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  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดพิธีท าบุญเล้ียงพระ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม ่ประจ าปี  2557  
  ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ชั้น1 อาคารส านักวิทยบริการฯ มีพิธีท าบุญ 

                                                                               เล้ียงพระจ านวน 9 รูป และถวายภัตตาหารเพล  
                                                                       จงึขอเชิญทุกท่านรว่มพิธีท าบุญ เพ่ือความเปน็สิริมงคล            
                                                                    ให้กับชีวิต และองค์กร ในการต้อนรับศักราชใหม ่2557 
 

ส านักวิทยบริการฯ 
เปิดบริการ 

Asean corner 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เปิดให้บริการห้อง
อาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความ
ตื่นตัว และเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของประชาคมอาเซียนให้แก่
นักศึกษา  บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

ปีท่ี  1 ฉบับท่ี  1 ประจ าวันท่ี  6 มกราคม 2557 

เตรียมพบกับ 
มหกรรมหนังสือ 

 

พลาดไม่ได้กับหนังสือคุณภาพ จากส านักพิมพ์ชั้นน ามากมาย  ในราคา

สุดพิเศษภายในงาน ร่วมกิจกรรม  D.I.Y  และรับของที่ระลึกของรางวัล

มากมาย                                                                                                        รายละเอียดหนา้ 2 

Book Tech Fair & Multimedia 

ส านักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมพิธีท าบุญ 

     เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2557 

 

ร่วมพิธีท าบุญ 

และรับประทานอาหารร่วมกัน 

 

 

ฉบับ

ปฐมฤกษ์ 
 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ ชั้น1 อาคารส านักวิทยบริการฯ  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านส่ือนิทรรศการ 
ทีห่ลากหลาย ในระบบส่ือมัลติมีเดีย วีดิทัศน์อาเซียน 
วิชั่น รวมท้ังหนังสือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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                                                  BBooookk  TTeecchh  FFaaiirr  &&  MMuullttiimmeeddiiaa                                            
Reading for All : การอานเพ่ือมนษุยชาติ 
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28-30 มกราคม 2557 
ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

 
 
 

พบกันอีกครั้งกับงาน  “Book Tech Fair & Multimedia” ภายใต
แนวคิด Reading for All : การอานเพื่อมนุษยชาติ  ซึ่งจัดเปนประจํา
ทุกป งานนีไ้ดรวบรวมหนังสือทุกประเภทสําหรับคนทุกวัย โดยใน
คร้ังนี้ไดจัดข้ึนระหวาง วันที่ 28 – 30 มกราคม 2557 ณ อาคาร 28 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม... 
ภายในงานทานจะไดพบกับ.. การออกรานจําหนายหนังสือราคาถกู  
จากสํานักพิมพมากมายที่นํามาใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อ พรอม
โปรโมชั่น และของที่ระลึก  ในงานยังพบกับการบรรยาย  
นิทรรศการหนังสือนาอาน พลาดไมไดกับ กิจกรรม D.I.Y. แปลง
เสื้อผา...ใหสวยก๊ิง, สิ่งประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติและสอยดาวพา
เพลิน... ตอคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพย งานนี้ของรางวัล เพียบ !!
รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเ ดีย      
คณะวิทยาศาสตร แลวพบกัน... 

Reading for All 
                 การอานเพื่อมนุษยชาต ิ

                                      วิทยบริการ .. บริการชวยการวิจัย 
                                                   Research Service 
 

open 
เปนบริการที่ชวยเหลือผูทําวิจัย ในการคนควาขอมูลเก่ียวกับเรื่องที่
กําลังศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูใชใหสามารถ
เขาถึงแหลงสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและสมบูรณ  
การใหบริการ 
         1. บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมในเรื่องที่กําลังศึกษา 
วิจัย จากฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูล E-Book ฐานขอมูลวิทยา 
นิพนธอิเล็กทรอนิกส (TDC) และฐานขอมูลอื่นๆ 
         2. บริการจัดทําดรรชนีวารสารทีห่องสมุดบอกรับ ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย 
         3. บริการจัดทําสาระสังเขปที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทาํการวิจัย 
         4. บริการแนะนาํการเขียนอางอิงใหกบัผูใชบริการสามารถ
เขียนการอางอิงในงานวิจัยและถูกตองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
หมายเหตุ - บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมและจัดทํา
สาระสังเขป จะจัดสงใหกับผูใชบริการทางอีเมลภายใน 7 วัน 
                 - บริการแนะนําการเขียนอางอิง ใหบริการที่โตะบริการ
ตอบคําถามและชวยคนควา ชั้น 2 และชั้น4 หรือทางอีเมล 
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม : งานบริการตอบคําถามและชวยคนควา 
ฝายวิทยบริการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Tel. 0-29426900-99 ตอ 1710, 1719   Email: arit@chandra.ac.th 

