ประวัตวิ นั ออกพรรษา

บทบรรณาธิการ
สวั สดีครั บ เดือนนี้ ก็เป็ น เดือนตุลาคมของปี 2556
กันแล้วนะครับ ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีข่าวสารที่มีสาระมาฝากกันเช่นเคย
เดือ นนี้ ผ มมี เรื่ องราวเกี่ ยวกับประวัติ วัน ออกพรรษา
และการใช้คีย์ลัด ในการทางาน เพื่อความรวดเร็ว
ซึ่งเนื้อหาไม่ได้มีเพียงแค่นี้ ยังมีเรื่องราวในสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น ASEAN และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ“เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่าน
E-mail กับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ,
แนะนาหนังสือใหม่, เปิดให้บริการ RMUTR VPN ใหม่ และ
การปรับเปลี่ยน IP Address ในการใช้งานบนระบบ เครือข่าย
โดยได้ทาการปรับเปลี่ยน IP Conference และ IP AEC ไว้ใน
ฉบับนี้ด้วยนะครับ

วันออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวันสาคัญทางพุทธศาสนา
และเพื่อให้ทุก ๆ คนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และความสาคัญ
ของวันออกพรรษา ตลอดกิจกรรมวั นออกพรรษาที่นิยมทากัน
ในวันนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของวันออกพรรษา มาฝาก
ทุกๆท่าน ค่ะ

ประวัติวันออกพรรษา
โดยเมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน
ก็จะเป็นช่วงเวลาของ "วันออกพรรษา" ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุด
ระยะการจาพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจาที่วัดในช่ว ง
ฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า
"วันมหาปวารนา" คาว่า "ปวารนา" นั้นแปลว่า อนุญาตหรือ
ยอมให้ โดยในปีนี้วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2556
ทั้ ง นี้ วั น ออกพรรษา พระสงฆ์ จ ะประกอบพิ ธี ท า
สั ง ฆกรรมใหญ่ ที่ เ รี ย กว่ า มหาปวารณา ในวั น ออกพรรษา
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ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ พระภิกษุสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกัน
และกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระภิกษุ
สงฆ์บางรู ปอาจมีข้อบกพร่ องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้ อื่นว่า
กล่ าวตั กเตื อนก็จ ะทาให้ รู้ ข้อ บกพร่ องของตน อีก ทั้ง ยั งเปิ ด
โอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่ าว
ตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะ
ถึงข้อไม่ดีของพระผู้ ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโ ส
มากกว่า แต่ท่านก็มิได้สาคัญตนผิดคิดว่าท่านทาอะไรแล้วถูก
ไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ
ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือน
ล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ ในเทศกาลเข้าพรรษา
หรื อ ออกพรรษา พระท่ า นจะประพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ช อบ ตาม
ระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา
เมื่อทาพิธี วันออกพรรษา แล้ว พระภิกษุสงฆ์สามารถ
จาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระพุทธ
บัญญัติ และยังได้รับอานิสงค์ก็คือ
 ไปไหนไม่ต้องบอกลา
 ไม่ต้องถือผ้าไตรครบชุด
 มีสิทธิ์รับลาภที่เกิดขึ้นได้
 มีโอกาสได้อนุโมทนากฐิน ที่จะสามารถขยาย
เวลาของอานิสงค์ออกไปอีก 4 เดือน
ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
 ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา ที่นิยมปฏิบัติอยู่
2 อย่าง คือ
1.ประเพณีตักบาตรเทโว หลัง วันออกพรรษา
หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่า เดือน 11 จะ
มีการ "ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามคาพระว่า "เทโวโรหนะ"
แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่ า "ตั ก บาตรดาวดึ ง ส์ " โดยอาหารที่ นิ ย มน าไปใส่ บ าตรคื อ
ข้าวต้มมัด และ ข้าวต้มลูกโยน

