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กลุมวิทยบริการ

 เสนทางสูหองสมุดยุคใหมกับบรรณารักษ
มทร.พระนคร

 อบรมเทคนคิการเขยีนคูมอืการปฏบัิตงิาน
เพื่อตําแหนงที่สูงขึ้น

 เมื่อวันท่ี 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนบรรณารักษ
ไดเขารวมสมัมนาวชิาการ เรือ่ง Online Information and Education
Conference 2015  ณ  หองประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปใชประโยชน
ในการพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของหองสมดุในอนาคต

 เมือ่วันที ่27 - 29 พฤษภาคม 2558 ตวัแทนบรรณารกัษ
เขาอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง หลักเกณฑและวธิกีารประเมนิคางาน
และเทคนคิการเขียนคูมอืการปฏบัิติงาน เพ่ือกาํหนดตําแหนงสงูข้ึน
ของตําแหนงประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชยีวชาญเฉพาะ ณ หองประชมุภาณมุาศ ชัน้ 10 โรงแรมรอยลัรเิวอร
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องวิธีการ
กระบวนการ ขัน้ตอนการวเิคราะหและการจดัทาํคูมอืการปฏบิตังิาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนางานในหนาที่เพื่อเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
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เขารวมประชมุวชิาการสาํนกังานวทิยทรพัยากร
ประจําป 2558

งาน e-Learning

 วนัที ่28 - 29 พฤษภาคม 2558 ท่ีผานมา บรรณารกัษ
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขารวม
ประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําป 2558
เรื่อง กาวไปดวยกัน (Library 2015 : Together We Go)
ณ หองArnoma Grand ชั้น 3 โรงแรมอโนมา  ถนนราชดําริ
กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อร วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการ
พัฒนาและเชื่อมโยงสารสนเทศและองคความรูตางๆ ของ
ประชาคมอาเซียนและการส่ือสารบนโลกออนไลน เกิดการ
แบงปนประสบการณในงานพฒันาหองสมดุและสถาบนับริการ
สารสนเทศ

กลุมพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

แกไขรายวิชาที่มีปญหาในระบบ e-Learning
สอนการใชงานพรอมใหคําปรึกษาระบบ e-Learning ใหอาจารยและนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
จัดทําวิดีโอประกอบการเขาใชงานระบบ e-Learning ใหรองรับกับระบบ m-Learning
จัดทํารายงานสรุปภาพรวมการใชงาน
รายวิชาในระบบ e-Learning จํานวน 269 รายวิชา
 ซึ่งรายวิชาที่สรางขึ้นใหมในระบบ e-Learning มีจํานวน 1 รายวิชา ไดแก
 วิชา ฐานขอมูลแผนงานนกัศึกษา  อาจารยนฤศร มังกรศิลา สาขา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร วิชาเฉพาะ(วิชาชีพบังคับ)
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งานเผยแพรสื่อวิดีโอออนไลน RMUTP Channel

วีดีโอสื่อทางไกลผานดาวเทียม     จํานวน   51   ตอน แบงเปน
 วิชา สรางสรรคงานผา 2     จํานวน   17   ตอน
 วิชา ระบบปฏิบัติการ     จํานวน   17   ตอน
 วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนกิสและการออกแบบวงจร  จํานวน   17   ตอน
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย      จํานวน    35  ตอน แบงเปน
 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจําป 2558
  ประมวลภาพโครงการอุปสมบทหมูขาราชการบุคลากรศิษยเกาและนกัศึกษา
  โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร
  งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด...รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ
  โครงการนทิรรศการวิชาการ "เปดโลกทองเที่ยวและโรงแรม"
  บูรณาการสืบสานภูมิปญญาวิถีไทย กาวไกลดวยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีสิรินธร
  โครงการคายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนกัศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2015)
  โครงการสัปดาหเทิดพระเกียรติ "กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"
  โครงการกิจกรรมสรางเครือขายสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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งานบริการโสตทัศนูปกรณ

 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผูเช่ียวชาญระบบโครงขายการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Network)
รุนที ่22-23 วันที ่4-15 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมชัน้ 4 คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม มทร.พระนคร (วทิยาเขตเทเวศร)

 การอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ณ หองประชมุบัวมวง 1 ชัน้ 4 สํานกังานอธกิารบด ีมทร.พระนคร
(วิทยาเขตเทเวศร)

 โครงการอบรมสัมมาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวน
ผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย ของสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ 2558 ระหวางวันที่
8-9 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุม Park View โรงแรม
เดอะรีเจนท ชะอําบีช รีสอรท จ.เพชรบุรี  
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 บันทึกภาพ คณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
คณะบริหารธรุกจิ มทร.พระนคร วนัที ่12, 14, 18 และ 19 พฤษภาคม
2558 ณ หองมินิสตดิูโอ สาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิทยาเขตพณชิยการพระนคร)

 การพัฒนาสือ่วดีทิศัน วชิาแกะสลกัเชงิธรุกจิเพือ่การเขาสู
ประชาคมอาเซยีน วนัที ่12 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเรอืนปญญา
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มทร.พระนคร (วทิยาเขตโชตเิวช)

 โครงการคายภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษา
มทร.พระนคร (English Camp 2015) วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.พระนคร
(วิทยาเขตเทเวศร)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ศึกษาดูงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.พระนคร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)
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 โครงการสปัดาหเทดิพระเกยีรต ิ"พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจาอาภากรเกยีรตวิงศ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ"์ วันที ่19
พฤษภาคม 2558 ณ โถงลางอาคารพรอมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
และลานพระอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และบริเวณ
เรือนหมอพร

 โครงการสมัมนาเชงิวชิาการสหกจิศึกษา คณะบรหิารธรุกจิ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3
อาคารมงคลอาภา มทร.พระนคร (วทิยาเขตพณิชยการพระนคร) 

 กจิกรรมสรางเครือขายสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
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 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางานและเทคนิคการเขียนคูมือการปฎิบัติงาน 
เพื่อกําหนดตําแหนงสูงขึ้นของตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ วันที่ 27-29 พฤษภาคม
2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร กรุงเทพฯ

 โครงการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ
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 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางานและเทคนิคการเขียนคูมือการปฎิบัติงาน 
เพื่อกําหนดตําแหนงสูงข้ึนของตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ วันที่ 27-29 พฤษภาคม
2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร กรุงเทพฯ

 โครงการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ
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งานประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธทางเว็บไซต
    อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต http://studio.rmutp.ac.th  จํานวน  26  เรื่อง
    อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึน้สูเวบ็ไซต https://www.facebook.com/studiomedia.arit จาํนวน 33 เร่ือง
    อัพเดทขาวสาร สรุปรายงานการใชงาน e-Learning ขึ้นสูเว็บไซต http://lms.rmutp.ac.th    จํานวน 2  เรื่อง
    อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึน้สูเวบ็ไซต https://www.facebook.com/LMS.RMUTP จาํนวน 2 เรือ่ง    
    อัพเดทขาวสาร ขึ้นสูเว็บไซต https://www.facebook.com/Vdoสื่อการสอนRMUTP    จํานวน 17 เรื่อง    

งานวารสารขาวกิจกรรม สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    รวบรวมขาวและกจิกรรมทัง้หมดของสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
    ออกแบบและจดัทาํวารสารขาวกจิกรรม 

งานจัดทําเว็บไซต KM Blog
     จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมขอมูลสําหรับแลกเปลี่ยนความรู
          ทุกวันศุกรของสัปดาห
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ลดเวลา STARTUP WINDOWS ดวยคําสั่ง MSCONFIG

 ในการใชงานคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ปญหาหนึ่งที่ตองเจอก็คือ เมื่อติดตั้งโปรแกรมที่ตองใชงาน หรือเกม
ลงไปมากแลวทําใหเมื่อเปดเครื่อง ตองใชเวลานานขึ้นกวาที่ Windows จะ Startup ข้ึนมาจนพรอมใชงาน สาเหตุเนื่องจาก
โปรแกรมที่เราติดตั้งลงไปบางตัวอาจมีโหลดขึ้นมาตอนที่เราเปดเครื่อง ทําใหเครื่องตองใชเวลาในการ Startup นานขึ้น
 msconfig.exe เปน tool ที่ชวยใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดไวขึ้น เพราะมันชวยใหเราปดหรือเปดการทํางานของ
โปรแกรมของเราที่ทํางานตอน Windows Startup ได

