5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ เดือนนี้ก็เป็ นเดือนพฤษภำคมของปี 2556
กั น แล้ ว นะครั บ ทำงส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีข่ำวสำรที่มีสำระมำฝำกกันเช่นเคย
เดื อ นนี้ ผ มมี เ รื่ อ งรำวเกี่ ย วกั บ ควำมส ำคั ญ ของวั น
ฉั ต รมงคล, ผลพยำกรณ์ ประจ ำปี 2556 ของวั น พื ชมงคล
และประวัติควำมเป็นมำของ วันวิสำขบูชำ
ซึ่งเนื้อหำไม่ได้มีเพียงแค่นี้ ยังมีเรื่องเกี่ยวกับข่ำวไอที
ทีก่ ำลัง HOT HIT ติดกระแส และเรื่องดี !! เรื่องเด่น !! ในสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรเข้ำใช้งำนสื่อ
ภำษำอังกฤษ, มำทำควำมรู้จัก โปรแกรม TELL ME MORE ,
โปรแกรมประเมินประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร และกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม สัมมนำของบุคลำกรในสำนักวิทยบริกำรฯ
ไว้ในฉบับนี้ด้วยนะครับ

ความสาคัญของวันฉัตรมงคล
วั น ฉั ต รมงคล เป็ น วั น ที่ ร ำลึ ก ถึ ง พระรำชพิ ธี บ รม
รำชำภิเษก เป็นพระมหำกษัตริย์ รัชกำลที่ 9 แห่งรำชวงศ์จักรี
และรำชอำณำจักรไทย ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุล ยเดช หลั งจำกที่พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หั ว ภู มิพ ล
อดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิง ถวัลยรำชสมบัติ ต่อจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หั วอำนันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2489
และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้ำอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช"
เนื่องจำกยังมิได้ทรงผ่ำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ก็เสด็จพระ
รำชดำเนินไปทรงศึกษำอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภำวะ
จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย
ดัง นั้น รั ฐ บำลไทยและ พสกนิก ร จึ งได้ น้อ มเกล้ ำน้ อ ม
กระหม่อม จัดงำนพระรำชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล
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หรื อ อำจเรี ย กว่ ำ พระรำชพิ ธี ฉั ต ร มงคล ซึ่ งกระท ำในวั น
บรมรำชำภิเษก ถวำยเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ มี พ ระ
ปฐมบรมรำชโองกำรในพระรำชพิ ธี บ รมรำชำภิ เ ษกนั้ น ว่ ำ
"เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชน
ชำวสยำม"
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ พสกนิกรชำวไทยจึงได้ถือเอำวันที่
5 พฤษภำคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวัน
สำคัญนี้
ที่มำ : www.kapook.com

13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล

วันพืชมงคล หมำยถึง วันที่กำหนดพระรำชพิธีจรด
พระนั ง คั ล แรกนำขวั ญ เป็ น พระรำชพิ ธี เ ก่ ำ มำแต่ โ บรำณที่
เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชำติ เพื่อเป็นกำร
ระลึกถึงควำมสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
กำรจัดพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ มีสืบเนื่อง
มำตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยำตอนปลำย ซึ่ ง พระรำชพิ ธี นี้ จ ะ
กระทำที่ท้องสนำมหลวง ประกอบด้ วย 2 พระรำชพิธีคือ พระรำช
พิธีพืชมงคล และพระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ
พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่ำง ๆ เช่น
ข้ำวเปลือกเจ้ำ ข้ำวเหนียว ข้ำวฟ่ำง ข้ำวโพด ถั่ว งำ เผือก มัน
เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมำยที่ จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่ำนั้น ปรำศจำก
โรคภัย และ ให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงำมดี

พิธี แ รกนาขวัญ เป็น พิธีเริ่มต้น กำรไถนำเพื่อหว่ำ น
เมล็ ดข้ำว มีจุดมุ่ง หมำยที่จะให้ เป็นอำณัติสั ญญำณว่ำ บัด นี้
ฤดูกำลแห่งกำรทำนำและเพำะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
ผลพยากรณ์ ประจาปี 2556
พระยาแรกนา หยิบได้ผ้ำ 4 คืบ พยำกรณ์ว่ำ น้ำจะ
มำกสักหน่อย นำในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนำในที่ลุ่มอำจจะ
เสียหำยบ้ำงได้ผลไม่เต็มที่
พระโคกินข้าวโพด พยำกรณ์ว่ำ ธัญญำหำร ผลำหำร
จะบริบูรณ์ดี
พระโคกิ น หญ้ า พยำกรณ์ ว่ ำ ผลำหำร ภั ก ษำหำร
จะอุดมสมบูรณ์ดี
ที่มำ : www.kapook.com

