ตำนำนของวันสงกรำนต์

บทบรรณำธิกำร
สวั ส ดี ครั บ เดื อ นนี้ ก็ เ ป็ น เดื อ นเมษายนของ
ปี 2556 กัน แล้ ว นะครั บ ทางส านั กวิทยบริ การและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ข่าวสารที่มีสาระมาฝากกัน
เช่นเคย
เดือนนี้ผมมีเรื่องตานานของวันสงกรานต์และ
กิจกรรมในวันสงกรานต์มาบอกเล่าให้ทุกท่านได้อ่าน
เพื่อเป็นความรู้เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเนื้อหาไม่ได้มีเพียงแค่นี้
ยังมีเรื่องเกี่ยวกับข่าวไอที ที่กาลัง HOT HIT ติดกระแส
และเรื่ องดี !! เรื่ อ งเด่ น !! ในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเข้าใช้งานสื่อ วีดีทัศน์
ภาษาจี น , ความหมายและความเป็ น มาของกล้ อ ง
CCTV, การพั ฒนาซอฟแวร์ ใ หม่ และการเข้ า รั บ การ
ฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากรในสานักวิทยบริการฯ
ไว้ในฉบับนี้ด้วยนะครับ
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นานมาแล้ว มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่ง มีสมบัติเงินทองมากมาย
แต่ไม่มีทายาทสืบสกุล จึงถูกยาจกผู้มีบุตรมากซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กัน
พูดจาดูถูก ว่าสมบัติของท่านแม้มีมากมาย ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ
ไม่มีทายาทไว้สืบสกุล เศรษฐีผู้นั้นจึงได้บวงสรวงทาพิธีขอบุตร แต่
ผ่านมาเนิ่นนาน ก็ยังไม่สามารถมีบุตรได้ จนในที่สุด เศรษฐีก็ได้มา
ขอบุตรจากพระไทร พระไทรรู้สึกสงสาร จึงได้มาทูลขอจากพระ
อินทร์ พระอินทร์จึงให้ ธรรมบาลกุมารเทวบุตรจุติล งมาเกิดเป็น
บุตรของเศรษฐีผู้นั้น
ธรรมบาลกุมารเติบโตมาเป็นเด็กฉลาดเฉลี ยว สามารถ
เรียนไตรเทพจบตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ทั้งยังสามารถเรียนรู้ภาษานก
ความดังกล่าวรู้ถึงท้าวกบิลพรหม จึงต้องการทดสอบปัญญาของ
ธรรมบาลกุมาร จึงเสด็จมาโลกมนุษย์ ตั้งคาถามธรรมบาลกุมาร 3
ข้อ คือ ตอนเช้าราศีอยู่ที่ใด กลางวันราศีอยู่ที่ ใด ตอนเย็นราศีอยู่ที่ใด
โดยตกลงกันว่า ถ้าธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบคาถามได้ภายใน
7 วัน จะต้องตัดศีรษะบูชาท้าวกบิลพรหม แต่ถ้าสามารถตอบได้
ท้าวกบิลพรหม จะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมารเช่นกัน
จนเวลาผ่านไปได้ 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังไม่สามารถ
ตอบคาถามได้ แต่ระหว่างที่นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ก็ได้ยินพวกนก
คุยกัน ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องออกหาอาหารแล้ ว จะรอกินร่างกายของ
ธรรมบาลกุมารที่ไม่สามารถตอบคาถามของท้าวกบิลพรหมได้ และ
นกยังได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถามคาตอบว่า ตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้า
มนุษย์จึงต้องเอาน้าล้างหน้า กลางวันราศีอยู่ที่อก มนุษย์จึงเอาน้า
พรมอก ตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงเอาน้าล้างเท้า ธรรมบาล
กุมารจึงจดจาคาตอบไว้
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พอธรรมบาลกุมารสามารถตอบคาถามได้ ท้าวกบิล
พรหมจึงจาต้องตัดเศียรตามคาสัญญา แต่ด้วยว่าเศียรของท้าว
กบิลพรหมนั้น หากตกต้องพื้นดิน พื้นดินก็จะลุกเป็นไฟ หาก
ตกลงในมหาสมุทร น้าก็จะเหือดแห้งหมด หากโยนขึ้นไปใน
อากาศ ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท้าวกบิลพรหมจึงเรียก
ธิด าทั้ งเจ็ ด มา โดยให้ น าพานมารองรั บ เศีย ร แล้ ว นาไปแห่
ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ แล้วนาเข้าไปเก็บในมณฑปถ้าธุลี
ที่เขาไกรลาศ พอครบกาหนดพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ร าศีเมษ
ก็ให้ธิดาทั้ง 7 ผลั ดกันน าเศีย รมาแห่ เวียนรอบเขาพระสุเมรุ
เป็นประจาทุกปี...