2.ประเพณีเทศน์มหาชาติ หลัง วันออกพรรษา
งานเทศน์ มหาชาติ นิย มทากันหลั ง วันออกพรรษา
พ้นหน้ากฐินไปแล้ว ซึ่งกฐินจะทากัน 1 เดือนหลังออกพรรษา
ที่จะร่วมกันทอดกฐินทั้ง จุลกฐิน และ มหากฐิน โดยประเพณี
งานเทศน์มหาชาติอาจทาในวันขี้น 8 ค่ากลางเดือน 12 หรือใน
วันแรม 8 ค่า ก็ได้ เพราะในช่วงนี้น้าเริ่มลดและข้าวปลาอาหาร
ก าลั ง อุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง พร้ อ มใจกั น ท าบุ ญ ท าทานและเล่ น
สนุกสนานรื่นเริง แต่ใ นภาคอีส านนั้ นนิย มทากันในเดื อน 4
เรียกว่า "งานบุญพระเวส" ซึ่งเป็นช่ว งที่เสร็จจากการทาบุญ
ลานเอาข้าวเข้ายุ้ง ในภาคกลาง บางท้องถิ่นทากันในเดือน 5
ต่อเดือน 6 ก็มี
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ทางลัดสูก่ ารทางานทีร่ วดเร็ว
การใช้ คี ย์ ลั ด ถ้ า หากเราสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่วแล้ว มันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทางานได้อย่าง
รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว
เรามาดูกันดีกว่าว่ามี Shortcut คีย์อะไรบ้างที่เราน่า
จะต้องฝึกไว้ให้เคยชิน
กลุ่มนี้มักจะเป็นคาสั่งที่ใช้ในการทางานกับ
ไฟล์และเอกสารต่างๆ ซึ่งช่วยให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
Ctrl + X
ตัดหรือย้ายข้อมูลที่เลือกไว้
Ctrl + C
ก๊อบปี้ข้อมูลที่เลือกไว้
Ctrl + V
วางหรือแปะข้อมูลที่เราได้ใช้คาสั่ ง
ตัด หรือก๊อบปี้เอาไว้ที่เรากด Shortcut
Ctrl + S
บันทึก หรือเซฟไฟล์ที่กาลังทางานอยู่
Ctrl + Z
เป็นคาสั่ง Undo
Ctrl + A
สั่งเลือกข้อมูลทั้งหมดในหน้าต่าง ทั้ง
รายชื่อไฟล์ หรือข้อมูลในเอกสารที่เปิดอยู่
Ctrl + F
เรียกตัวค้นหาขึ้นมาใช้งาน
ที่มา: หนังสือ COMTODAY
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เรือ
่ งดี!! เรือ
่ งเด่น!!
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาหรับทุกคน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยเชียงราย จึงได้จัดทา
เว็ บ ไซต์ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ กั บ บุ ค ลากรของ
วิทยาลัย ในการเตรียมตัว ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย !!!
แต่ฉบับนี้เรามาเจาะลึกถึงหัวข้อแต่ล ะหัวข้อที่อยู่ ใน
หัวข้อ บริการ ว่าแต่ละหัวข้อมันใช้งานอย่างไร? และรูปร่าง
หน้ า ตาเป็ น แบบไหน? ซึ่ ง ฉบั บ นี้ เ จาะลึ ก ลงไป 1 หั ว ข้ อ คื อ
หัวข้อ ASEAN
1. ASEAN คืออะไร? มาทาความรู้จักให้เข้าใจมากขึ้น
กันดีกว่าค่ะ

>>>> หากท่านใดสนใจจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ก็
สามารถเข้า http://aec.rmutr.ac.th/ ได้ เลยค่ะ<<<<
เนื่องจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทาเว็บไซต์ ASEAN ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่
นักศึกษา, บุคคลากร และผู้ที่สนใจเรื่องอาเซียน ก็สามารถเข้า
เข้ามาศึกษาได้เลยนะค่ะ

อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ
ในทวีป เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ผู้ น าอาเซีย นได้ร่ ว มลงนาม
ในปฎิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ อาเซี ย น เห็ น ชอบให้ จั ด ตั้ ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียน
รวมตั ว เป็ น ชุม ชนหรื อประชาคมเดีย วกั น ให้ ส าเร็ จ ภายในปี
พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้ง
ให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
ในปี นั้ น เองจะมีก ารเปิ ดกว้างให้ ป ระชาชนในแต่ล ะ
ประเทศสามารถเข้าไปทางานในประเทศอื่น ๆ ในประชาคม
อาเซีย นได้อย่ างเสรี เสมือนดังเป็ นประเทศเดียวกัน ซึ่งจะมี
ผลกระทบกับการประกอบอาชีพและการมีงานทาของคนไทย
เป็น อย่ า งมาก การท าความเข้าใจในเรื่ อ งนี้ จึ งเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ
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การพัฒนาความรูภ้ าษาอังกฤษ
ด้วยทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทาโครงการ“เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่าน E-mail
กับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรและบัณฑิตในอนาคต ให้มีความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
โดยที่ทางสานักวิทยบริการฯ จะจัดส่งภาษาอังกฤษ
ผ่าน E-mail ของมหาวิทยาลัยทุกวัน วันละ 1 บท เวลา 10:00 น.
นักศึกษาและบุคลากร สามารถเข้าไปเรียนและศึกษาได้นะคะ

