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บทบรรณาธิการ 

 สวัสดีครับ ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีข่ำวมำ 
อัพเดทกนัเชน่เคย เริม่ดว้ยสั่งปิด/รีสต๊ำท เครือ่งคอม 
ผ่ำนเว็บหรือมือถือ ใครๆก็ท ำได้ด้วย Airytec 
Switch Off !!, แนะน ำหนังสือใหม่ประจ ำเดอืน 
พฤศจกิำยน, เคล็ดลับ(ในครัว) กำรขจัดครำบรอย 
เปือ้นบนเสือ้ผำ้ และกิจกรรมประชมุ/อบรม/สัมมนำ 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  

สั่งปิด/รีสต๊าท เครื่องคอมผ่านเว็บหรือมือถือ  
ใครๆก็ท าได้ด้วย Airytec Switch Off !! 

Airytec Switch Off !! โปรแกรม เล็กๆ 
ที่อยำกจะมำแนะน ำให้ทุกๆ ทำ่นไดล้องใช้

กันครับ เป็นโปรแกรมส ำหรับตั้งเวลำหรอื 
สัง่ปดิ/รบีูท (Shutdown / Restart) 
เครื่องคอม แต่ที่น่ำสนใจและพิเศษกว่ำ
โปรแกรมอื่นๆ คือ โปรแกรม Airytec 
Switch Off มีคุณสมบตั ิRemote สั่งงำน
ระยะไกลหรือนอกสถำนท่ีผ่ำนเว็บได้ 
กล่ำวคือ สำมำรถสั่งปิดเครื่องหรือรีสตำ๊ท
เครื่องผ่ำนเว็บได้ อีกทั้งยังประยกุต์ไปใช้
สั่งงำนผ่ำนโทรศัพท์มือถือโดยกำรเข้ำ
หน้ำเว็บได้อีกด้วย เหมำะส ำหรับคนที่
ชอบเปิดคอมทิ้งโหลดบิท หรือท ำงำน
ค้ำงไว้แล้วออกไปนอกสถำนท่ี กส็ำมำรถ
สั่งปิดผ่ำนโทรศัพท์มือถือได้ช่วยประหยดั
พลังงำนอีกด้วยครับ !!  

คุณสมบัติที่น่าสนใจ 
 ติดต้ัง, ใช้งานง่าย 
 ต้ังเวลาล่วงหน้าให้โปรแกรมท างานได้ 
 ต้ังเวลาล่วงหน้าให้

โปรแกรมท างานได้ 
 สั่งงานผ่านหน้าเว็บได้!! 
 รองรับระบบปฏิบัติการ

ต้ังแต่ Windows 2000, 
Windows XP ไปจนถึง 
Windows 7  

 
 

กำรสั่งงำนผ่ำนหนำ้เว็บ สำมำรถท ำได้
ง่ำยๆ โดยกำรตั้งค่ำ port ที่ต้องกำร
เข้ำถึงหน้ำเว็บ แต่ถ้ำใช้งำนจริงๆ ผ่ำน
หน้ำเว็บท่ีจะสัง่กำรจำกภำยนอกระยะไกล 
เวลำเข้ำถึง url ที่สั่งกำร ให้เข้ำผ่ำน IP 
จริงของเครื่องเรำ  เช่น ในตัวอย่ำงผมตั้ง
ค่ำ port เป็น 666 เครื่องเรำไอพี 
202.112.111.42 ก็ ให้เข้ำผ่ำน 

 http://202.112.111.42:666 ถ้ำไม่เป็น IP จริง ก็ไมส่ำมำรถเชื่อมต่อ
จำกท่ัวโลกได้ (ไดเ้ฉพำะในวงแลนนั้น) 

 
ที่มา: group.wunjun.com/zoneitzeed/topic/3105-28  

URL ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://arit.rmutr.ac.th/ 



เพจ 2 

แนะน ำหนังสือใหม ่ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
 

ช่ือหนงัสือ :  Physical properties of 
Interior lighting for designers  
ผูแ้ต่ง  :  Gordon, Gary  
ISBN  :  9780470114223  
เลขเรียกหนงัสือ  :   
TK4175 G562I 2015  

 

ช่ือหนงัสือ :   
Microwave engineering 
ผูแ้ต่ง  :  David M. Pozar.  
ISBN  :  9780470631553 
เลขเรียกหนงัสือ  :  
 TK7876 P576M 2012 

 

