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บทบรรณาธิการ 

     สวสัดทีา่นผูอ้่าา่นทท่ทา่นับ ั  พ ่ ั 

จดหมายขา่วส านั่ วทิย บิ่ าบฯ ฉ  ัที ่ 96 

ปบะจ าเดอื่าน่นัยายน 2559 ข่าวแบ่ทีจ่ะ 

่ลา่วถงึ ัอื่า ทปิสไ์อ่าทแีนะน า, แนะน าหนงัสอื่า 

ใหม,่ บายงานผลผูเ้ขา้ใชง้านเว ็ไซต,์ สบทป 

เบือ่่างบ ัแจง้ปัญหาบะ  สาบสนเทศ, และ 

่จิ่บบมปบะชทม/อ่า บม/สมัมนาขอ่างส านั่ วทิย 

 บิ่ าบและเทัโนโลยสีาบสนเทศ 

ทปิส์ไอทแีนะน ำ 
ปุม่ F1 ถงึ F12 ปุม่ลดัทีค่วรรูไ้ว ้ 

ใชง้านคอมไดง้า่ยยิง่ขึน้ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ใชค้มพิววตอม์กกนัตป็นป์ะจ ำมยู่แล้ว แอ่หลำยๆ ทำ่นก็มำจจะ 
สงสัยว่ำตจ้ำปุ่พ F1 - F12 พันพีไว้ท ำมะไ์ สำพำ์ถท ำมะไ์ได้บ้ำง ตจ้ำปุ่พิวตศษบนแป้น 
คียกบม์กดตหล่ำนี ้ กค็มืปุพ่ Function keys ห์ืมปุ่พฟังกกชั่น ตป็นทำงลัดในกำ์ต์ียกฟังกกชั่น 
กำ์ท ำงำนอ่ำงๆ ขมงตค์ื่มงคมพิววตอม์ก นั่นตมง 
 กำ์ท ำงำนขมงปุ่พตหล่ำนี้ จะคล้ำยๆ กับคียกลัดที่ใช้กันตป็นป์ะจ ำ มย่ำงตช่นปุ่พ 
Ctrl+C กดติื่ม คัดลมก ปุ่พ Ctrl+X ติื่ม อัด และ ปุ่พ Ctrl+V ติื่ม วำง 
ข้มควำพที่ต์ำคัดลมกไว้นั่นตมง แอ่ส ำห์ับปุ่พ FN นั้นกำ์ท ำงำนจะแอกอ่ำงกันไป อำพแอ่ละ 
โป์แก์พ ที่ต์ำใช้งำน แอ่หลักๆ กำ์ใช้งำนบนตค์ื่มงคมพิววตอม์กขมงต์ำ สำพำ์ถสั่งงำน 
ได้หลำกหลำย์ูปแบบตลยล่ะ จะพีมะไ์บ้ำงต์ำพำดูกัน 
F1 
 ตปิดอัวช่วยตหลืม (Help) ค ำมธวบำยกำ์ใช้งำน ในแอ่ละโป์แก์พที่ใช้มยู่ 
F2 
 กดติื่มตปล่ียนชื่มไฟลกและโฟลกตดม์กที่ต์ำตลืมกไว้ได้ 
 กดปุ่พ Alt + Ctrl + F2 ิ์้มพกันติื่มส์้ำงไฟลกตมกสำ์ใหพ่ใน โป์แก์พ Word ได้ 
F3 
 ในหน้ำ Desktop ห์มื Windows Explore สำพำ์กดติื่มค้นหำไฟลกและโฟลตดม์ก ได้ 
 ตปิดช่มงค้นหำอัวมักษ์บนหน้ำตว็บตบ์ำวตซม์ก แทนกำ์กดปุ่พ Ctrl+F ได้ (Firefox, 

Chrome และ IE) 
 ตลืมกค ำสั่งสุดท้ำยที่ต์ำิวพิกใน MS Dos  
F4 
 สั่งปิดหน้ำอ่ำงโป์แก์พที่ใช้งำนมยู่ด้วยกำ์กดปุ่พ Alt + F4 ห์ืมจะตปิดหน้ำอ่ำง 

Shutdown บนหน้ำจมกดได้ 
 บนหน้ำ Windows Explorer และ IE สำพำ์ถกดติื่มตข้ำไปิวพ กิที่ช่มง address 

bar ได้ทันที 
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F5 
 ใช้ส ำห์บั์ตีฟ์ช (Refresh) บนววนโดวกและในหน้ำตบ์ำวตซม์กทุกอัว  

