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ทปิส์ไอทแีนะน ำ 

วธิตี ัง้ค่า Microsoft Word 
ให้บนัทกึงานอตัโนมตั ิ

ป้องกนังานหาย 
เวลาไฟดบัหรอืคอมค้าง 

หากทุกคนนั้นใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows คง
รู้จักกันดีกับโปรแกรม Microsoft Word ที่อยู่คู่กับวินโดว์มา
ยาวนาน ซึ่งวันนี้จะมาแนะน าเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ 
การท าให้ Microsoft Word บันทึกไฟล์งานอัตโนมัติ หรือที่
เรียกว่า Microsoft Word Auto Save นั่นเอง ซึ่งข้อดีจะท า
ให้งานของเราไม่สูญหายเวลาเกิดเหตุไม่คาดคิดเช่น ไฟดับหรือ
คอมค้าง ซึ่งวิธีการตั้งค่าจะเป็นอย่างไรลองมาดูกันเลย 

1. เข้าไปที่เมนู File มุมซ้ายบนของโปรแกรม 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
บทบรรณาธิการ 

 

 สวสัดีท่านผูอ้่านทุกท่านครบั  พบกบั จดหมาย

ข่าวส านักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 98 ประจ าเดือนมกราคม 

2560 ข่าวแรก ที่จะกล่าวถึง คือ ทิปสไ์อทีแนะน า, สรุป

เรื่องรบัแจง้ปัญหาระบบสารสนเทศ, กิจกรรมประชุม 

อบรม/สมัมนาของส านกัวทิยบริการฯ และอพัเดทข่าวไอท ี
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2. เลือกเมนู Options 

 
 3. ไปที่เมนู Save แล้วจะเห็นในส่วนของการตั้งค่า 
Auto Save ซึ่งปกตินั้น Microsoft Word นั้นได้ก าหนดค่า
เริ่มต้นไว้ว่าเซฟงานทุกๆ 10 นาทีดังรูปด้านล่าง 

ซึ่งหาก ต้องการใช้โปรแกรมท าการ Auto Save งาน 
บ่อยๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็น 1 หรือ 2 นาทีได้เลย 

 
เพียงเท่านี้  Microsoft Word ก็จะท าการ Auto Save 

งานตามเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งลดโอกาสไฟล์งานสูญหายเนื่องจาก
ไฟดับหรือคอมค้างได้ดีเลยทีเดียว 

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://itnews4u.com/ 
 

สรปุเร่ืองรบัแจง้ปญัหา 

ระบบสารสนเทศ  

ประจ าเดือนธนัวาคม 59  

ด้านการขอรับบร้การ จ านวน 
เรื่อง 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

ด้านคอมพิวเตอร ์ 3 3   
ด้านระบบ Internet 8 8   
ด้านระบบ Server 0 0   
ด้านโทรศัพท์ 15 15   
อื่นๆ 11 11   
รวม 37 37   

 

  
กจิกรรมประชมุ/อบรม/สมัมนา  

ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

12-13 มกราคม 2560 

 ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ นายบัณฑิต สอนมาก 
และนางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง 
“กฎหมายส าหรับผู้บริหาร” เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านกฎหมายที่
ส าคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหาร เสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารอันจะน าไปสู่การร่วมมือกันต่อไป
ในอนาคตและเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มี
การแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จ าเป็นเกี่ยวกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
เพชรบุรี 
 
17-19 มกราคม 2560 

 นายจิระศักดิ์ เรืองรังษี, นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ 
และนางสาวฐิติมา ศรีพาเพชร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดท าผลงาน เพ่ือเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทีสู่งขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจ ในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งมี
การเตรียมผลงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง
ส าหรับการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่ง
ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว ณ 
โรงแรม ชิลเวอร์ วู้ด รีสอร์ท จ.นครปฐม 
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18-20 มกราคม 2560 

 ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์, ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์, 
นายบัณฑิต สอนมาก, นายวัชรินทร์ วรินทักษะ, นายคมสันต์ 
ธนาคม, ว่าที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิกานต์, นางสาววรรณ ีชนประชา
และนางสาวอาทิตยา คงรอด ไดเ้ข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA) ณ อาคาร E-Park 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 

อพัเดทขำ่วไอท ี

Microsoft Outlook ส ำหรับ iOS  
รองรับ Add-ins แล้ววันนี้!! 

ทุกคนคงรู้จักหนึ่งในแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้การส่ง
อีเมล์ท าได้ง่ายมากขึ้นอย่าง Microsoft Outlook กันเป็น
อย่ า งดี  ที่ ล่ าสุ ด  Microsoft ป ล่ อ ย ฟี เจ อ ร์ ให ม่ ส าห รั บ
ระบบปฏิบัติการ iOS ให้ใช้กันอย่างทั่วถึง (ส าหรับฟีเจอร์นี้ 
Android ก็ยังคงต้องรอต่อไป) ซึ่งฟีเจอร์นั้น ก็คือการเพ่ิม 
Add-ins เข้าไปนั่นเอง 

แรกเริ่มเดิมที Add-ins ส าหรับ Microsoft Outlook 
จะมีให้ใช้งานอยู่บน PC ที่ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, 
เครื่อง Mac และบนเว็บไซต์ Outlook เท่านั้น และในตอนนี้ 
Microsoft ได้น าเมนู Add-ins ที่รวมความสามารถของเหล่า
บริการชั้นน า อาทิ Evernote, Giphy, Nimble, Trello และ 
Smartsheet มาให้ใช้งานกันบนระบบปฏิบัติการ iOS 

โดยความสามารถของ Add-ins ที่ คุณ ใช้ ได้ บน
ระบบปฏิบัติการ iOS มีดังนี ้

Evernote - บันทึกอีเมล์จาก Outlook ลงใน Evernote 
และจัดระเบี ยบมัน ได้ทั้ ง โป รเจค  หรือ เพ่ิ มบั นทึ กจาก 
Evernote ไปยังอีเมล์ของ Outlook ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง
แบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้ด้วย 

Giphy - เพ่ิมไฟล์ GIF ไปยังอีเมล์ 
Nimble - บริการโซเชียลส าหรับธุรกิจ เพ่ิมความ

สะดวกสบายในการติดต่องานบน Outlook 
 

 
Trello - ระบบบริหารจัดการงานออนไลน์ 
Smartsheet - ระบบบริหารจัดการงานออนไลน์อีก

รูปแบบหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเพ่ิม Add-ins บนอุปกรณ์

เคลื่ อน ที่  ท าง Microsoft บ อกว่ าจะ เร่ งมื อ พั ฒ นาบ น
ระบบปฏิบัติการ Android เร็วๆ นี้ แน่นอน 

ที่มา : http://news.thaiware.com/9531.html 
 

เจ้าของ : ส านักวิทยบริการฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ,   

นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,                

ผศ.สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์  

และนายบัณฑิต  สอนมาก  

บทบรรณาธิการ :  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์  

กองบรรณาธิการ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด 

ออกแบบ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด 

พิสูจน์อักษร :  

นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ 

นางสาววรรณี ชนประชา  

  

 


