ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจาวันที่ 1 มีนาคม 2557

ปิดฉากมหกรรมหนังสือ

ผ่านพ้นกันไปแล้วกับ งานมหกรรมหนังสือ Book Tech Fair & Multimedia 2014 อย่างคึกคักและ สนุกสนานที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายใต้สโลแกนที่ว่า Reading for All
: การอ่านเพื่อมนุษยชาติ นับว่าเป็นงานที่สาคัญสาหรับนักอ่าน เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าชมงานได้เลือกสรรหนังสือ
ดีๆ จากสานักพิมพ์มากมาย นอกจากนั้นมีการบรรยาย และเกมกิจกรรมต่างๆ มากมายงานนี้จะมันขนาดไหน ตามมาดูภาพ
บรรยากาศกันเลย หน้า 2

เปิดภาคเรียนที่ 3/2556 วันที่ 16 มีนาคม 2557 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลาทาการ จันทร์-พฤหัสบดี 08.30-19.00 น.
ศุกร์
08.30-16.30 น.
อาทิตย์
09.00-16.30 น.
วันเสาร์ปิดบริการ

สิทธิในการยืมหนังสือ
นักศึกษาปริญญาตรี (เฉพาะที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 3/2556)
ยืมปกติ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ยืมปกติ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประมวลภาพกิจกรรม 28-30 ม.ค.57

BOOK

หนังสือน่าอ่าน

ปรสิตวิทยาของสัตว์น้า

วิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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แผนผังใหม..ใหญกวาเดิม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ฝายบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ไดปรับปรุงแผนผังของหองบริการใหม นักศึกษาสามารถมองเห็นที่นั่งของหอง
ที่นักศึกษาจะใชบริการไดถนัดชัดเจนขึ้น ทําใหประหยัด เวลาขั้นตอนการเลือก
เครื่องที่ใชบริการ เปดใหบริการทุกวันจันทร – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 19.00 น.
วันศุ กร และวั นอาทิต ย เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 5 อาคาร 29 และอาคาร
สํานักวิทยบริการฯ ชั้น 6

ติดกลองวงจรปด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เนื่ องจากทางฝ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศสํานักวิท ยบริการฯไดมีการติด ตั้งกลองวงจรปดที่
ชั้น 1 อาคาร 29 บริเวณเครือ่ งสแกนนิ้ว หากบุคลากรทานใดที่
มีปญ หาเกี่ ยวกั บ การลงเวลา สามารถติ ด ตอขอดูภาพการลง
เวลาย อนหลั ง ได โดยกรอกแบบฟอร มที่ ห องสํ า นักงานฝ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
Admin Network

ออกมาประกาศแจงผูใชให
อัพเดตโปรแกรมดวน ซึ่งการ ประกาศครั้งนี้จัดวาอยูใน ระดับ
รายแรงโดยมีผลกับ Adobe Flash Player ทุกเวอรชันในทุกOS
ซึ่งชองโหวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ เปนชองโหวที่ทําใหบรรดาแฮก
เกอรทั้งหลายสามารถเขามาควบคุมเครื่องของเราไดจากระยะ
ไกล
IT Knowledge

Adobe

-Windows และ MAC อัพเดตแลวตองเปนเวอรชัน 12.0.0.44
- Linux อัพเดตแลวตองเปนเวอรชัน 11.2.202.336

MIS...ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
Google Chrome สามารถใชงานระบบ MIS และระบบ (E-Document) ไดแลว
 เขาสู Google Chrome แลวไปที่ ระบบ MIS หรือ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
 เลือก ClickOnce for Google Chrome
 กดเลือก
 กดเลือก Add

บัตรนักศึกษา....หายทํายังไงดีละเนี่ยยย !!!!
1. ติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี ยื่นคํารองขอทําบัตรนักศึกษา
2. นําใบคํารองขอทําบัตรนักศึกษาไปชําระเงินที่ฝา ยการเงิน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
3. ใบคํารองขอทําบัตรนักศึกษาและใบเสร็จคาทําบัตรนักศึกษาถายเอกสารจํานวน 1 ชุด พรอมรูปถายแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
4. ยื่นเอกสารทําบัตรนักศึกษาทั้งหมดไดที่สํานักงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29
5. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร
6. วันรับบัตรนักศึกษากรุณานําบัตรประชาชนพรอมใบนัดรับบัตรมายื่นดวยตนเอง
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การเตรียมพรอมสูยุคดิจิตอลทีวี
เทคโนโลยีแพรภาพโทรทัศน ในปจจุบันถือไดวามีสื่อกลางหลัก
อยู 4 เทคโนโลยี
1. โทรทัศนภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อกเปนการออก
อากาศผ านเสาสัญ ญาณ โดยอาศัยคลื่ นความถี่และรั บชมผา น
สายอากาศแบบกางปลาหรือหนวดกุง
2. โทรทัศนผานสายเคเบิ้ล หรือเคเบิ้ลทีวี เปนการสง
สัญญาณผานสายเคเบิ้ล จากตนทางหรือผูใหบริการไปยังกลอง
รับสัญญาณตามบาน
3. โทรทัศนผานดาวเทียม เปนการสงสัญญาณจากสถานี
ภาคพื้นดินไปยังดาวเทียม และถายทอดสัญญาณตอลงมายังจาน
รับสัญญาณและกลองรับสัญญาณตามบาน
4. โทรทัศนผานอินเตอรเน็ต เปนการสงสัญญาณภาพ
และเสียงผานโครงขายอินเตอรเน็ต ซึ่งอาจเปนลักษณะที่ให
บริการโทรทัศนเปนการเฉพาะ ที่เรียกวา IPTV ก็ได

