วันพืชมงคล 2557

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ.... เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
สาหรับเดือนนี้ก็มีข่าวสารมาอัพเดทกันมากมาย ว่าแล้วเรามา
ดูความหมายวันพืชมงคล 2557 พร้อมกับอัพเดทว่าพระโคปี
นี้กินอะไร
และในเดือนพฤษภาคม ก็ยั งมี สิ่งดีๆ เล็ กๆ น้อยๆ
เกี่ยวกับ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น
การพัฒนาการเรียนผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ สมาร์ท คลาสรูม
(Smart Classoom), เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนกับสานัก
วิทยบริการฯ และสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ณ ประเทศเวียดนาม

หากกล่าวถึง "วันพืชมงคล" แล้วเชื่อว่าหลายคนคงยิ้ม
แก้มปริเลยทีเดียว เพราะจะได้หยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนอยู่
ที่ บ้ า น เนื่ อ งจากเป็ น วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ แต่ จ ะมี สั ก กี่ ค นรู้
รายละเอียด รู้ความหมาย หรือรู้ความเป็นมาเป็นไปของ "วัน
พืชมงคล" อย่างแท้จริง เอาเป็นว่าเราไปเจาะลึกประวัติ และ
ความเป็นมาของ "วันพืชมงคล" กันดีกว่า...
วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กาหนดพระราชพิธีจรด
พระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ เป็ น พระราชพิ ธี เ ก่ า มาแต่ โ บราณที่
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงความสาคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่อง
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทา
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ที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธี
พืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทาขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน
เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจาก
โรคภัย และ ให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
พิธี แ รกนาขวัญ เป็ น พิธีเริ่ มต้น การไถนาเพื่อหว่า น
เมล็ ดข้ าว มีจุ ดมุ่ง หมายที่จ ะให้ เป็ น อาณัติสั ญญาณว่า บัด นี้
ฤดูกาลแห่งการทานาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ผลพยากรณ์ ประจาปี 2557
พระโคกินน้ า-หญ้า น้ าท่าจะบริบูรณ์ ได้ผา้
6 คืบ น้ าจะน้อย นาในที่ล่มุ จะดี
 พระยาแรกนา หยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า
น้าจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่
นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
 พระโคกิ น น้ า-หญ้ า พยากรณ์ ว่ า น้ าท่ า จะ
บริ บู ร ณ์ พ อสมควร ธั ญ ญาหาร ผลาหาร
ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

เรือ
่ งดี!! เรือ
่ งเด่น!!
ในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
พัฒนำกำรเรียนผ่ำนห้องเรียน
อัจฉริยะ สมำร์ท คลำสรูม
(Smart Classoom)
สมาร์ท คลาสรูม (Smart Classroom) เป็น เทคโนโลยี
ที่ช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความน่าสนใจและง่าย
ขึ้นกว่าเดิม ในการสร้างจุดเด่นให้แก่เทคโนโลยีการเรียนการสอน
ให้อยู่ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) คือ มีการสื่อสาร
กันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้มากที่สุดซึ่งระบบสมาร์ท
คลาสรูม จะต้องประกอบไปด้วย อุปกรณ์ อานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทันสมัย
อาทิเช่น ระบบเสียง ระบบภาพ จอภาพ ระบบการสื่อสาร ระบบ
บันทึกภาพ ระบบจัดเก็บ และระบบการเผยแพร่ภาพ
สาหรับ สมาร์ท คลาสรูม ของ มทร.รัตนโกสินทร์ นั้น
ได้มีการนาเทคโนโลยีบางส่วนมาใช้ เรียกว่า Media site ซึ่งเป็น
ระบบการบันทึกการสอนของผู้สอน ให้นักผู้เรียนสามารถเข้ามา
ดูย้อนหลังได้ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของทางมหาวิทยาลัย
ซึ่งระบบที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการในเบื้องต้นนั้น เป็นการลงทุน
ในส่วนของ ระบบบันทึกภาพและระบบการจัดเก็บไฟล์วีดีโอ
เท่ านั้ น ส่ ว นของห้ อ งเรี ยนยั งคงใช้ อุป กรณ์ ที่ มีอ ยู่ ประจาใน
ห้องเรียน เดิมเป็นหลัก

พระโคแรกนา ปี 2557 พระโคแรกนา ได้แก่ ฟ้า และ ใส
พระโคสารอง ได้แก่ มั่น และ คง
ที่มา: http://news.tlcthai.com/
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ media site
บันทึกการสอนย้อนหลัง
1.เข้า www.rmutr.ac.th แล้วคลิกที่ คลิก Mediasite
เพื่อเข้าสู่หน้า login ดังรูป

2. ยกตัวอย่าง เลือก Faculity of Business และเลือก
ไฟล์วีดีโอการสอน

3. ตัวอย่างไฟล์วิดีโอการสอนของอาจารย์

เปิดประตูสปู่ ระชำคมอำเซียน!!
การจั ดท าแผ่ น พั บ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ศู น ย์ อาเซี ย น
(Asean Information Center) ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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NATIONAL INSTITUTE OFEDUCATION AND TRAINING
OF VIETNAM ประเทศเวียดนาม

สัมมนำและศึกษำดูงำน เพือ
่ พัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
ณ ประเทศเวียดนำม
ในระหว่างวันที่ 12–14 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตนโกสิ น ทร์ น าโดยนางสาวศริ นรัต น์
อัครยิ่งศุภรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.สุภาภร
ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีวิชาการและวิจัย นายศักดิ์สิทธิ์
วิจิตรเตมีย์ ผู้อานวยการกองกิจการพิเศษ และบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้ง 4 พื้นที่ จานวน 29 คน ร่วมโครงการ “ศึกษาดู
งานด้ า นการบริ ห ารสู่ ส ากล : สั ม มนาและศึก ษาดู งาน เพื่ อ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีวิสั ยทัศน์
กว้างไกล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยส่งเสริมให้
มีการได้เรียนรู้เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทั้งทางตรงทางอ้อม ช่วยพัฒนา
ศักยภาพการทางานและการบริการของบุคลากร รวมทั้งเพิ่ม
วิสัยทัศน์ ช่วยให้ บุคลากรระหว่างองค์กรได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัด การ และด้ า นวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ณ สถาบั น

ที่มา: http://pr.rmutr.ac.th/
เจ้าของ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย , นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,
นายกิตติพงษ์ พุ่มโภชนา และนางณัจฉรียา อัศวรัตน์
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย chaiwatt.j@rmutr.ac.th
กองบรรณาธิการ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
ออกแบบ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ
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