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ประจ าเดือน  มิถุนายน 2560 ปีที่  4 ฉบับที่  6 

      

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 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

           

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25 60 ที่ผ่านมา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 
และศึกษาดูงาน โดยผู้ช่วยศาตราจารย์เกียรติพงษ์ 
ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 
ชั้น 12 อาคารส านักงานอธิการบดี  
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          เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ท าวิจัย ในการค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ก าลังศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ 
การให้บริการ  
1. บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมในเรื่องที่ก าลังศึกษา วิจัย จากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล E-Book ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (TDC) และฐานข้อมูลอ่ืนๆ 
         2. บริการจัดท าดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
         3. บริการจัดท าสาระสังเขปท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย 
         4. บริการแนะน าการเขียนอ้างอิงให้กับผู้ใช้บริการสามารถเขียนการอ้างอิงในงานวิจัยและถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
หมายเหตุ 
- บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมและจัดท าสาระสังเขป จะจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการทางอีเมล์ภายใน 7 วัน 
- บริการแนะน าการเขียนอ้างอิง ให้บริการที่โต๊ะบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2 และชั้น 4 หรือทางอีเมล์ 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า ฝ่ายวิทยบริการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Tel. 0-29426900-99 ต่อ 1719    
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Research…บริการช่วยค้นคว้างานวิจัย 

 

“ใจดีให้ยืมน๊านนาน” 
ยืม 22  พ.ค. 60   คืน 28  ก.ค. 60 

สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติเท่านั้น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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IT … Knowledge 
 

Li-Fi ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านแสง ที่ดีกว่า Wi-Fi (ในบางเรื่อง) 
  

Li-Fi ค านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด  แต่เป็นเทคโนโลยีที่ยัง
ไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย  อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ  คือ 
เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Wi-Fi เป็นการส่งผ่านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  หรือส่งผ่านข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ผ่านคลื่น
ความถี่วิทยุ แต่กับ Li-Fi จะใช้คลื่นแสงเป็นพาหะในการส่งผ่าน
ข้อมูลแทน  โดยการับส่งข้อมูลท าผ่านหลอดไฟ  LED ที่ถูก
ออกแบบมาเป็นพิเศษ มันมีพอร์ตส าหรับเสียบสาย LAN และ 

และห้องไหนหรือบริเวณไหนที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต  ก็ติดตั้งหลอดไฟที่ว่านี้เข้าไป  และเครื่อง PC, โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต  ที่
ต้องการเชื่อมต่อ Li-Fi ก็ต้องเสียบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ที่เรียกว่า LiFi-X dongle เข้ากับพอร์ต USB 

 
แล้วเทคโนโลยี  Li-Fi มีดีอย่างไรบ้าง? อย่างแรกเลยก็คือ  ให้ความเร็วใน
การถ่ายโอนข้อมูลที่สูง  โดยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลผ่านแสงของ
บริษัท PureLiFi ในช่วงเวลานี้ยังให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่  42 
Mbps และในอนาคตอันใกล้จะสามารถขยายความเร็วขึ้นไปถึง
ระดับ  80 - 100 Mbps และทางบริษัทสัญญาว่าภายในอีก  3 ปี
ข้างหน้า Li-Fi จะขยายความเร็วไปได้ถึง 1 Gbps เลยทีเดียว ซึ่งถือว่า
ไม่น้อยหน้า Wi-Fiและเรื่องที ่Li-Fi โดดเด่นกว่า Wi-Fi อย่างชัดเจนคือ  

มีความปลอดภัยสูงกว่า  ซึ่งเราเตอร์  Wi-Fi มีระยะการกระจายสัญญาณท่ีไกล  จึงไม่แปลกถ้าเพ่ือนบ้านจะแอบขโมยเล่นเน็ตของ
บ้านเรา  หรือแฮกเกอร์ที่อยู่ในระแวกบ้าน  อาจเจาะเข้ามาในระบบเครือข่ายของบ้านเรา  ผ่านสัญญาณ  Wi-Fi แต่ขอบเขตการ
กระจายสัญญาณของ  Li-Fi นั้นชัดเจน  และควบคุมได้  พ้ืนที่หรือห้องที่ไม่มีหลอด  Li-Fi ติดตั้งอยู่  ก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต  และไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายได้  และระบบ Li-Fi ยังรองรับผู้ใช้งานได้มากกกว่าตัว  Wi-Fi Hotspot 
ที่สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ในจ านวนจ ากัดอีกด้วย (แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การติดตั้งระบบ  Li-Fi นั้น มีความยุ่งยากในการเดินสาย  
LAN ไปยังหลอดไฟทุกหลอดในบ้าน) 
 
      ด้วยความที่มีข้อดีหลายๆ  อย่างเหนือระบบ  Wi-Fi ท าให้องค์กรชั้นน าระดับโลก  อย่าง Cisco, British Telecom และ 
Babcock น าเทคโนโลยีนี้ไปทดลองใช้  และรายงานผลการใช้งานกลับไปยัง  บริษัท PureLiFi เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้ดี
เยี่ยมยิ่งขึ้น โดยเราจะเห็นว่า  เจ้าอุปกรณ์ LiFi-X dongle ที่ต้องเสียบเข้ากับพอร์ต  USB นั้น มีขนาดค่อนข้างใหญ่  แต่ในอนาคต 
ทางผู้พัฒนาบอกว่า จะมีการลดขนาดของช้ินส่วนที่ใช้ในการรับ /ส่งแสงให้เล็กลง  จนสามารถใส่ไว้ในสมาร์ทโฟนได้  ก็ไม่แน่ว่า
ในอนาคคต เราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี Li-Fi 