วันพืชมงคล 2556 : พระโคแรกนำ ปี 2556
พระโคแรกนา ได้แก่ ฟ้ำ และ ใส พระโคสำรอง ได้แก่
มั่น และ คง
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24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา

ประวัติ ความเป็น มาของ วั นวิ สาขบูช า ในประเทศ
ไทย
ปรำกฎหลักฐำนว่ำ วันวิสำขบูชำ เริ่มต้นครั้งแรกใน
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี สันนิษฐำนว่ำ
ได้รับแบบแผนมำจำกลังกำ นั่นคือ เมื่อประมำณ พ.ศ.420
พระเจ้ำภำติกุรำช กษัตริ ย์แห่ง กรุ งลั งกำ ได้ประกอบพิธี
วิสำขบูชำขึ้น เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำ จำกนั้นกษัตริย์ลังกำพระองค์
อื่นๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวิสำขบูชำนี้สืบทอดต่อกันมำ
ส่ว นกำรเผยแผ่เข้ำมำในประเทศไทยนั้ น น่ำจะเป็น
เพรำะประเทศไทยในสมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ด้ ำ น
พระพุทธศำสนำกับประเทศลั งกำอย่ ำงใกล้ ชิด เห็ นได้จำกมี
พระสงฆ์ จ ำกลั ง กำหลำยรู ปเ ดิ น ทำงเข้ ำ มำเผยแพ ร่
พระพุ ท ธศำสนำ และน ำกำรประกอบพิ ธี วิ ส ำขบู ช ำเข้ ำ มำ
ปฏิบัติในประเทศไทยด้วย
ส ำหรั บ กำรปฏิ บั ติ พิ ธี วิ ส ำขบู ช ำในสมั ย สุ โ ขทั ย นั้ น
ได้ มี กำรบั นทึ กไว้ ในหนั งสื อนำงนพมำศ สรุ ปได้ ว่ ำ เมื่ อถึ งวั น
วิสำขบูชำ พระเจ้ำแผ่นดิน ข้ำรำชบริพำร ทั้งฝ่ำยหน้ำ และฝ่ำยใน
ตลอดทั้งประชำชนชำวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนคร
ด้ว ยดอกไม้ พร้ อมกั บ จุ ด ประทีป โคมไฟให้ ดู ส ว่ำ งไสวไปทั่ ว
พระนคร เป็นเวลำ 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นกำรบูชำพระรัตนตรัย
ขณะที่พระมหำกษัตริย์ และบรมวงศำนุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรง
บำเพ็ญพระรำชกุศลต่ำงๆ ครั้ น ตกเวลำเย็ น ก็เสด็จ พระรำช
ดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศำนุวงศ์ และนำงสนองพระโอษฐ์

ตลอดจนข้ำรำชกำรทั้งฝ่ำยหน้ำ และฝ่ำยในไปยังพระอำรำม
หลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธำน
ส่วนชำวสุโขทัยจะรักษำศีล ฟังธรรม ถวำยสลำกภัต
สังฆทำน อำหำรบิณฑบำตแด่พระภิกษุสำมเณร บริจำคทำน
แก่คนยำกจน ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ฯลฯ
หลังจำกสมัยสุโ ขทัย ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของ
ศำสนำพรำหมณ์มำกขึ้น ทำให้ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยำ ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ปรำกฎหลักฐำนว่ำมีกำรประกอบ
พิธีวิสำขบูชำ จนกระทั่งมำถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ำนภำลัย รัชกำลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2360)
ทรงมี พ ระรำชด ำริ ที่ จ ะให้ ฟื้ น ฟู พิ ธี วิ ส ำขบู ช ำขึ้ น มำใหม่
โดยสมเด็จพระสังฆรำช (มี) สำนักวัดรำชบูรณะ ถวำยพระพร
ให้ทรงทำขึ้น เป็นครั้งแรก ในวันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ และวันแรม
1 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ.2360 และให้จัดทำตำมแบบอย่ำงประเพณี
เดิมทุกประกำร เพื่อให้ประชำชนได้ทำบุญ ทำกุศล โดยทั่วหน้ำ
กัน กำรรื้อฟื้นพิธีวิสำขบูชำขึ้นมำในครำนี้ จึงถือเป็นแบบอย่ำง
ถือปฏิบัติในกำรประกอบพิธี วันวิสำขบูชำ ต่อเนื่องมำจวบจนกระทั่ง
ปัจจุบัน
ที่มำ : www.kapook.com

