคณาจารย และนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย
และในฐานะที่ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศเองก็เปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรู
ของทานในทุกๆดานไมวาจะเปนเรื่องการเรียนการสอน ดานวิชาการ ความรูทั่วไป สารคดี หรือ
แมแ ต ทางดานบันเทิง ทานก็สามารถพบกับเราไดในทุกรูปแบบของทรัพยากร
สารสนเทศ ไมวาจะเปน หนังสือ วารสาร น.ส.พ.CD/ DVD/ VCD ทางสํานักฯ ได
เลือกสรรมาอยางดี และโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงนี้ซึ่งตรงกับวันคลายวันพระราช
สมภพ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เวี ย นมาบรรจบ
ครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 ทางสํานักฯ จึงใครขอ

แนะนําหนังสือ "อันมีทิพเนตรสองไป" เปนหนังสือที่รวบรวมภาพถายฝพระหัตถในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหวางป พ.ศ.2556-2557 ซึ่งเปนภาพถายฝพระหัตถพระราชทาน ที่ทรงบันทึกไวระหวางการเสด็จฯ ไปยังสถานที่ตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมี ความพิเ ศษกวาเลมกอ นๆ ที่ผานมา คือ มีภาพที่ถายดวยกลอ งโทรทัศ น เปนการถ ายภาพสิ่งใหญ คือ "เทหฟากฟา
(Celestial Bodies)" ไดแก ดวงดาว กระจุกดาว และเนบิวลา ที่อยูหางไกลมองดวยตาเปลาไมเห็นหรือแทบไมเห็น จึงเปนที่มาของชื่อสมุด
ภาพเลมนี้ หนังสือที่นาสนใจเลมที่ 2 “ดั่งดวงแกวสองสวางทางสายงาม”โดย มูลนิธิศาสตราจารย ม.ล.ปนมาลากุล ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยรวบรวม 60 พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพ ฯ แบบอยางชีวิตที่ เกง ดี มีสุข เพื่อให
ผูอานไดรับแรงบันดาลใจใหพากเพียรเรียนรูและขยันอดทน ทําการงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อฝกฝนตนเองใหเปนคนดีคนเกง
ของครอบครัวและสังคมตอไป และอีกเลมเปน “สมุดภาพที่ระลึกการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเปนการรวบรวมภาพถายของสถานเอกอัครราชทูตฯ และภาพฝพระหัตถของ
พระองค ในโอกาสที่เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต อยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 7- 9 มกราคม 2557 ซึ่งเปนการเสด็จ
เยือนครั้งแรกของราชวงศไทย โดยนอกจากจะเปนเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ในการกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศ
ใหแนนแฟนยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการเปดศักราชใหมของความสัมพันธทางการฑูตระหวางไทยและติมอรฯ สูการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อยางแทจริง
ขาวนารู

ปฏิเสธไมไดวา Facebook กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนเราไปแลว อยางนอยกวา 1000 ลานคนโลกใบนี้ก็ใช Facebook
กันอยู และมีหลายคนที่ตองโดน Facebook แบน เพราะไปละเมิดเงื่อนไขการใหบริการอยางรายแรงเขา ซึ่งหากการกระทําใดๆ เขาเงื่อนไข
5 ขอนี้แมแตขอใดขอหนึ่ง บัญชี Facebook ของทานจะถูกระงับอยางถาวรและไมสามารถขอคืนไดเลย ฉะนั้น 5 ขอหามเด็ดขาดบน
Facebook มีดังนี้ 1.มีพฤติกรรมที่ไมไดรับอนุญาตอยางตอเนื่องหลังจากไดรับคําเตือนหลายครั้งจาก Facebook ใครที่ชอบโพสรูปโป
เปลือยบอยๆตองระวังขอนี้เปนพิเศษ พวกรูปแนวเซ็กซี่เห็นหนาอกไมผิด แตถาเริ่มลามไปถึงหัวนม หรือ อวัยวะเพศ แลวมีคนแจงรีพอรท
ไป ก็มีความสุมเสี่ยงมากขึ้นที่จะโดน ทั้งนี้ถาไมเกินไป Facebook ก็จะเตือนเบาะๆกอนดวยการแบนไมกี่วัน แตถาโดนหลายรอบก็แบน
ถาวร 2.ติดตอกับบุคคลอื่นโดยมีจุดประสงคเพื่อกอกวน โฆษณา โปรโมท ชวนออกเดทหรือการกระทําอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม เชนไปตื้อสาว
บอยๆ โฆษณาขายของ ขูฆา หรือดาทออยางรุนแรงนับรวมเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมหมด พวกแนวขูฆาหรือเหยียดอีกฝายอยางรุนแรง
นี่จะโดนพิจารณาโทษหนักเปนพิเศษ 3.การใชชื่อปลอม เทาที่เจอมามีแตคนโดนบังคับใหใชชื่อจริง แตการใชชื่อปลอมแลวโดนแบน ยัง
ไมมีตัวอยางใหเห็น 4.การปลอมตัวเปนผูอื่น หรือองคกร หรือการแสดงอัตลักษณอันเปนเท็จ การปลอมเปนบุคคลสําคัญ บริษัทดังๆ
เอาโลโกแบรนด หนาตาเคามาใช แลวโดนเจาตัวแจง Facebook ดวยหลักฐานยืนยันตองโดนแบนแนนอน 5.การโพสตเนื้อหาที่ละเมิด
เงื่อนไขของเรา รายละเอียดในดานนี้คอนขางยาวมาก แตจําหลักการงายๆไววา อะไรที่เราไมควรทําในที่สาธารณะก็ไมควรทําในเฟซบุค
เชน กลั่นแกลงรุกรานคนอื่น (โทษไมแรงมากอาจมีเตือนตามแตละกรณี) หรือโพสรูปโปเด็กหรือเยาวชน แชรไวรัส (ตนทางโดนแบน
ถาวร คนที่โดนไวรัสไมโดน) เปนตน
ทําอยางไร หากโดนแบน
หากใครที่ ไ ม ไ ด ใ ช ชื่ อ จริ ง ของตั ว เอง ให รี บ เปลี่ ย นชื่ อ ก อ นโดนแบน โดยศึ ก ษาวิ ธี แ ละขั้ น ตอนการเปลี่ ย นชื่ อ ได ที่
https://www.facebook.com/help/173909489329079 ห รื อ ห า ก ใ ค ร ที่ มี ป ญ ห า กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ผู ใ ช ใ ห ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม ที่
https://www.facebook.com/help/448505685205813 แตหากใครที่เปลี่ยนชื่อแลว แตยังไมเชื่อวาเปนชื่อจริง และโดนแบนแลวเรียบรอย
ใหสงอีเมลที่มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตน เชน สําเนาบัตรประชาชน, ใบขับขี่ ฯลฯ ไปใหทางทีมงาน Facebook ตรวจสอบ หาก
เอกสารทุกอยางถูกตองครบถวน บัญชี Facebook จะสามารถกลับมาใชงานไดปกติ
แหลงที่มาของขอมูล:
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน
news.ch7.com
https://th-th.facebook.com

http://tech.mthai.com
www.thairath.co.th
http://www.thairath.co.th

