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ปีท่ี  1 ฉบับท่ี  3 ประจ าวันท่ี 1 มีนาคม 2557 

ปิดฉากมหกรรมหนังสือ 
 
 

ผา่นพ้นกันไปแล้วกับ งานมหกรรมหนังสือ Book Tech Fair & Multimedia 2014 อย่างคึกคักและ สนุกสนานท่ีจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 28 - 30 มกราคม 2557 ท่ีผ่านมา ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายใต้สโลแกนท่ีว่า Reading for All 
: การอ่านเพ่ือมนุษยชาติ นับว่าเป็นงานท่ีส าคัญส าหรับนักอ่าน เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าชมงานได้เลือกสรรหนังสือ
ดีๆ จากส านักพิมพ์มากมาย นอกจากนั้นมีการบรรยาย และเกมกิจกรรมต่างๆ มากมายงานนี้จะมันขนาดไหน  ตามมาดูภาพ
บรรยากาศกันเลย      หน้า 2 
 

สิทธิในการยืมหนังสือ 
นักศึกษาปริญญาตรี (เฉพาะท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 3/2556)    
ยืมปกติ 
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ยืมปกติ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 28-30 ม.ค.57 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หนังสือน่าอ่าน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
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        IT Knowledge     Adobe ออกมาประกาศแจงผูใชให
อัพเดตโปรแกรมดวน ซึ่งการ ประกาศคร้ังน้ีจัดวาอยูใน ระดับ 
รายแรงโดยมีผลกับ Adobe Flash Player ทุกเวอรชันในทุกOS  
ซึ่งชองโหวที่เกิดข้ึนในตอนน้ี เปนชองโหวที่ทําใหบรรดาแฮก
เกอรทั้งหลายสามารถเขามาควบคุมเคร่ืองของเราไดจากระยะ 
ไกล  
 
 
-Windows และ MAC อัพเดตแลวตองเปนเวอรชัน 12.0.0.44 
- Linux อัพเดตแลวตองเปนเวอรชัน 11.2.202.336 

  
 แผนผังใหม..ใหญกวาเดิม 

     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     ฝายบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ไดปรับปรุงแผนผังของหองบริการใหม นักศึกษาสามารถมองเห็นที่น่ังของหอง
ที่นักศึกษาจะใชบริการไดถนัดชัดเจนข้ึน ทําใหประหยัดเวลาข้ันตอนการเลือก
เคร่ืองที่ใชบริการ เปดใหบริการทุกวันจันทร – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 19.00 น. 
วันศุกร และวันอาทิตย เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 5 อาคาร 29 และอาคาร
สํานักวิทยบริการฯ ชั้น 6  

บัตรนักศึกษา....หายทํายังไงดีละเน่ียยย !!!! 
1. ติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี ย่ืนคํารองขอทําบัตรนักศึกษา 
2. นําใบคํารองขอทําบัตรนักศึกษาไปชําระเงินที่ฝายการเงิน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
3. ใบคํารองขอทาํบัตรนักศึกษาและใบเสร็จคาทําบัตรนักศึกษาถายเอกสารจํานวน 1 ชุด พรอมรูปถายแตงกายตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 
4. ยื่นเอกสารทําบัตรนักศึกษาทั้งหมดไดที่สํานักงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 อาคาร 29 
5. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร 
6. วันรับบัตรนักศึกษากรุณานําบัตรประชาชนพรอมใบนัดรับบัตรมายื่นดวยตนเอง 

                          

 
 

        Admin Network     เน่ืองจากทางฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศสํานักวิทยบริการฯไดมีการติดตั้งกลองวงจรปดที่ 
ชั้น 1 อาคาร 29 บริเวณเคร่ืองสแกนน้ิว หากบุคลากรทานใดที่
มีปญหาเก่ียวกับการลงเวลา สามารถติดตอขอดูภาพการลง
เวลายอนหลังได โดยกรอกแบบฟอรมที่หองสํานักงานฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                  
 
 

Google Chrome สามารถใชงานระบบ MIS และระบบ (E-Document) ไดแลว  
 เขาสู Google Chrome แลวไปที ่ระบบ MIS หรือ  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร (E-Document) 
 เลือก ClickOnce for Google Chrome 
  กดเลือก  
 กดเลือก Add 

MIS...ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร (E-Document) 

ติดกลองวงจรปด 
เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 
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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 

การเตรียมพรอมสูยุคดิจิตอลทีวี 
เทคโนโลยีแพรภาพโทรทศัน ในปจจุบันถือไดวามีสื่อกลางหลัก
อยู 4 เทคโนโลยี 

1. โทรทัศนภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อกเปนการออก 
อากาศผานเสาสัญญาณ โดยอาศัยคล่ืนความถ่ีและรับชมผาน
สายอากาศแบบกางปลาหรือหนวดกุง 