(หลำยๆ คนคง์ู้จักกันดี) 
 กดแสดงหน้ำสไลดกโชวก (Slide show) ขมงโป์แก์พ Power 

Point ได้ 
 ตปิดหน้ำอ่ำงค้นหำ Find and Replace ภำยในโป์แก์พขมง 

Microsoft Office ตช่น Word, Excel ตป็นอ้น 
F6 
 บนหน้ำจม Desktop ตพื่มกดปุ่พ F6 หน้ำจมจะตลืมกไฟลกในหน้ำจม 

ตลืมก Taskbar และ system tray ตหพืมนต์ำตมำตพำสกไปคลวกนั่นตมง 
ถืมว่ำตป็นทำงลัดส ำห์ับคนที่ตพำสกิังแล้วมยำกจะใช้คียกบม์กดตลืมก 
ตพนูแทน 

 สำพำ์ ถกดติ ืม่ตขำ้ไปิวพิกทีช่ม่ง address bar ในตบ์ำวตซม์กได้ทันที 
 สลับไปพำ์ะหว่ำงอัวตลืมกตพนู และ ิื้นที่ท ำงำน ขมงโป์แก์พ    

Microsoft Office ชุดอ่ำงๆ 
F7 
 ปุ่พนี้ไพ่ไดอ้ัง้คำ่มะไ์ ส ำห์บัอวั windows ไว้จึงไพ่สำพำ์ถสั่งกำ์ใน 

Windows ได้ 
 ใช้อ์วจสมบกำ์สะกดค ำและไวยำก์ณกในชดุโป์แก์พ Microsoft 

Office มย่ำง Word ,Outlook ได้ 
 ตปิดกำ์ใช้งำนปุ่พลูกศ์ให้สำพำ์ถตลื่มนไปพำบนหนำ้ตวบ็ใน Mozilla 

Firefox ได้ 
F8 
 ต์ียก Windows Start Menu ได้ (ส ำห์ับ Windows 7) 
 ตข้ำหน้ำ Windows แบบ Safe mode อมนบูทตค์ื่มงได้ 

(หลำยคนคงใช้กันมยู่บ่มยๆ ) 

F9 
 โป์แก์พตพม์กหลำยคนคงคุ้นตคยกับปุ่พ F9 กันมย่ำงแน่นมน 

ปุ่พนี้ใช้ส ำห์ับโป์แก์พตขยีนโคด้สว่นใหญ่ทีใ่ชปุ้พ่ F9 ติื่ม compiles 
และ run โค้ดใน combination ์่วพกับปุ่พ Ctrl นั่นตมง 

F10 
 กดติื่มโชวกแถบตพนูในโป์แก์พ Firefox และ IE ห์ืมตลืมก 

ตน้นบำงส่วนใน โป์แก์พอ่ำงๆ 
 ใช้ Shift + F10 แทนกำ์คลวกขวำในหน้ำจมห์ืมโป์แก์พอ่ำงๆ ได้ 
F11 
 ตปิดโหพด Full screen ขยำยตอพ็หน้ำจม ใน Windows Explorer 

และตบ์ำวตซม์กทุกๆ อัวได้ 
 ในโป์แก์พ Microsoft Excel ตพื่มกดปุ่พ Shift + F11 

สำพำ์ถส์้ำงชีท ใหพ่ได้ และปุ่พ Ctrl + F11 สำพำ์ถกดติว่พ แถบ 
Marco ใหพ่ได้มีกด้วย 

F12 
 กดบนัทกึตปน็ (Save as) ในหน้ำอ่ำงขมงโป์แก์พขมง Microsoft 

Office ได้ 
 กดปุพ่ F12 ติ ืม่ต์ ยีกหนำ้ Inspect ตปน็ตค์ืม่งพืมส ำห์บัจดักำ์ โคด้ 

บนหน้ำตว็บไซอกตหพำะส ำห์ับนักิัฒนำตว็บไซอกสะดวกพำกๆ 
 กดปุ่พ Ctrl + Shift + F12 ์วพกัน สำพำ์ถสั่งิวพิก 

ในโป์แก์พ Microsoft Office อ่ำงๆ ได้ (ตหพืมนกำ์กดปุ่พ 
Ctrl + P) นั่นตมง 

 
ที่พำ : http://tips.thaiware.com/375.html  

แนะน ำหนงัสอืใหม ่ประจ ำเดอืนกันยำยน 2559 

ชื่อเรื่อง 
An introduction to the 
mechanics of solids  

ชื่อเรื่อง 
An introduction to 

combustion : concepts 
and applications  

ชื่อเรื่อง 
Differential equations 
for engineers and  

scientists  
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ชื่อเรื่อง 
Thermal power plant : 
design and operation.  

ชื่อเรื่อง 
A significant life : 

$bhuman meaning in 
a silent universe  

ชื่อเรื่อง 
Graphic design for 

architects : a manual 
for visual communication  

ชื่อเรื่อง 
Multivariable feedback 
control : analysis and 

design  

ชื่อเรื่อง 
Heat Conduction.  