HOT HIT ติดกระแส
กับข่าวไอที
ข้อเท็จจริงน่ารู้ของคลืน่ ความถี่ 3G
ในประเทศไทย
นับตั้งแต่ที่กำรประมูลสัมปทำนควำมถี่กำรให้บริกำร 3G
ในบ้ำนเรำเสร็จสิ้นไป มีคำหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมำใช้โฆษณำกัน
อย่ำงแพร่หลำย นั่นคือคำว่ำ 3G แท้ / 3G เทียม หรือ 3G จริง /
3G ปลอม แล้วอะไรคือ 3G จริง 3G ปลอมกันล่ะ !?
ควำมถี่นั้นมีหลำยย่ำน ย่ำนที่ถูกใช้ในกำรสื่อสำรยุค
1G, 2G ได้ถูกกำหนดคลื่นเอำไว้เป็นมำตรฐำน ส่วนคลื่น
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ควำมถี่ 3G จะเป็นกำรน ำคลื่นควำมถี่อื่นที่ยังไม่ถูกใช้งำน
นำมำให้บริกำรเป็น 3G
คลื่นควำมถี่ที่เรำเห็นกันทุกวันนี้ ก็จะมี 850, 900, 1800
และ 2100 ซึ่ ง ก่ อ นหน้ ำ นี้ ก ำรซื้ อ โทรศั พ ท์ สั ก เครื่ อ ง เรำ
จำเป็นต้องดูว่ำรองรับ 3G คลื่นควำมถี่เดียวกับกับผู้ให้บริกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ของเรำหรือไม่ โดยผู้ให้ บริกำร 3 รำยใหญ่
ในบ้ำนเรำ ในปัจจุบันจะใช้ 3G ควำมถี่ดังนี้ครับ
 TruemoveH ให้บริกำร 3G บนควำมถี่ 850MHz
และ 2100MHz
 Dtac ให้บริกำร 3G บนควำมถี่ 850MHz และ 2100MHz
 AIS ให้บริกำร 3G บนควำมถี่ 900MHz และ 2100MHz
เกร็ ด เล็ ก เกร็ ด น้อ ย ส ำหรั บ คนที่ส งสั ย ว่ ำ แล้ ว 2G
ก่อนหน้ำนี้แต่ละค่ำยใช้ควำมถี่ไหนล่ะ ? AIS ให้บริกำร 2G
บนคลื่น 900 (นั่นคือสำเหตุที่ทำให้ 3G ของ AIS ช้ำมำกเพรำะ
แย่งสัญญำณกันเองกับเครือข่ำย 2G แต่ตอนนี้สัญญำณใหม่บน
คลื่น 2100 เขำว่ำแรงแล้วนะ ) ส่วน Truemove กับ Dtac
ได้ใช้คลื่นควำมถี่ 1800 ในกำรให้บริกำร 2G ครับ
เรำก็ พ อจะสรุ ป ได้ ว่ ำ 3G ในบ้ ำ นเรำก็จ ะมีค ลื่ น
850MHz กับคลื่น 2100MHz ทั้งคู่ก็เป็น 3G เหมือนกัน
ทุกค่ำยในบ้ำนเรำตอนนี้สำมำรถให้บริกำร 3G บนควำมถี่
2100 ได้เหมือนกันหมด เพียงแต่มี TruemoveH ที่มีกำร
ให้บริกำร 3G บนควำมถี่ 850MHz ด้วยเท่ำนั้นเอง

