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        เนื�องในวโรกาสที� สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ�ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ 
๘๔ พรรษา ในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ วนัที� ๑๒สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ซึ�งถือเป็น "วนัแม่แห่งชาติ"  ในปีนี&พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรด-
เกล้าฯ พระราชทานคําขวัญเนื� องในวันแม่แห่งชาติ  ความว่า         
“สอนให้ลูกทั1 งหลายเดินสายกลาง ทําทุกอย่างพอดีมีเหตุผล 
ประกอบด้วยคุณธรรมนําทางตน   ย่อมได้คนดพีอต่อบ้านเมอืง” 

          ในโอกาสนี&  ขา้พระพุทธเจา้ บุคลากรสํานักทรัพยากรสารสนเทศ ขอตั&งจิตอญัเชิญสิ�งศกัดิ8 สิทธิ8 ทั& งหลายในสากลโลก ตลอดจน     
องคพ์ระสยามเทวาธิราช ไดโ้ปรดอวยพระพรใหพ้ระองคท์รงพระเจริญ และทรงพระเกษมสาํราญตลอดกาลนาน 
                                                                                                                             ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ 
                                                                                           ขา้พระพทุธเจา้ บุคลากรสาํนกัทรัพยากรสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม  

          และเนื6องในโอกาสมหามงคลนี1  ทางสํานักฯ จึงใคร่ขอมอบความรู้ที6เป็นที6มาและความหมายของ          
ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ( ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) ตามที6 
“คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ได้รับโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานมาพอสังเขป ดงันี1 อกัษรพระนามาภิไธย ส.ก.  ประกอบด้วยตัวอักษร ส. เป็นถมสีครามเข้มซึ6งเป็น
สีแห่งวันพระราชสมภพ  และตัวอักษร ก. เป็นถมสีขาว ซึ6งเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ อักษรพระ

นามาภิไธย ส.ก. นี1อยู่ภายใต้พระมหามงกฎุสีทอง 

          สวสัดีค่ะ ท่านคณาจารยแ์ละนกัศึกษาทุกท่าน สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศมีความยินดีเป็นอยา่งยิ�งที�ไดมี้โอกาสรับใชใ้ห้บริการกบั
ท่านคณาจารย ์และนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่นี& อีกครั& งหนึ� ง  และในฐานะที�เราเป็นกาํลงัสนับสนุนที�สําคญัหน่วยงานหนึ� ง ที�จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของท่านทั&งหลายในทุกๆ ดา้น และทุกๆ เรื�องไม่วา่จะเป็นในเรื�องการเรียนการสอนหรือ  ความรู้ทั�วๆ ไป ทั&งสารคดี และ
บนัเทิงคดี ท่านก็สามารถพบกบัเราไดใ้นทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั1ง หนังสือ วารสาร, น.ส.พ., CD/ DVD/ VCD  และ  
ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจน “รายชื6อทรัพยากรใหม่ๆ” ที�ไดน้าํเสนอในทุกๆวนัที� 1 ของเดือน  ซึ� งลว้นแต่เป็นทรัพยากรสารสนเทศที�มี
ประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ มาให้เลือกใชก้นัตามความสนใจ ซึ� งไดมี้การเผยแพร่ “เนื1อเรื6องย่อและข้อมูลโดยสรุป”  เช่น ภาพปกหนังสือ       

เลขเรียกหนังสือ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของสํานักฯ ที6  http://e-library.siam.edu  ในทุกๆวนัที� 1 และ16 ของทุกเดือน  

       ที6สําคัญอย่าลืมว่า : หากนักศึกษาชั1นปีที6 1 คนใดที�ยงัจองและต่ออายกุารยืมผ่านเวบ็ไซตข์องสาํนักฯไม่เป็น ให้นาํบตัรประจาํตวั
นกัศึกษามาติดต่อ   ขอ Password ด่วน! ไดที้�เคาน์เตอร์ ยืม – คืน และสําหรับนักศึกษาชั1นปีที6 2 ขึ&นไปทุกคณะและทุกระดบัการศึกษา  
(รวมทั&งในระดับบัณฑิตวิทยาลัย) � ให้นําใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน/ ใบแจ้งยอดการชําระเงิน (ที�มีตราประทับจากฝ่ายการเงินของ
มหาวทิยาลยั หรือจากธนาคารที�มหาวทิยาลยักาํหนด) ของภาคการศึกษาที� 1/2559 พร้อมบตัรประจาํตวันกัศึกษา  มาติดต่อเพื6อยืนยันการ
ต่ออายุสมาชิกที6เคาน์เตอร์แผนกบริการ ด่วน! ค่ะ  ท่านจะไดไ้ม่พลาดสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากสาํนกัฯ เช่น มีสิทธิที�จะยืม
หนงัสือ,VCD, ฯลฯ  � และในทุกภาคการศึกษา ตั1งแต่ภาคการศึกษาที6 2/2559 เป็นต้นไป  นักศึกษาทุกคนจะต้องมายืนยันการต่ออายุ     
สมาชิกกบัสํานักฯ เพื6อสิทธิประโยชน์ดงักล่าว   