วิธีการ
 1. พิมพคําสั่ง msconfig ในชอง Search
 2. ไปที่แท็บ Startup เอาเครื่องหมายถูกหนาโปรแกรมที่ไมตองการใหโหลดตอน Startup Windows ออก เสร็จแลว
    คลิกปุม OK

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. จากน้ันลองทําการรสีตารท Windows เพือ่เริม่การทาํงาน
ใหมอีกครัง้ จะเห็นวาโปรแกรมทีเ่คยโหลดขึน้มาตอนเปดเคร่ืองจะ
ไมโหลดขึ้นมาอีก

สรางแบบสอบถามออนไลน ดวยการใช GOOGLE FORM [2]

 หลงัจากในฉบบัท่ีแลว ท่ีไดนาํเสนอในเรือ่งการสรางแบบ
สอบถามออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน่บน Google Drive โดยกลาว
ถงึขัน้ตอนการสรางเบือ้งตนไปแลวนัน้ มาในฉบบันี ้เราจะมากลาว
กันตอในสวนการใชงานวา เครื่องมือที่ทางแอปพลิเคชั่นใหมา 
จะเอามาปรับแตงแบบสอบถามใหดีขึ้นไดอยางไร สวนไหนเอามา

 หลงัจากในฉบบัท่ีแลว ทีไ่ดนาํเสนอในเร่ืองการสราง
แบบสอบถามออนไลน โดยใชแอปพลเิคช่ันบน Google Drive
โดยกลาวถึงขัน้ตอนการสรางเบือ้งตนไปแลวน้ัน มาในฉบบันี้
เราจะมากลาวกันตอในสวนการใชงานวา เครื่องมือที่ทาง
แอปพลเิคชัน่ใหมาจะเอามาปรับแตงแบบสอบถามใหดีขึน้
ไดอยางไร สวนไหนเอามา

1. การแบงแบบสอบถามออกเปนตอนๆ
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่
 Section Header
 จะขึ้น Section เพิ่มขึ้นมาใหกรอกชื่อตอน
 (Header Text) และคําอธบิาย (Description)
 กดปุม Done เพื่อเพิ่ม Section นัน้เขาไปใน
 แบบสอบถาม จะไดผลลัพธดังรูป แตหากจะ
 ยกเลิก ใหกดรปูถงัขยะทีมุ่มขวากอนกด Done
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ลดเวลา STARTUP WINDOWS ดวยคําสั่ง MSCONFIG

 ในการใชงานคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ปญหาหนึ่งที่ตองเจอก็คือ เมื่อติดตั้งโปรแกรมที่ตองใชงาน หรือเกม
ลงไปมากแลวทําใหเมื่อเปดเครื่อง ตองใชเวลานานข้ึนกวาที่ Windows จะ Startup ขึ้นมาจนพรอมใชงาน สาเหตุเน่ืองจาก
โปรแกรมที่เราติดตั้งลงไปบางตัวอาจมีโหลดขึ้นมาตอนที่เราเปดเครื่อง ทําใหเครื่องตองใชเวลาในการ Startup นานขึ้น
 msconfig.exe เปน tool ที่ชวยใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดไวขึ้น เพราะมันชวยใหเราปดหรือเปดการทํางานของ
โปรแกรมของเราที่ทํางานตอน Windows Startup ได

วิธีการ
 1. พิมพคําสั่ง msconfig ในชอง Search
 2. ไปที่แท็บ Startup เอาเครื่องหมายถูกหนาโปรแกรมที่ไมตองการใหโหลดตอน Startup Windows ออก เสร็จแลว
    คลิกปุม OK

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. จากนัน้ลองทาํการรสีตารท Windows เพือ่เริม่การทาํงาน
ใหมอกีครัง้ จะเหน็วาโปรแกรมทีเ่คยโหลดขึน้มาตอนเปดเคร่ืองจะ
ไมโหลดขึ้นมาอีก

สรางแบบสอบถามออนไลน ดวยการใช GOOGLE FORM [2]

 หลงัจากในฉบบัทีแ่ลว ท่ีไดนาํเสนอในเรือ่งการสรางแบบ
สอบถามออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน่บน Google Drive โดยกลาว
ถึงข้ันตอนการสรางเบือ้งตนไปแลวนัน้ มาในฉบบันี ้เราจะมากลาว
กันตอในสวนการใชงานวา เครื่องมือที่ทางแอปพลิเคชั่นใหมา 
จะเอามาปรับแตงแบบสอบถามใหดีขึ้นไดอยางไร สวนไหนเอามา