Credit  :  https://news.thaiware.com/9735.html 

 

https://news.thaiware.com/9735.html
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ที่ปรึกษา    ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร    ผศ.ดร.อ านาจ สวัสดิ์นะที    อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม   นางชมพูนุช ตันพานิช 
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางอัญชนา พิศโสระ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  นายสมพร ดวงเกษ 
นายกฤษฏา พูลยรัตน์ นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ นายธีรพร พงษ์พุฒ นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ นางปริฉัตร ชาวบางงาม          
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดท าโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707 
 
     
  

 
                                                             

 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู นักธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เป็นกลุ่มท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งานเป็นประจ า แต่ในบางครั้ง
อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่น คอมค้าง ไฟดับ หรืออาจเกิดขึ้นกับเรา ลืม 
save ไฟล์  เผลอคลิกปิดไฟล์โดยไม่ได้ save ไว้ก่อน สุดท้ายเราก็ต้องเริ่มต้น
ใหม่ อีกครั้งๆ ท้ังๆที่พิมพ์เสร็จแล้วแท้ๆ งั้นบทความน้ีจะเผยเคล็ดลับง่ายๆ
ในการพิมพ์งานแบบไม่ต้องกังวลกับปัญหา ลืม save ไฟล์เลย ด้วยการ 
auto-save หรือบันทึกอัตโนมัต ิ
 วิธีตั้งค่าบันทึกอัตโนมัติ Auto-save บนโปรแกรมตระกูล Office 
 ง่ายและรวดเร็วสุดๆคือ กดปุ่ม ctrl + S เพื่อบันทึกไฟล์ แต่ใน
บางครั้งเราเองก็อาจลืม save เองก็ได้ ก็เลยแนะน าให้โปรแกรม Office มา
ช่วย Auto-Save บันทึกอัตโนมัติให้เราอีกที ด้วยการตั้งค่าบนโปรแกรม 
Office น่ันเอง 

 
เริ่มจากเปิดโปรแกรม Office เช่น  Word , Excel , PowerPoint จากนั้น
คลิกที่เมนู  File > เลือก Options >คลิกรายการข้างซ้ายที่  Save. แล้วตั้ง 
Save AutoRecover information every_minutes โดยเลือกเวลาน้อย
ท่ีสุดเช่น 1,2 เป็นการตั้งค่าให้บันทึกอัตโนมัติทุกๆ 1-2 นาที นอกจากนี้ 
สามารถคลิก Browse แล้วเลือกโฟลเดอร์ส าหรับการบันทึกกู้ไฟล์อัตโนมัติ
ด้วย  เสร็จแล้วคลิกที่ OK แค่น้ีก็เรียบร้อย ท้ังนี้ควร save ไฟล์ปกติครั้งแรก
หลังจากตั้งค่าเสร็จ แล้วหลังจากน้ีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการลืม save เลย หาก
ไฟดับระหว่างพิมพ์ก็ยังสามารถกู้คืนไฟล์ได้ 

หันมาใช้ Office Online หรือ Google Docs แทนโปรแกรมหลัก 

 

อาจจะแปลกซะหน่อยแต่ดีแน่นอน เพราะสามารถเปิดไฟล์
พิมพ์งานได้ปกติ ความสามารถเหมือนโปรแกรมหลัก อาจตัดฟีเจอร์
บางอย่างไปบ้าง แต่ Office Online นี้ จะคอย auto-save บันทึกไฟล์โดย
อัตโนมัติเอง โดยไม่ต้องตั้งค่าโปรแกรมบันทึกเลย เพราะบันทึก
ตลอดเวลาที่คุณพิมพ์ ฟรี แต่มีเงื่อนไขเดียวคือคุณต้องต่ออินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลาด้วย ท้ังนี้มีทั้ง Word , Excel , PowerPoint สามารถเปิดได้ทาง 
www.office.com ฟรี 

 
อีกเว็บไซต์ท่ีแนะน า ก็คือ Google Docs น่ันเอง สามารถพิมพ์

งานได้อย่างสบายใจแค่เชื่อมต่อเน็ตแล้วพิมพ์งานไปเรื่อยๆได้เลย เข้าใช้งาน
ท่ี docs.google.com ฟรีเช่นกัน และใช้ผ่านทางแอป google docs , 
google slide และ google spreadsheet บนมือถือได้ด้วย auto-save 
บันทึกไฟล์แบบ real-time  เว็บจดบันทึกก็ช่วยได้ 

แนะน า 2 เว็บไซต์คือ onenote.com และ Google.com/keep 
เพราะเวลาสร้าง note จะบันทึกตลอดตั้งแต่การพิมพ์ การใส่รูปภาพ ก็จะ
บันทึกแบบ auto-save ทันที โดยไม่ต้องสั่ง save ด้วยตนเอง ท้ังนี้ต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นกัน ท่ีส าคัญคือเป็นเว็บฟรีด้วย 

ท้ังหมดน้ีคือเคล็ดลับและเครื่องมือที่ช่วยให้คุณหายกังวลเรื่อง
ปัญหาลืม save ไฟล์ไปได้เลย 

 

ที่มา http://www.it24hrs.com 

วิธีพิมพ์งานแบบไม่ต้องกังวลเรื่อง ลืม save ไฟล ์
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