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ประจ าวันที่   5  เมษายน  2559 ปีที่  3 ฉบับที่  3 

      

1.การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง  
หรือเสื้อลายดอก 
2. การห้ามจ าหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ 
ที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต ์
3. การห้ามเล่นน้ าท่ีมีสิ่งเจือปน แป้ง น้ าแข็ง และโฟม 
4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน้ าท่ีอาจเกิด 
อันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ าตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ าในการเล่นน้ าสงกรานต์ไปใน 
ที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 
6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ าสงกรานต์โดย 
รณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
7. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงาน 
สงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย 
8. ขอให้มีการก าหนดเวลาการเล่นน้ าท่ีชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร 
และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 
2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของไทยแต่ดั่งเดิมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
 

        ในเดือนมหามงคล ของปวงชนชาว ไทย   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้จัดหาหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ ตั้งแต่         

ปี 2524   จ านวน 53 เล่มจัดท าในรูปแบบ e-book ซึ่งสามารถรองรับการอ่านได้ ทั้งบนอุปกรณ์โมบาย แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊คและเครื่อง

คอมพิวเตอร์  เพื่อขยายโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา  และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ศึกษาค้น คว้า ทั้งนี้ยังสะดวกในการเข้าใช้

บริการในทุกที่ ทุกเวลา..พบกับบริการนี้ได้แล้วนะค่ะ                                                                                                   (ติดตามหน้า 2 ) 

แจ้งข่าว .... ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปิดให้บริการ 
 เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเป็นเคร่ืองเช่าระยะเวลา 3 ปี ซึ่งหมดสัญญาไปเมื่อ      
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดหาผู้ให้เช่าคอมพิวเตอร์  
  *** งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย ***  
 

     นางสงกรานต์ปี 2559 นามว่า "มณฑาเทวี" ทรงพาหุรัด ทัดดอก

จ าปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย หัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม หัตถ์ซ้าย

ทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา) มาเหนือหลังคัสพะ(ลา) เป็น

พาหนะ เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีน้ี จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า 

ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า 

ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ วาโย(ธาตุลม)  น้ าพอประมาณ พายุ

จัด เกณฑ์นาคราชให้น้ า ปีวอก นาคราชให้น้ า 2 ตัว ท านายว่า ฝนต้นปีน้อย กลาง

ปีงาม แต่ปลายปีมากแล เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน 

เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนท้ังหลายจะอยู่เย็น

เป็นสุข 
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               ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการฐานข้อมูล e-Book และ e-Magazine หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 53 เร่ือง และนิตยสารออนไลน์      
จ านวน 12 ปก ให้บริการที่ชั้น 1 ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ สามารถเข้าใช้งานได้ในระบบ Windows  PC ระบบ Andriod 
และระบบ iOS โดยติดต้ังแอพพลิเคชั่นตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานติดต่อขอ user name และ password ได้ที่ชั้น 1 งานบริการ
วารสารและหนังสือพิมพ์  เบอร์ภายใน โทร. 1704 (คุณรัชน)ี และ 1712 (คุณกฤษฎา) 
 
 
 

                         
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

                                                   

                                                                                                         

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                            ศัพท์เตรียมสอบ TOEFL               หลักการผลิตและการด าเนนิการ         การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด  
                                                          428.1                                                   658.5                                                       659.1  
                                                          ศ 337                                                 ฐ 351 ห                                                   บ 824 ก     

 หนังสือน่าอ่าน 
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Library  e-book 
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                    งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง

วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงาน  เป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรม
ส านักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงเนื้อหาจะครอบคลุมการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft 2016 & office 365 มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวน 55 ท่าน โดยได้รับเกียรติ
จาก  คุณชวพงศธร  ไวสาริกรรม ผู้เช่ียวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยีจากบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และดูแลในส่วนของ Microsoft office มาเป็นวิทยากร 

                         

    

                                        
 

  
 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doit…Training 

SMART  CLASSROOM 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้งานห้องเรียน
อัจฉริยะ การจัดท า Content ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เรียนการสอน โดยวิทยากรผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
และเชี่ยวชาญด้านระบบห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมทีมงาน รุ่นที่ 1 
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 
ณ ห้อง 2966 ช้ัน 6 อาคาร 29 

ห้องเรียนอัจฉริยะ 

 

เฟซบุ๊กทดสอบฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ใช้

เมื่อถูกเฟซบุ๊กปลอมสวมรอย 
           
เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2559 เว็บไซต์ Engadget ได้รายงานว่า เฟซบุ๊กก าลัง

พัฒนาและทดสอบฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อตรวจพบว่าก าลังถูกคนอ่ืนสวมรอย 
โดยการตรวจสอบชื่อเฟซบุ๊กที่ซ้ าหรือคล้ายกัน รูปโปรไฟล์ที่เหมือนกัน รูปภาพ
โป๊เปลือย เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและพิจารณาว่าถูกสวมรวยจริงหรือไม่ และถ้า
หากเป็นการสวมรอยจริง ๆ ทางเฟซบุ๊กก็จะด าเนินการลบหรือแบนโปรไฟล์
ดังกล่าวทันท ี

  ทั้งน้ีฟีเจอร์ดังกล่าวได้เปิดใช้งานแล้วกับผู้ใช้กว่า 75% ทั่วโลก โดยคาดว่า
น่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทุกคนในเร็ว ๆ นี้  และฟีเจอร์นี้ก็น่าจะช่วยลดปัญหา         
เฟซบุ๊กปลอมที่แอบสวมรอยท าให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงลดน้อยลงไม่มากก็น้อย 

IT…Knowleage 
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ที่ปรึกษา   อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร   ผศ.อ านาจ สวัสดิ์นะที   อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม   นางสาวจันทิมา ชุลีกราน    
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  นายสมพร ดวงเกษ  
นายกฤษฏา พูลยรัตน์  นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ  นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์  นายพิสิษฐ์ ผอูนรัตน์  นางสาวศุภวาร แย้มประยูร   นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์           
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดท าโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707 
 
     
  

 
                                                             

วิธีโหลดวีดีโอบน  Facebook  มาเก็บ
ไว้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 

   นอกจากการดูวีดีโอบน Youtube แล้ว ในเวลานี้การรับชมวีดีโอ หรือ

อัพโหลดวีดีโอลงบน Facebook ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน โดยเฉพาะใน 

Fanpage ต่างๆ ก็มีหลายวีดีโอที่น่าติดตาม น่าสนใจซ่ึงถูกอัพโหลดและ

ให้รับชมผ่านทาง Facebook  โดยผู้ดูวีดีโอก็สามารถกด like หรือกดแชร์

ได้โดยง่าย ซ่ึงก็มีหลายวีดีโอที่คุณอาจอยากบันทึกเก็บไว้ โดยที่ไม่ต้อง

มากดเปิดใน Facebook บ่อยๆ ซ่ึงวีดีโอที่อยู่บน Facebook นั้น ก็สามารถ

ดาวน์โหลดมาบันทึกเก็บไว้ได้ ส าหรับวิธีการการดาวน์โหลดก็มีทั้งแบบ

ติดตั้งโปรแกรมส่วนเสริม แต่หากไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรมใดๆ ต้อง

ท าอย่างไรบ้าง? 

วิธีดาวโหลดน์วีดีโอบน Facebook ผ่าน Google 

Chrome 

1. เปิดหน้าวีดีโอ Facebook ที่ต้องการบนเบราเซอร์ของ       Google 

Chrome โดยต้องเปิดวีดีโอแบบที่ไม่ใช่ Pop-up แต่ให้เปิดเป็นแท็บหน้า

ใหม่ของ Google Chrome 

2. จากนั้นกดปุ่ม F12 จะมีข้อมูลด้านล่างแสดงขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่แท็บ 

Network 

3. กดเล่นวีดีโอ Facebook แล้วสังเกตหาไฟล์ที่เป็น “video/mp4″ ที่
คอลัมน์ “Type”  เมื่อเจอแล้วให้คลิกขวา แล้วกด Open Link in 
New Tab 

 

4. เมื่อเปิดมาแท็บหน้าต่างใหม่ ขึ้นมาแล้วให้เราคลิกที่ “บันทึก

ให้เป็น” เพื่อบันทึกวีดีโอบน Facebook ที่ต้องการ โดยตั้งช่ือ

ไฟล์พร้อมก าหนดที่เก็บบันทึกให้เรียบร้อย 

         ด้วยขั้นตอนเท่านี้ก็สามารถบันทึกวีดีโอที่ต้องการเก็บไว้

รับชมได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมใดๆมาติดตั้งเลย หาก

มีวีดีโอที่คุณชอบ ก็สามารถบันทึกเก็บไว้ เพื่อมาเปิดรับชมได้

บ่อยๆโดยที่ไม่ต้องเปิดดูบน Facebook 

http://www.it24 hrs.com/2014/ download-video-from-

facebook/ 

http://www.it24hrs.com/2014/download-video-from-facebook/
http://www.it24hrs.com/2014/download-video-from-facebook/
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