 หลงัจากในฉบบัท่ีแลว ทีไ่ดนาํเสนอในเร่ืองการสราง
แบบสอบถามออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน่บน Google Drive
โดยกลาวถึงข้ันตอนการสรางเบือ้งตนไปแลวน้ัน มาในฉบบันี้
เราจะมากลาวกันตอในสวนการใชงานวา เครื่องมือที่ทาง
แอปพลิเคชัน่ใหมาจะเอามาปรับแตงแบบสอบถามใหดีขึน้
ไดอยางไร สวนไหนเอามา

1. การแบงแบบสอบถามออกเปนตอนๆ
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่
 Section Header
 จะขึ้น Section เพิ่มขึ้นมาใหกรอกชื่อตอน
 (Header Text) และคําอธบิาย (Description)
 กดปุม Done เพื่อเพิ่ม Section นัน้เขาไปใน
 แบบสอบถาม จะไดผลลัพธดังรูป แตหากจะ
 ยกเลิก ใหกดรปูถงัขยะทีมุ่มขวากอนกด Done
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2. ประเภทหัวขอคําถามที่ใช
 หัวขอคําถามสําหรับแบบสอบถามในเครื่องมือที่ใหมา สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม โดย
  การเลือกที่ add item
  จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่ประเภทคําถามตามตองการ
  ปรับแตงคาคําถาม คําตอบ ตามประเภทที่เลือกไว
  กดปุม Done
 ตอมาเราจะมาพูดถึงประเภทคําถามรูปแบบตางๆที่สามารถใชได ดังตอไปนี้
 Text ลักษณะการสรางคําถามประเภทนีจ้ะเปนการถามแบบใหผูตอบแบบสอบถามเขียนตอบโดยอิสระในรูปแบบ
        ตัวอักษรเหมาะสําหรับ > การตอบคําถามปลายเปดที่มีขอความไมยาวนกั เชน ถามชื่อผูตอบแบบสอบถาม,
        Email Address เปนตน

 Paragraph Text ลักษณะการสรางคําถามประเภทนีจ้ะเปนการถามแบบใหผูตอบแบบสอบถามเขียนตอบโดย
อิสระในรูปแบบตัวอักษรเชนเดียวกับแบบ Text แตจะสามารถเก็บคาตัวอักษรไดมากกวาเหมาะสําหรับ > การตอบคําถาม
ปลายเปดที่มีขอความยาวๆ เชน ถามความคิดเห็น (ที่คนตอบอาจจะตอบอธิบายยาวๆ) , เขียนรายละเอียดที่อยู เปนตน

 Multiple Choice ลักษณะการสรางคําถามประเภทน้ีจะเปนการถามแบบที่มีคําตอบตายตัว และมีตัวเลือกให
เลอืกตอบ ซึง่ผูตอบจะเลือกตอบไดเพยีงขอเดยีวจากตวัเลอืกทัง้หมดทีใ่หเหมาะสาํหรบั > การตอบคาํถามปลายปดทีต่องการ
คําตอบที่แนชัด เชน คําถามในลักษณะขอสอบทั่วไป

