ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาวันที่ 6 มกราคม 2557
ฉบับ
ปฐมฤกษ์

สานักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมพิธีทาบุญ
เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2557

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2557
ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ชั้น1 อาคารสานักวิทยบริการฯ มีพิธีทาบุญ
เลีย้ งพระจานวน 9 รูป และถวายภัตตาหารเพล
ร่วมพิธีทาบุญ
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธที าบุญ เพือ่ ความเป็นสิริมงคล
และรับประทานอาหารร่วมกัน
ให้กับชีวิต และองค์กร ในการต้อนรับศักราชใหม่ 2557

เตรียมพบกับ
มหกรรมหนังสือ

สานักวิทยบริการฯ
เปิดบริการ
Asean corner

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เปิดให้บริการห้อง
อาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความ
Book Tech Fair & Multimedia ตื่นตัว และเล็งเห็นถึงความสาคัญ
พลาดไม่ได้กับหนังสือคุณภาพ จากสานักพิมพ์ชั้นนามากมาย ในราคา ของประชาคมอาเซียนให้แก่
สุดพิเศษภายในงาน ร่วมกิจกรรม D.I.Y และรับของที่ระลึกของรางวัล นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
มากมาย
รายละเอียดหน้า 2 ทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ ชั้น1 อาคารสานักวิทยบริการฯ
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อนิทรรศการ
ทีห่ ลากหลาย ในระบบสื่อมัลติมีเดีย วีดิทัศน์อาเซียน
วิชั่น รวมทั้งหนังสือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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Book Tech Fair & Multimedia

Reading for All : การอานเพื่อมนุษ
ยชาติ
28-30

2014

มกราคม 2557

ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Reading for All

การอานเพื่อมนุษยชาติ
พบกันอีกครั้งกับ งาน “Book Tech Fair & Multimedia” ภายใต
แนวคิด Reading for All : การอานเพื่อมนุษยชาติ ซึ่งจัดเปนประจํา
ทุกป งานนีไ้ ดรวบรวมหนังสือทุกประเภทสําหรับคนทุกวัย โดยใน
Research Service
ครั้งนี้ไดจัดขึ้นระหวาง วันที่ 28 – 30 มกราคม 2557 ณ อาคาร 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...
ภายในงานทานจะไดพบกับ.. การออกรานจําหนายหนังสือราคาถูก
จากสํานักพิมพมากมายที่นํามาใหทานไดเ ลือกชมเลือกซื้อ พรอม
โปรโมชั่น และของที่ระลึก ในงานยังพบกับการบรรยาย
นิทรรศการหนังสือนาอาน พลาดไมไดกับ กิจกรรม D.I.Y. แปลง
เสื้อผา...ใหสวยกิ๊ง, สิ่งประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติและสอยดาวพา
เพลิน... ตอคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพย งานนี้ของรางวัล เพียบ !!
รวมทั้ ง กิ จ กรรมของนั ก ศึ กษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี มั ลติ มีเ ดี ย
คณะวิทยาศาสตร แลวพบกัน...

เชิญ กิจกรรมสงเสริมการอาน
พรอมรับของที่ระลึกมากมาย
รวม บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม2557
รว มกิ จกรรมส ง เสริม การอา นไดที่ เคาน เ ตอร บ ริการ ยื ม -คื น ชั้น 3
อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุด)
โดยมีกิจกรรมดังนี้
“สํานวนพาเพลิน” ตอสํานวนใหถูกตองตามความหมาย
“หนังสือเลมโปรด” เขียนอธิบายพอเปนสังเขปเกี่ยวกับหนังสือเลม
ที่ตัวเองชอบอาน
“สุดยอดนักอาน” ยืมเยอะ อานเยอะสุด ภายในชวงเวลาที่จัดกิจกรรม

open

วิทยบริการ .. บริการชวยการวิจัย
Research Service

เปนบริการที่ชวยเหลือผูทําวิจัย ในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
กําลังศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูใชใหส ามารถ
เขาถึงแหลงสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและสมบูรณ
การใหบริการ
1. บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมในเรื่องที่กําลังศึกษา
วิจัย จากฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูล E-Book ฐานขอมูลวิทยา
นิพนธอิเล็กทรอนิกส (TDC) และฐานขอมูลอื่นๆ
2. บริการจัดทําดรรชนีวารสารทีห่ องสมุดบอกรับ ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย
3. บริการจัดทําสาระสังเขปที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทาํ การวิจัย
4. บริการแนะนําการเขียนอางอิงใหกบั ผูใชบริการสามารถ
เขียนการอางอิงในงานวิจัยและถูกตองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
หมายเหตุ - บริ การรวบรวมรายการบรรณานุกรมและจั ดทํ า
สาระสังเขป จะจัดสงใหกับผูใชบริการทางอีเมลภายใน 7 วัน
- บริการแนะนําการเขียนอางอิง ใหบริการที่โตะบริการ
ตอบคําถามและชวยคนควา ชั้น 2 และชั้น4 หรือทางอีเมล
ติดตอสอบถามเพิ่ม เติม : งานบริการตอบคําถามและชวยคนควา
ฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 0-29426900-99 ตอ 1710, 1719 Email: arit@chandra.ac.th

