ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักวิทยบริกำรฯจัดงำน
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2559
ใน วันศุกร์ วันที่ 8 มกราคม 2559 สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
ณ ชั้น 1 อาคารสานักวิทยบริการฯ โดยในช่วงเช้าจัดพิธีทาบุญ
โดยมี ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมรองผู้อานวยการ
ผศ.ดร.อานาจ สวัสดิ์นะที และอาจารย์ดารัด มุกดาอุดม
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดี รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสานัก และคณบดีมาร่วมพิธี
พร้อมบุคลากรสานักฯ ร่วมกันทาบุญถวายภัตราหารเพล
พระสงฆ์ จานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริ
มงคลและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงเย็น ได้จัด
งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร ซึ่งบรรยากาศภายใน
งานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

ขอแสดงความยินดี
WUNCA 32nd 20-22 JANUARY 2016 AT
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับรางวัล

IPv6

Award สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการ
เครือข่ายพื้นฐาน ที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบได้แก่ DNS,
Mail, Web
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับโฉมห้องวารสาร ห้องอ้างอิง ใหม่ เพื่อให้บริการนักศึกษา อาจารย์
บุคลากร และบุคคลทั่วไป ตามดูภาพบรรยากาศกัน

Research…บริการช่วยค้นคว้างานวิจัย
เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ทาวิจัย ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กาลังศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
การให้บริการ
1. บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมในเรื่องที่กาลังศึกษา วิจัย จากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล E-Book ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
(TDC) และฐานข้อมูลอื่นๆ
2. บริการจัดทาดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3. บริการจัดทาสาระสังเขปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย
4. บริการแนะนาการเขียนอ้างอิงให้กับผู้ใช้บริการสามารถเขียนการอ้างอิงในงานวิจัยและถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ
- บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมและจัดทาสาระสังเขป จะจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการทางอีเมล์ภายใน 7 วัน
- บริการแนะนาการเขียนอ้างอิง ให้บริการที่โต๊ะบริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2 และชั้น4 หรือทางอีเมล์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า ฝ่ายวิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 0-29426900-99 ต่อ 1719

BOOK

หนังสือน่าอ่าน

Computer Network Lab
004.6 จ217ค 2558

ฟิสิกส์ควอนตัมทางลัดสั้นสู่ความหลุดพ้น
530.12 อ267ฟ 2558

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เก่งอังกฤษแค่ดัดจริตให้ถูกที่
425 ค167ก 2558
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แจ้งข่าว.... ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปิดให้บริการ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ นักศึกษาเป็นเครื่องเช่าระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง
หมดสัญญาไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการจัดหาผู้ให้เช่าคอมพิวเตอร์
*** งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ***

IT…Knowleage
OneDrive แบบฟรี ลดพื้นที่เหลือ 5 GB พร้อมยกเลิก
พื้นที่ไม่จากัดลูกค้า Office 365
Microsoft ประกาศยกเลิกสิทธิพิเศษการจัดเก็บข้อมูล
บนบริการ OneDrive แบบไม่จากัดสาหรับลูกค้า Office
365 พร้อมปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive แบบฟรี จาก
15GB เหลือ 5GB
การปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนบริการ OneDrive ใน
ครั้งนี้ เนื่องจาก Microsoft พบว่าหลังจากลูกค้า Office
365 สามารถเก็บข้อมูลได้แบบไม่จากัด แต่กลับมีผู้ใช้เก็บ
ข้อมูลยังไม่ถึง 75TB ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงบริการ
ให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้มากขึ้น Microsoft จึงปรับปรุงการ
ให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้บริการ

ข่าวจาก Admin Network
ในปีการศึกษา 2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิด
ให้บริการบัญชีผู้ใช้งานแก่อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ที่สนใจใช้บริการ cru Google mail ตาม
โครงการ Google Apps for Education โดยมีขนาดพื้นที่แบบ UnLimit ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้งานได้รับบริการจาก Google มากกว่าบัญชี
G-Mailทั่วไป สามารถสมัครเข้าใช้งาน
ได้ที่ลิงค์
http://www.chandra.ac.th/th/mailGoogle.html
ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2933

บัตตรนั
กกศึศึกษา....หายท
ายังไงดีายั
ละเนี
่ยยยล!!!!
บั
รนั
ก
ษา....หายท
ง
ไงดี
ะเนี
ย
่
ยย
!!!!
นักศึกษาทาตามขั้นตอนดังนี้นะค่ะ

