
ส ำนักวิทยบริกำรแล ะ เทค โน โลยีสำรสน เทศ  

ฉบับที่  9 4  

วันที่  1  –31 กรกฎาคม 2559  

จดหมำยข่ ำว ปร ะจ ำ เดือนกรกฎำคม 2559  

 ขอเรียนเชิญเจา้หนา้ท่ีและนักศึกษา เขา้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สถาบนัพระมหากษัตริยไ์ทย ในพระบรมวงศานุวงศใ์นรชักาลท่ี 9 เน้ือหาประกอบไป

ดว้ยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ

วลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมารี  และพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชา  

ทินัดดามาตุ ได ้ณ ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บทบรรณาธิการ 

     สวสัดทีา่นผูอ้า่นทุกทา่นครบั  

พบกบัจดหมายข่าวส านกัวทิยบรกิาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัที ่ 94 

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559 ขา่วแรก 

ทีจ่ะกล่าวถึง คอื การจดักิจกรรม 

ตามวนัส าคญั, ทปิสไ์อทแีนะน า,  

แนะน าหนงัสอืใหม่, รายงานผลผูเ้ขา้ 

ใชง้านเวบ็ไซต,์ สรุปเรือ่งรบัแจง้ปัญหา 

ระบบสารสนเทศ และกจิกรรมประชุม 

อบรม/สมัมนาของส านกัวทิยบรกิารฯ 

http : / /newslet te r. rmut r .ac. th/  

กิจกรรมตามวันส าคญั  

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559 

         หลายคนอาจจะเคยเจอกบัปัญหาคอมบทูเคร่ืองชา้ เปิดเคร่ืองทีไรก็ตอ้งมานัง่รอ 

กวา่ไอคอนบนหนา้จอจะขึ้ น กวา่เคร่ืองจะพรอ้มใชง้าน บางทีก็ไมรู่ว้า่เคร่ืองเรามนั

ก าลงัโหลดอะไรอยูก่นัแน่? ซ่ึงสาเหตุหน่ึงเป็นเพราะวา่เหล่า โปรแกรม Startup  

น่ีแหละ (โปรแกรมทั้งหลายท่ีเปิด Autorun หรือ ท างานเองโดยอตัโนมติัทุกครั้งท่ี

เปิดเคร่ือง ตวัอยา่งเช่น โปรแกรม Skype, Dropbox, และอ่ืนๆ) ท่ีท าใหเ้คร่ืองเรา

ตอ้งมารนัโปรแกรมเหล่าน้ีใหเ้รียบรอ้ยก่อน จึงท าใหค้วามพรอ้มในการใชง้านของ

เคร่ืองมนัชา้ลงนัน่เอง  

 (ต่อ) 

ทปิส์ไอทแีนะน ำ 
วิธงีา่ยๆ ส าหรบัปดิ Autorun 

—————ของเหลา่————— 

โปรแกรม Startup ทีท่ าใหเ้ปดิเครือ่งชา้ 

เจ้าของ : ส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
ที่ปรึกษา : ผศ.ศวิะ วสุนธรา
ภิวัฒก์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์,  
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์,  
นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,                
ผศ.สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์  
และนายบัณฑิต  สอนมาก 
บทบรรณาธิการ :  
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์  
กองบรรณาธิการ :  
นางกานต์พิชชา มาเกิด 
ออกแบบ :  
นางกานต์พิชชา มาเกิด 
พิสูจน์อักษร :  
นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์  
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ 



เพจ 2 ฉบับที่  94  

  

 

 

 

 

 

       วิธง่ีาย  ๆส  าหรบัการปิดเหล่าโปรแกรม Startup  

ท่ีเราไมต่อ้งการใหเ้ปิดใชง้านเองอตัโนมติัทุกครั้งท่ีเปิดเคร่ือง 

เพ่ือลดการใชท้รพัยากรของเคร่ือง ท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์

บทูเคร่ืองไดเ้ร็วและพรอ้มใชง้านไดไ้วยิ่งข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงหวงั

วา่จะเป็นประโยชน์ส าหรบัเพ่ือนๆ ท่ียงัไมท่ราบ หรือเคยทราบ 

แต่ลืมวิธีท ากนัไปแลว้ ก็มาลองท าตามกนัไดค้่ะ  

        เร่ิมตน้เราจะตอ้งเปิดฟังกช์ัน่ของ Startup ขึ้ นมาก่อน 

ซ่ึงแต่ละระบบ ปฏิบติัการจะมีวิธีเปิดท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

 ส าหรบัเคร่ืองท่ีมีระบบปฏิบติัการ Windows XP, Vista 

และ 7 

- ใหเ้ปิดหนา้ต่าง Run ขึ้ นมา (สามารถกดปุ่มคียล์ดั  

Windows + R หรือไปท่ีเมนู Start > Run ก็ได)้ 

 

 

- เมือ่เปิดหนา้ต่างรนัขึ้ นมาแลว้ ใหพิ้มพค์ าวา่  msconfig.exe  

ลงไป แลว้กดปุ่ม OK  

 

 

 

 

 

 ส าหรบัเคร่ืองท่ีมีระบบปฏิบติัการตั้งแต่ Windows 8 

ขึ้ นไป 

- สามารถเขา้ไปในส่วนของฟังกช์ัน่ Startup ไดง้่ายขึ้ น 

ดว้ยการคลิกขวาท่ี Taskbar แลว้กด Task Manager ไดเ้ลย 

 

