
บทบรรณาธิการ 

 สวสัดีทา่นผูอ้า่นทกุทา่นครบั  พบกบั 

จดหมายข่าวส านกัวทิยบรกิารฯ ฉบบัที ่95 ประจ า 

เดอืนสงิหาคม 2559 ขา่วแรก ที่จะกล่าวถึง คือ 

การจดักิจกรรมตามวนัส าคญั, ทปิสไ์อทแีนะน า, 

แนะน าหนงัสอืใหม,่ รายงานผลผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต,์ 

สรุปเรือ่งรบัแจง้ปัญหาระบบสารสนเทศ, แนะน า 

วธิีการสมคัรเขา้ใชง้าน Internet ความเร็วสูง, 

ขัน้ตอนการสมคัร e-mail และ กิจกรรมประชุม 

อบรม/สมัมนาของส านกัวทิยบริการฯ 

กจิกรรมตามวนัส าคญั  
ประจ าเดอืนสงิหาคม 2559 

วันแมแ่หง่ชาต ิ

 ขอเรียนเชิญ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและนักศึกษา เขา้ชมนิทรรศการ 

วนัแมแ่ห่งชาติ 2559 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เน่ืองจากสมเด็จพระบรม 

ราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ทางส านักวทิยบริการฯ 

ไดจ้ัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติขึ้ น 

วันที ่1 –31 สงิหาคม 2559 

ฉบับที ่95 จดหมายขา่ว 
ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทปิสไ์อทแีนะน ำ 
แกป้ญัหาเครือ่ง พซี ีมองไมเ่หน็อปุกรณเ์ชือ่มตอ่  

ดว้ย 4 ขัน้ตอนเทา่นัน้!! 

 ด้วยปัญหาที่น่าปวดหัวที่เกิดจากการเชื่อมต่อ USB ที่หลายครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
มองไม่เห็นไดร์เวอร์ของอุปกรณ์ที่เพื่อนๆ ได้ท าการเชื่อมต่อ หรือ ปัญหาที่ไดร์เวอร์ส าคัญๆ 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์หายไปจากเครื่องอย่างไร้สาเหตุ จนท าให้คนรอบข้างมีค าถามมาถาม 
เสมอว่า ถ้าหากพบกับปัญหาเหล่านี้ จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร และท าไมถึงเกิดขึ้น?  

 ในบางครั้งที่เครื่องคอมพวิเตอร์มองไม่เหน็ไดรเ์วอร ์USB หรอืไดรเ์วอร์ของอปุกรณอ์ื่นๆ 
หายน้ันเกิดได้ในหลายสาเหตุไม่ว่ าจะเป็นจากไวรัส หรือ เผลอลบไดร์เวอร์ตัวส าคัญทิง้ไป  
เพราะฉะนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆ มีโปรแกรมในการค้นหาไดร์เวอร์ เพิ่มเข้าไปด้วย 
เพื่อที่ตัวโปรแกรมจะได้ช่วยในเรือ่งการค้นหาไดร์เวอร์ที่ขาดหายไปในระบบและสามารถท าการ
ดาวน์โหลดมาใส่ได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก >>Thaiware Software<<  

 เมื่อเข้าใจแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไร คราวนี้ก็มาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน 
เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นไดร์เวอร์ ซ่ึงวิธีการก็มีเพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้น 
ถ้าอยากทราบว่าท าอย่างไร ให้พิจารณาขั้นตอนดังนี้  
 

(ต่อ) 

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  



4 ขัน้ตอน 
แกป้ัญหาเครื่องคอมพวิเตอรม์องไมเ่หน็ไดรเ์วอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขัน้ที ่ 1 ตอ้งขอชีแ้จงกอ่นวา่ในขัน้ตอนการแกไ้ขปญัหาทีก่ าลงัแนะน า 
อยูข่ณะนี ้คอื การเขา้ไปในระบบทีมี่ชื่อว่า Device Manager ซ่ึงวิธีการเข้าไป 
ในระบบนั้นมีด้วยกัน 4 วิธียอดนิยม นั่นคือ 
 วิธีที่ 1 คลิกขวาไปที่ "My Computer" จากนั้นเลือกเมนู 
"Properties" จากนั้นเลือกเมนู "Device Manager" 
 วธิีที ่2 คลิกที่ "Start"  จากนั้นเลือกเมนู "Setting" ขั้นต่อไป 
เลือก "Connected Devices" แล้วสังเกตด้านล่างจะพบกับ "Device 
Manager" ให้คลิกเข้าไปได้เลย 
 วธิีที ่3 คลิกที่ "Start" แล้วค้นหาค าว่า "Device Manager" 
เมื่อค้นหาเรียบร้อยทาง Windows จะท าการค้นหาแล้วขึ้นให้ทันที  
 วธิีที ่4 กดปุ่ม "Windows" บนคีย์บอร์ดค้าง จากนั้นกดปุ่ม "X" 
เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบ Windows จะขึ้นเมนูที่ส าคัญมาให้ 
โดยในกรณีนี้ให้เราเลือก "Device Manager" หรือ คลิกขวาที่ปุ่ม 
"Start" เท่านั้น 
 วธิีที่ 5 คลิก "Start" จากนั้นคลิกที่เมนู "Run" แล้วพิมพ์ค าว่า 
"devmgmt.msc" ลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขัน้ที ่ 2  โดยใน Device Manager นีจ้ะมีไดรเ์วอรท์ีต่ดิมากบัเครือ่ง 
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ไดร์เวอร์ USB, ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ 
และอื่นๆ อีกมากมาย ซ่ึงถ้าหากว่ามีไดร์เวอร์ตัวไหนหายไป หรือถูกปิด 
จะขึ้นเป็น "เครื่องหมายตกใจ" เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบ  