                 กิจกรรมสงเสริมการอาน 
              พรอมรับของท่ีระลึกมากมาย 
            บัดนี้ถึงวันท่ี 20 มกราคม2557   
 
 

รวมกิจกรรมสงเสริมการอานไดที่  เคานเตอรบริการ ยืม-คืน ชั้น 3 
อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุด)  
โดยมีกิจกรรมดังนี ้

 “สํานวนพาเพลิน”  ตอสํานวนใหถูกตองตามความหมาย 
 “หนังสือเลมโปรด” เขียนอธิบายพอเปนสังเขปเก่ียวกับหนังสือเลม 
                                    ที่ตัวเองชอบอาน 

“สุดยอดนักอาน” ยืมเยอะ อานเยอะสุด ภายในชวงเวลาที่จัดกิจกรรม 

 หนังสือนาอาน 

เชิญ 

รวม 

ภาษาอาเซียนเลมเดียวเอาอยู!. 
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มีบริการ ปริ้น เอกสารฟร ี
สามารถทําการปริ้นงานได 

คร้ังละ 10-15 แผน 
ณ ชั้น 5 อาคาร 29 

 

 [กรุณานํากระดาษมาดวย]  

สมคัรและรบัขาวสารผานโทรศพัทมอืถอื (SMS) 

สมัครและรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอเชิญ
บุคลากรที่ยังไมไดลงทะเบียนรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัย 
ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) ติดตอลงทะเบียนไดที่สํานักงานฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 แจง ชื่อ-สกุล, สังกัด/
หนวยงาน, วันเดือนปเกิด, เบอรมือถือ หรือสามารถติดตอ
สอบถามเบอรภายใน 2923 (สุนิสา) 

                                  MIS ...แจงสรปุผลการดาํเนนิงานรอบปงบประมาณ 2556   

                                 สําหรับปงบประมาณ 2556 ที่ผานมา สวนงาน MIS ภายใตการดําเนินงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทย            
                                 บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสถิติการดําเนินงานหลักๆ ดังนี้ การรับแจงปญหาการใชระบบ จํานวน 83  
                                 ครั้ง  การดําเนินการสง MA02 จํานวน 46 ครั้ง, การติดตั้งระบบ จํานวน 50 ครั้ง และ การใหสิทธิ์การเขาใชระบบ 
จํานวน 233 คร้ัง ทั้งนี้หากบุคลากรทานใดพบปญหาที่เกิดจากการใชงานระบบ ทางสวนงาน MIS ยินดีรับฟงทุกคําแนะนํา เพื่อนํามาแกไข 
หรือปรับปรุงใหระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   
 

เชญิชวนนกัศกึษามาใชบรกิารหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร    
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปดบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อบริการนักศึกษาทุกชั้นปดวยคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ขนาด  จอ 22 นิ้ว 
เกาอ้ีนั่งสบายสามารถปรับระดับได เพียงนําบัตรนักศึกษาและรหัส WIFI ก็สามารถใชบริการคนควาหาขอมูล ทํารายงานดูหนัง ฟงเพลง อีกทั้ง 
 ยังสามารถ Print เอกสาร free ไดที่เคานเตอรใหบริการคอมพิวเตอร เปดใหบริการทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-19.00 น. และ วันอาทิตย 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ชั้น 5 อาคาร 29 และสํานักวิทยบริการฯ ชั้น 6 
                                                                                                       
                                                                                                        

 

 

 

 

     DOIT..Training     แจงขาว ตารางการฝกอบรมทักษะคอมพิวเตอรสําหรบั

 

 

ขาวจาก Admin Network   

ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ยัง 
ไมมี E-mail ของมหาวิทยาลัย (xxx@chandra.ac.th) เพื่อใชใน
การติดตองานกับหนวยงานทางราชการ ติดตอยื่นคํารองไดที่ 
สํานักงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 หากมี
ปญหาการใชงานติดตอสอบถามไดที่เบอรภายใน 2933, 2935 
(ชัชวาลย,นิรชา) 

Free 
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High Definition 

   

   
 

จดหมายขาวประชาสัมพันธ   ท่ีปรึกษา   อาจารย เกียรติพงษ  ยอดเย่ียมแกร   อาจารย ดารัด  มุกดาอุดม   ผศ. อํานาจ  สวัสด์ินะที    
บรรณาธิการ  นาย ฐารัตน  ฉัตรภูติ  กองบรรณาธิการ  นางสาว อัญชนา  ธาตุบุรมย   นาย สมพร  ดวงเกษ  นางสาว ทรรศนีย  ผูชูจันทร   
นางสาว ดารัณ  ดอนหัวลอ  จัดทําโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ตอ 1707 
 

