ประวัตวิ นั ปี ใหม่

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ.... เดือนนี้เป็นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
สาหรับเดือนนี้ก็มีข่าวสารมาอัพเดทกันมากมาย ขอกล่าวถึง
ประวัติวันปีใหม่
และในเดื อ นธั น วาคม ก็ ยั ง มี สิ่ ง ดี ๆ เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ
เกี่ ย วกั บ ส านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (เทิดไท้ 87
พรรษา องค์ราชัน), การฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2556, New!! ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ,ทาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
ใหม่หมดจดด้วยตัวเอง ตอนรับปีใหม่ และกิจกรรมอบรม/
สัมมนา/ประชุม

เรียบเรียงโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สานักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา,
glitter.kapook.com

ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2558 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ
Happy New Year 2015 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ หลายๆ
คนคงชอบที่ จ ะได้ ห ยุ ด หลายๆ วั น เพื่ อ ที่ ฉ ลองปี ใ หม่ แล้ ว รู้
หรือไม่ว่า ประวัติปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ มีความเป็นมาอย่างไร
วันนี้ช าว สวส. มีความหมายวันขึ้ นปีใหม่ ประวัติวันขึ้นปีใ หม่
มาฝากกันค่ะ
 ความหมายของวันขึ้นปีใหม่
วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมาย
คาว่า "ปี" หมายถึง เวลาขั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว
365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น "ปีใหม่" จึงหมายถึง
การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี
จดหมายข่าวธันวาคม 2557 ฉบับ 77

1

 ความเป็นมาของ วันขึ้นปีใหม่ในประเทศไทย
สาหรับวันปีใหม่ในประเทศไทยนั้น แต่เดิมเราถือเอาวัน
แรม 1 ค่าเดือนอ้าย ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ คติแห่งพระพุทธศาสนา ที่ถือช่วงเหมันต์
หรือหน้าหนาวเป็นการเริ่มต้นปี ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติ
พราหมณ์ คือ ถือเอาวันขึ้น 1 ค่า เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรง
กับวันสงกรานต์ ดังนั้น ในสมัยโบราณเราจึงถือเอาวันสงกรานต์
เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย
การนับวันปีใหม่หรือวันสงกรานต์ ตามวันทางจันทรคติ
เมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติ ย่อมคลาดเคลื่อนกันไปในแต่ละปี
ดังนั้นในวันขึ้น 1 ค่า เดือน 5 ปี พ.ศ.2432 (ร.ศ.108) ซึ่งตรงกับ
วันที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้
ถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็ น วัน ขึ้นปี ใหม่ของไทยนั บแต่นั้นมา
เพื่อวันปีใหม่จะได้ตรงกันทุกปีเมื่อนับทางสุริยคติ (แม้ว่าวันขึ้น
1 ค่า เดือน 5 ปีต่อๆ มาจะไม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน แล้วก็ตาม)
ดังนั้น จึงถือเอาเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีนับแต่นั้นมา
อย่างไรก็ดีประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือ
เอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่
ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ทางราชการจึงเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน
มักจะไม่มีงานรื่นเริงอะไรมากนักและเห็นสมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมา
ใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน
2477 ขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก จนแพร่หลายออกไปต่างจังหวัด
ในปีต่อๆ มา โดยในปี พ.ศ. 2479 ก็ได้มีการจัดงานปีใหม่ทั่วทุก
จังหวัด มีชื่อทางราชการ "วันตรุษสงกรานต์"

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์
( เทิดไท้ 87 พรรษา องค์ราชัน)

ขอบคุณภาพจาก pr.rmutr.ac.th

วันที่ 4 ธันวาคม 2557
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี
บาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวถวายราชสดุดี
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ถวายความจงรั ก ภั ก ดี และตั ว แทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ร่วมวางพานพุ่ม
ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่
5 ธั น วาคม 2557 ภายใต้ โ ครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ ( เทิดไท้ 87 พรรษา องค์ราชัน) ณ ห้องประชุม
คชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

การฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2556
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2556 นาโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
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ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวโอวาท แก่ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุล เกียรติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ มทร.รัตนโกสินทร์
พื้นที่ศาลายา

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดฝึกซ้อมรวมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2556
ของทั้ง 4 พื้นที่ โดยมีพลเอก จรัญ กุลละวณิชย์ นายกสภา
มหาวิทยาลัย ดร.ปราจิน เอี่ยมลาเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า
และ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต และบัณฑิต ณ หอประชุมชาญชัย อเคเดียม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ มทร.ธัญบุรี

