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ประจ าเดือน กันยายน  2559 ปีที่  3 ฉบับที่  8 

      

1.การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง  
หรือเสื้อลายดอก 
2. การห้ามจ าหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ 
ที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต ์
3. การห้ามเล่นน้ าท่ีมีสิ่งเจือปน แป้ง น้ าแข็ง และโฟม 
4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน้ าท่ีอาจเกิด 
อันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ าตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ าในการเล่นน้ าสงกรานต์ไปใน 
ที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 
6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ าสงกรานต์โดย 
รณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
7. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงาน 
สงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย 
8. ขอให้มีการก าหนดเวลาการเล่นน้ าท่ีชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร 
และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 
2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของไทยแต่ดั่งเดิมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ยินดีรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 255 8        

ในวัน พุธ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 

ชั้น 7 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การนี้ทางส านักวิทยบริการ ฯ  ขอกราบขอบพระคุณท่าน

คณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าในการเขียนผล

การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนแก้ไขปัญหา

ในส่วนของการบริการร่วมกัน     
 

       เนื่องในวาระ วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๗๖ ปี  ของชาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้ร่วม

จัดกิจกรรม “นาทีทอง คืนหนังสือวันนี้ 10 บาท ทุกเล่ม”                                        

 (รายละเอียดหน้า 2) 
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          ผู้หญงิรู้ทันโรค                          สาวเครอืฟ้า                            สสุานของความสขุ  

                                                 613.0424                              305.42             น  

       ป148ผ                       ป761ส           ช523 

 หนังสือน่าอ่าน 
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 วิทยบริการ...บริการให้การค้นคว้า        

Open.. 

        

        ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าใช้บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์โดยทางส านักวิทยบริการ ฯ มีฐานข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ฐานข้อมูลแต่ละ
ฐานมีให้ท่านได้เข้าสืบค้นท่ีลิงค์ http://arit.chandra.ac.th/index_flash.php 
พร้อมให้ท่านได้สืบค้นงานวิชาการต่างๆ มากมาย เป็นฐานข้อมูลการค้นคว้าใน
รูปแบบฉบับเต็มเกี่ยวกับเรื่องท่ีก าลังศึกษา วิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์  
                ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  : งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  
ฝ่ายวิทบริการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel. 0-29426900-99 
ต่อ 1719  
 
  

 

 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใน
วาระครบ ๗๖ ปี ทางส านักฯ จึงได้จัด กิจกรรม “นาทีทอง คืนหนังสือวันน้ี  ๑๐ บาท 
ทุกเล่ม” ไม่ว่าจะยืมนานแค่ไหน ค่าปรับหนังสือ  ๑๐ บาท ต่อเล่มจ้า.. 

กิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ  

๗๖ ปี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
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http://arit.chandra.ac.th/index_flash.php
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                                       สื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิตของคนใช้อินเทอร์เน็ตปี 2559 
จากผลส ารวจ ETDA ประจ าปี 2559 ถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในมิติของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ถูกใช้งานมากที่สุด มีดังนี้ 

– สื่อออนไลน์ยอดฮิต 3 อันดับ ได้แก่ YouTube Facebook และ Line ที่มีผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.3, 94.8 และ 94.6 
– YouTubeเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม  Gen Y และ Gen Z นิยมใช้กันมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  98.8 และ 98.6 ตามล าดับ รองลงมา คือ 
Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.9 และ 93.8 ตามล าดับส่วนอันดับ 3 คือ Line คิดเป็นร้อยละ 97.2 และ 91.4 ตามล าดับ 
– Line เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่ม  Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  91.5 และ 96.2 ตามล าดับ 
รองลงมา คือ YouTubeคิดเป็นร้อยละ 89.3 และ 95.3 ตามล าดับ ส่วนอันดับ 3 คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 86.5 และ 93.9 ตามล าดับ 
– Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ  1 รองลงมา เป็น Line และ YouTubeโดยมีสัดส่วนของผู้ใช้งาน  คิด
เป็นร้อยละ 84.2, 82.0 และ 76.9 ตามล าดับ 
ทั้งหมดนี้เป็นผลส ารวจของ  ETDA จากกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจ านวน  16,661 คน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น  สามารถติดตาม
ข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้ที่นี่อย่างตอ่เนื่อง สนใจศึกษาเพิ่มเติม คลิกhttps://www.etda.or.th/content/socialmedia2016.html 
Credit :http://www.itnews24hrs.com/2016/08/etda-socialmedia-2016/ 

 

                         

                                         

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
พร้อมการให้บริการ Printer     

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการ Printer แบบเติมเงิน    นักศึกษาสามารถ 
เติมเงินในระบบได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  และสามารถน ามาใช้บริการ  
Printer ได้ที่ชั้น 5 อาคาร 29 และชั้น 6 อาคารส านักวิทยบริการฯ เพียงแค่แตะบัตรนักศึกษาที่
เครื่อง Printer ก็สามารถ Printer ได้ทันที ค่าบริการ Printer กระดาษ A4 ขาว-ด า    ราคา 1 
บาท  / สี  ราคา 8 บาท    เวลาการเปิด-ปิดให้บริการมีดังนี้  
 วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 19.30 น. 
 วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 วันอาทิตย์เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการฯ  ได้ด าเนินการร่วมกับ