การดาหัว ก็คือการรดน้านั่นเอง แต่เป็นคาเมืองทาง
ภาคเหนื อ การด าหั ว เรี ย กกั น เฉพาะการรดน้ าผู้ ใ หญ่ ที่ เ รา
เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ คือการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว
หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ ของที่ใช้ในการดาหัวส่วนมาก
มีผ้าขนหนู มะพร้าว กล้วย และ ส้มป่อย
การปล่อยนกปล่อยปลา ถือเป็นการล้างบาปที่ ทาไว้
เป็นการสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้มีแต่ความสุขความสบายในวัน
ขึ้นปีใหม่
การนาทรายเข้าวัด ทางภาคเหนือนิยมขนทรายเข้า
วัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภ ให้มีความสุขความเจริญ เงินทองไหล
มาเทมาดุจทรายที่ขนเข้าวัด

กิจกรรมในวันสงกรำนต์
การทาบุญตักบาตร ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล
ให้ตัวเอง และ อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว การทาบุญ
แบบนี้มัก จะเตรี ย มไว้ ล่ ว งหน้ า น าอาหารไปตั กบาตรถวาย
พระภิกษุที่ศาลาวัด ซึ่งจั ดเป็ น ที่ร วมส าหรั บ ทาบุ ญ ในวัน นี้
หลังจากที่ได้ทาบุญเสร็จแล้ว ก็จะมีการก่อพระทรายอันเป็น
ประเพณีด้วย
 การสรงน้าพระการรดน้า เป็นการอวยพรปี
ใหม่ให้กันและกัน น้าที่รดมักใช้น้าหอมเจือ
ด้วยน้าธรรมดา
 การสรงน้าพระจะรดน้าพระพุทธรูปที่บ้าน
และที่วัด และบางที่จัด สรงน้าพระสง์์ด้วย

การรดน้าผู้ใหญ่ คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพ
นับถือ ครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่รดก็จะเอา
น้าหอมเจื อกับ น้ ารดที่มือ ท่าน ท่า นจะให้ ศีล ให้ พรผู้ ที่ไปรด
ถ้า เป็ น พระก็ จ ะน าผ้ า สบงไปถวายให้ ท่ า นผลั ด เปลี่ ย นด้ ว ย
หากเป็น์ราวาสก็จะหาผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปให้
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HOT HIT ติดกระแส
กับข่ำวไอที
ห้ามขายต่อ! กูเกิลพร้อมลงดาบปิดการทางาน
แว่น Google Glass

