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      เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยโพลีเทคนิค
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น จ านวน 4 คน มาเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ในด้านการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารส านักวิทยบริการฯน าโดย  อาจารย์
เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯและบุคลากรให้การต้อนรับ  
พร้อมท้ังพาเยี่ยมชมส านักฯ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักวิทยบริกำรฯจัดงำน 
ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ 2557 

 

     วันที่ 10 มกราคม 2557 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ ชั้น 1 
อาคารส านักวิทยบริการฯ โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีท าบุญโดย
มีอาจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ านวยการส านัก วิทย
บริการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมรองผู้อ านวยการส านักฯ 
ผศ.อ านาจ สวัสดิ์นะที และอาจารย์ดารัด มุกดาอุดม ในการ
นี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี   
รศ.ดร.อินทร์  ศรีคุณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารส านัก และคณบดี มาร่วมพิธี พร้อม
บุคลากรส านักฯร่วมกันท าบุญถวายภัตราหารเพล  พระสงฆ์
จ านวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงเย็นได้จัดงาน
เล้ียงสังสรรค์บุคลากร  เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อั นดีกับบุคลากร  ซ่ึงบรรยากาศภายใน
งานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน  

คณะผู้บริหารวิทยาลัยโพลีเทคนิคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เข้าเย่ียมชมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ปีท่ี  1 ฉบับท่ี  2 ประจ าวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 
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ตอมไรทอวิทยาของแมลง  กฎเหล็ก เจานายตองรู ! BO
O

K 
น.ศ.เขารวมกิจกรรมอยางคึกคัก 

       

 
 
 

       ฐานขอมูล matichon e-library ทางเลือกใหมในการสืบคน ติดตามขอมูลในหมวดและหัวเร่ือง ท่ีคุณตองการ ทุกท่ีทุก
เวลา ในรูปของขาว การสัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ รายงาน หรือขอเขียนอื่นๆ เกี่ยวกับองคกร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภท สามารถสืบคนยอนหลังไดต้ังแตป พ.ศ. 2540 จากสิ่งพิมพใน
เครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพอีกกวา 30 ฉบับในเมืองไทย  
        สามารถเขาใชงานไดท่ี http://arit.chandra.ac.th/matichon_link.php โดยทําการใส User Name และ Password กอน
เขาใชงานฐานขอมูล 
 
 
 

Matichon e-Library 

                                  
                                                    
 

  

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หนังสือนาอาน 

นานาชาติเหนือแผนดินสยาม 

 ปดฉาก ... กิจกรรมสงเสริมการอาน 

       เสร็จสิ้นไปแลวกับกิจกรรมสงเสริมการอาน ท่ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี 20 พ.ย. 2556 – 20 ม.ค. 2557 นักศึกษาท่ีรวม
กิจกรรม สามารถตรวจสอบรายชื่อและรับของที่ระลึกไดท่ี เคานเตอรบริการยืม-คืน ชั้น 3 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมและรับของท่ีระลึกจํานวน 66 คน [สุดยอดนักอาน 3 คน, หนังสือ
เลมโปรด 12 คน และสํานวนพาเพลิน 51 คน]  

 
 
 

User Name : aritnews 
 

Password : news_library 
 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี  
02- 942-6900 ตอ 1719 

ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส... บริการขาวสารเพ่ือเทาทันโลก 
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                               Mail CRU สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
                            ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ท่ียังไมมี E-mail ของมหาวิทยาลัย  
                                          (xxx@chandra.ac.th) เพ่ือใชในการติดตองานกับหนวยงานทางราชการ ติดตอยืน่คํารองขอไดท่ี 
สํานกังานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 หากมีปญหาการใชงานตดิตอสอบถามไดท่ีเบอรภายใน 2933, 2935 
(ชชัวาลย,นิรชา) 

        
 
 
 
        

       เทคโนโลยีสารสนเทศ.... ฝายบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดปรับปรุงระบบหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือให
บริการนักศึกษาทุกชั้นปดวยคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและความเร็วสูง  ขนาด จอ 22 นิ้ว เกาอี้นั่งสบายสามารถปรับระดับได   
เพียงนําบัตรนักศึกษาและรหัส  WIFI ก็สามารถใชบริการไดแลวครับ และท้ังนี้ยังมีใหบริการหองมัลติมีเดียและหอง 
KARAOKE (ชั้น 6 สํานักวิทยบริการ ) สําหรับใหนักศึกษาไดพักคลายเครียดในการเรียนอีกดวย 
       เปดใหบริการวันจันทร  - พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 19.00 น. วันศุกรและวันอาทิตย เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 5 
อาคาร 29 และชั้น 6 อาคารสํานักวิทยบริการฯ  

ใหผู ใชงานระบบฯดําเ นินการติดต้ัง  Microsoft.Net 
Framework 4.0 ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดในสวนของ 
Documents ดังรูปภาพ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 DOIT พรอมแลว... หองปฏิบัติการคอมใหม  
      คอมพิวเตอรทันสมัย ความเร็วสูง …. 