บริษัทเอกชนในการจัดท าบัตรนักศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศึกษา  2559 ซึ่งการด าเนินการท าบัตรให้นักศึกษาใหม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบกลางภาคเรียน  
ด าเนินการเริ่มต้ังแต่วันจันทร์ท่ี  29 – 31 สิงหาคม  2559 ณ ห้องโถงชั้น  1 
อาคาร 28  ต้ังแต่เวลา 09.00 – 19.30 น. เป็นจ านวน 3 วัน  
วันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2559    มีนักศึกษาท าบัตรจ านวน  783 คน 
วันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2559   มีนักศึกษาท าบัตรจ านวน  975 คน 
วันพุธที ่31 สิงหาคม 2559 มีนักศึกษาท าบัตรจ านวน  569 คน 

รวมมีนักศึกษาใหม่มาท าบัตรนักศึกษาทั้งสิ้นเป็นจ านวน  2,329 คน 
จากจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา  2559 เป็นจ านวน  2,618 คน 
คิดเป็น 88.96% ของนักศึกษาใหม่ทั้งหมด โดยยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ท าบัตร
นักศึกษาอีกจ านวน  289 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  11.04% ซึ่งนักศึกษาที่ยัง
ไม่ได้ท าบัตรดังกล่าว  ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก าหนดให้มาท าบัตรได้
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ ชั้น 5 อาคาร 29 ได้ต้ังแต่เวลา 09.00 – 
19.00 น. เป็นรอบสุดท้ายโดยจะได้รับบัตรทันที  และมีบัตรเข้าห้องสอบ
กลางภาคได้ทันตามก าหนด  

 

ท าบัตรนักศึกษา

ใหม่ 

IT…Knowleage 

http://www.itnews24hrs.com/tag/etda/
http://www.itnews24hrs.com/tag/facebook/
https://www.etda.or.th/content/socialmedia2016.html
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 หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินและสงสัยกันมานานแล้วว่า
ความละเอียดระดับ Full High Definition ที่เราใช้งานกันใน
ปัจจุบัน ท าไมถึงมีอักษรต่อท้ายด้วยตัว "P" และบางอันก็เป็นตัว "i" 
เช่น 1080p , 1080i , 720p, 720i ตัวเลขเหล่านี้แตกต่างกัน
อย่างไร อย่างไหนดีกว่ากัน ?  
 

 
 
1. อย่างแรกคือความละเอียดของภาพเท่ากันหรือไม่ ? 
 ส าหรับความละเอียดของภาพ " Full HD" แบบ 1080p และ 
1080i นั้นคือ 1920 x 1080 = 2.073 ล้านพิกเซล เท่ากัน 
2. แล้วตัวอักษร "P" ที่ต่อท้าย 1080p มันคืออะไรล่ะ ? 
 P ในที่น้ีย่อมาจาก Progressive Scan หรืออธิบายอย่างย่อๆ
ว่าเป็นการแสกนภาพเริ่มตั้งแต่เส้นท่ี 1,2,3,4,5,6,7.... ไปจนถึงเส้นท่ี 
1080 เพื่อให้เกิดมาเป็น 1 เฟรมภาพ แสดงอยู่บนหน้าจอทีวี 
 

 
 

3. ตัวอักษร "i" ที่ต่อท้าย 1080i มันคืออะไร ? 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรับ i นั้นย่อมาจาก  Interlaced Scan ซึ่งเป็นการสแกน
ภาพแบบ "สลับฟันปลา"โดยเริ่มจากเส้นเลขคี่ก่อน คือ
1,3,5,7,9,11,13.... จนถึงเส้นท่ี 1,079 รวมเป็น Field ที่ 1และสลับ
มาเป็นเส้นเลขคู่คือ 2,4,6,8,10,12,14.... จนถึงเส้นท่ี 1,080 รวม
เป็น Field ที่ 2 จากนั้นน า Field ที่ 1 รวมกับ Field ที่ 2   
= 1 เฟรมภาพ บนหน้าจอทีวี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปแล้วอย่างไหนดีกว่ากัน ? 
 ในด้านคุณภาพของภาพ ขอตอบอย่างฟันธงว่า " 1080p" 
ดีกว่า "1080i" แน่นอนครับแต่ถ้าเป็นในด้าน " Bandwith" นั้น 1080i 
จะกิน  Bandwith น้อยกว่า จึงนิยมน ามาใช้ในการออกอากาศทาง
โทรทัศน์ 
 ซ่ึงก็ถือว่ามีความคมชัดมากๆแล้ว หากเทียบกับ 
Standard Definition ที่เราเคยรับชมกันมา 
ที่มาบทความจาก http://www.lcdtvthailand.com/ 

 

Full HD1080pกับ1080i แตกต่างกันอย่างไร ?อย่างไหนดีกว่ากัน ? 

Full HD 1080p   
Full HD 1080i 

ที่ปรึกษา   อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร   ผศ.อ านาจ สวัสดิ์นะที   อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม   นางสาวจันทิมา ชุลีกราน 
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางอัญชนา พิศโสระ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  นายสมพร ดวงเกษ 
นายกฤษฏา พูลยรัตน์ นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ นายธีรพร พงษ์พุฒ นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ นางปริฉัตร ประโหมด          
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดท าโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707 
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