Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ทมี่ ีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ
รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่าย
ของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะทําผ่านทาง
Internet และโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ
Social Network หมายถึง เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างสังคมเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น
www.facebook.com ส่วน http://twitter.com เป็น micro blog site ชึ่งเป็น Social Media ชนิดหนึ่ง
ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน facebook
1. เข้าไปที่ www.facebook.com
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล์แอดเดรส รหัสผ่าน เพศ และวันเดือนปีเกิด
3. คลิกปุ่ม Sign Up
4. กรอกตัวอักษรตามภาพที่เห็น คลิกปุ่ม Sign Up
5. Step 1 ให้เราเพิ่มเพื่อน แต่ให้เราข้ามไปก่อนได้ คลิก Skip this step
6. Step 2 ให้เรากรอกชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ หรือ กรอกบริษัทที่ทํางาน แต่ข้ามไปก่อนได้ คลิก Save & Continue
7. Step 3 ให้เราคลิกเลือกอัพโหลดไฟล์ภาพแทนตัวคุณ แต่ข้ามไปก่อนได้ คลิก Save & Continue
การใช้งาน facebook
การโพสข้อความ
1. ไปที่หน้า Profile ของคุณ
2. พิมพ์ข้อความที่อยากจะโพสลงบนกล่อง “คุณกําลังคิดอะไรอยู่”
3. กด โพส เพื่อยืนยันข้อความ
การคอมเมนต์เพื่อน
1. ไปยังข้อความอัพเดทของเพื่อนที่คุณต้องการคอมเมนต์
2. คลิกแสดงความคิดเห็น
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
4. กด Enter
การโพสรูปลงใน facebook
1. ให้กดที่ (Photos) เพื่อทําการเลือกอัพโหลดรูป
2. เมื่อคลิกแล้วจะมีให้เลือกวิธีอัพโหลดรูปด้วยกัน 3 วิธี คือ Upload a Photo / Take a Photo / Create
an Album
Upload a Photo : from your drive -> การเลือกไฟล์รูปภาพจากในคอมพิวเตอร์ หรือ External
HDD. โพสลงใน Facebook
Take a Photo : with a webcam -> การถ่ายรูปผ่านทาง Web Cam ในขณะนั้นและโพสลงใน
Facebook ทันที
Create an Album : with many photos -> การสร้างอัลบั้มรูปภาพขึ้นมา เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการโพ
สรูปลงเป็นจํานวนมาก

3. กรณี Upload a Photo : เมื่อคลิกแล้ว จะมีช่องให้กดเลือกไฟล์ภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนํามาโพส ให้กดที่
Browse เพื่อเปิดหน้าต่าง My Picture ขึ้นมา จากนั้นเลือกโฟลเดอร์รูปภาพที่เราต้องการ แล้วคลิกที่ไฟล์รูปนั้น แล้ว
กด Open
4. จากนั้น ช่องด้านบน สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปพร้อมๆกับรูปภาพที่โพสได้ด้วย แต่ถ้าไม่ต้องการพิมพ์
อะไรเพิ่ม ก็สามารถละไว้ได้
5. กด
เพื่อทําการอัพโหลดรูปขึ้นบน Facebook
6. เมื่อโพสเสร็จ รูปก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้า Wall บน Facebook
7. นอกจากนี้ รูปที่โพส เพื่อนๆ หรือ คนอื่นๆ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น, ความชื่นชอบ และแบ่งปันรูปไปไว้บน
หน้า Page ของตัวเองได้อีกด้วย
แชร์ facebook กับ Twitter
1. เข้ามาที่เว็บ http://www.facebook.com/twitter
2. กด link My Profile to twitter
3. กด Authorize app
4. กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
5. เริ่มทําการโพสข้อความจากหน้า facebook ได้เลย ข้อความก็จะปรากฏบนหน้าเว็บทั้ง 2 เว็บให้อตั โนมัติ
5 ขั้นตอนการ สมัครใช้งาน Twitter
Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จําพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร
เพื่อสื่อสารกับเพื่อนในเครือข่าย
1. อันดับแรก คุณต้องเข้าไปที่ http://www.twitter.com และคลิกปุ่ม Sign up now
2. กรอกรายละเอียดส่วนตัว สําหรับการใช้งาน Twitter
ซึ่งข้อมูลที่จําเป็นต้องกรอกประกอบด้วย
- Full name : ชื่อเต็มของเรา
- Username : ชื่อที่ใช้ในการเล่น Twitter
- Password : รหัสผ่านส่วนตัว และควรเก็บเป็นความลับ
- Email : อีเมล์ของเราที่ใช้งานได้จริง
- Type the words above : กรอกตัวอักษรที่เห็นตามภาพข้างบน เพื่อยืนยัน
หลังจากนั้นคลิกตรง “Create my account”
3. ในขั้นตอนนี้ ระบบจะทําการเชิญเพื่อนในลิสต์เมล์ของเรา หากไม่ต้องการ ให้ทําการคลิก “Skip this step ”
4. หลังจากนั้น Twitter จะทําการแนะนําเพื่อนให้เราติดตาม (follow) หากไม่ต้องการ ให้ทาํ การคลิกช่อง select all ออก
แล้วคลิกเลือก Finish
5. มาเริ่ม Tweet กันได้เลย…
- กรอกข้อความที่ต้องการส่งในช่อง “What are you doing”
- กดปุ่ม “update”

แชร์ Twitter กับ facebook
การโพสข้อความครั้งเดียว สามารถปรากฏบน twitter และ facebook ได้พร้อมกัน
1. เข้ามาที่เว็บของ Twitter แล้วคีย์ URL ดังนี้ http://twitter.com/goodies/widgets
2. คลิกเลือกแท็บ facebook แล้วคลิกที่ facebook Application อีกครั้ง
3. คลิกที่คําสั่ง Insatall Twitter in facebook เพื่อติดตั้ง Twitter บน facebook สําหรับลิงค์ฐานข้อมูลระหว่างกัน
4. จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าจอของ facebook ให้ล็อกอินเข้าใช้ระบบ
5. ใส่ชื่อแอคเคาท์และรหัสผ่าน Twitter ของคุณเอง เพื่อให้ facebook ทราบว่าดึงข้อมูลจากที่ไหน
6. คลิกปุม่ Allow เพื่อยอมรับการใช้ Twitter สามารถเปิดใช้งานบน facebook ได้
7. คลิกเลือก ; หน้าส่วนที่ต้องการให้อัพเดทการโพส (อาจมีมากกว่า 2 ตัวเลือก)
8. จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Allow เพื่อยืนยัน
9. เริ่มทําการโพสข้อความจากหน้าเว็บ Twitter ได้เลย ข้อความก็จะปรากฏบนหน้าเว็บทั้ง 2 เว็บให้อัตโนมัติ
การ Retweet หรือการ Share ข้อมูลเพื่อนใน facebook เป็นการสร้างกระแสแนะนําให้ Retweet หรือ Share
ข้อมูล, บทความ, URL link จาก Website กรมควบคุมโรค ที่ www.ddc.moph.go.th หรือ Website อื่นๆ ในด้าน
สาธารณสุขที่นา่ เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมต่างๆ ในกระทรวง สํานัก/สถาบัน ต่างๆ ในกรมควบคุมโรค
การโพสข้อความหรือ Retweet หรือ Share ข้อความ รูปภาพ หรือ สิ่งอื่นๆ ใน internet สมควรใช้วิจารณญาณ
เพราะอาจเข้าข่าย การนําเข้าหรือเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ซึ่งมีความผิด ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา14 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถ้าต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการปรึกษาวิธีการใช้ Social Media ต่างๆ โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ
025903093 คุณจันทร์เพ็ญหรือคุณสุพจนา