ชื่อเรื่อง 
Thermal design and 

optimization  

์ำยงำนผล 
ผู้ตข้ำใช้งำนตวบ็ไซอกพหำววทยำลัย 
ป์ะจ ำตดืมน กันยำยน 2559 
พีจ ำนวน  14,908 ผู้ตขำ้ใช้งำน 



ส์ปุต์ืม่ง์บัแจง้ปญัหำ์ะบบสำ์สนตทศ 
ป์ะจ ำตดืมนกันยำยน 2559 

กจิกรรมประชมุ/อบรม/สมัมนำ  

ของส ำนกัวทิยบรกิำรฯ 
7 กนัยำยน 2559 
 ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ เข้ำรว่มประชุม 
หัวหน้ำหนว่ยงำนประจ ำทุกสองเดือน ณ ห้องประชุม 
คเชนทร ์ชัน้ 3 อำคำรส ำนกังำนอธกิำรบด ีเวลำ 09.30 

7 กนัยำยน 2559 
 ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ เข้ำรว่มประชุม 
พบปะระหวำ่งผูท้ี่ได้รับกำรแต่งตั้งและผู้บริหำรหรือตัว 
แทนของหน่วยงำนที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ เวลำ 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุหสัดนิ ชัน้ 3 อำคำรส ำนกังำนอธิกำรบดี 

8 กนัยำยน 2559 
 ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ เข้ำรว่มประชุม 
โครงกำรพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบำท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวข้ึนประดิษฐำน 
พระบรมรำชำนุสำวรีย ์เวลำ 9.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1 
ชัน้ 2 อำคำรส ำนกังำนอธกิำรบด ี

8 กนัยำยน 2559 
 ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ เข้ำรว่มประชุม 
เรื่อง กำรด ำเนินงำนงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 และงบประมำณมำตรกำรกระตุน้กำรลงทุน 
ขนำดเล็กของรัฐบำลทัว่ประเทศ เวลำ 13.00-14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

8-9 กนัยำยน 2559 
 นำงสำวจุฬำพร ถนอมมิตร์ และนำยพัศกร 
ทองดี  ได้เข้ำร่วม โครงกำรสัมมนำ ในหัวข้อ Online 
Information & Education Conference 2016 ณ 
ห้องประชมุรกัตะกนษิฐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต  

 

 

 

 

 

13 กนัยำยน 2559 
  นำงสำวศรญัญำ  บญุลัทธิ ,ว่ำท่ี ร.ต.ปิติพล 
ไผทวุฒิกำนต์ และนำงสำวเสียงพิณ ช้ำงเทศ ได้เข้ำ 
ร่วมงำน CAT Network Showcase 2016 ณ 
รอยลัพำรำกอน ฮอลล ์ ชัน้ 5 ศนูยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน 
เพื่อร่วมสัมมนำขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจของไทยให้ก้ำว
สู่เศรษฐกจิดจิทิลั ตำมนโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ของรฐับำล โดยในงำนไดน้ ำโซลชูัน่ด้ำนไอทีมำจัดแสดง 
แบบครบวงจรในโซนนทิรรศกำร ซึ่ง CAT และพันธมิตร 
ชั้นน ำทั้งในและต่ำงประเทศ ได้รวบรวมเทคโนโลยีด้ำน 
กำรสื่อสำร และโทรคมนำคมอันล้ ำสมัย ท่ีจะน ำไปสู่ 
กำรพัฒนำต่อยอดแนวคิดด้ำนนวัตกรรม เพื่อเตรียม 
ควำมพร้อมในทุกภำคสว่น รวมถงึมีกำรอัพเดตเทรนด์ 
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีต่อบโจทยเ์ศรษฐกจิยุคดิจิทัลมำน ำเสนอ 
อำทิ Big Data , Cloud Computing  

15 กนัยำยน 2559 
 น ำโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ ์ เอกบูรณะวัฒน์ 
และบุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้เข้ำร่วม 
โครงกำรพธิบีวงสรวงอัญเชญิพระบรมรูปพระบำทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวขึ้นประดิษฐำน พระบรม 
รำชำนุสำวรีย์ ณ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

16 กนัยำยน 2559 
 น ำโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ ์ เอกบูรณะวัฒน์ 
และบุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้เข้ำร่วม 
โครงกำรสัมมนำผูบ้รหิำร และเข้ำรว่มงำนมุฑิตำจิตแด่ผู ้
เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ณ 
ห้องประชุม A 508 ชั้น 5 อำคำรสิรินธร 

23 กนัยำยน 2559 
 ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ เข้ำรับรำงวัล 
กำรน ำหน่วยงำนเปลีย่นผำ่นไปสู ่IPV6 ณ ห้องจูปิเตอร ์ 
ชั้น 3 โรงแรมมิรำเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 