เปิดให้บริการ RMUTR VPN ใหม่
เปิดให้บริการ RMUTR VPN ใหม่ Unlimited User
สาหรับให้บริการ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่าย
เสมือนของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูล
มีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถใช้บริการสืบค้นงานวิจัย
รวมไปถึง eBook eService ของมหาวิทยาลัยได้ ดาวน์โหลด
คู่ มื อ แล้ ว ใช้ ง านจากที่ บ้ า นได้ เ ลย ได้ สิ ท ธิ เ หมื อ นนั่ ง ใน
มหาวิทยาลัย
Download Program RMUTR VPN: vpn.rmutr.ac.th
Download วิธีการใช้งานระบบ RMUTR VPN: noc.rmutr.ac.th
ความรู้เกี่ยวกับการทา VPN

แนะนาหนังสือใหม่!!!
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโ ลยี ส ารสนเทศ
ได้ดาเนิ น การจั ดทาหนั งสือใหม่ ประจาเดือน ตุลาคม 2556
เป็ น จ านวน 105 รายการ 317 เล่ ม ไว้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
โดยสามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารได้ ที่ ห้ อ งสมุ ด ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
หรือสามารถสืบค้นรายการหนังสือใหม่ได้ที่
http://autolib.rmutr.ac.th/rmutr/catalog/keyword.aspx

VPN เป็นโปรโตคอลสาหรับสร้าง Tunnel ที่ใช้รับส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะ เช่น Internet พัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม
บริษัท Microsoft, 3 Com และ Ascend Communication
โดย PPTP สามารถผนึกเฟรมของข้อมูลได้หลายชนิด เช่น IP,
IPX หรือ NetBEUI แล้วส่งเฟรมเหล่านี้ผ่านเฟรม PPP ตามปกติ
เมื่อตรวจดูข้อมูลที่ถูกส่งออกไปจะเสมือนกับการรับส่งเฟรม
PPP ตามธรรมดาของคอมพิวเตอร์สองระบบ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว
ข้อมูลที่รับส่งอาจจะเป็นเฟรม IP, IPX หรือ NetBEUI ที่คอมพิวเตอร์
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ทาการรับส่งข้อมูลกันจริงๆ ก็ได้ เมื่อใช้การเข้ารหัสและการลด
ข้อมูลเข้าไปอีก การรับส่งข้อมูลก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น PPTP
จะใช้โปรโตคอล TCP ในการสร้าง Tunnel และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ Tunnel และใช้ PPP เป็นตัวรับส่งข้อมูล
ที่ต้องการติดต่อระหว่างผู้รับและผู้ส่ง ซึ่งการเชื่อมต่อของ PPTP
จะมีอยู่สองชนิดแตกต่างกันคือ วิธีแรกใช้ PPTP ติดต่อกันจาก
ผู้รับถึงผู้ส่งตลอดเส้นทาง ส่วนวิธีที่สองใช้ PPTP เฉพาะส่วนที่
ติดต่อกับ Internet Service Provider (ISP) ไปยังปลายทาง
เท่านั้น

เปลี่ยนใหม่

IP Address
Mask
GW
DNS

: 203.158.221.228
: 255.255.255.248
: 203.158.221.231
: 203.158.221.1
203.158.221.4
วั น ศุ ก ร์ ที่ 18 ตุ ล าคม 2556 ทดสอบระบบ Conference
สามารถใช้งานได้

การปรับเปลีย่ น IP Address ใน
การใช้ ง านบนระบบ เครื อ ข่ า ย
โ ดยไ ด้ ท าก า รปรั บเ ปลี่ ยน IP
Conference และ IP AEC
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทาการปรับเปลี่ยน
IP Address ในการใช้งานบนระบบ เครือข่าย โดยได้ทาการ
ปรับเปลี่ยน IP Conference และ IP AEC รายละเอียดดังนี้
ระบบ Conference พื้นที่ ศาลายา
ของเดิม
IP Address : 203.158.221.130
Mask
: 255.255.255.0
GW
: 203.158.221.254
เปลี่ยนใหม่
IP Address : 203.158.221.225
Mask
: 255.255.255.248
GW
: 203.158.221.230
ระบบ AEC : Asean Economics Community พื้นที่ ศาลายา
ของเดิม
IP Address : 203.158.221.131
Mask
: 255.255.255.240
Gw
: 203.158.221.142
DNS
: 203.158.221.1
203.158.221.4

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 และนางสาวนลินี แสงอรัญ
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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