 Check Boxes ลกัษณะการสรางคําถามประเภทน้ี
จะเปนการถามแบบทีม่คีาํตอบตายตวัเชนเดยีวกับแบบ Multiple
Choice แตจะสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คาํตอบเหมาะ
สําหรับ > การตอบคําถามปลายปดท่ีตองการคาํตอบทีแ่นชดั
แตเลือกไดหลายขอ เชน เลือกคุณสมบัติตางๆ
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3. การขึ้นหนาแบบสอบถามใหม
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่ Page Break
 จะขึ้น Section เพิ่มขึ้นมาใหกรอกชื่อตอน (Header Text) และคําอธิบาย (Description)
 กดปุม Done เพื่อเพิ่ม Section นัน้เขาไปในแบบสอบถาม โดยแยกจากหนาเดิม สังเกตจากเลขหนาที่เพิ่มขึ้น
4. การใสรูปประกอบ
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่ Image
 จะขึ้นหนาตางใหอัพโหลดไฟลรูปภาพ หรือเลือกรูปภาพที่อัพโหลดไวแลว
 เมื่อเลือกรูปภาพและกดอัพโหลด หรือเลือกรูปภาพที่มีอยูไวแลว จะกลับมาที่การเซตคารูปภาพ เชน ตั้งชื่อ การจัด
 วางบนหนากระดาษ
 กดปุม Done รูปประกอบก็จะไปปรากฎบนแบบสอบถาม
5. การใสคลิปวิดีโอประกอบ
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่ Video
 จะขึ้นหนาตางคนหาคลิปวิดีโอบนเว็บ Youtube โดยใหใสลิ้งกเพื่อคนหา เมื่อพบแลวใหกดเลือกคลิปที่ตองการ
 แลวกด Select
 จะกลับมาที่การเซตคาวิดีโอ เชน ตั้งชื่อ การจัดวางบนหนากระดาษ
 กดปุม Done คลิปวิดีโอก็จะไปปรากฎบนแบบสอบถาม สามารถกดเพื่อรับชมได
หมายเหตุ
 สามารถสลับตําแหนงเพื่อจัดรูปแบบแบบสอบถามตามตองการ ดวยการคลิกสวนลากสลับตําแหนง
 หากตองการบังคับใหตอบหัวขอคําถาม สามารถเลอืกเซตได ทําเครือ่งหมายถูกท่ีชอง Required Question แลวกด
 Done ที่ตัวคําถาม เมื่อกดแลวจะขึ้นเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่ทายคําถาม
 หากตองการดูตัวอยางแบบสอบถามที่สราง ใหกดดูตัวอยางที่ View live form

 หลงัจากท่ีเราไดนําเสนอการปรบัแตงคําถามในแบบสอบถามแลว ในคราวหนา เราจะมาพดูถึงการแชรแบบสอบถาม
และการดูผลลัพธการตอบแบบสอบถามกันตอไป

การเขียน TRIGGER บน MICROSOFT SQL SERVER

 Trigger ในท่ีนีห้มายถงึ Database Trigger ซึง่กค็อืคาํสัง่พเิศษ หรอื Stored procedure ของ SQL ทีจ่ะเริม่ทํางาน
เมื่อมีเหตุการณใด เหตุการณหนึง่เกิดขึ้น Database หรือ Table  ยกตัวอยางเชน เมื่อมีการ Insert, Update และ Delete
ขอมูลใน Table

 ตัวอยางสถานการณที่จะนํา TRIGGER มาใชประโยชน
 ณ บรษิทัเอกชนแหงหนึง่มฐีานขอมูลบคุลากร (HR) ดแูลโดยฝายบคุคล และฐานขอมลูผูใชระบบ (Single Sign On)
ดแูลโดยฝาย IT เม่ือมพีนกังานใหม หรือพนกังานลาออก ฝายบคุคลก็จะเขาไปบนัทกึขอมลูลงฐานขอมลู HR และยงัตองแจง
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3. การขึ้นหนาแบบสอบถามใหม
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่ Page Break
 จะขึ้น Section เพิ่มขึ้นมาใหกรอกชื่อตอน (Header Text) และคําอธิบาย (Description)
 กดปุม Done เพื่อเพิ่ม Section นัน้เขาไปในแบบสอบถาม โดยแยกจากหนาเดิม สังเกตจากเลขหนาที่เพิ่มขึ้น
4. การใสรูปประกอบ
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่ Image
 จะขึ้นหนาตางใหอัพโหลดไฟลรูปภาพ หรือเลือกรูปภาพที่อัพโหลดไวแลว
 เมื่อเลือกรูปภาพและกดอัพโหลด หรือเลือกรูปภาพที่มีอยูไวแลว จะกลับมาที่การเซตคารูปภาพ เชน ตั้งชื่อ การจัด
 วางบนหนากระดาษ
 กดปุม Done รูปประกอบก็จะไปปรากฎบนแบบสอบถาม
5. การใสคลิปวิดีโอประกอบ
 ใหคลิกเลือกที่ add item
 จะแสดงเครื่องมือออกมาใหเลือก ใหเลือกที่ Video
 จะขึ้นหนาตางคนหาคลิปวิดีโอบนเว็บ Youtube โดยใหใสลิ้งกเพื่อคนหา เมื่อพบแลวใหกดเลือกคลิปที่ตองการ
 แลวกด Select
 จะกลับมาที่การเซตคาวิดีโอ เชน ตั้งชื่อ การจัดวางบนหนากระดาษ
 กดปุม Done คลิปวิดีโอก็จะไปปรากฎบนแบบสอบถาม สามารถกดเพื่อรับชมได
หมายเหตุ
 สามารถสลับตําแหนงเพื่อจัดรูปแบบแบบสอบถามตามตองการ ดวยการคลิกสวนลากสลับตําแหนง
 หากตองการบังคับใหตอบหัวขอคําถาม สามารถเลอืกเซตได ทําเครือ่งหมายถกูท่ีชอง Required Question แลวกด
 Done ที่ตัวคําถาม เมื่อกดแลวจะขึ้นเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่ทายคําถาม
 หากตองการดูตัวอยางแบบสอบถามที่สราง ใหกดดูตัวอยางที่ View live form