ช่ือหนงัสือ :  Site analysis :  
informing context-sensitive and 
sustainable site planning and design 
ผูแ้ต่ง  :  James A. LaGro. 
ISBN  :  9781118123676 
เลขเรียกหนงัสือ  :   
NA2540 L236S 2013  

 

ช่ือหนงัสือ :  Transport, mobility, 
and the production of urban space  
ผูแ้ต่ง  :  Julie Cidell and David 
Prytherch.  
ISBN  :  9781138891340  
เลขเรียกหนงัสือ  :  
HE305 T625 2015  

 

 ช่ือหนงัสือ :  Green interior design  
ผูแ้ต่ง  :  Lori Dennis 
ISBN  :  9781581157451  
เลขเรียกหนงัสือ  :   
NK2113 D355G 2010  

 

ช่ือหนงัสือ :  Hand drafting for 
interior design 
ผูแ้ต่ง  :  Diana Bennett  
Wirtz Kingsley. 
ISBN  :  9781609019976 
เลขเรียกหนงัสือ  :  
 NA2708 K453H 2014  

 

ช่ือหนงัสือ : A history of interior 
design 
ผูแ้ต่ง  :  John Pile, Judith Gura. 
ISBN  :  9781780672915 
เลขเรียกหนงัสือ  :   
NK1710 P443A 2013  

 

ช่ือหนงัสือ :  Mechanical and 
electrical equipment for buildings. 
ผูแ้ต่ง  :  Walter T. Grondzik 
ISBN  :  9781118615904  
เลขเรียกหนงัสือ  :   
TH6010 G655M 2015  

 

ช่ือหนงัสือ :  Landscape  
Architecture An introduction 
ผูแ้ต่ง  :  Robert Holden, Jamie 
Liversedge. 
ISBN  :  9781780672700 
เลขเรียกหนงัสือ  :   
SB472 H542L 2014  

 

 ช่ือหนงัสือ :  Optical fiber  
communications 
ผูแ้ต่ง  :  Gerd Keiser. 
ISBN  :  9789814575690 
เลขเรียกหนงัสือ  :   
TK5103.59 K346O 2015  

เคล็ดลับ(ในครัว) 

เคลด็ลบัน่ารู้ในการขจัดคราบรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า  

 

 

 

 

 รอยเป้ือนสนิมเหลก็ ใชเ้กลือและบีบมะนำว 
ลงบนรอยเป้ือน แลว้น ำไปซกัดว้ยวธีิธรรมดำ 
ตำกแดดจดัๆ. 

 รอยเป้ือนยำงมะตอย และกำว ใชน้ ้ ำมนัไฟแช็ค 
ลำ้งรอยเป้ือน แลว้จึงน ำไปซกั. 

 รอยเป้ือนน ้ ำหมึก ขยี้มะเขือเทศลงบนรอยเป้ือน 

ท้ิงไวค้ร่ึงชัว่โมง และน ำไปซกัดว้ยวธีิธรรมดำอีกคร้ัง.  

 รอยเป้ือนหมึกลูกล่ืน ใชน้ ้ ำมนัใส่ผมหยอดลงไปท่ี 
รอยเป้ือน และน ำไปซกัดว้ยผงซกัฟอกอีกคร้ัง  

 รอยเป้ือนครำบเลือด ใชแ้ป้งมนักบัน ้ ำเยน็ผสมกนัใหข้น้ 
ขนำดแป้งเปียก ทำกระดำษพอกไวบ้นรอยเลือดท่ีเป้ือน 
ท้ิงไว ้2-3 ชัว่โมง แลว้ซกัน ้ ำ รอยเลือดนั้นจะหำยไป 

 รอยเป้ือนครำบลิปสติกบนเส้ือ ก็รีบหำน ้ ำมนัยคูำลิปตสั 
หรือกลีเซอรีน เช็ดบริเวณท่ีเป้ือนโดยเร็ว... 

 รอยครำบไขมนัท่ีติดเส้ือผำ้ โรยแป้งฝุ่ นตรงรอยเป้ือน 
แลว้เอำกระดำษทิชชู่วำงทบัจำกนั้น จึงใชเ้ตำรีดร้อนรีด 
ทบั ไวส้กัครู่ จึงน ำไปซกัดว้ยวธีิธรรมดำ 

ขอบคุณท่ีมำ : http://www.the-than.com/KP.html 

 



เพจ 3 

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนำ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ พ.ย-ธ.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 