 

     “รัฐธรรมนูญ” ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ และเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั1งหลายของรัฐ ซึ� งกฎหมายใดที�
ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญตอ้งถือเป็นโมฆะ อยา่งไรก็ตามคงมีหลายคนที�ยงัไม่เขา้ใจกบัเนื&อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบบั 

ข่าวน่ารู้ 

       http://e-library.siam.edu 

สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศ 

ข่าวประชาสัมพนัธ์สํานักทรัพยากรสารสนเทศ 



ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที�นาํโดย นายมีชยั ฤชุพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  สาํนกัฯ จึงอยากจะพาไปทาํความ
เขา้ใจกบั “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ” ฉบบันี&  ในสาระที6สําคัญๆ โดยสรุป  ดังนี1 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี1มี 279 มาตรา 16 หมวด 

และบทเฉพาะกาล   
     “ร่างรัฐธรรมนูญ 2559” กบั 10 ประเดน็น่ารู้  มีอะไรบา้งที�เราควรรู้ นี�เลยค่ะ 
       1. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รัฐธรรมนูญฉบบันี& ใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพพื&นฐานของประชาชน ทั&งยงัขยายใหมี้เพิ�มมากขึ&น  
       2. รัฐมหีน้าที6ทาํให้สิทธิเป็นจริง ไม่วา่จะเป็นรัฐบาลไหน ก็มีหนา้ที�ตอ้งจดัใหป้ระชาชนไดรั้บสิทธิที�จาํเป็น โดยที�ประชาชนไม่ตอ้งไป
ร้องขอ เพื�อบริการประชาชนและเพื�อประโยชน์ในการพฒันาประเทศ และรัฐธรรมนูญคุม้ครองทั&งชีวติตั&งแต่ยงัอยูใ่นทอ้งแม่จนแก่เฒ่า 
       3. หน้าที6ของประชาชน  ประชาชนทุกคนมีหนา้ที�ตอ้งรับผิดชอบ เพื�อร่วมมือร่วมใจในการพฒันาประเทศ 
       4. การเลือกตั1ง รัฐธรรมนูญฉบบันี& จะใชบ้ตัรเลือกตั&งใบเดียวแลว้นาํคะแนนไปคาํนวณหา ส.ส. แบบบญัชีรายชื�อ วิธีนี& จะทาํให้ทุก
คะแนนเสียงถูกนาํมาใชเ้พื�อใหไ้ด ้ส.ส. ที�เป็นตวัแทนจากประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
       5. ประชาชนทั6วไปเป็น ส.ว. ได้  รัฐธรรมนูญฉบบันี& เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมเป็นฝ่ายนิติบญัญติั โดยไม่ตอ้งเป็น นกัการเมือง  
       6. ปราบโกงอย่างจริงจงั  รัฐธรรมนูญฉบบันี& จึงมีเป้าหมายในการขจดั ทุจริต ทั&งทุจริตการเลือกตั&งและทุจริตในการปฏิบติัหนา้ที� 
       7. ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเข้มแข็งฉับไวขึ1น โดยองค์กรอิสระทั&งหมดตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือกาํหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ซึ�งประชาชน และ ส.ว. สามารถยื�นต่อ ป.ป.ช. ไดห้ากพบวา่ องคก์รอิสระประพฤติมิชอบ  
       8. รู้ล่วงหน้าใครมีสิทธิ�เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบบันี& จะให้นายกฯ เป็นคนที�พรรคการเมืองเลือกเฟ้นมา แลว้ทางพรรคจะ
ประกาศรายชื�อใหป้ระชาชนทราบก่อนเลือกตั&ง และ ส.ส. เป็นผูเ้ลือกนายกฯ จากรายชื�อพรรคที�ประกาศ 