       HD ยอมาจากคําวา High-Definition เปนรูปแบบหรือ
มาตรฐานใหมสําหรับการสงสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูงใน
ระดับ 720p/1080p/ 1080i  ซึ่งใหภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดสูง
กวาดีวีดีทั่วไป ระบบการ สงสัญญาณภาพแบบHD ในระดับ 1080p 
จําเปนตองใชสายแบบ HDMI เทานั้น สวนสาย Component ทั่วไป
จะรองรับเฉพาะที่ความละเอียด 720p และ 1080i เทานั้น สวน 
HDTV หมายถึง TV ที่รองรับความละเอียดระดับ Hi-Def ใหภาพ
คมชัดมากมากกวาปกต ิ
      การทํางานของ HD สัญญาณดิจิตอลที่สง  มาที่ TV นั้นจะผาน
กระบวนการบีบอัดขอมูลสัญญาณดิจิตอล   โดย MPEG-2 ทําการ
ถอดรหัส หลังจากนั้น   จะถูกสงไปที่หลอดภาพทําหนาที่ยิงลําแสง
ออกมายังหนาจอ TV ทําใหเกิด Pixel (จุดภาพ) บนจอภาพแต ใน
ระบบ HD นั้น จะให Pixel ที่สูงกวา TV ทั่วไปมากเลยทีเดียวทําให
ภาพ  ที่ออกมาละเอียดคมชัด ไรซึ่งอาการกระพริบของสัญญาณภาพ  
1080i VS 1080p 
       Interlaced (i) จะทําการแบงภาพออกเปน 2 เฟรม คือเฟรมที่
เปนเลขคี่และเลขคู และจะ scan ภาพสลับกันไปเรื่อยๆ จนครบ 
1080 เสน จะมีการกระพริบระหวางการสลับเฟรมคี่และคู 
      Progressives scan (p) จะทําการ scan โดยเรียงไปทีละเสน
สแกนเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบ 1080 เสน จะทําใหการกระพริบ
นอยลง ภาพที่ไดจะ ดูนิ่งมากยิ่งขึ้น  การ Scan ภาพในรูปแบบของ 
HDTV นี้จะเปนแบบ wide screen ที่มีอัตราสวนของจออยูที่ 16:9 
ตางจาก TV รุนเกาจะที่เปน NTSC หรือ PAL อัตราสวนจะอยูที่ 4:3
ตัวอยางความละเอียดของภาพ 
 
 
 
 

 

ปกติสําหรับการเลือก HDTV จะตองเปนคุณภาพระดับจํานวนเสน 
1080 เสน จะเห็นไดวา ความละเอียดของภาพที่ 1080p (Progressive 
Scan) จะใหความละเอียดสูงถึง 2,074,000 pixels ซึ่งดีที่สุด 

HDMI ยอมาจาก High-Definition Multimedia Interface   
                                                 หมายถึงการเชื่อมตอโดยสงขอมูล 
                                                 แบบ Multimedia เชน ขอมูลภาพ   
                                            และ  เสียง เปนตน ในรูปแบบที่มีความ 
                                        ละเอียดสูง และไมมีการบีบอัดขอมูล  
                        ทําใหผลรบัที่ไดมีคุณภาพ ที่สูงขึ้นอยางมาก     

ขอมูลเสียง HDMI จะมีการสงขอมูลเสียง    ในระดับถึง 192 
กิโลเฮิรตซ และมีการ Sample แบบ 24 บิต ซึ่งเปนระดับเสียง
เดียวกับที่ใชในระบบเดียว Dolby Digital ที่ใชตามโรงภาพยนตรที่
เดียว 
      
 
 
  
 
 
ขอมูลภาพ HDMI เวอรชัน 1.0  ซึ่งเปนเวอรชันแรก จะมีความเร็วใน
การสงสัญญาณขอมูล  ภาพอยูที่ 165 เมกะเฮิรตซ โดยสามารถรองรับ 
สัญญาณภาพแบบ High-Definition ที่ความละเอียด  สูงถึง 1080p ที่  
60 เฮิรตซ ได (WUXGA) แตถาตองการความละเอียดที่สูงมากกวานี้ก็
จําเปนตองใชอุปกรณที่รองรับมาตรฐาน HDMI ที่มีเวอรชันใหม   
มากขึ้น โดยบางรุนสามารถรอบรบั ไดถึง 340 เมกะเฮิรตซ และ มี
สามารถสงสัญญาณภาพที่ความละเอียดระดับ 2560 x 1600p 
(WQXGA) 
      อปุกรณในปจจุบันที่รองรับมาตราฐาน HDMI  HDTVs  Blu-ray 
Disc players Multimedia PCs  Gaming systems Digital camcorders 
and more. 
       HD หรือ High Definition ระบบภาพ    ความละเอียดสูง ทีวี
แบบ HD นั้นภาพตองใหญมีรายละเอียดสูง ความจุตองมากข้ึน แค 
DVD แผนเดียวไมพอ เลยตองมีแผนสําหรับ HD TV ซึ่งจะเก็บ
ขอมูลไดเปน 3 เทาของแผน DVD ทั่วไป 

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

 