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมพิธี แสดงความยินดี และให้โอวาทกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต
และบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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New!! ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการ
จัดซื้อระบบควบคุมและบริหารประสิทธิภาพภายในองค์ กรด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อ ใช้
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่
ขณะนี้ ระบบดังกล่าวได้ติดตั้งเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
สานักวิทยบริการฯ จึงได้เชิญผูป้ ฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงาน
หรือเลขานุการ เข้าร่วมทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กลุ่มผู้ใช้งานหลัก (User Acceptance Test (UAT คือกระบวน
การทดสอบโปรแกรม)) ณ ห้องประชุม Academy ชั้น 2 สานัก
วิทยบริการฯ ดังวันที่ดังต่อไปนี้
วันที่ 18 พฤศจิกายน 57
ประชุมกลุ่มผู้ใช้งาน สารบรรณกลาง, สารบรรณสานัก/
กอง/คณะ, เลขานุการ
 การลงรับหนังสือภายนอก
 ลงเลขรับ
 นาเสนอเกษียนให้ผู้อานวยการกองกลาง
 ส่งต่อ/นาเสนอให้อธิการ ผ่าน เลขานุการ
อธิการบดี
 อธิการบดีสั่งการ/มอบ
 ส่งผ่านสารบรรณกลาง
 แจกจ่ายงานให้กับ กอง/คณะ
 การลงเลขรับหนังสือภายใน
 หนังสือเข้ามา inbox
 ลงเลขรับในหนังสือ
 นาเสนอเกษียนให้ ผอ./คณะบดี
 หรือส่งต่อให้บุคคล กรณีที่ทราบภาระงาน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 57
ประชุมกลุ่มผู้ใช้งาน กลุ่มสารบรรณ, สารบรรณกลาง/IT
 Setting / ผู้ดูแลระบบ

 Report
 ทะเบียนหนังสือรับ
 ทะเบียนหนังสือส่ง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 57
ประชุมกลุ่มผู้ใช้งาน User ทั่วไป (กลุ่มที่ใช้งานการร่าง
หนังสือเป็นประจา) และกองบริหารงานบุคคล
 การร่างหนังสือภายนอกและการร่างหนังสือบันทึก
ข้อความ
 ร่างหนังสือหลัก
 ร่างใบปะหน้า
 Flow การนาเสนอลงนาม
 สร้างข้อมูลอัตรากาลัง
 บันทึกข้อมูลบุคลากร
 รายงาน
 ผู้ดูแลระบบ (ตั้งค่าต่าง ๆ)
 การนัดหมายประชุม UAT ครั้งต่อไป คือ อธิการบดีและ
ผู้อานวยการ ซึ่งวันเวลายังไม่ระบุชัดเจน

ภาพประกอบทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่มผู้ใช้งานหลัก
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 สารบรรณทุกท่าน สามารถเข้าเว็บไซต์สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.rmutr.ac.th ได้เลยค่ะ

3. Disk Clean up : เป็นวิธีหนึ่งในการเคลียร์ไฟล์ในเครื่อง
แบบง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งการทา คลิกเข้าไปที่ All Program
> Accessories > System Tool จากนั้นคลิกที่ Disk Cleanup
เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมา ก็เพียงเลือกไดรฟ์ทตี่ ้องการ Clean เท่านั้น
ที่มา: หนังสือ COMTODAY

กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ประชุม

ทาความสะอาดเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ให้ใหม่หมดจดด้วยตัวเอง
ตอนรับปีใหม่
1. Recycle Bin ลบไฟล์ขยะที่ค้างอยู่ในถังขยะ ซึ่งหาก
เป็นการกดปุ่ม Del ปกติ ก็จะเข้ามาค้างอยู่ใน Recycle Bin นี้
วิธีการเคลียร์พื้นที่ก็แค่เพียง คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนถังขยะ แล้ว
เลือก Empty เท่านี้ก็สะอาดเรียบร้อย ถ้าไม่อยากให้ไฟล์มาค้าง
ในถัง ก็อาจมาใช้การกด Shift+Del แทนก็ได้
2. Delete Temp & Cookie : เป็นการลบไฟล์ Temp ที่
ตกค้างหลังการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพ ข้อมูลหรือบางอย่าง
ที่เข้ามาใช้พื้นที่สาหรับการทางานสิ่งเหล่านี้สามารถลบได้ง่ายๆ
ด้วยการไปที่ Internet Explorer > Option > General >
Browsing His > Tory และกดปุ่ม Delete โดยระบบจะแจ้งว่า
ต้องการลบอะไรบ้าง ก็ให้ใส่เครื่องหมายหน้าหัวข้อที่ต้องการลบ
เท่านั้น

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557
 นางสาวสุรางต์รัตน์ ประทุมเมศร์ และว่าที่ ร.ต.ปิติพล
ไผทวุฒิกานต์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Website Security monitoring (Phishing and
Hacking Case Study)) รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตและเรียนรู้วิธีป้องกันระบบ
คอมพิวเตอร์ให้พ้นจากการถูกโจมกรรมข้อมูล และการ
โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร

เจ้าของ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุ นธราภิ วัฒก์ อธิ การบดีมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
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
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