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ประจ าเดือน ธันวาคม  2559 ปีที่  3 ฉบับที่  11 

      

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 
 

ปิดฉากมหกรรมหนังสือ 
 
 

BOOK TECH FAIR 2016 ตอน..เปิดเล่มเปิดโลก 
 

ผ่านพ้นกันไปแล้วส าหรับ  งานมหกรรม

หนังสือ Book Tech Fair ตอน เปิดเล่มเปิดโลก   อย่าง
คึกคัก และเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี ที่

บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท านิทรรศการ 

ตามรอยพ่อ ร. 9 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่             

16-18 พฤศจิกายน 255 9  ที่ผ่านมา  ณ อาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายใต้

สโลแกน  เปิดเล่มเปิดโลก  นับว่าเป็นอีก 1 ปีที่เปี่ยม

ไปด้วยความหมายและการท างานหนักของบุคลากร

ส านักวิทยบริการ ฯ งานนี้จัดว่าเป็นงานส าคัญ

ส าหรับนักอ่าน และเพื่อให้คณาจารย์  นักศึกษา  

บุคลากร  และผู้เข้าชมงาน ได้เลือกซื้อหนังสือ โดย

ทางส านักฯได้เลือกสรรหนังสือดีๆ จากส านักพิมพ์

ทุกส านักพิมพ์ นอกจากนั้น การจัดนิทรรศการตาม

รอยพ่อ ร. 9 งานนี้มีความอบอุ่นและเปี่ยมล้นด้วย

ความจงรักภักดี ขนาดไหน  ตามมาดูภาพ

บรรยากาศกันเลย       
ต่อหน้า 2 
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 หนังสือใหม่ 
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ประมวลภาพกิจกรรม  

BOOK TECH FAIR 2016 ตอน..เปิดเล่มเปิดโลก 

พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์ส าคัญในรัชสมัย 
923.1593  

พ 323 
 

ชาติพยัคฆ์ 
น 

ณ 152 ช 
 

วังหน้า 
959.3 
ก966 ว 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ...ยินดีกับผู้โชดดีกับโปรโมชั่น 
การเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ครบ 10 ครั้ง 

รับของที่ระลึกฟรีทันที ! ต่อที ่2 !..ลุ้นจับรางวัลใหญ่  iPad mini 
        จับรางวัลใหญ่ในวันที่ 11 มกราคม 2560 

 
 

 
 

แจ้งช่องทางในการส่งข้อมูลช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)บุคลากรที่เข้าใช้งานระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัย ท้ังบุคลากรใหม่ และบุคลากรปัจจุบัน ขอแจ้งรายละเอียดดังนี ้

1.บุคลากรใหม่ ผู้ดูแลระบบจะท าการส่งข้อมูลช่ือผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่าน 
ทาง e-mail ของมหาวิทยาลัย (ภายใน 2 วันท าการ หลังจากมีการเพิ่มข้อมูล
ของท่านในระบบบุคลากร) 

2.บุคลากรปัจจุบัน หากลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ผู้ดูแลระบบจะท า
การส่งข้อมูลช่ือผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่าน ทาง e-mail ของมหาวิทยาลัย (ภายใน 
1 วันท าการ) 

*** หากบุคลากรท่านใดท่ียังไม่มี e-mail ของมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/email_Address.pdf
พร้อมแนบเอกสาร ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ 
ส าเนาบัตรที่ราชการออกให้ แล้วมาส่งเอกสารได้ที่ อาคาร 29 ช้ัน 2 ค่ะ 

ข่าวจาก Admin MIS  
 

นักศึกษาท าตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 2 

อาคารส านักงานอธิการบดี ยื่นค าร้องขอท าบัตรนักศึกษา 
2. น าใบค าร้องขอท าบัตรนักศึกษาไปช าระเงินท่ีฝ่ายการเงิน 

ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบด ี
3. ใบค าร้องขอท าบัตรนักศึกษาและใบเสร็จค่าท าบัตร

นักศึกษาถ่ายเอกสารจ านวน 1 ชุด พร้อมรูปถ่ายแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 น้ิว จ านวน 1 ใบ 

4. ยื่นเอกสารท าบัตรนักศึกษาท้ังหมดได้ที่ส านักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 อาคาร 29  

5. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร  
6. วันรับบัตรนักศึกษากรุณาน าบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับ

บัตรมายื่นด้วยตนเอง 
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษารหัส 571,572 ที่บัตรนักศึกษา

ช ารุด (บัตรลอกเท่านั้น) สามารถท าบัตรใหม่ได้ฟรี ติดต่อที่
ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 อาคาร 29 ได้เลยค่ะ 

 
 
 
 

ระบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนการใช้งาน ก าหนดช่ือผู้ใช้ ก าหนดรหัสผ่าน เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังการ
ลงทะเบียน  ***การสมัครระบบเครือข่ายไร้สายใหม่นั้นจ าเป็นต้องสมัครด้วยอีเมลล์ (E-mail) ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

ส าหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่มีหรือลืมรหัสผ่านอีเมลล์ของมหาวิทยาลัยโปรดติดต่อได้ที่ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช้ัน 2 อาคาร 29 และขอความกรุณาน าส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบด้วย 

  ส าหรับท่านท่ียังไม่สะดวกในช่วงนี้ก็ยังสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายระบบเดิมผ่าน SSID ช่ือ WLAN_CRU ต่อไปได้จนถึงวันท่ี 
 15 พฤศจิกายน 2559 

ขั้นตอนการสมัครสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.chandra.ac.th/th/doc/CRUwifi.pdf 

บัตรนักศึกษาหาย..ท าไงดีเนี่ยยย!! 

