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ประจ าเดือน  มกราคม 2560 ปีที่  4 ฉบับที่  1 

      

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 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเย่ียมแกร 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารจากผู้อ านวยการส านักวิทยฯ 

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน 

      สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 พ่ีน้องประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทุกท่าน  เนื่องในศุภวาระข้ึนปีใหม่พุทธศักราช 2560 ขออ านวยพรให้ท่าน
ทั้งหลาย มีความสุขกาย จิตใจเบิกบาน ท างานด้วยความราบรื่น ประสบ
ความส าเร็จในทุกสิ่งที่ดีงาม และเป็นพลังส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ชื่อเสียงและก้าวไปสู่ “มหาวิทยาลัย 4.0” และปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีก าลังใจ 
ก าลังกาย ก าลังความคิด สติปัญญาและความสามัคคี น้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ ช่วยกันท าหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถโดยการรับรู้ เรียนรู้ เพื่อพร้อมเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” 
อย่างสมภาคภูมิความเป็นจันทรเกษม 
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        ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์โดยทางส านักวิทยบริการ ฯ มี
ฐานข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ฐานข้อมูลแต่ละฐานมีให้ท่านได้เข้าสืบค้นที่ลิงค์ http://arit.chandra.ac.th/index_flash.php 
พร้อมให้ท่านได้สืบค้นงานวิชาการต่างๆ มากมาย เป็นฐานข้อมูลการค้นคว้าในรูปแบบฉบับเต็มเกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังศึกษา 
วิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์  
                ตดิตอ่สอบถามเพ่ิมเตมิ  : งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  ฝ่ายวิทบริการ   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ Tel. 0-29426900-99 ต่อ 1719  

       

       
       
 
 
   
 
 
 

                         
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 

 

 

 

 

                                                                

                                                   

                                                                                                         

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

    
                                               

           

 หนังสือใหม่ 

B
O
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ผู้เที่ยงธรรม 
น 

อ 571 ผ 
 

    จินตนาการอิสลามเชิงสังคมวิทยา 
น 

ส 761 จ 
 

เทพต านานซีซิฟ 
น 

ก 434 ท 
 

        วิทย..บริการให้การค้นคว้า 

http://arit.chandra.ac.th/index_flash.php
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เชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
พร้อมการให้บริการ Printer     
 

                         

                                         
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 าบัตรนักศึกษาถ่ายเอกสารจ านวน 1 ชุด พร้อมรูปถ่ายแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 

นิ้ว จ านวน 1 ใบ 
4. ยื่นเอกสารท าบัตรนักศึกษาท้ังหมดได้ที่ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 อาคาร 29  
5. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร  
6. วันรับบัตรนักศึกษากรุณาน าบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับบัตรมายื่นด้วยตนเอง 
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษารหัส 571,572 ที่บัตรนักศึกษาช ารุด (บัตรลอกเท่านั้น) สามารถท าบัตรใหม่ได้ฟรี ติดต่อที่ส านักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช้ัน 2 อาคาร 29 ได้เลยค่ะ 

บัตรนักศึกษาหาย..ท าไงดีเนี่ยยย!! 

             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. 
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High Definition 

   

   
 