 
 
 
 
 
 

 ขัน้ที ่ 3 หากมี "เครือ่งหมายตกใจ" กอ็าจจะเป็นไปได้ว่าไดร์เวอร์ 
ตัวนั้นอาจจะไม่มีหรอืถกูปดิไว ้ ใหท้ าการคลิกขวาทีต่วัไดรเ์วอรน์ัน้ ซ่ึงถา้หากวา่ 
ไดร์เวอร์ถูกปิดการใช้งานก็ให้ คลิกที่ "Enable" เพื่อท าการ เปิดทันที 
แต่ถ้าหากว่าไดร์เวอร์หาย ให้คลิกที่เมนู "Update Driver Software" 
เพื่อท าการค้นหาไดร์เวอร์นั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 ขัน้ที ่ 4 ในขั้นตอนนี้เม่ือเพื่อนๆ คลิกไปที่ เมนู "Update 
Driver Software" แล้ว ระบบจะขึ้นเมนูให้ เลือก 2 เมนู นั่นคือ 
"ค้นหาอัตโนมัติผ่านทางอินเทอร์เน็ต" หรือ "ค้นหาบนเครื่องพิวเตอร์" 

 ขัน้ที ่ 4.1 วิธีการใช้งาน "Search automatically for 
update driver software" เมื่อต้องการติดตั้งไดร์เวอร์ที่หายไป 
 การติดตั้งไดร์เวอร์ที่หายไปด้วยวิธีนี้ นับว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด 
เนื่องจากเพื่อนๆ เพียงแค่คลิกเข้าไปที่  "Search automatically for 
update driver software" จากนั้นก็รอระบบท าการค้นหาไดร์เวอร์ 
เท่านั้น เพียงแต่ข้อเสียของวิธีนี้คือ อาจจะต้องรอนานกว่าวิธีอื่นเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขัน้ที ่ 4.2 วิธีการใช้งาน "Browse my computer for 
driver software" เมื่อต้องการติดตั้งไดร์เวอร์ที่หายไป  

(ต่อ) 
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1. คลิกไปที่ "Update Driver Software" 
2. จากนั้นให้เลือก "Browse my computer for driver software" 
3. เลือกที่อยู่โฟลเดอร์ของไดร์เวอรท์ีต่อ้งการตดิตัง้ เม่ือเลือกแล้วให้กด Next 
4. จากนั้นมีข้อความแสดงขึ้นมาเพือ่ ถามอีกทีว่าต้องการจะตั้งหรอืไม่ ใหก้ด 
"install" 
5. รอติดตั้งสักครู่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 
วิธีติดตั้งไดร์เวอร์ด้วยตนเอง  
 ในส่วนวิธีเพิ่มเติมนี้ มีเพื่อรองรับในกรณเีลวรา้ยอยา่งการที่ระบบ 
Windows บนเครือ่งคอมพิวเตอร์หาไดร์เวอร์ที่ต้องการไม่พบ ก็มีวิธีการลง 
ไดรเ์วอร ์ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ นั่นคือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
1. พิมพ์ชื่อไดร์เวอร์ที่ต้องการลงบน Google (ตัวอย่างการพิมพ์เพื่อค้นหา 
Brother DCP - 1610W driver) 
2. จากนัน้ Google จะขึ้นเวบ็ไซตท์ีมี่ไดร์เวอร์ขึ้นมา โดยเราสามารถคลิกเข้าไป 
เพื่อโหลดได้เลย (เว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาใหด้าวนโ์หลดจะเปน็เว็บไซต์  
ของผู้พัฒนานั้นๆ เอง) 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : http://tips.thaiware.com/438.html 