 
 

อบรมคอมพิวเตอร รุนที่ 28 
รับวุฒิบัตร 

       นักศึกษาท่ีผานการฝกอบรมโครงการฝกอบรมทักษะ
คอมพิวเตอร รุนท่ี 28 ปการศึกษา 1/2556 ติดตอรับวุฒิ 
บัตรได ณ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 
พรอมนําบัตรนักศึกษามาดวย ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
ดูรายชื่อไดท่ี http://www.chandra.ac.th/office/ict/index.html 

 

 DOIT..Training 
 
 
      ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ท่ีผานมามีการ
ปรับปรุง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร
(E-Document) หากผูใชงานทานใดเขาสูหนาเว็บไซตระบบ 
E-Document และมีขอความแสดงเตือน “ระบบไมพบ 
Microsoft.NET Framework 4.0 บนเคร่ืองของคุณ...”  
ดังรูปภาพ 

MIS ... ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และจดัเก็บเอกสาร (E-Document) 
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ท่ีปรึกษา   อาจารย เกียรติพงษ ยอดเย่ียมแกร   ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที   อาจารย ดารัด มุกดาอุดม   นางสาวจันทิมา ชุลีกราน    
บรรณาธิการ นายฐารัตน ฉัตรภูติ  รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย  กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  นายสมพร ดวงเกษ  
นายณรงคฤทธิ์ ใจรักษ  นางสาวดารัณ ดอนหัวลอ  นางสาวทรรศนีย ผูชูจันทร  นายชัยยุทธ ดําหนก   จดหมายขาวประชาสัมพันธ  จัดทําโดย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ตอ 1707 

  

     ชวงนี้หลายทานอาจจะไดขาวหนึ่งท่ีนาสนใจก็คือ การ
เปดประมูลทีวีระบบดิจิตอลของ กสทช. ทําใหหลายคน
สงสัยวา “ทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศนระบบดิจิตอลคือ
อะไร?” มีประโยชนกับคนไทยอยางไร  
 
 
 
 
 
      ที วี ดิ จิตอ ลหรือ โทรทัศ นระ บบดิจิตอ ล  (Digital 
television) เปนระบบการสงผานสัญญาณภาพวีดีโอและ
เสียงโดยระบบดิจิตอล ซึ่งแตเดิมระบบการรับสัญญาณ
โทรทัศนในบานเราใชเปนระบบอนาล็อก โดยระบบ
ดิจิตอลมีจุดเดนกวาระบบอนาล็อกทั้งในดานความคมชัด
ของภาพและเสียง และการสงขอมูลแบบดิจิตอลสามารถ
สงขอมูลไดมากกวาแบบเดิม (Multicasting) ซึ่งตอนนี้
หลายๆ ประเทศไดทําการพัฒนาระบบการรับสงสัญญาณ
ดิจิตอลไปอีกระดับแลวครับ เชน โทรทัศนจอกวาง 
(WIDE SCREEN)โทรทัศนความคมชัดสูง  (HDTV) 
ในขณะท่ีระบบอนาล็อกไมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
ได ซึ่ง ระบบสัญญาณดิจิตอลเกิดขึ้นมาจากการนําระบบ
คอมพิวเตอรนํามาพัฒนาใชในการชวย โทรทัศน แลวจึง
ไดมีการปรับปรุงโทรทัศนใหใชระบบดิจิตอลดวย 

 
 
 
 

 

แลวทํายังไงเราถึงจะด ูDigital TV ไดละ ? 
     1. ใชกลองรับสัญญาณ Digital TV หรือ (Set Top Box) 
ท่ีสามารถรับสัญญาณ DVB-T2 ได ขอดีคือไมวาคุณจะใช
ทีวีรุนไหนก็ตาม CRT / LCD TV / LED TV / PLASMA 
TV จะเกาจะใหม ก็สามารถดูไดหมด ยกตัวอยาง ถาทีวีมี
ชองตอ HDMI ก็ใชตอผานชองนี้เพ่ือรับชมดวยสัญญาณ
ดิจิทัลไดเลย ถาเปนจอแกวรุนเกาใชชองตอ AV แดงขาว
เหลือง ตัวกลองก็จะทําหนาท่ีแปลงสัญญาณจากดิจิทัลเปน
อนาล็อกเพื่อเขาทีวีรับชมไดเหมือนกัน 
     2. ใชทีวีท่ีมี Digital Tuner แบบ DVB-T2 ในตัว ใน
ปจจุบันทีวีท่ีวางขายสวนมากจะมีแตแบบ DVB-T ซึ่งไม
สามารถใชรวมกับมาตรฐานแบบ DVB-T2 ได แตเชื่อวา
ในปนี้ 2013 ทีวีท่ีกําลังจะเปดตัวต้ังแตเดือนเมษายนเปน
ตนไป บางรุนจะมี Digital Tuner DVB-T2 ติดมาดวย
แนนอน !! 
 

ถายังอยากใชแบบเกา จะสามารถดูฟรีทีวีไดหรือไม ? 
     ถา ท่ีบานไมมี Digital TV ท่ีสามารถรับ DVB-T2 ได 
และยังไมมีกลองรับสัญญาณ Set Top Box ก็ยังสามารถ
รับชมฟรีทีวีเหมือนเดิมไดทุกประการ ผานการสงสญัญาณ
แบบ Analog ท่ีใชอยู ณ ปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีขอตกลงวาจะ
ทําการแพรภาพระบบ Analog และ Digital ควบคูกันไป 
จนถึงป 2563 หรืออีก ประมาณ 7 ปนั่นเอง 
 

ถาท่ีบานใชระบบ "จานแดง จานเหลือง" อยูแลวละ ? 
     ตองแยกกันระหวางระบบท่ีสงสัญญาณภาพพ้ืนดิน กับ
ระบบดาวเทียม ถาท่ีบานใชจานรับสัญญาณดาวเทียมดู
ผาน Set Top Box อยูแลว ไมวาจะเปนของ True Vision , 
GMM-Z และอื่นๆ ก็ยังสามารถรับชม 
ไดตามปกติครับ ไมมีปญหาใดๆ 

 

ทวีีดิจติอล คืออะไร 
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