การเขาสูยุคโทรทัศนดิจิตอลที่กลาวถึงกันทุกวันนี้ เปนการ
เปลี่ ยนผ า นจากโทรทั ศน ภาคพื้ นดิ นในระบบอนาล็ อกไปสู
ระบบดิจิตอล เปนการกาวสูเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ
การรับชมที่ดีขึ้น และมีความหลากหลายของชองรับชมและใช
งานคลื่นความถี่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเทศไทยจะเปลี่ยนระบบโทรทัศนไปเปนระบบดิจิตอล
บนมาตรฐาน DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Second
Generation Terrestrial) เราก็เริ่มการเปลี่ยนผานโทรทัศนระบบ
อนาล็อกไปสูระบบดิจิตอลอุตสาหกรรมทีวีก็เริ่มมีการขยายตัว
และมีการลงทุนและเกิดการแขงขัน ไมวาจะเปนการผลิตคอน
เทนท ตา งๆการโฆษณา รายการใหม ๆ หรื อแม แต อาชี พ ที่
เกี่ยวของกับสื่อก็เริ่มมีมากขึ้นสงผลใหเศรษฐกิจภายในประเทศ
มีความเจริญกาวหนา

แมวาดิ จิตอลทีวีจะชวยสรางประสบการณ ใหมจ ากการ
เปดรับขอมูลขาวสารที่ห ลากหลาย เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไดการยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศ ทําใหผูบริโภคมีชองทาง
การรับ ชมที่ ม ากขึ้ น แตเ ราในฐานะที่ เ ปนผู บริ โภคสื่ อวิ ท ยุ โทรทั ศนจ ะตองเตรี ยมตัวอย างไรเพื่อรูเ ท า ทันดิ จิต อลที วี ที่
กําลังจะเขามา
1. เมื่อมีเครื่องรับโทรทัศนเดิมอยูแลว แมวาจะเปน
ระบบอนาล็อก ใชเสาหนวดกุงหรือเสากางปลารับสัญญาณ ก็
ไมจําเปนตองไปซื้อเครื่องใหม เพียงเชื่อมตอกับกลองแปลง
สัญญาณ หรือ Set Top Box ซึ่งจะชวยเปลี่ยนสัญญาณจาก
ระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล โดยกลองนี้ท าง สํานักงาน
กสทช. จะอํานวยความสะดวกและกํา หนดมาตรฐานใหกับ
ผูบริโภค
2. ถามีเครื่องรับโทรทัศนเครื่องใหม ดูใหแนชัดวามี
ดิ จิ ต อลจู น เนอร ใ นตั ว รั บ สั ญ ญาณ (Integrated Digital
Television หรือ IDTV) ก็จะรับสัญญาณจากเสาหนวดกุงหรือ
เสาก างปลาได โดยไม ตองใชกล องแปลงสัญญาณ หรือ Set
Top Box ซึ่งวิธีนี้เราจะสามารถรับชมไดทั้งหมด 48 ชอง ทั้งที่
เปนความคมชัดปก SD (Standard Definition) และความคมชัด
สูง HD (High Definition)
3. ถารับฟรีทีวีทางจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอยูแลว ก็
ไมตองทําอะไร เพราะตอไปผูใหบริการก็จะนําชองทีวีดิจิตอล
ที่เพิ่งประมูลไดไปออกอากาศดวย (แตอาจไมครบทุกชอง)
4. เมื่อชองทีวีที่เคยมีเพียง 6 ชอง จะเพิ่มเปน 48 ชอง ทํา
ใหมีรายการที่หลากหลายมากขึ้น ผูบริโภคจะตองไดรับประ
โยชน จ ากเนื้ อหารายการที่ ส ร างสรรค อั น จะนํ า มาซึ่ ง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หากพบบางรายการที่ออก
อากาศไมเ หมาะสม หรือชักจูงใหหลงเชื่อ ผูบ ริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน สามารถรองเรียนโดยตรงไปที่สถานี หรือหากยังมี
เรื่องที่ไมได รับการแกไขก็รองเรียนไดที่ สํ านักงาน กสทช.
โทรฟรี 1200
ที่มา : กสทช. เพื่อผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศนสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ที่ปรึกษา อาจารย เกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร 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
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