       HD ย่อมาจากค าว่า  High-Definition เป็นรูปแบบหรือ
มาตรฐานใหม่ส าหรับการส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูงใน
ระดับ 720p/1080p/ 1080i  ซ่ึงให้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดสูง
กว่าดีวีดีทั่วไป ระบบการ ส่งสัญญาณภาพแบบHD ในระดับ 1080p 
จ าเป็นต้องใช้สายแบบ  HDMI เท่านั้น ส่วนสาย Component ทั่วไป
จะรองรับเฉพาะที่ความละเอียด 720p และ 1080i เท่านั้น ส่วน 
HDTV หมายถึง TV ที่รองรับความละเอียดระดับ Hi-Def ให้ภาพ
คมชัดมากมากกว่าปกต ิ
      การท างานของ  HD สัญญาณดิจิตอลที่ส่ง  มาที่  TV นั้นจะผ่าน
กระบวนการบีบอัดข้อมูลสัญญาณดิจิตอล   โดย MPEG-2 ท าการ
ถอดรหัส  หลังจากนั้น   จะถูกส่งไปที่หลอดภาพท าหน้าที่ยิงล าแสง
ออกมายังหน้าจอ TV ท าให้เกิด  Pixel (จุดภาพ) บนจอภาพแต่ ใน
ระบบ HD นั้น จะให้ Pixel ที่สูงกว่า TV ทั่วไปมากเลยทีเดียวท าให้
ภาพ  ที่ออกมาละเอียดคมชัด ไร้ซ่ึงอาการกระพริบของสัญญาณภาพ   
1080i VS 1080p 
       Interlaced (i) จะท าการแบ่งภาพออกเป็น 2 เฟรม คือเฟรมที่
เป็นเลขคี่และเลขคู่ และจะ scan ภาพสลับกันไปเรื่อยๆ จนครบ 
1080 เส้น จะมีการกระพริบระหว่างการสลับเฟรมคี่และคู่ 
      Progressives scan (p) จะท าการ scan โดยเรียงไปทีละเส้น
สแกนเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบ 1080 เส้น จะท าให้การกระพริบ
น้อยลง ภาพที่ได้จะ ดูนิ่งมากยิ่งขึ้น  การ Scan ภาพในรูปแบบของ 
HDTV นี้จะเป็นแบบ wide screen ที่มีอัตราส่วนของจออยู่ที่ 16:9 
ต่างจาก TV รุ่นเก่าจะที่เป็น NTSC หรือ PAL อัตราส่วนจะอยู่ที่ 4:3
ตัวอย่างความละเอียดของภาพ 
 
 
 
 

 

ปกติส าหรับการเลือก HDTV จะต้องเป็นคุณภาพระดับจ านวนเส้น 
1080 เส้น จะเห็นได้ว่า ความละเอียดของภาพที่ 1080p (Progressive 
Scan) จะให้ความละเอียดสูงถึง 2,074,000 pixels ซ่ึงดีที่สุด 

HDMI ย่อมาจาก High-Definition Multimedia Interface    
                                                 หมายถึงการเชื่อมต่อโดยส่งข้อมูล 
                                                 แบบ Multimedia เช่น ข้อมูลภาพ   
                                            และ  เสียง เป็นต้น ในรูปแบบที่มีความ 
                                        ละเอียดสูง และไม่มีการบีบอัดข้อมูล  
                        ท าให้ผลรับที่ได้มีคุณภาพ ที่สูงขึ้นอย่างมาก 
    

ข้อมูลเสียง HDMI จะมีการส่งข้อมูลเสียง    ในระดับถึง 192 
กิโลเฮิรตซ์ และมีการ Sample แบบ 24 บิต ซ่ึงเป็นระดับเสียง
เดียวกับที่ใช้ในระบบเดียว Dolby Digital ที่ใช้ตามโรงภาพยนตร์ที่
เดียว 
      
 
 
  
 
ข้อมูลภาพ HDMI เวอร์ชัน 1.0  ซ่ึงเป็นเวอร์ชันแรก จะมีความเร็วใน
การส่งสัญญาณข้อมูล  ภาพอยู่ที่ 165 เมกะเฮิรตซ์ โดยสามารถรองรับ 
สัญญาณภาพแบบ High-Definition ที่ความละเอียด  สูงถึง 1080p ที่  
60 เฮิรตซ์ ได้ (WUXGA) แต่ถ้าต้องการความละเอียดที่สูงมากกว่านี้ก็
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน HDMI ที่มีเวอร์ชันใหม่   
มากขึ้น โดยบางรุ่นสามารถรอบรับ ได้ถึง 340 เมกะเฮิรตซ์ และ มี
สามารถส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียดระดับ 2560 x 1600p 
(WQXGA) 
      อุปกรณ์ในปัจจุบันที่รองรับมาตราฐาน HDMI  HDTVs  Blu-ray 
Disc players Multimedia PCs  Gaming systems Digital camcorders 
and more. 
       HD หรือ High Definition ระบบภาพ    ความละเอียดสูง ทีวี

แบบ HD นั้นภาพต้องใหญ่มีรายละเอียดสูง ความจุต้องมากขึ้น แค่ 

DVD แผ่นเดียวไม่พอ  เลยต้องมีแผ่นส าหรับ HD TV ซ่ึงจะเก็บ

ข้อมูลได้เป็น 3 เท่าของแผ่น DVD ทั่วไป 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 

http://www.oknation.net/blog/pikkapopx3/2008/12/29/entry-1 

 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 
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