       9. ท้องถิ6นเป็นของประชาชน การปกครองทอ้งถิ�นมีความอิสระในการบริหารงานต่างๆ เป็นหน่วยงานหลกัในการใหบ้ริการประชาชน 
     10. ปฏิรูปไทยสู่อนาคต  โดยรัฐธรรมนูญไดร้ะบุใหมี้การปฏิรูปประเทศในหลายดา้น อาทิ ดา้นกฎหมาย ดา้นกระบวนการยติุธรรม ดา้น
การเมือง ดา้นการบริหารราชการ ดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
        ผลของการลงประชามตมิ ี2 กรณี ดงันี1 
        กรณีที6 1: หากผลที�ออกมาประชาชนส่วนใหญ่เห็นควรรับร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะประกาศใชร่้างรัฐธรรมนูญและกาํหนดให้มีการ
เลือกตั&ง ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  
        กรณีที6 2: หากผลที�ออกมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ (ซึ� งรัฐธรรมนูญฉบบัชั�วคราว พ.ศ. 2557 นั&นไม่ไดบ้ญัญติัไวว้า่
จะมีแนว ทางดาํเนินการอยา่งไรต่อไป) คาํถามพ่วงก็จะตกตามไปดว้ย  และข้อสําคัญไม่ว่าผลของประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะออกมา
อย่างไรกต็าม อย่าลมื!  วนัที6 7 สิงหาคม 2559 เรามนีัดกนัที6คูหาลงคะแนนเสียง นะคะ                       
            ข่าวดี ! ที�อยากมานาํเสนออีกเรื�องหนึ�งค่ะ สําหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจําปี 2559 นั1นคือ ศ.นพ.วรศักดิ� โชติเลอศักดิ� 
อาจารยป์ระจาํภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ6งเป็นผลงานที6สามารถลดจํานวนผู้ป่วยพิการ อัตรา
ป่วย และอตัราตายของผู้ป่วยโรคพนัธุกรรม ความพกิาร แต่กาํเนิด  ซึ�งปัจจุบนันี&ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาในเรื�องการขาดแคลนเงิน
ลงทุนดา้นการวจิยั ซึ�งใชง้บประมาณเพียง 0.22% ของจีดีพี เมื�อเทียบกบัประเทศในเอเชียอยา่งเกาหลีใตที้�ใชเ้งินดา้นการวิจยัมากถึง 4.25% 
ของจีดีพี และพบวา่ ประเทศเพื�อนบา้นอยา่งมาเลเซีย ซึ�งมีจาํนวนประชากรนอ้ยกวา่ประเทศไทยครึ� งหนึ�ง แต่กลบัมีจาํนวนนกัวิทยาศาสตร์
มากกวา่ประเทศไทยถึง 1.5 เท่า  ซึ�งถือเป็นวกิฤติการณ์ ที�ไทยกาํลงัประสบปัญหาอยูใ่นขณะนี&   
             และอีกหนึ�งข่าวดีที�สุดเจ๋ง นั&นคือ การพฒันาคิดคน้ “เกมคลื6นสมอง...พิชิตอัลไซเมอร์” โดยศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ใชเ้ทคนิคใหม่นาํคลื�นสมองส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัสมาธิมากรองสัญญาณให้ชดัเจนมากขึ&น จนนาํมาสู่การต่อยอด   
เป็นเกมที�ออกแบบเฉพาะเพื�อความเหมาะสมกบักลุ่มเด็กสมาธิสั&นและผูสู้งอายทีุ�มีระดบัความรู้คิดเสื�อมถอยและผูป่้วยสมองเสื�อม จนได ้
รับรางวลัเหรียญทองนวตักรรมทางสมองระดบัโลกจากการประกวดสิ�งประดิษฐ์ที�นิทรรศการประกวดสิ�งประดิษฐ์นานาชาติครั& งที� 44       
ที�กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเทคนิคใหม่นี& ไดมี้การจดสิทธิบตัรแลว้   เป็นอยา่งไรกนับา้งค่ะ เห็นไดว้า่ ฝีมือคนไทยก็ไม่ได้
ดอ้ยหรือยิ�งหยอ่นไปกวา่ชาติอื�นๆ เลย จริงไหมค่ะ...จนกวา่จะพบกนัใหม่ในฉบบัหนา้นะคะ  
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