นักพัฒนาผู้ซื้อแว่นเวอร์ชันทดลอง Google Glass
Explorer Edition ไปทดสอบแอปพลิเคชันจะไม่สามารถขายต่อ
ให้เช่า ส่งต่อ หรือมอบให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกูเกิล
หลั งจากราคาแว่น ไฮเทคเวอร์ ชัน ทดลองของกูเกิ ล
“Google Glass Explorer Edition” ถูกประมูลบนโลก
ออนไลน์ในราคามากกว่า 90,000 เหรียญสหรัฐ ปรากฏว่าการ
ประมูลถูกล้มเลิกไปโดยปริยาย เมื่อกูเกิลระบุเงื่อนไขการขาย
หรือ Terms of Sale ชัดเจน ว่านักพัฒนาผู้ซื้อแว่นเวอร์ชัน
ทดลอง Google Glass Explorer Edition ไปทดสอบแอป
พลิเคชันจะไม่สามารถขายต่อ ให้เช่า ส่งต่อ หรือมอบให้บุคคล
อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกูเกิล ซึ่งหากพบว่ามีการละเมิด
กูเกิ ล มีสิ ทธิ์ปิ ดการทางานของแว่ น โดยไม่ มีการคืน เงิน หรื อ
รับประกั น เครื่ อ งใดๆ ถือ เป็ น การส่ ง คาเตือ นเพื่ อไม่ให้ แว่ น
Google Glass Explorer Edition ถูกขายต่อในราคาสูงเพื่อ
ทากาไรเกินควร
เงื่อนไขการขาย Google Glass Explorer Edition ที่กูเกิล
สั่ งห้ า มขายต่ อ นี้ ถู ก รายงานครั้ ง แรกโดยส านั ก ข่ า ว Wired
เบื้องต้นคาดว่ากูเกิลตั้งเงื่อนไขนี้เพราะแว่น Google Glass
Explorer Edition ยังเป็นเวอร์ชันไม่สมบูรณ์พอจะวางขาย
ซึ่งจุดประสงค์ของการขายแว่นเวอร์ชันนี้คือเพื่อให้นักพัฒนา
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มี เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ทดสอบแอปพลิ เ คชั น ส าหรั บ แว่ น ตานี้
โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม การประกาศครั้งนี้ถูกนาไปเชื่อมโยงกับ
มูลค่าการประมูล Google Glass Explorer Edition ซึ่งพบว่า
มีผู้ เปิ ดประมูล แว่ นเวอร์ชันทดลองบนเว็ บไซต์ อีเบย์ สู งเกิ น
90,000 เหรียญ ทั้งที่ราคาจาหน่ายเดิมนั้นอยู่ที่ 1,500 เหรียญ
สหรั ฐ เท่ านั้ น ล่ า สุ ดงานประมูล นี้ ถู ก ยกเลิ ก ในเวลาไม่ น าน
หลังจากข่าวเงื่อนไขการขายแว่น Google Glass Explorer
Edition ถูกเผยแพร่ไป
สาหรับแว่นตา Google Glass Explorer Edition นั้น
เป็นเวอร์ชันทดสอบของแว่นตา Google Glass ที่ Google
ผนึกเทคโนโลยี augmented-reality หรือการจาลองภาพเสมือน
จริงมาไว้ในแว่นไฮเทค ผู้สวมใส่จะสามารถมองภาพเสมือน
จริงนั้นควบคู่ไปกับทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นได้ ตัวแว่น
สามารถรองรับคาสั่งเสียง และสามารถถ่ายภาพดิจิตอลโดยที่
ตากล้องไม่ต้องยกมือขึ้นเล็งอีกต่อไป
กูเกิลเปิดเผยกาหนดการส่งมอบ Google Glass Explorer
Edition ชุดแรกว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2013
คุณสมบัติเบื้องต้นของแว่นคือ ผู้สวมใส่จะได้เห็นหน้าจอความ
ละเอียด 640x360 พิกเซล (เทียบเท่าหน้าจอความละเอียดสูง
ขนาด 25 นิ้ว ที่อยู่ห่างจากผู้ใช้ราว 8 ฟุต) กล้องดิจิตอล 5
ล้ า นพิ ก เซล รองรั บ การถ่ า ยวิ ดี โ อความละเอี ย ด 720p
หน่วยความจาภายใน 16GB รองรับไวไฟ 802.11b/g ภายใน
มีเครือข่ายข้อมูลไร้สายบลูทูธ พร้อมระบบปล่อยสัญญาณเสียง
ผ่านกระดูกสู่หูส่วนในของผู้สวมใส่
กูเกิล ระบุ ว่า ผู้ส วมใส่ส ามารถปรับขาจมูกของแว่นได้
ตามรูปหน้าของผู้สวมใส่ ตัวแว่นจะสามารถเชื่อมข้อมูลผ่าน
บริการคลาวด์ของกูเกิลอย่าง Google Drive ได้ ความจุ
แบตเตอรี่ไม่เปิดเผยแต่มีการระบุว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
1 วัน โดยผู้ใช้สามารถชาร์จไฟผ่านพอร์ต Micro USB
Company Related Link : Google
ที่มา : http://www.bcoms.net
.
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เรือ
่ งดี!! เรือ
่ งเด่น!!
ในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2. เมื่อทาการ คลิก เสร็จแล้ว จะปรากฏหาเว็บไซต์ ดังนี้

การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย !!!
ในเดือนเมษายนนี้ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอแนะน าสารสนเทศเพื่อการเรี ย นรู้ ในหั ว ข้ อ
เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักมากขึ้น
ภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีการนาไปใช้
เพิ่มขึ้น อย่ างต่ อเนื่ องในช่ว งหลายปี ที่ผ่ านมา ภาษาจีนเป็ น
ภาษาที่มีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในปัจจุบัน ในด้าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือการ
ติดต่อทาธุรกิจค้าขาย
ดังนั้นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ได้ จั ด ท าสื่ อ วี ดี ทั ศ น์ ภ าษาจี น ไปเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
และ E-mail ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ แก่อาจารย์ บุคลากร
เจ้า หน้ าที่ นั กศึ กษา และบุ คคลทั่ว ไปที่ส นใจ ได้ รั บ ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องภาษาจีนเพิม่ มากยิ่งขึ้น
วิธีการเข้าใช้งาน
1. เข้า URL www.rmutr.ac.th แล้วทาการคลิก สารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ ในหัวข้อ เรียนรู้ภาษาจีน ดังภาพ
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3. ทุ ก ท่า นสามารถเลื อ กตอนที่ท่ า นสนใจจะศึ กษา ได้ ต าม
ความต้องการเลยค่ะ ! !!

หน้า 4

ความคืบหน้าตาวิเศษดิจิตอล 24 ชัว่ โมง
(ตอน 2)

และนี่คือ ความหมายของกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทาง
สานักวิทยบริการฯ ได้นามาฝากไว้เป็นความรู้

การพัฒนาซอฟแวร์ใหม่ !!
ที่กาลังจะเกิดขึน้ ในเร็วๆ นี้
ขณะนี้ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาซอฟแวร์ ตัวใหม่ คือ การพัฒนาซอฟแวร์ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการทางานของพนักงานด้วย KPI ซึ่งเริ่มแรก
ของการพัฒนาซอฟแวร์ เราจะกาหนด KPI ของพนักงานแต่ละคน
และกาหนดเป้าหมายที่เราจะวัด (ตามมหาวิทยาลัย)
ข้อดีของการมีซอฟแวร์
1. ช่วยในการประหยัดกระดาษ
2. ทุกงานที่ทามีหลักฐานแนบเข้าไป
3. การประเมินมีความเป็นธรรมมากขึ้น
4. สามารถเพิ่มเงื่อนไขและความต้องการต่าง ๆ ได้ไม่
จากัด
5. มีความยืดหยุ่นในการทางานได้ดีกว่า หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
(**หมายเหตุ ซอฟแวร์ ดั ง กล่ าว จะใช้ ท ดสอบกั บ
พนักงานในสาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน)