ประกาศ เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
WIFI SSID ชื่อ @WLAN_CRU 
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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 ชาวบางงาม          
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดท าโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707 
 
     
  

 
                                                             

โดรน (Drone) คืออะไร มาท าความรู้จักโดรน

กันเถอะ                สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีเทคโนโลยีใหม่ที่ก าลังฮอตฮิต
ในปัจจุบันมาฝาก หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นและสงสัยกันมาบ้างแล้ว
ว่าสิ่งที่ก าลังลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นคืออะไร สิ่งนั่นก็คือ โดรน ( Drone) 
หรือที่เรียกกันยาวๆว่า  อากาศยานไร้คนขับ  ในบทนี้นั้นผมจะพามา
รู้จักโดรนกันแบบเจาะลึกกันเลย 
        

 

 

    

     โดรน นั้นมีอีกชื่อนึงว่า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแล้วโดรนไม่ได้ใช้ในการบันเทิงเหมือนในปัจจุบันนะครับ 
แต่จะใช้ในการทหาร ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้โดรนในการสอดแนมพื้นที่
แวดล้อมของข้าศึก หรืออาจจะโหดกว่านั้นก็ติดอาวุธเข้าไปถล่มศัตรู
จากระยะไกลซะเลย ซึ่งก็มีข้อดีก็คือไม่ต้องใช้คนจริงเข้าไปในพื้นที่ซึ่ง
เสี่ยงอันตรายนั่นเอง 

   ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จนมาถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีของ    
โดรนได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเร่ือยๆ จนไม่ได้จ ากัดแค่ในทางทหารเท่านั้น 
ในปัจจุบันโดรนถูกใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้โดรนถ่ายรูป/ถ่าย
วิดีโอจากมุมสูง ใช้ในการเกษตร หรือแม้กระทั่งใช้การขนส่งสินค้าที่
ทาง google และ amazon ก าลังพัฒนาให้สามารถส่งสินค้าไปยัง
บ้านคนซื้อได้ภายในรัศมีท าการ 

 
 

 

        
    ส าหรับในปัจจุบันนั้น โดรนที่นิยมใช้กันในรูปแบบต่างๆนั้นก็
คือ มัลติโรเตอร์ หรือ มัลติคอปเตอร์ ที่เรียกอย่างนี้เพราะเป็นโด
รนแบบใบพัด แต่ละใบพัดก็มีมอเตอร์ของตัวเอง รูปร่างก็จะ
คล้ายๆเฮลิคอปเตอร์แต่จะอาศัยใบพัดเยอะกว่า ที่นิยมกันก็จะ
เป็นแบบ 4 ใบพัด และ 6 ใบพัด ซึ่งมัลติคอปเตอร์นั้นก็มีข้อดีตรง
สามารถขึ้น – ลง ในแนวตั้งได้ ซึ่งเจ้าตัวมัลติโรเตอร์นี่เองที่เป็น
พระเอกที่คนน าไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆเพื่อน าไปใช้งานตามที่
ตัวเองต้องการ ผมจะลองยกตัวอย่างให้ดู 

*น ากล้องมาติดเพื่อถ่ายรูปจากมุมสูง 
*ใช้ในการขนส่งสินค้าอย่างที่  google และ amazon ก าลัง
พัฒนา 
*ใช้โดรนฉีดปุ๋ย พ่นสารเคมี ในการเกษตร 
*ใช้โดรนตรวจสภาพจราจร เก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ 
*ใช้โดรนในการช่วงชีวิตผู้ประสบภัยในพื้นที่ๆผู้ช่วยชีวิต
เข้าถึงยาก 

ยังมีอีกหลายอย่างที่โดรนสามารถท าได้ ซึ่งอยู่ที่การวิจัยเพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ หลายท่านอาจจะเร่ิมสนใจในเจ้า
โดรนขึ้นมาแล้ว ในบทต่อไป ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโดรนยี่ห้อ
ต่างๆ ที่มีขายในปัจจุบัน ว่าในแต่ละรุ่นมีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร 
แบบไหนเหมาะกับงานถ่ายรูป แบบไหนเหมาะกับงานใช้ก าลัง 
แบบไหนต้องสั่งจากต่างประเทศ ต้องสั่งอุปกรณ์มาประกอบเอง 

ที่มา http://www.thairc.com/ 
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