วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

บทบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด
งานวันคล้ า ยวัน สถาปนามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ในวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจัดกิจกรรมแสดงออกถึง
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานสถาปนามหาวิทยาลัย และเฉลิมฉลองในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนา ครบ 18 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2557

สวัสดีครับ... เดือนนี้เป็นเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ผมขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับทุกท่าน และก็ถือโอกาสขออวยพร
“ซินเจียอยู่อี่ ซินนี่ฮวกใช้” ในเทศกาลตรุษจีนไปด้วยเลยครับ
สาหรับเดือนนี้ก็มีข่าวสารมาอัพเดทกันมากมาย ว่าแล้วเรามา
ดูกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์กันครับ
ในเดือนมกราคมก็ยังมีสิ่งดีๆ เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิธีทาความ
สะอาดเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ หม่ ห มดจด, เว็ บ ไซต์ ใ หม่ ข อง
สวส. , สื่อการเรียนรู้ ใหม่ใน สวส. และการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียน
การ สอนแบบ E-Learning ด้วย Open Source”
จดหมายข่าว ประจาเดือนมกราคม 2557 ฉบับ

66

1

ทำควำมสะอำดเครือ
่ งใหม่หมดจด
1. Recycle Bin ลบไฟล์ขยะที่ค้างอยู่ในถังขยะ ซึ่งหาก
เป็นการกดปุ่ม Del ปกติ ก็จะเข้ามาค้างอยู่ใน Recycle Bin นี้
วิธีการเคลี ย ร์ พื้น ที่ก็แค่เพีย ง คลิ กเมาส์ ขวาที่ไอคอนถังขยะ
แล้วเลือก Empty เท่านี้ก็สะอาดเรียบร้อย ถ้าไม่อยากให้ไฟล์
มาค้างในถัง ก็อาจมาใช้การกด Shift+Del แทนก็ได้
2. Delete Temp & Cookie : เป็นการลบไฟล์ Temp
ที่ ต กค้ า งหลั ง การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น รู ป ภาพ ข้ อ มู ล หรื อ
บางอย่างที่เข้ามาใช้พื้นที่สาหรับการทางานสิ่งเหล่านี้สามารถ
ลบได้ง่ายๆ ด้วยการไปที่ Internet Explorer > Option >
General > Browsing His > Tory และกดปุ่ม Delete โดย
ระบบจะแจ้งว่าต้องการลบอะไรบ้าง ก็ให้ใส่เครื่องหมายหน้า
หัวข้อที่ต้องการลบเท่านั้น
3. Disk Clean up : เป็นวิธีหนึ่งในการเคลียร์ไฟล์ในเครื่อง
แบบง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งการทา คลิกเข้าไปที่ All Program
> Accessories > System Tool จากนั้นคลิกที่ Disk Cleanup
เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมา ก็เพียงเลือกไดรฟ์ที่ต้องการ Clean เท่านั้น
ที่มา: หนังสือ COMTODAY

เรือ
่ งดี!! เรือ
่ งเด่น!!
ในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เว็บไซต์ใหม่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ
จัดทาเว็บ ไซต์ bookfair ขึ้น มาใหม่ เพื่อโฆษณาและส่งเสริม
กิจกรรม bookfair ของสานักวิทยบริการฯ และเพื่อให้อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถสั่ งซื้อหนังสือออนไลน์ผ่าน

เว็บไซต์ bookfair.rmutr.ac.th (โดยใช้แบบสารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
หากท่านใดสนใจที่ต้องการให้สานักวิทยบริการฯ จัดซื้อ
หนังสือแบบใด ก็สามารถเข้ามากรอกแบบสารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ bookfair.rmutr.ac.th

สือ
่ กำรเรียนรู้ ใหม่ใน สวส. !!
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คิด
ริเริ่มจัดทาเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไว้ในเว็บเดียว
โดยที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ ซึ่งภายใน
เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่นถ้าต้องการหาความรู้
ด้ า นการเขี ย นโปรแกรม ก็ ส ามารถเข้ า มาคลิ ก หมวด
Programming ได้เลย ซึ่งจะเป็นการสอนในรูปแบบวิ ดีโอ ทา
ให้ผู้ที่เข้ามาเข้าใจง่ายมากขึ้น
ท่านใดสนใจเข้ามาได้ที่ http://videosedu.rmutr.ac.th/
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แจ้งปัญหำเรือ
่ งเว็บไซต์ !!
หากท่านใดมีปัญหา/พบปัญหาสิ่งใดในการใช้เว็บไซต์
สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 2239 และ 2241 ติดต่อคุณปูหรือคุณธิ
ได้ตลอดเวลา
ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขให้ท่านตลอดเวลา ด้วยในขณะนี้ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลได้ป รับ ปรุ งเปลี่ย นแปลงใหม่ อาจจะมี บาง
ส่วนที่ต้องมีการปรับแก้อยู่บ้าง อาจจะส่งผลให้การเข้าใช้เว็บไซต์
ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ตนเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้
ประเภทหนึ่งที่สามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปัจจุบันโปรแกรม Open Source ได้พัฒนา
จากเดิมไปมากทาให้อาจารย์ผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ดังนั้นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
ได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างบทเรียนและ
การจัดระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning ด้วย Open
Source เพื่อให้อาจารย์ได้นาความรู้ไปใช้พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน e-Learning ต่อไป

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้จดั โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ำร “กำรสร้ำงบทเรียนและ
กำรจัดระบบกำรเรียนกำร สอน
แบบ E-Learning ด้วย Open
Source”
การจัดการศึกษาตามหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ได้มุ่งส่งเสริ มให้ผู้ เรีย นเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง
เรียนรู้อย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิต ผู้ เรีย นสามารถเรี ย นรู้ได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ โดยเน้นสื่อการ
เรี ยนรู้ ที่ผู้ เรี ย นและผู้ ส อนใช้ ศึก ษาค้ น คว้า หาความรู้ไ ด้ด้ ว ย
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เจ้าของ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รั ตนโกสิ นทร์ , ผศ.ดร.ชั ยวั ฒน์ จงกุ ลสถิ ตชั ย , นายวั ชริ นทร์ วริ นทั กษะ,
นายกิตติพงษ์ พุ่มโภชนา และนางณัจฉรียา อัศวรัตน์
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย chaiwatt.j@rmutr.ac.th
กองบรรณาธิการ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
ออกแบบ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และนางสาวเขมณัฎฐ สมบุญ
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