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ทิปสไ์อทีแนะน ำ 

เหน็มอืถอืสแกนใบหนา้เพ ือ่ปลดลอ็คได้ 

รู้ไหมว่าคอมพวิเตอร์ของเรากท็ าได้นะ 
(Windows 10) 

 
หากคุณใช้กล้องเว็บแคมที่รองรับ Windows Hello 

บน Windows 10 สามารถก าหนดให้ปลดล็อคหน้าจอด้วย
ใบหน้าเราได้เหมือนมือถือ โดยจะต้องใช้เว็บแคมที่รองรับ และ
เปิดคุณสมบัติ Facial Recognition เนื่องจากทาง Microsoft 
ไม่ได้เปิดคุณสมบัตินี้ไว้เป็นค่าพ้ืนฐาน 

 
 
 

 

 

 
บทบรรณาธิการ 

 

 สวสัดีท่านผูอ้่านทุกท่านครบั  พบกบั จดหมาย

ข่าวส านกัวิทยบริการฯ ฉบบัที่ 99 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ-์

มีนาคม 2560 ข่าวแรก ที่จะกล่าวถึง คือ ทิปสไ์อทแีนะน า 

เรื่องการปลดล็อคหนา้จอคอมพิวเตอร ์ดว้ยใบหนา้ ม่าน

ตา หรือลายน้ิวมือได ้ดว้ย Windows Hello, สรุปเรื่อง

ร ับแจง้ปัญหาระบบสารสนเทศ และกิจกรรมประชุม 

อบรม/สมัมนาของส านกัวทิยบริการฯ  

 



จดหมายขา่ว ประจ าเดือนกมุพนัธ์-มีนาคม 2560 ฉบบัที ่ 99 2 

 

 
บน Windows 10 วิธีตั้งค่าแบบรวดเร็วและง่ายที่สุด 

ก็คือพิมพ์ Windows Hello บนช่องค้นหา ตรง Start Menu 
จะพบตัวเลือกการตั้งค่า Set up Face Sing- in หรือพิมพ์ 
Face Sign-in ก็ได ้

 
 หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ Windows Hello เลื่อน
ลงมา จะเห็นตัวเลือก “Improve recognition” 

 
 จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา จากนั้นเลือก Face หรือ PIN 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือ activate การใช้งาน Facial Recognition 

 
 สิ่ งที่  Windows Hello ต้องการเพ่ือการปลดล็อค
หน้าจอด้วย Facial Recognition ก็คือกล้อง Webcam โดย
กล้องที่รองรับคือ Logitech รุ่น C920/C922 และ BRIO ที่
รองรับ  Windows Hello มี  IR sensors ส าหรับตรวจจับ
ใบหน้าในการใช้งานกับ Windows Hello โดยใช้งานร่วมกับ 
Facial Recognition บน Windows 10 จุดส าคัญก็คือการ
รองรับ Windows Hello 

 
 หากกล้องเว็บแคมของเรารองรับ ก็จะมีหน้าต่างเปิด
กล้องให้เห็นใบหน้าเรา เริ่มวิเคราะห์ใบหน้า ตอนนี้ให้นิ่งๆ ไว้ 
 
นี่คือวิธีการใช้ ใบหน้าปลดล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์บน 
Windows 10 แต่จ าเป็นจะต้องใช้กล้องที่รองรับ ซึ่งผู้เขียนมี
กล้อง Logitech C525 แต่พบว่าไม่สามารถใช้งานได้ แต่อย่าง
น้อย Windows Hello ก็ท า ให้ เราปลดล็อคหน้าจอด้ วย
ลายนิ้วมือ ใบหน้า ได้เหมือนกันมือถือแหล่ะน่า 
ขอบคุณแหล่งที่มา : https://tips.thaiware.com/528.html 
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สรปุเร่ืองรบัแจง้ปญัหา 

ระบบสารสนเทศ  

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ-์มนีาคม 60 
ด้านการขอรับ

บริการ 
จ านวน 
เรื่อง 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

ด้านคอมพิวเตอร ์ 8 8   
ด้านระบบ 
Internet 

4 4   

ด้านระบบ Server 0 0   
ด้านโทรศัพท์ 1 1   
อื่นๆ 6 6   
รวม 19 19   

 

 
  

กจิกรรมประชมุ/อบรม/สมัมนา  

ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

5-8 มีนาคม 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ และนายวัชรินทร์ 
วรินทักษะ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับ
สากล : ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศ
ไต้หวัน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยดิจิตอล และเพ่ือให้มีความสามารถที่เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี 
 
 

6-8 มีนาคม 2560 
 นางกานต์พิชชา มาเกิด ได้เข้าร่วมโครงพัฒนาบุคลากร
ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข  
และน าความรู้ไปแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานด้านครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน
และองค์กรต่อไป ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 
22-24 มีนาคม 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ และนายจิระศักดิ์ 
เรืองรังษี ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ และ
แผนกลยุทธ์ ณ สวนไทรโยก อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ และสามารถน าไป
ปรับใช้กับการการด าเนิน 
30-31 มีนาคม 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ ,นายวัชรินทร์ วรินทักษะ
, ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์,ว่าที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิกานต์, 
นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และนางสาวจุฬาพร ถนอมมิตร์  
ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เครือข่ายส านักวิทยบริการ 
มทร. ครั้งที่ 3 ณ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของ สวส. กลุ่ม มทร.
ทั้ง 9 แห่ง 
 

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 และนางสาววรรณี ชนประชา  