 

 

 

 

- เมื่อเปิดหนา้ต่าง System Configuration ขึ้ นมา ใหไ้ปท่ี

เมนู Startup แลว้กด Open Task Manager 

 

 

 

 

 

 

 

- ในหนา้ต่างน้ี ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ไมต่อ้งการใหโ้ปรแกรม 

Skype เปิดใชง้านอตัโนมติัทุกครั้งท่ีเปิดเคร่ืองก็กดท่ีปุ่ม  

Disable เพียงเท่าน้ีก็เรียบรอ้ยแลว้ ง่ายมากๆ เลยทีเดียว 

เพียงเท่าน้ีเมื่อเปิดเคร่ืองครั้งหนา้ โปรแกรม Startup พวก

น้ีก็จะไมม่ารบกวนการท างานของเคร่ืองเราอีกต่อไป  

       

 

 

 

 

 

 

   อีกวิธีหน่ึง คือการเขา้ไปปิดท่ีตัวโปรแกรมน้ันๆ 

โดยตรงเลยก็ไดเ้ช่นกนั ยกตวัอยา่ง เช่น โปรแกรม Skype  

ใหท้ าการล็อคอินเขา้ไปในตวัโปรแกรมก่อน แลว้ไปท่ี  

Tools > Options..  

 

 

 

 

         แลว้เขา้ไปท่ีเมนู General Settings > แลว้เอาเมาส์

คลิกถกูออก ในหวัขอ้ Start Skype When I start Windows  

แลว้กดปุ่ม Save ก็เป็นอนัเรียบรอ้ยจา้ 

 

 

 

 

  
 

ขอบคณุแหล่งขอ้มูลจาก : http://tips.thaiware.com/390.html  



จดหมายข่าว ประจ า เดือนกรกฎาคม 2559  เพจ 3 

แน ะน ำหนั งสื อ ใหม่  ปร ะจ ำ เ ดื อนกรกฎำคม 2559  

ชือ่เรือ่ง 
Pen drawing 

ชือ่เรือ่ง 
ต ำนำนชีวติของชำ่งวำดรปู ผูใ้ช้
โลกเปน็เวท ี"ถวลัย ์ดชัน"ี  

ชือ่เรือ่ง 
กลยทุธ์กำรจัดกำรงำนบญัชี

ไมใ่หบ้กพรอ่งตอ่กำรสอบบญัช ี 

ชือ่เรือ่ง 
กำรบริหำรธุรกจิขนำดยอ่ม  

ชือ่เรือ่ง 
นิเวศวทิยำปำ่ไมป้ระยุกต์ 

ชือ่เรือ่ง 
สมทุรกรณ ี

ชือ่เรือ่ง 
ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 

ชือ่เรือ่ง 
พลงังำนนวิเคลียร์เพือ่มนษุยชำติ 

(Nuclear energy for  
mankind )  

ชือ่เรือ่ง 
กำรพดูและกำรเขียนในงำน

สง่เสรมิ 

ชือ่เรือ่ง 
ชวีวทิยำ : ปฏบิัตกิำร 

ชือ่เรือ่ง 
ชวีวทิยำ : เขียนเกง่  

รวยกอ่น 2  

ชือ่เรือ่ง 
ขำ้วกลอ้งงอกเพือ่สขุภำพ 



รายงานผลผูเ้ขา้ใชง้านเว็บไซตม์หาวทิยาลยั 

ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2559 

มีจ ำนวน  15,032  ผู้เข้ำใช้งำน 

 

 สรปุเรือ่งรับแจง้ปญัหาระบบสารสนเทศ 

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559 

กจิกรรมประชมุ/อบรม/สมัมนา  
ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

4  กรกฎาคม  2559 
 ผศ.ดร.เจนศักด์ิ เอกบรูณะวฒัน ์ได้เข้าร่วมประชุม 
ผู้บริหารวชิาการ ครัง้ที ่ 4/2559 เพือ่ให้ผู้บริหารวิชาการ 
ไดร้บัทราบนโยบายต่างๆ ของมหาวทิยาลยั  เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 
5  กรกฎาคม  2559 
 ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ ไดเ้ข้ารว่มประชุม 
หัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2559  เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 
14  กรกฎาคม  2559 
 ผศ.ดร.เจนศักด์ิ  เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการ
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเ้ข้าร่วมประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
 
21 กรกฎาคม  2559 
 ผศ.ดร.เจนศักด์ิ  เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาร่างค าเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 
-16.00 น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส ำนักงำน
อธิการบดี 
 
27 กรกฎาคม  2559 
 นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ และนางสาวอาทิตยา 
คงรอด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดเก็บข้อมูลเพือ่ใช้ประกอบการรายงานผลตามค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการ (ก.พ.ร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
 

สรุปเรื่องรับแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ ประจ าเดือนกรกฎาคม2559 

ด้านการขอรับ 
บริการ 

จ านวน 
(เรื่อง) 

ด าเนินการเสร็จ
ส้ินแล้ว(เรื่อง) 

ก าลังด าเนินการ
(เรื่อง) 

หมายเหต ุ

ด้านคอมพิวเตอร์ 8 8 0   

ด้านระบบ Internet 2 2 0   

ด้านระบบ Server 0 0 0   

ด้านโทรศัพท ์ 2 2 0   

อ่ืนๆ 8 8 0   

รวม 20 20 0   
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