BOOK

หนังสือนาอาน

ภาษาอาเซียนเลมเดียวเอาอยู!.

สุดยอดทักษะการคิด

สมิท vs ชารลส ดารวิน ใครกันแนที่เปนของจริง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เชิญชวนนักศึกษามาใชบริการหองปฏิบ ัตก
ิ ารคอมพิวเตอร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปดบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อบริการนักศึกษาทุกชั้นปดวยคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ขนาด จอ 22 นิ้ว
เกาอี้นั่งสบายสามารถปรับระดับได เพียงนําบัตรนักศึกษาและรหัส WIFI ก็สามารถใชบริการคนควาหาขอมูล ทํารายงานดูหนัง ฟงเพลง อีกทั้ง
ยังสามารถ Print เอกสาร free ไดที่เคานเตอรใหบริการคอมพิวเตอร เปดใหบริการทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-19.00 น. และ วันอาทิตย
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ชั้น 5 อาคาร 29 และสํานักวิทยบริการฯ ชั้น 6
สมัครและรับขาวสารผานโทรศัพทมอ
ื ถือ (SMS)
ขาวจาก Admin Network

สมัครและรั บข าวสารจากทางมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม

ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ยัง

ผา นโทรศัพ ท มือถื อ (SMS) ของบุคลากรมหาวิท ยาลั ย ขอเชิ ญ

ไมมี E-mail ของมหาวิท ยาลัย (xxx@chandra.ac.th) เพื่อใชใน

บุคลากรที่ยังไมไดลงทะเบีย นรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลั ย

การติด ตอ งานกับ หน วยงานทางราชการ ติดตอยื่ นคํ าร องได ที่

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) ติดตอลงทะเบียนไดที่สํานัก งานฝาย

สํา นั กงานฝ า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 หากมี

เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 แจง ชื่อ -สกุ ล, สั งกัด/

ปญหาการใชงานติดตอสอบถามไดที่เบอรภายใน 2933, 2935

หนว ยงาน, วั น เดื อ นป เ กิ ด, เบอร มือ ถื อ หรื อสามารถติ ดต อ

(ชัชวาลย,นิรชา)

สอบถามเบอรภายใน 2923 (สุนิสา)
MIS ...แจงสรุปผลการดําเนินงานรอบปงบประมาณ 2556

สําหรับปงบประมาณ 2556 ที่ผานมา สวนงาน MIS ภายใตการดําเนินงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสถิติการดําเนินงานหลักๆ ดังนี้ การรับแจงปญหาการใชระบบ จํานวน 83
ครั้ง การดําเนินการสง MA02 จํานวน 46 ครั้ง, การติดตั้งระบบ จํานวน 50 ครั้ง และ การใหสิทธิ์การเขาใชระบบ
จํานวน 233 ครั้ง ทั้งนี้หากบุคลากรทานใดพบปญหาที่เกิดจากการใชงานระบบ ทางสวนงาน MIS ยินดีรับฟงทุกคําแนะนํา เพื่อนํามาแกไข
หรือปรับปรุงใหระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Free