2. โทรทัศนผานสายเคเบิ้ล หรือเคเบิ้ลทีวี เปนการสง 
สัญญาณผานสายเคเบิ้ล จากตนทางหรือผูใหบริการไปยังกลอง
รับสัญญาณตามบาน 

3. โทรทัศนผานดาวเทียม เปนการสงสัญญาณจากสถานี 
ภาคพ้ืนดินไปยังดาวเทียม และถายทอดสัญญาณตอลงมายังจาน 
รับสัญญาณและกลองรับสัญญาณตามบาน 

4. โทรทัศนผานอินเตอรเน็ต เปนการสงสัญญาณภาพ 
และเสียงผานโครงขายอินเตอรเน็ต ซึ่งอาจเปนลักษณะที่ให 
บริการโทรทัศนเปนการเฉพาะ ที่เรียกวา IPTV ก็ได 
 
 
 
 
        

        การเขาสูยุคโทรทัศนดิจิตอลที่กลาวถึงกันทุกวันนี้ เปนการ
เปล่ียนผานจากโทรทัศน ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกไปสู
ระบบดิจิตอล เปนการกาวสูเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ 
การรับชมที่ดีข้ึน และมีความหลากหลายของชองรับชมและใช
งานคล่ืนความถ่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
        ประเทศไทยจะเปล่ียนระบบโทรทัศนไปเปนระบบดจิิตอล
บนมาตรฐาน DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Second 
Generation Terrestrial) เราก็เร่ิมการเปล่ียนผานโทรทัศนระบบ
อนาล็อกไปสูระบบดิจิตอลอุตสาหกรรมทีวีก็เร่ิมมีการขยายตัว
และมีการลงทุนและเกิดการแขงขัน ไมวาจะเปนการผลิตคอน
เทนทตางๆการโฆษณา รายการใหมๆ หรือแมแตอาชีพที่
เก่ียวของกับสื่อก็เร่ิมมีมากข้ึนสงผลใหเศรษฐกิจภายในประเทศ 
มีความเจริญกาวหนา 

       แมวาดิจิตอลทีวีจะชวยสรางประสบการณใหมจากการ
เปดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ไดการยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศ ทําใหผูบริโภคมีชองทาง
การรับชมที่มากข้ึน แตเราในฐานะที่เปนผูบริโภคสื่อวิทยุ-
โทรทัศนจะตองเตรียมตัวอยางไรเพ่ือรูเทาทันดิจิตอลทีวีที่
กําลังจะเขามา 

1. เมื่อมีเคร่ืองรับโทรทัศนเดิมอยูแลว แมวาจะเปน 
ระบบอนาล็อก ใชเสาหนวดกุงหรือเสากางปลารับสัญญาณ ก็
ไมจําเปนตองไปซื้อเคร่ืองใหม เพียงเชื่อมตอกับกลองแปลง
สัญญาณ หรือ Set Top Box ซึ่งจะชวยเปล่ียนสัญญาณจาก
ระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล โดยกลองนี้ทาง สํานักงาน 
กสทช. จะอํานวยความสะดวกและกําหนดมาตรฐานใหกับ
ผูบริโภค 

2. ถามีเคร่ืองรับโทรทัศนเคร่ืองใหม ดูใหแนชัดวาม ี
ดิจิตอลจูนเนอรในตัว รับสัญญ าณ (Integrated Digital 
Television หรือ IDTV) ก็จะรับสัญญาณจากเสาหนวดกุงหรือ
เสากางปลาได โดยไมตองใชกลองแปลงสัญญาณ หรือ Set 
Top Box ซึ่งวิธีน้ีเราจะสามารถรับชมไดทั้งหมด 48 ชอง ทั้งที่
เปนความคมชัดปก SD (Standard Definition) และความคมชัด
สูง HD (High Definition) 

3. ถารับฟรีทีวีทางจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอยูแลว ก็ 
ไมตองทําอะไร เพราะตอไปผูใหบริการก็จะนําชองทีวีดิจิตอล
ที่เพ่ิงประมูลไดไปออกอากาศดวย (แตอาจไมครบทุกชอง) 

4. เมื่อชองทีวีที่เคยมีเพียง 6 ชอง จะเพ่ิมเปน 48 ชอง ทํา 
ใหมีรายการที่หลากหลายมากข้ึน ผูบริโภคจะตองไดรับประ 
โยชนจากเน้ือหารายการที่สรางสรรค อันจะนํามาซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หากพบบางรายการที่ออก 
อากาศไมเหมาะสม หรือชักจูงใหหลงเชื่อ ผูบริโภคสื่อวิทยุ-
โทรทัศน สามารถรองเรียนโดยตรงไปที่สถานี หรือหากยังมี
เร่ืองที่ไมไดรับการแกไขก็รองเรียนไดที่ สํานักงาน กสทช. 
โทรฟรี 1200 
ท่ีมา : กสทช. เพื่อผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศนสํานักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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