 หลงัจากทีเ่ราไดนําเสนอการปรบัแตงคําถามในแบบสอบถามแลว ในคราวหนา เราจะมาพดูถึงการแชรแบบสอบถาม
และการดูผลลัพธการตอบแบบสอบถามกันตอไป

การเขียน TRIGGER บน MICROSOFT SQL SERVER

 Trigger ในทีน่ีห้มายถงึ Database Trigger ซึง่กค็อืคาํสัง่พเิศษ หรอื Stored procedure ของ SQL ทีจ่ะเริม่ทาํงาน
เมื่อมีเหตุการณใด เหตุการณหนึง่เกิดขึ้น Database หรือ Table  ยกตัวอยางเชน เมื่อมีการ Insert, Update และ Delete
ขอมูลใน Table

 ตัวอยางสถานการณที่จะนํา TRIGGER มาใชประโยชน
 ณ บรษิทัเอกชนแหงหนึง่มฐีานขอมูลบคุลากร (HR) ดแูลโดยฝายบคุคล และฐานขอมลูผูใชระบบ (Single Sign On)
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 คําสั่ง Trigger นีจ้ะผูกติดกับ Table ชื่อ Employee ในฐานขอมูล HR ซึ่งจะทํางานหลังจากเกิดเหตุการณ Insert
โดยการนําขอมูลไป Insert ลงใน Table ชื่อ UserLogon ในฐานขอมูล SSO ผานทาง Table ที่ชื่อวา inserted ซึ่ง inserted
คือ Table ที่จะเก็บ Row ของขอมูลที่ถูก Insert ในตาราง Employee
 สวน SSO_Server นัน้เกิดจากการทํา Linked Server สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่ https://msdn.microsoft.com/
 en-us/ms188279.aspx
 รายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบั Trigger ศึกษาเพ่ิมเติมไดที ่https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189799.aspx

วิธีแกไวรัสวีดีโอ SPECIAL VIDEO ของ CHAT ใน FACEBOOK
 ปจจบุนัตองยอมรบัวา Facebook เปนทีนิ่ยมในการใชงานอยางแพรหลายในปจจุบนั แตขณะเดยีวกนักต็องยอมรบัวา
มักจะมีไวรัสตางๆ ที่แอบแฝงมากับ Facebook มากมาย และ ไวรัสวีดีโอ Special Video ก็เปนอีกหนึง่ไวรัสที่มักจะระบาด
มาทางชองแชท ใน Facebook และเน่ืองจากไวรัสตัวน้ีจะทําการสงขอความแนบลิง้พรอมกบัรปูภาพ Proffiifile ของผูสนทนามา
ทางแชท Facebook จึงนิยมเรียกไวรัสตัวนี้วาไวรัส Special Video  (ตัวอยางดังภาพ)