ความแตกต่างของคลื่น 3G ความถี่ 850MHz และ 2100MHz
 คลื่น 850MHz สำมำรถส่งได้ไกลกว่ำ ควำมแรงและ
ควำมครอบคลุมของพื้นที่สูงกว่ำ
 คลื่น 2100MHz พื้นที่ครอบคลุมน้อยกว่ำทำให้ต้องตั้ง
เสำรับส่งสัญญำณถี่ แต่ว่ำรองรับกำรให้บริกำร 4G ที่จะเปิด
ให้บริกำรในอนำคต
บทสรุปของ 3G ในประเทศไทย
 3G เป็นเทคโนโลยีของกำรให้บริกำร ไม่ได้ผูกติดว่ำ
จะต้องใช้กับแค่ย่ำนควำมถี่ใดควำมถี่หนึ่ง
 3G บนย่ำนควำมถี่ 850 MHz, 900 MHz หรือ 2100
MHz ก็เป็น 3G จริงทั้งหมด ไม่มีแท้ มีเทียม เพียงแต่
กำรให้บริกำร 3G บนควำมถี่ 2G จะทำให้ Bandwidth
ไม่พอ
 2100 MHz เป็นเพียงคลื่นควำมถี่ที่ กสทช. นำมำให้
ประมูลในกำรให้บริกำร ซึ่ง TruemoveH ก็จะนำมำ
ให้บริกำรทั้งเทคโนโลยี 3G และ 4G ในอนำคต
ที่มำ : thaiware

เรือ
่ งดี!! เรือ
่ งเด่น!!
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย !!!
ในเดือนพฤษภำคมนี้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ขอแนะนำสำรสนเทศเพื่ อกำรเรี ย นรู้ ในหั ว ข้ อ
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ เพื่อให้ทุกท่ำนได้รู้จักมำกขึ้น
ภำษำอั ง กฤษเป็ น ภำษำที่ มี บ ทบำทในชี วิ ต ของ
นักศึกษำในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อสื่อสำรกันโดยตรง
กำรใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต กำรดู ที วี กำรดู ภ ำพยนตร์ กำรเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหนังสือต่ำงๆ ที่ต้องมีภำษำอังกฤษ
เข้ำมำเกี่ยวข้องนั้น
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ดัง นั้ น ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
จึง ร่ ว มมื อกั บ สำขำบริ ห ำรธุร กิ จ ระหว่ ำ งประเทศ จั ดท ำบท
สนทนำภำษำอังกฤษ ไปเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ และ E-mail
ของมหำวิ ท ยำลั ย ฯ ให้ แ ก่ อ ำจำรย์ บุ ค ลำกร เจ้ ำ หน้ ำ ที่
นักศึกษำ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เรื่องภำษำอังกฤษ เพิ่มมำกยิ่งขึ้น
วิธีการเข้าใช้งาน
1. เข้ำ URL www.rmutr.ac.th แล้วทำกำรคลิก
สำรสนเทศเพื่ อ กำรเรี ย นรู้ ในหั ว ข้ อ เรี ย นรู้ ภ ำษำอั ง กฤษ
ดังภำพ

2. เมื่อทำกำร คลิก เสร็จแล้ว จะปรำกฏหน้ำเว็บไซต์
ดังนี้

3. ทุ ก ท่ ำ นสำมำรถเลื อ กตอนที่ ท่ ำ นสนใจจะศึ ก ษำ
ได้ตำมควำมต้องกำรเลยค่ะ ! !!

มาทาความรูจ้ ัก โปรแกรม
TELL ME MORE !!!

.

โปรแกรม TELL ME MORE คืออะไร?
โปรแกรมฝึ ก ภำษำอั ง กฤษ เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพ
ทำงด้ำนภำษำ นิยมใช้ในมหำวิทยำลัย กว่ำ 10,000 แห่งทั่วโลก
เหมำะสำหรับผู้ที่ต้องกำรพัฒนำภำษำอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้น
beginning ถึง advanceเรียนสนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งภำพ
เสียง และ graphic สวยงำมครอบคลุมทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน
เขียน และแบบฝึกหัดกว่ำ 10,000 แบบฝึกหัด
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คุณสมบัติพิเศษ
TeLL me More® ให้กำรสนับสนุนแต่ละขั้นตอนใน
กำรเรียน กล่ำวคือ
 ช่ ว ยก ำหนดระดั บ กำรเรี ย น รวมถึ ง กำรก ำหนด
เป้ำประสงค์ในกำรเรียน : จัดโปรแกรมกำรเรียนภำษำ
ส่วนตัว
 ติด ตำมควำมก้ำ วหน้ ำ ทำงกำรเรี ย น ด้ ว ยเครื่อ งมื อ
ประยุกต์สำหรับติดตำมกำรเรียน
 สอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น แล้ ว เปรี ย บเที ย บ
ระดับคะแนนกับกำรทดสอบมำตรฐำนทำงภำษำ