แนะน ำหนงัสอืใหม ่ประจ ำเดอืนสิงหำคม 2559 

ชื่อเรื่อง 
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  

ชื่อเรื่อง 
สื่อสารมวลชนเพื่องาน 

ก่อสร้าง  

ชื่อเรื่อง 
มรดกอารยธรรมโลก  

ชื่อเรื่อง 
มรดกอารยธรรมโลก  

ชื่อเรื่อง 
หลักสถิติ 1  

ชื่อเรื่อง 
หลักชีววิทยา  

ชื่อเรื่อง 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

และสารสนเทศ 

ชื่อเรื่อง 
ภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร 

3 



รายงานผล 
ผู้เข้าใช้งานเวบ็ไซตม์หาวทิยาลัย 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2559 
มีจ านวน  18,792 ผู้เขา้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
สรปุเรือ่งรบัแจ้งปญัหาระบบสารสนเทศ 

ประจ าเดือนสงิหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แนะน าวิธีการสมคัรเขา้ใชง้าน 
Internet ความเรว็สงู 

 ส าหรับนกัศกึษาใหมท่กุท่าน หากตอ้งการเข้าใช้บริการ 
อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลยั นักศึกษาต้องท าการ Login ก่อน 
การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกครั้ง โดยนักศึกษาต้องท าการ 
ยืนยันตัวตน (Authentication) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้า URL : http://portal.rmutr.ac.th 

2. คลิก Reset Pass ตามรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือก Student แลว้กรอกรหัสบัตรประชาชน คลิก ตกลง 

4. กรอกข้อมลูและตรวจสอบประวตัสิว่นตวัให้ถูกต้อง จากนั้น 
คลิก ตกลง 

 (ต่อ) 

สรุปเรื่องรับแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ ประจ าเดือนสิงหาคม2559 

ด้านการขอรบับริการ 
จ านวน
(เรื่อง) 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว(เรื่อง) 

ก าลังด าเนิน
การ(เรื่อง) 

หมายเหต ุ

ด้านคอมพิวเตอร ์ 4 4 0   

ด้านระบบ Internet 3 3 0   

ด้านระบบ Server 0 0 0   

ด้านโทรศัพท์ 6 6 0   

อื่นๆ 3 3 0   

รวม 16 16 0   

25%

19%

37%

19%

                                                             

               

         Internet

         Server
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5. ระบบแสดงชือ่ผูใ้ชง้าน (User) และ e - mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กรณีประวัติไม่ถูกต้องให้ท าการ คลิก แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ให้นักศึกษาท าการก าหนดรหสัจ านวน 6 หลักข้ึนไป คลิก 
ตกลง นกัศกึษาสามารถเขา้ใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย 
ได้ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร e-mail 
1. เข้า URL:https://login.microsoftonline.com 

2. ใส่ User e-mail และ password คลิก ตกลง 

 

 

 

 

3. ระบบจะโชว์ชื่อผู้ใช้และเครื่องมือให้เลือกใช้งาน 

4. คลิกเลือก e-mail จะได้หน้า e-mail พร้อมใช้งาน 

กจิกรรมประชมุ/อบรม/สมัมนา  
ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

2 สงิหาคม 2559 
     นายจิระศกัดิ ์ เรอืงรงัษ ี และนางสาววราลกัษณ ์ชวิปรชีา 
เข้าร่วมประชมุชีแ้จง “การจดัท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
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2 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ และนางสาวเขมณัฏฐ 
สมบุญ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล เรื่อง การเตรียม 
ความพร้อมในการปรบัเปลีย่นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 
ณ ห้องคชาธาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30 น. 

3 - 5 สงิหาคม 2559 
      นายวชัรนิทร ์วรินทักษะ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฎบิตักิาร เรือ่ง Advanced Routing BGP ณ มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนใหบ้คุลากรผู้ดูแลระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศ เพือ่พฒันาการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่ติดตั้ง 
ก าหนดคา่การเชือ่มตอ่เครอืข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถปฏิบตัิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลท่ีสามารถใชง้านได้จริง และมคีวามรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับการน า BGP มาใช้งานระบบเครือข่าย 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหนว่ยงานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

8 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อ 
ติดตามการด าเนนิการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
คเชนทร์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

9 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์เอกบรูณะวัฒน์ เข้ารว่มชีแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ย ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2560 ตอ่คณะอนุกรรมาธกิาร 
ครภัุณฑ ์ทีด่นิ สิ่งก่อสร้าง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 
เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร 
รัฐสภา 2 

10-11 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวฒัน ์ เข้ารว่มงานนวัตกรรม 
อาคาร 2559 (Building Innovation 2016 : inno 2016) 
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ.เมือง จ.นครปฐม  

15 สงิหาคม 2559 
      นางสาววราลกัษณ ์  ชวิปรีชา และนางสาวภัทรานิษฐ์  
ไกรระเบยีบ เข้าร่วมอบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC) บนอุปกรณ์มือถือ” ณ ห้อง LIB 108 ชั้น 1 
ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