ภาพที ่1 ตวัอยาง ไวรสั SpecialVideo ทีม่ากบัขอความทาง facebook

 เมือ่เราคลกิไปทีล่ิง้จะพบกบัหนาเวบ็ทีจ่ะแสดงไฟลวดีีโอ และ

จะมปีุมใหกด Play ในขณะทีเ่รากดปุม Play นัน้เวบ็บราวเซอรจะแสดง

หนาตาง Download ซึง่โปรแกรมทีด่าวนโหลดมาน้ันจะมีชือ่วา install

_flashplayers86x64_msd_aaa_aih.exe ซึง่ไฟลตดิตัง้ตวันีห้าก

มองเผินๆ หลายคนอาจจะคิดวาเปนไฟล install flash player ดังนัน้

เมือ่เราเขาใจผดิวาเปนไฟลสาํหรบัตดิตัง้ flash player ทีส่าํหรบัใชเลน

ไฟลวีดีโอ เราจึงทําการติดตั้งไฟลตัวนี้โดยที่ไมรูเลยวามันเปนไวรัส

ภาพที่ 2 ตัวอยางไฟลไวรัสที่หลังจาก Download ลงเครื่อง
          เรียบรอยแลว

 อาการหลงัจากเมือ่ตดิไวรัส Special Video และหากตดิตัง้
ไฟลที่เปนไวรัสแลว อาการแรกท่ีสังเกตไดชัดคือ เว็บบราวเซอร
(ในตัวอยางนี้ใช Google Chrome) จะทําการปดตัวลงทันทีและ
หากเปดข้ึนมาใหม  ไวรัสตัวนีจ้ะเขาไปฝงตัวอยูในเว็บบราวเซอร
ของ Google Chrome ทนัท ีและหากเรา Log in เขาใช Facebook
ไวรัสตัวน้ีจะทําการสงขอความไปหาเพื่อนใน Facebook ของเรา
โดยอัตโนมัติ (ตัวอยางดังภาพ)

ภาพที่ 3 ภาพตัวอยางไวรัสไดทําการสงขอความไปหาเพื่อนใน
          Facebook  โดยอัตโนมัติ

วิธีการแกไวรัส วิธีที่จะมานําเสนอนัน้จะมีอยู 2 วิธี

วิธีท่ี 1 เปลีย่นไปใชเว็บบราวเซอรอืน่ เปนวธิแีกปญหาชั่วคราว

 ซึง่หมายความวา หากเราใช Google Chrome ในการเปดใชงานFacebook ไวรสัก็จะทาํการสงขอความไปยังเพือ่นของเรา
ในระบบ Chat แต website อื่น ๆ  ก็สามารถใชงานไดตามปกติแตหากเราตองการใชงาน Facebook จริงๆใหแนะนําใชงาน
เว็บบราวเซอรอื่นๆ เชน IE(internet explorer) , Mozilla fiFfiirefox , Safari ฯลฯ
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จะมปีุมใหกด Play ในขณะทีเ่รากดปุม Play นัน้เวบ็บราวเซอรจะแสดง

หนาตาง Download ซึง่โปรแกรมท่ีดาวนโหลดมาน้ันจะมีชือ่วา install

_flashplayers86x64_msd_aaa_aih.exe ซึง่ไฟลติดต้ังตัวน้ีหาก

มองเผินๆ หลายคนอาจจะคิดวาเปนไฟล install flash player ดังนัน้

เมือ่เราเขาใจผดิวาเปนไฟลสาํหรบัตดิตัง้ flash player ทีส่าํหรบัใชเลน

ไฟลวีดีโอ เราจึงทําการติดตั้งไฟลตัวนี้โดยที่ไมรูเลยวามันเปนไวรัส

ภาพที่ 2 ตัวอยางไฟลไวรัสที่หลังจาก Download ลงเครื่อง
          เรียบรอยแลว

 อาการหลงัจากเมือ่ตดิไวรัส Special Video และหากตดิตัง้
ไฟลที่เปนไวรัสแลว อาการแรกที่สังเกตไดชัดคือ เว็บบราวเซอร
(ในตัวอยางนี้ใช Google Chrome) จะทําการปดตัวลงทันทีและ
หากเปดข้ึนมาใหม  ไวรัสตัวน้ีจะเขาไปฝงตัวอยูในเว็บบราวเซอร
ของ Google Chrome ทนัท ีและหากเรา Log in เขาใช Facebook
ไวรัสตัวนีจ้ะทําการสงขอความไปหาเพื่อนใน Facebook ของเรา
โดยอัตโนมัติ (ตัวอยางดังภาพ)

ภาพที่ 3 ภาพตัวอยางไวรัสไดทําการสงขอความไปหาเพื่อนใน
          Facebook  โดยอัตโนมัติ