โปรแกรมใหม่พร้อมใช้งานแล้ว!!!
สิ้นเดือนพฤษภำคมนี้ ! ! เตรียมพบกับโปรแกรมประเมิน
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร (ซึ่งต้นเดือนมิถุนำยน
โปรแกรมจะเริ่ ม ทดลองใช้ กั บ บุ ค ลำกรภำยในฝ่ ำ ยพั ฒ นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศก่อน)
เรำมำทำควำมรู้จักโปรแกรมประเมินประสิ ทธิภ ำพ
กำรทำงำนของบุคลำกรว่ำหน้ำตำเป็นดังรูปภำพ

ความพิเศษของโปรแกรม TELL ME MORE

คุณสมบั ติพิเศษที่น่ ำสนใจมำกของโปรแกรม TELL
ME MORE กิจกรรมกำรฝึกออกเสียง ได้คิดค้นกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษด้วยเทคโนโลยี Speech Recognition ที่คิดค้น
โดยทีมงำนผู้เชี่ยวชำญจำกหลำยๆประเทศ ซึ่งสำมำรถ แสดงคำที่
ออกเสียงผิด ในแต่ละประโยคได้ อย่ำงชัดเจน ระบบจะจดจำ
เสียงพูด ตรวจจับคำผิดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เรียนพูดระบบจะทำ
กำรประเมิ น และแจ้ งให้ ท รำบ เพื่ อแก้ ไ ขคำที่ อ อกเสี ย งผิ ด
จนกระทั่งผู้เรียนสำมำรถออกเสียงได้ถูกต้อง

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา
23 เมษายน 2556
นำยวัชรินทร์ วรินทักษะ, ว่ำที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิกำนต์
และนำยเธียรัท พูล สุ ขโข ได้ เข้ำร่ว มสั มมนำ “สั ญญำณ...ที่
เหนือกว่ำมำตรฐำนสำกล” เพื่อเป็นสื่อกำรในกำรแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีด้ำนสำยสัญญำณสำหรับระบบกำรสื่อสำรในอนำคต
ซึ่งสำมำรถนำไปเผยแพร่ในสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ แก่นิสิต
นักศึกษำสืบไป ซึ่งสัมมนำครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค
ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพฯ
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3 พฤษภาคม 2556
นำยวัชรินทร์ วรินทักษะ, ว่ำที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิกำนต์
และนำงสำวศรัญญำ บุญลัทธิ ได้เข้ำร่วมงำนมหกรรมโซลูชั่น
ไอที “Dell Solutions Tour 2013” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์กำร
ประชุมแห่งชำติศิริกิต์ โดยภำยในงำนได้พบกับมหกรรมโซลูชั่น
ไอทีแบบครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมีมำ และมีกำรสอน
ประยุกต์ใช้โซลูชั่นและเทคนิคต่ำงๆ ที่ทำให้กำรบริหำรจัดกำร
ไอทีเป็นเรื่องง่ำย

16-17 พฤษภาคม 2556
ฝ่ ำ ยพั ฒ นำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้ เข้ ำร่ ว มอบรม
โครงกำร RMUTR WEB ACADEMY (กำรพัฒนำเว็บด้วยระบบ
CMS) ณ ห้อง RMUTR IT ACADEMY สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังรูปภำพ

17 พฤษภาคม 2556
นำยพัศกร ทองดี และนำงสำวปิยำภรณ์ นำคสวำสดิ์
ได้เข้ำร่วมสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ เรื่อง Online Information
and Education Conference 2013 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สวนดุ สิ ต เพื่ อ แลกเปลี่ ย นควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ในกำรนำไปพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนิน งำน
ของห้องสมุดในอนำคต
เจ้ ำของ : ส ำนั กวิ ทยบริ กำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ มหำวิ ทยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ ปรึ กษำ : รศ.ดร.อิ สสรี ย์ หรรษำจรู ญโรจน์ อธิ กำรบดี มหำวิ ทยำลั ย
เทคโนโลยี รำชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ , ผศ.ดร.ชั ยวั ฒน์ จงกุ ลสถิ ตชั ย
นำยวัชรินทร์ วรินทักษะ, นำยกิตติพงษ์ พุ่มโภชนำ และนำงสำวนลินี แสงอรัญ
บทบรรณำธิกำร : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย chaiwatt.j@rmutr.ac.th
กองบรรณำธิกำร : นำงสำวชุติมำ บุญเหลือ
ออกแบบ : นำงสำวชุติมำ บุญเหลือ
พิสูจน์อักษร : นำงสำวสุรำงค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และนำงสำวเขมณัฎฐ สมบุญ
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