วันคล้ายวันสถาปนา
มทร.รัตนโกสินทร์
ครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ)

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ... เดือนนี้เป็นเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ผมขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับทุกท่าน สาหรับเดือนนี้ก็มีข่าวสาร
มาอัพเดทกัน มากมาย ว่าแล้ ว เรามาดู กิจ กรรมวัน คล้ายวั น
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กันครับ
ในเดือนมกราคมก็ยังมีสิ่งดีๆ เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 20 เรื่องน่า
รู้ ที่ ค นใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ควรทราบ, แนะน าวิ ธี ก ารเข้ า เช็ ค
หนังสือออนไลน์ในเว็บไซต์, One-Stop Service. และความ
คืบหน้าของการประชุมความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนลาดับ Web Ranking

ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์
จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 10 ปี
(1 ทศวรรษ) 18 มกราคม 2558 เริ่มในเวลา 7.00 น. นาโดย
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีสักการะพระศรี ศาสดา พระภูมิ
เจ้าที่ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จานวน 58 รูป
บริเวณถนนหน้าอาคารสิรินธร จากนั้นเป็นพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระสงฆ์
จานวน 10 รูป และพิธีมอบโล่ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทา
คุณประโยชน์ โดยเป็นผู้ทาคุณประโยชน์จากบุคคลภายนอก
จานวน 13 คน บุคคลภายใน จานวน 2 คน ตลอดจนนักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
ณ ห้องประชุมคชาธาร และในช่วงบ่าย เป็น โครงการ 1 ทศศวรรษ
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
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20 เรื่องน่ารู้ที่คนใช้
คอมพิวเตอร์ ควรทราบ
1. เปิด ปิด คอมพิวเตอร์บ่อยๆ อาจทาให้เครื่องพัง Windows
เสียได้
เปิด-ปิด บ่อยๆ ถี่ๆ อาจจะทาให้ไฟฟ้าช๊อตได้ ดังนั้น
ระหว่างที่มีการเปิดและรัน Windows แล้ว ให้รอจนกระทั่ง
เปิด Windows สมบูรณ์ก่อน และถ้าต้องการปิดให้สั่ง
Shutdown การปิด Windows แบบไม่สมบูรณ์ อาจ
ทาให้ Windows ไม่สามารถใช้งานได้ในครั้งคราวต่อไป
เพราะไฟล์ระบบอาจเสียได้ อย่าใจร้อนเวลากลับบ้าน
ให้รอจนกระทั่ง Windows ปิดเสียก่อน
2. ลบขยะคอมพิวเตอร์ ช่วยแก้ปัญหาไวรัสได้
เวลาใช้งาน โดยเฉพาะ E-mail และเข้าเว็บไซต์หลายๆเว็บ
อาจแอบแฝงไวรัสมาได้ส่วนหนึ่ง แต่ผลได้คือ ได้พื้นที่
ของฮาร์ดดิสก์กลับคืนมาด้วย
3. ติดตั้งโปรแกรมกาจัด ไวรัสแล้ว ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากถ้าไม่หมั่น
อัปเดทโปรแกรม และสแกนไวรัส
เพราะไวรัสมีตัวใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกๆ นาที แล้วอย่างนี้
จะมีโปรแกรมกาจัดไวรัสตัวไหน จับได้หมด
4. อีกวิธีหนึ่งทีช่ ่วยลดปัญหาไวรัสได้ง่ายๆ เพียงอัปเดท Windows
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ไวรัสส่วนใหญ่มักอาศัยช่องโหว่ของ Windows ดังนั้น
การอัปเดทส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปิดช่องโหว่
5. วิธีป้องกันคนแอบใช้คอมพิวเตอร์ ของเราง่ายๆ เพียงแค่ตั้ง
รหัสผ่านเวลาเปิดเครื่อง และใน Screen Saver
สามารถเข้าไปในส่วนของ Control Panel และเลือก
หัวข้อ User เพื่อตั้งรหัสผ่านของ Windows
Screen Saver สามารถตั้งรหัสผ่าน โดยการคลิกขวา
เลือก Properties และเลือก Screen Saver
อ่านต่อฉบับหน้านะค่ะ

เรื่องดี!! เรื่องเด่น!!
ในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนาวิธีการเข้าเช็ค
หนังสือออนไลน์ในเว็บไซต์
1. เข้า > www.rmutr.ac.th หรือ arit.rmutr.ac.th
2. เลือกหัวข้อสืบค้นหนังสือ/สื่อสานักวิทยบริการฯ มทร.
ดังรูปภาพ

3. สืบค้นโดย WALAI AOTOLIB แบบใหม่ โดยที่ทุกท่านกรอก
ชื่อหนังสือที่ต้องการในช่อง คาหรือวลี >และกดสืบค้น หนังสือ
ที่ มี อ ยู่ ใ นห้ อ งสมุ ด จะปรากฏขึ้ น มา แล้ ว ทุ ก ท่ า นก็ จ ดรหั ส
หนังสือเล่มที่ต้องการมาหาในห้องสมุดได้เลยค่ะ

ที่มา: http://it-guides.com/
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One-Stop Service
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดทาการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จแบบ One-Stop Service ซึ่งหมายถึง การนางานที่ให้บริการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จใน
จุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น
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ความคืบหน้าของการประชุม
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อน
ลาดับ Web Ranking
วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557 สานักวิทยบริการฯ ได้เชิญ
ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและเนื้อหาของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนลาดับ Web Ranking ตามที่เว็บไซต์
Webometrics ได้ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ทั่วโลก โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามจานวนเอกสาร
ตีพิมพ์ออนไลน์และจานวนเอกสารที่มีการอ้างอิงซึ่งพิจารณา
จากข้อมูลของทุกมหาวิทยาลั ยที่เผยแพร่ ในฐานข้อมูลต่างๆ
ทาง Website ของสถาบันและบนฐานข้อมูลอื่นๆ โดยการจัด
อันดับในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ถูกเลื่อนลาดับลงมา
ดังนั้น สานักวิทยบริการฯ ขอเชิญประชุมผู้จัดทาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนลาดับ Web Ranking
ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30–16.00 น.
ณ ห้อง RMUTR IT Academy ชั้น ๒ สานักวิทยบริการฯ

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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