DOIT..Training แจงขาว ตารางการฝกอบรมทักษะคอมพิวเตอรสําหรับ

Print…..
มีบริการ ปริ้น เอกสารฟรี
สามารถทําการปริ้นงานได
ครั้งละ 10-15 แผน
ณ ชั้น 5 อาคาร 29
[กรุณานํากระดาษมาดวย]
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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High Definition
HD ยอมาจากคําวา High-Definition เปน รูป แบบหรือ
มาตรฐานใหมสําหรับการสงสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูงใน
ระดับ 720p/1080p/ 1080i ซึ่งใหภาพที่คมชัดและมีรายละเอีย ดสูง
กวาดีวีดีทั่วไป ระบบการ สงสัญญาณภาพแบบHD ในระดับ 1080p
จําเปนตองใชสายแบบ HDMI เทานั้น สวนสาย Component ทั่วไป
จะรองรั บเฉพาะที่ค วามละเอียด 720p และ 1080i เท านั้ น สว น
HDTV หมายถึง TV ที่รองรับความละเอียดระดับ Hi-Def ใหภาพ
คมชัดมากมากกวาปกติ
การทํางานของ HD สัญญาณดิจิตอลที่สง มาที่ TV นั้นจะผาน
กระบวนการบีบอั ดขอมูลสัญญาณดิจิ ตอล โดย MPEG-2 ทําการ
ถอดรหัส หลังจากนั้น จะถูกสงไปที่หลอดภาพทําหนาที่ยิงลําแสง
ออกมายังหนาจอ TV ทําใหเ กิด Pixel (จุดภาพ) บนจอภาพแต ใน
ระบบ HD นั้น จะให Pixel ที่สูงกวา TV ทั่วไปมากเลยทีเ ดียวทําให
ภาพ ที่ออกมาละเอียดคมชัด ไรซึ่งอาการกระพริบของสัญญาณภาพ
1080i VS 1080p
Interlaced (i) จะทําการแบงภาพออกเปน 2 เฟรม คือเฟรมที่
เปนเลขคี่ และเลขคู และจะ scan ภาพสลับกัน ไปเรื่อยๆ จนครบ
1080 เสน จะมีการกระพริบระหวางการสลับเฟรมคี่และคู
Progressives scan (p) จะทําการ scan โดยเรียงไปทีละเส น
สแกนเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบ 1080 เสน จะทําใหการกระพริบ
นอยลง ภาพที่ไดจะ ดูนิ่งมากยิ่งขึ้น การ Scan ภาพในรูปแบบของ
HDTV นี้จะเปน แบบ wide screen ที่มีอัตราสวนของจออยูที่ 16:9
ตางจาก TV รุนเกาจะที่เปน NTSC หรือ PAL อัตราสวนจะอยูที่ 4:3
ตัวอยางความละเอียดของภาพ

HDMI ยอมาจาก High-Definition Multimedia Interface
หมายถึงการเชื่อมตอโดยสงขอมูล
แบบ Multimedia เชน ขอมูลภาพ
และ เสียง เปนตน ในรูปแบบที่มีความ
ละเอียดสูง และไมมีการบีบอัดขอมูล
ทําใหผลรับที่ไดมีคุณภาพ ที่สูงขึ้นอยางมาก
ขอมูลเสียง HDMI จะมีการสงขอมูลเสียง ในระดับถึง 192
กิโลเฮิรตซ และมีการ Sample แบบ 24 บิต ซึ่งเปนระดับเสียง
เดียวกับที่ใชในระบบเดียว Dolby Digital ที่ใชตามโรงภาพยนตรที่
เดียว

ขอมูลภาพ HDMI เวอรชัน 1.0 ซึ่งเปนเวอรชันแรก จะมีความเร็วใน
การสงสัญญาณขอมูล ภาพอยูท ี่ 165 เมกะเฮิรตซ โดยสามารถรองรับ
สัญญาณภาพแบบ High-Definition ที่ความละเอียด สูงถึง 1080p ที่
60 เฮิรตซ ได (WUXGA) แตถาตองการความละเอียดที่สูงมากกวานี้ก็
จําเปนตองใชอุปกรณที่รองรับมาตรฐาน HDMI ที่มีเวอรชันใหม
มากขึ้น โดยบางรุนสามารถรอบรับ ไดถึง 340 เมกะเฮิรตซ และ มี
สามารถสงสัญญาณภาพที่ความละเอียดระดับ 2560 x 1600p
(WQXGA)
อุปกรณในปจจุบันที่รองรับมาตราฐาน HDMI HDTVs Blu-ray
Disc players Multimedia PCs Gaming systems Digital camcorders
and more.
HD หรือ High Definition ระบบภาพ ความละเอีย ดสูง ทีวี
แบบ HD นั้นภาพตองใหญมีรายละเอียดสูง ความจุตองมากขึ้น แค

ปกติสําหรับการเลือก HDTV จะตองเปนคุณภาพระดับจํานวนเสน
1080 เสน จะเห็นไดวา ความละเอียดของภาพที่ 1080p (Progressive
Scan) จะใหความละเอียดสูงถึง 2,074,000 pixels ซึ่งดีที่สุด

DVD แผนเดียวไมพ อ เลยตองมีแผนสําหรับ HD TV ซึ่งจะเก็บ
ขอมูลไดเปน 3 เทาของแผน DVD ทั่วไป
ขอขอบคุณขอมูลจาก :
http://www.oknation.net/blog/pikkapopx3/2008/12/29/entry-1
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