CCTV ย่อมาจาก Closed-circuit television แปลว่า
โทรทัศน์วงจรปิด คือ มีการใช้กล้องวิดีโอ ส่งสัญญาณไปยังชุด
จอภาพในสถานที่ เ ฉพาะ ซึ่ งอาจจะมี เจ้ าหน้ าที่ คอยควบคุ ม
ดูแลระบบอยู่ (Surveillance camera คือ กล้องเฝ้าระวัง)
ซึ่งแตกต่างจากการ ออกอากาศโทรทัศน์ โดยที่สัญญาณจะไม่
ถูกส่งออกไปตามที่สาธารณะ ภาพจะถูกส่งไปสถานที่เฉพาะ
เท่านั้น จะใช้ส าหรับ การ ตรวจสอบ ในพื้น ที่ที่อาจต้องการ
ตรวจสอบเช่น ธนาคาร, คาสิโน, ท่าอากาศยาน, ราชการทหาร
และในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โทรทัศน์ วงจรปิด อาจถูกใช้
เพื่อสังเกตการจากหอบังคับการ หรือในสถานที่ที่สภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสมสาหรับมนุษย์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาจทางาน
อย่างต่อเนื่องหรือ ต้องทาเพื่อตรวจสอบเฉพาะเหตุการณ์ก็ได้
รูปแบบของโทรทัศน์วงจรปิดในปัจจุบันนิยมใช้ เครื่องบันทึก
วีดีโอดิจิตอล (Digital Video Recorder หรือ DVR) แทนการ
บันทึกแบบม้วนวีดิโอ เนื่องจากมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่
สูงกว่า เช่น สามารถบันทึกต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตรวจสอบ
พัฒนาบ้านหน้ามอง
เคลื่อนไหวและแจ้งเตือนทางอีเมล์ เป็นต้น
ทางส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โทรทั ศน์ ว งจรปิ ด ได้ติ ดตั้ งระบบครั้ งแรกโดย เอ จี ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับแม่บ้าน ทา 5 ส ให้กับสานักวิทยบริการฯ
Siemens ทีท่ ดสอบ V(2) ใน Peenemunde เยอรมนี ในปี 1942 ซึ่ง 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
เพื่ อ สั ง เกตการณ์ ส าหรั บ การเปิ ด ตั ว ของ V2-rockets(V2rockets คือ ขีปนาวุธของเยอรมนี ตอนสงครามโลกครั้งที่ 2)
วิศวกรเยอรมันชื่อ Walter Bruch คือ รับผิดชอบในการออกแบบ
และการติดตั้งระบบ และ ในเดือนกันยายน 1968, Olean
นิวยอร์ก คือเมืองแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตั้งกล้อง
วิดีโอ ในถนนธุรกิจเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ต่อมาการใช้
โทรทัศน์วงจรปิดในภายหลังได้กลายเป็นสิ่งจาเป็นในธนาคาร,
สถานที่ราชการ, ที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งบริษัทห้างร้านต่างๆ
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หน้า 5

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนำ

11 เมษายน 2556

บุ ค ลากรในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
20 - 22 มีนาคม 2556
สารสนเทศ ได้เข้าร่ วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้
นายวัชรินทร์ วรินทักษะ, นายกิตติพงษ์ พุ่มโภชนา, โปรแกรม “Tell Me More” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นางสาว นลิ นี แสงอรั ญ , นางสาว เขมณั ฏ ฐ สมบุ ญ , ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ห้อง RMUTR IT
นางสาวขวั ญ ใจ คงชี พ , นางสาวสุ ร างค์ รั ต น์ ประทุ ม เมศร์ ACADAMY ชั้น 2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนางอรุ โ ณทั ย ครองสิ ง ห์ ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสั ม มนา
ทบทวนวิสั ยทัศน์และแผนกลยุทธ์ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และการจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ เจ้ าของ : ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ย
สอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และให้ เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ย นแปลงและครอบคลุ ม ที่ ปรึ กษา : รศ.ดร.อิ สสรี ย์ หรรษาจรู ญโรจน์ อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 8601 เทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ , ผศ.ดร.ชั ยวั ฒน์ จงกุ ลสถิ ตชั ย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายวัชรินทร์ วรินทักษะ, นายกิตติพงษ์ พุ่มโภชนา และนางสาวนลินี แสงอรัญ

21 - 22 มีนาคม 2556
นางสาวอาทิตยา คงรอด และนางสาววงศ์ผกา ประภาวงศ์
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒ นาบุ คลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและปฏิบัติงานฯ”
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ ได้ทบทวน
ระเบียบงานสารบรรณให้เข้าใจยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
เอกสารไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย chaiwatt.j@rmutr.ac.th
กองบรรณาธิการ : นางสาวชุติมา บุญเหลือ
ออกแบบ : นางสาวชุติมา บุญเหลือ
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และนางสาวเขมณัฎฐ สมบุญ

10 เมษายน 2556
บุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2556 โดยในงานได้มีการสรงน้า
พระพุทธรูป ณ หอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย รวมถึงพิธี
รดน้าขอพรจากอาจารย์อาวุธโสและผู้บริหาร ณ ห้องคชาธาร
โดยได้เก็บรูปบุคลากรในสานักวิทยบริการฯ บางส่วนมาฝาก
ด้วยค่ะ
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