นักศึกษาทาตามขั้นตอนดังนี้นะค่ะ
งเสริมมวิวิชชาการและงานทะเบี
าการและงานทะเบียยนนชัชั้น้น22อาคารส
อาคารสานัานักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดียืยื่น่นคคาร้าร้อองขอท
งขอทาบัาบัตตรนัรนักกศึศึกกษาษา
1.1.ติติดดต่ต่ออสสานัานักกส่ส่งเสริ
าใบคาร้าร้อองขอท
งขอทาบัาบัตตรนัรนักกศึศึกกษาไปช
ษาไปชาระเงิ
าระเงินนทีที่ฝ่ฝ่า่ายการเงิ
ยการเงินนชัชั้น้น22อาคารส
อาคารสานัานักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
2.2.นนาใบค
ใบคาร้าร้อองขอท
งขอทาบัาบัตตรนัรนักกศึศึกกษาและใบเสร็
ษาและใบเสร็จจค่ค่าาททาบัาบัตตรนัรนักกศึศึกกษาถ่
ษาถ่าายเอกสารจ
ยเอกสารจานวน
านวน11ชุชุดดพร้พร้ออมรูมรูปปถ่ถ่าายแต่
ยแต่งกาย
งกาย ตามระเบี
ตามระเบียยบของ
บของ
3.3.ใบค
มหาวิททยาลั
ยาลัยย11นินิ้ว้วจจานวน
านวน11ใบใบ
มหาวิ
เอกสารทาบัาบัตตรนัรนักกศึศึกกษาทั
ษาทั้งหมดได้
้งหมดได้ทที่สี่สานัานักกงานฝ่
งานฝ่าายเทคโนโลยี
ยเทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศชัชั้น้น22อาคาร
อาคาร2929
4.4.ยืยื่น่นเอกสารท
รอรับบบับัตตรนัรนักกศึศึกกษาษา77วัวันนหลั
หลังยืงยื่น่นเอกสาร
เอกสาร
5.5.รอรั
ษากรุณณานานาบัาบัตตรประชาชนพร้
รประชาชนพร้ออมใบนั
มใบนัดดรัรับบบับัตตรมายื
รมายื่น่นด้ด้ววยตนเอ
ยตนเอง
6.6.วัวันนรัรับบบับัตตรนัรนักกศึศึกกษากรุ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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UHD TV

ก้าวล้าความละเอียด..ทะลุทุกสายตา

การเลือกซื้อทีวีมีหลายปัจจัยที่ต้องคานึงถึง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องราคาหรือเรื่องการออกแบบจะเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่ได้
ผ่านสายตา การออกทีวีจอแบน และทีวีจอโค้งแต่ล่ะยี่ห้อนั้นจะ
ออกแบบวัสดุภายนอกมาให้ดูทันสมัย เรียบและหรูขึ้นแต่ปัจจัย
สาคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการเลือกซื้อก็คือคุณสมบัติ
ต่างๆ ซ่งปัจจุบันเรื่องของความละเอียดของภาพกับเทคโนโลยี
4K นั้นกาลังมาแรง

UHD TV

Ultra High Definition 4K

UHD TV คือ ทีวีที่มีความละอียด 3840 x2160 พิกเซล เมื่อเราเพ่งหรือเข้า
ไปมองใกล้ๆ ทีวีจะเห็นเป็นตารางสี่เหลียมเล็กๆ มากมาย โดย 1 สี่เหลี่ยมคือ 1 พิกเซล
UHD TV มีความละเอียดมากกว่า Full HD TV ทั่วไปถึง 4 เท่า จึงเรียกอีกชื่อว่า 4K
TV (K นั้นหมายถึง KILO เท่ากับจานวนหนึ่งพันหน่วย) จากเดิม 2 ล้านพิกเซลใน
Full HD เป็น 8 ล้านพิกเซลใน UHD TV มีพิกเซลมากขึ้นและอัดแน่น ทาให้เกิด
รอยต่อระหว่างพิกเซลน้อยมาก ดังนั้นความละเอียดภาพในการรับชมจึงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อดูในระยะที่เหมาะสมกับสายตาจะทาให้คุณได้รับ
UPSCALING

ประสบการณ์ความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่น่าทึ่ง ความละเอียดมากขึ้น มาพร้อมด้วย
เทคโนโลยีสีที่ถูกพัฒนาให้มีค่าสีที่เพิ่มมากขึ้น และกว้างขึ้นทาให้ได้ค่าสีที่หลากหลาย
รับชมภาพได้สีที่สดใสสมจริงทุกรายละเอียด

สามารถปรับภาพสว่างสมจริงได้แม่นยา ปรับความมืดให้ดาสนิทมีมิติ และยังสามารถลดแสงสะท้อนได้ดีกว่าเดิม อีกทั้ง
ปรับความชัดลึกของภาพให้มีมิติภาพสมจริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้น ทาให้สัมผัสทุกมิติของเฉดสีเกิดอรรถรสในการรับชม
มากยิ่งขึ้น ไม่เกิดสีที่ผิดเพี้ยน พร้อมเทคโนโลยี ULTRA Surround มอบเสียงทรงพลัง และกว้างขึ้นทาให้ได้ยินเสียงที่ดีกว่าเดิม
เบสแน่น เสียงใส เต็มชัดทุกจังหวะอารมณ์ดื่มดากับเสียงรอบด้าน หลายทิศทางจากบนลงล่างซ้ายไปขวาและหน้าสู่ศูนย์กลางให้
ประสบการณ์รับฟังเสมือนจริงดั่งมนต์สะกด
ข้อมูลจาก:Power Buy
ที่ปรึกษา อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผศ.อานาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม นางสาวจันทิมา ชุลีกราน
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ นายสมพร ดวงเกษ
นายกฤษฏา พูลยรัตน์ นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ นายชัยยุทธ ดาหนก นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดทาโดย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707
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