วิธีการแกไวรัส วิธีที่จะมานําเสนอนัน้จะมีอยู 2 วิธี

วธิทีี ่1 เปลีย่นไปใชเว็บบราวเซอรอืน่ เปนวธิแีกปญหาชั่วคราว

 ซึง่หมายความวา หากเราใช Google Chrome ในการเปดใชงานFacebook ไวรสักจ็ะทาํการสงขอความไปยงัเพือ่นของเรา
ในระบบ Chat แต website อื่น ๆ  ก็สามารถใชงานไดตามปกติแตหากเราตองการใชงาน Facebook จริงๆใหแนะนําใชงาน
เว็บบราวเซอรอื่นๆ เชน IE(internet explorer) , Mozilla fiFfiirefox , Safari ฯลฯ
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3. การปดสวนขยาย “Browser Optimizer” เปนการปดสวน
   ขยายที่เปนไวรัสใหหยุดทํางาน
4. เลือกเมนดูานบนขวา ดังภาพดานลาง
5. ทําการลบสวนขยายแปลกปลอมท่ีมีชือ่วา “Browser Optimizer”
   โดยการคลิกที่รูปถังขยะ

วิธีที่ 2 ถอนรากถอนโคน
 เปด web borswer ที่ติดไวรัสขึ้นมา (ในที่นี้ยกตัวอยาง Google Chrome) ไปที่เมนูดานบนขวา ตั้งคา >>> 
เครื่องมือเพิ่มเติม  >>> ตัวจัดการงาน ดังภาพดานลาง

หมายเหตุ : หากไมทําการหยุดสวนขยาย “Browser Optimizer” ตามข้ันตอนที ่2 จะไมสามารถเขาไปยังหนา “สวนขยาย” ได

  6. จากนัน้ใหทําการรีเซ็ตคาทั้งหมดของเว็บบราวเซอร มีขั้นตอนดังนี้

   7. หลังจากทาํการรีเซ็ตเวบ็บราวเซอรเรยีบรอยแลวใหเราทาํการลบโปรแกรม Google Chrome ออกจากเครือ่ง โดยไปที่
เมนู “Start” >>> “Control Panal” >>> “Uninstall”
เพื่อลบออกจากเครื่อง

 เมือ่ทาํตามขัน้ตอนตามท่ีกลาวมาท้ังหมดแลว  ใหทาํการ
Restart คอมพวิเตอร และ Download Google Chrome เพ่ือทาํ
การตดิตัง้ใหมอกีคร้ัง และหากทาํการตดิตัง้เรยีบรอยแลว ใหตรวจสอบ
วาไวรสัไดถกูลบออกหรอืไม ใหทาํตามขัน้ท่ี 2 อกีครัง้ วามี “Browser
Optimizer” ทาํงานอยูหรอืไม หากไมมแีลวลองมาตรวจสอบทีห่นา
“สวนขยาย” ทําตามขั้นตอนที่ 4หากไมเจอก็แสดงวาไดทําการลบไวรัส Special Video ของแชททาง Facebook สําเร็จแลว
และเพื่อปองกันไมใหไวรัสเกิดขึ้นอีกใหทําการเปลี่ยน Password ของบัญชี Facebook ดวย

ขอบคุณขอมูล :  http://offfiificemanner.com/



กลุมเครือขายคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร

งานซอมบํารุงระบบเครือขาย

 ซอมบํารุงระบบเครือขาย ภายในศูนยพณิชยการพระนคร ศูนยพระนครเหนือ และศูนยชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

งานซอมบํารุงระบบเครือขาย จํานวน 1 ครั้ง

 เจาหนาที่กลุมงานระบบเครือขายทางคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ไดทําการซอมบํารุงและแกไขระบบเครือขาย
ที่ไมสามารถใชงานได โดยดําเนินการเปล่ียนสาย LAN และใสทอ flex พรอมทั้งตรวจสอบอุปกรณตางๆ ภายนอกอาคาร
ณ บริเวณหองพยาบาล (ศูนยพระนครเหนือ) จนระบบสามารถใชงานไดตามปกติเปนที่เรียบรอยแลว
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สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0 2665 3777 ตอ 6791 โทรสาร 0 2280 7919

 เจาหนาที่กลุมงานระบบเครือขายทางคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร
ผูเชี่ยวชาญระบบโครงขายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ นที่ 22-23 ณ หองประชุมชั้น 4 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)