        ส ำนักวิทยบริกำรฯ ไดจ้ัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรพัฒนำเว็บไซต์ด้วยเทคนคิ SEO” เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำรพฒันำเว็บไซต์ และทรำบถึงกำรใช้ SEO ภำยใน 
เวบ็ไซต์ของหน่วยงำนตนเอง ณ ห้องประชุม RMUTR IT ACADEMY 
ช้ัน 2 อำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

     บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ ไดเ้ข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม 
และพัฒนำทักษะวิชำกำรดำ้นภำษำไทย เพื่อให้บุคลกำรมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำไทยท่ีถูกต้องและเหมำะสมมำกยิ่งข้ึน 
ณ ห้อง A508 อำคำรสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 

     บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจดัท ำแผนยกระดับ 
คุณภำพกำรศึกษำ”เพื่อให้กำรจดักำรศึกษำของมหำวิทยำลยัเป็น
ไปตำมกระบวนกำรคุณภำพ  ณ ห้อง A 508 อำคำรสิรินธร 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศำลำยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 

     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เปน็เจำ้ภำพจัดกำร 
ประชุมสัมมนำเครอืขำ่ยส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล 9 แหง่ ครัง้ที่ 1 เพื่อเป็นกำรหำ 
แนวทำงกำรพัฒนำและแลกเปลีย่นควำมรู้ควำมคิดเห็นเพื่อก้ำว 
ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัดิจิทัล(Digital Economy)และเป็นกำร 
สร้ำงเครือข่ำยของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นไปในทิศทำง 
เดียวกัน เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นมหำวทิยำลัยดจิิตัลในอนำคต โดยมี 
ผศ.ศวิะ วสุนธรำภิวัฒก์ อธกิำรบด ี เปน็ประธำนเปิดงำน ณ ศูนย์ 
ปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว รำชมงคลชมคลื่นหัวหิน 
มทร.รตันโกสินทร์ วิทยำเขตวังไกลกังวล  

พลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

     น ำโดย ผู้อ ำนวยกำร, รองผู้อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขำ้รว่มประชุมส ำนัก ครั้งท่ี 
10 /2558 ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2558 ณ ช้ัน 2 อำคำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 



วันที่ 3  ธันวาคม  2558 

 ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และเจำ้หน้ำท่ีส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล และกลำ่วถวำย 
รำชสดดุีเฉลมิพระเกยีรต ิ ถวำยควำมจงรักภักด ี ไดร้่วมวำงพำนพุ่ม 
ถวำยเป็นเครื่องรำชสักกำระเนื่องในโอกำสที ่ พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยูห่ัว ทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 88 พรรษำ ในวนัที ่ 
5 ธันวำคม 2558 ภำยใตโ้ครงกำรเฉลิมพระเกียรติสถำบัน 
พระมหำกษตัริย์ ( เทิดไท้ 88 พรรษำ องค์รำชัน) ณ ห้องประชุม 
คชำธำร มทร.รตันโกสินทร์ พื้นที่ศำลำยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 

     บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจดัท ำแผนยกระดับ 
คุณภำพกำรศึกษำ”เพื่อให้กำรจดักำรศึกษำของมหำวิทยำลยัเป็น
ไปตำมกระบวนกำรคุณภำพ  ณ ห้อง A 508 อำคำรสิรินธร 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศำลำยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 

       น ำโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ,รองผู้อ ำนวยกำร 
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำท่ี เข้ำสวัสดีปีใหม่ 2559 ท่ำน ผศ.ศิวะ 
วสุนธรำภิวัฒก์ อธิกำรบดมีหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล 
รัตนโกสินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 

       ส ำนักวิทยบรกิำรฯ ไดจ้ดัโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำร 
พัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรและจัดกำรเครือข่ำย" เพื่อให้ผูเ้ข้ำ 
รับกำรอบรมได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน eduroam 
และผูเ้ข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประชำสมัพันธ์ใน
หน่วยงำนได้ ณ ห้องประชุม RMUTR  IT ACADEMY ช้ัน ๒ 
อำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

arit.rmutr.ac.th 

เจ้าของ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ท่ีปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสนุธราภิวฒัก์ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์,  
ผศ.ดร.เจนศักด์ิ เอกบรูณะวฒัน,์ นายวชัรนิทร ์วริน
ทักษะ, ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปยิทัศน์ และนายบัณฑิต 
สอนมาก 
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เจนศักด์ิ เอกบูรณะวัฒน์  
กองบรรณาธิการ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ 
ออกแบบ : นางสาวกานต์พิชชา  บญุเหลอื 
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และ 
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ 