19 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ เข้าร่วมประชมุเตรยีม 
จดังาน มุทิตาจติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี 

22 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ เข้ารว่มประชุมเตรียม 
ความพรอ้มจดังานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพิธีบวงสรวง
อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
ข้ึนประดิษฐานยังพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์ เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

22-24 สงิหาคม 2559 
      นางสาวเขมณฏัฐ สมบญุ และนายจิระศักดิ์  เรืองรังษี 
เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูข้องบคุลากร
สายสนบัสนนุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และการจัดท าผลงาน 
เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหนง่ที่สูงข้ึน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้ทีม่คีณุสมบตัใินการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบตังิาน และผลงานวิจัยได้รับทราบถงึหลกัเกณฑว์ิธีการ 
จัดท าคู่มือ การปฏิบัติงานและผลงานวิจัยที่ครบถว้นถกูตอ้ง 
สมบรูณ ์เพือ่เสนอขอก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน 

 23 สงิหาคม 2559 
      ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ า 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที ่ 2/2559 
โดยมีท่าน ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการ 
ส านกัวทิยบรกิารฯ เปน็ประธานในการประชมุ พร้อมด้วยผูท้รง 
คณุวฒุจิากภายนอก และคณะกรรมการประจ าส านกัวทิยบรกิารฯ 
ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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24 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์, นางสาวเขมณัฏฐ 
สมบุญ, นายจิระศักดิ์ เรืองรังษี, นายฤทธิชัย จันทร์ทอง, 
นางสาวสรุางคร์ตัน ์ ประทมุเมศร,์ นางสาววราลกัษณ ์ ชวิปรชีา, 
นางกานต์พิชชา มาเกิด และนางสาววงศ์ผกา  ประภาวงศ์ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและปรับปรุงผลการ
จัดอันดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
โดย Webometrics ครัง้ที ่1/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 
ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 
ศาลายา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-26 สงิหาคม 2559 
      นายวชัรนิทร ์วรนิทกัษะ ไดเ้ข้าร่วมอบรมเรื่อง Campus 
Network Design and Operations ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
อดุรธาน ีจงัหวดัอุดรธานี เพื่อสนบัสนนุใหผู้ด้แูลระบบเครือข่าย 
ของแต่ละสถาบนัการศกึษาทีเ่ปน็สมาชกิของ UniNet มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการออกแบบเครือข่ายในเนื้อหา และ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหนว่ยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการออกแบบระบบเครือข่าย 
และวางแผนจดัการ IP Address และเลอืกใช ้Routing Protocols 
ได้อย่างเหมาะสม 

25 สงิหาคม 2559 
      ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบรูณะวัฒน์ เข้ารว่มประชมุเตรียม 
ความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

 

 

25-27 สงิหาคม 2559 
      นางสาวสรุางคร์ตัน ์ประทุมเมศร์ และนางสาววราลกัษณ ์
ชิวปรีชา เข้ารว่มโครงการพฒันาศักยภาพนกัวจิยัดา้นทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการถา่ยทอดเทคโนโลย ี ณ เมอร์เคียว พัทยา 
โฮเต็ล จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

26 สงิหาคม 2559 
      นางสาวศรญัญา  บญุลทัธ ิและนางสาวเสยีงพณิ ช้างเทศ 
ได้เข้ารว่มเปน็ผูน้ าเสนอการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะบบ e-document 
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในสถาบัน 
อุดมศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระบบสารสนเทศด้าน 
e-document และระบบ e-meeting เพื่อสามารถน าไปพัฒนา 
และปรับปรุงระบบในหน่วยงานของตนเอง 

29 สงิหาคม 2559 
      นางสาวภัทรานษิฐ์  ไกรระเบยีบ  ได้เข้ารว่ม Workshop 
ในหัวข้อ Strategies to Successful Publication in 
International Journals ณ หอ้งประชุมชั้น 7 ส านกังาน 
วิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00-
12.00 น. 

29  สงิหาคม - 2 กนัยายน 2559 
      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ เข้ารว่มอบรมหลักสตูร 
“ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนงิมอือาชพี 30 ชั่วโมง” รุน่ที ่2 
เพื่อให้คณาจารย์ และสายสนับสนนุทางวิชาการได้เข้าใจถึง 
การสรา้งรายวชิารปูแบบอิเลิร์นนิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
และเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีทรัพย์สิน
ทางปญัญา ตลอดจนเปน็การเพิ่มชอ่งทางในการใช้สื่อการสอน 
ในรูปอิเลิร์นนิงโดยผูเ้รยีนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทันที ทุกที่ 
ทกุเวลา ทกุอปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และเอื้อตอ่ผูบ้กพรอ่ง 
ทางการไดย้นิและการมองเหน็ ณ หอ้งประชมุบญุช ู โรจนเสถียร 
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์  
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