จัดทําโดย...งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
โทร. 034-351901-3 โทรสาร 034-351405 สายใน 3450-52 E-mail:fvetarth@ku.ac.th

ปที่ 2 ฉบับที่ 17/2549 วันที่ 23 พฤษภาคม 2549

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ขาวกิจกรรม
ผูชนะเลิศการแขงขันกีฬา Vet.Kps. เทเบิลเทนนิสทัวรนาเมนท ครั้งที่ 1/2549
พิธีมอบรางวัลการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและฟงการบรรยายพิเศษ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการวันตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2549ฯ
สรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
คําศัพทประจําสัปดาห
บทความเรื่องคูมือการเลือกซื้อ เลือกใชกลองดิจิตอล

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
ประกาศเริ่มปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
บทความเรื่องการลาศึกษาตอภายในประเทศของขาราชการพลเรือน
บทความเรื่องการปรับแตงใหระบบปฏิบัติการ Windows XP
ทําการ Shutdown ไดรวดเร็วทันใจ

☺ ผูชนะเลิศการแขงขันกีฬา Vet.Kps. เทเบิลเทนนิสทัวรนาเมนท
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อเชื่อมความสามัคคี ระหวางบุคลากรภายในคณะฯ
ในโครงการแขงขันกีฬา Vet.Kps. เทเบิลเทนนิสทัวรนาเมนท ครั้งที่ 1 /2549 ระหวางวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2549 ที่ผานมา สรุปผลการแขงขันดังนี้
ประเภทผูบริหาร ไดแก : ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม คูกับ ผศ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ประเภทชายเดี่ยว ไดแก : อ.สมชัย สัจจาพิทักษ
ประเภทหญิงเดี่ยว ไดแก : น.ส.จุฑามาส รัตนคุณูประการ
ประเภทชายคู ไดแก : อ.สมชัย สัจจาพิทักษ คูกับ อ.ธีระ รักความสุข
ประเภทหญิงคู ไดแก : อ.วันดี รุงรัตนาอุบล คูกับ น.ส.จุฑามาส รัตนคุณูประการ
ประเภทคูผสม ไดแก : อ.สมชัย สัจจาพิทักษ คูกับ น.ส.จุฑามาส รัตนคุณูประการ
ขอแสดงความยิ น ดี แ ละขอเชิ ญ บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ รั บ ถ ว ยรางวั ล ในวั น ศุ ก ร ที่ 26 พฤษภาคม 2549เวลา 11.30 น. ณ
หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
ขอมูลจาก : คุณศรีสมัย วิริยารัมภะ

☺ พิธีมอบรางวัลการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส และ ฟงการบรรยายพิเศษ
ขอเชิ ญ บุ ค ลากรทุ ก ทา นรว มพิธี ม อบรางวัล การแข ง ขัน เทเบิ ล เทนนิ ส และฟ งการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อง สวั ส ดิ ก ารและการออม โดย
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพย มก. วันศุกรที่ 26 พ.ค. 49 เวลา 12.00-14.30 น. ณ หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
กําหนดการ
เวลา 11.30 น.
มอบรางวัลผูชนะการแขงขันกีฬา Vet.kps.
เทเบิลเทนนิสทัวรนาเมนท
12.00 น.
เชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
13.00 น.
บรรยายเรื่องสวัสดิการและการออม
14.30 น.เปนตนไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยคณะกรรมการสหกรณออมทรัพย มก.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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☺ เปลี่ยนแปลงกําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2549 ระดับคณะฯ
กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2549 ระดับคณะฯ ของคณะสัตวแพทยศาสตร ในระหวางวันที่ 14-28 มิถุนายน 2549
เวลา 9.00-16.00 น.
วัน/เวลา
ภาควิชา/หนวยงาน
ภาควิชา/หนวยงาน
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
และการบริการวินิจฉัย
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 หนวยงานชันสุตรโรคสัตว กําแพงแสน
หนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน
วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2549
เตรียมเอกสาร
เตรียมเอกสาร
วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2549
งานธุรการกําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
สํานักงานเลขานุการ
ภาควิชาพยาธิวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2549
เตรียมเอกสาร
เตรียมเอกสาร
วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2549
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ โครงการปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทย ชัน้ ปที่ 6 ภาคตน ปการศึกษา 2549
ขอเชิญอาจารย และใหนิสิตสัตวแพทยชั้นปที่ 6 ที่เรียนที่วิทยาเขตกําแพงแสน รวมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทยชั้นปที่ 6 ภาคตน ป
การศึกษา 2549 วันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองเรียนบรรยาย 4-301 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ สรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
1. คุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ : ตองเปนคณาจารยประจํา ซึ่งทําการสอนมาแลวไมนอยกวา 3 ป
2. ผูมีสิทธเสนอชื่อ : เปนขาราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนคณาจารยประจํา มีรายชื่อตรมบัญชีถือจายในคณะฯ และปฏิบัติงานใน
ภาควิชามาไมนอยกวา 1 ป
3.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2549
4. วันและเวลาสรรหาหัวหนาภาควิชาฯ : วันที่ 22 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 9.00-12.00 น.
5. สถานที่ :
- หองประชุม 2 (1-107) อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
- หองสํานักงานเลขานุการ หนวยการเจาหนาที่ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
6. วิธีสรรหา : - ผูมีสิทธิเสนอชื่อมาแสดงตนตอเจาหนาที่ พรอมแสดงบัตรประจําตัว พรอมรับบัตรเสนอชื่อในเอกสารที่คณะกรรมการจัดไว
- ใหเสนอ ชื่อ – นามสกุล ผูที่เหมาะสมเพียง 1 ชื่อ
7. การนับคะแนน : - นับคะแนนวันที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 12.05 น.
8. การลงคะแนนลวงหนา : ขอใหบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือกรรมการที่ประธานสรรหาฯ มอบหมาย เพื่อขออนุมัติพรอม
แสดงตนขอรับบัตรเสนอชื่อลวงหนา
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ
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☺ ประกาศเริ่มดําเนินการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
ดวยขณะนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะเริ่มดําเนินการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก (ซอมหลังคา, ฝา, ทาสี,ระบบไฟฟา,
ระบบประปา ฯลฯ)โดยบริษัท ตะวันสองเมือง จํากัด เปนระยะเวลา 12 เดือน ขณะนี้เริ่มเขามาสรางที่พักคนงานดานหลังอาคารผาซากและจะเริ่ม
ดําเนินการตนเดือนมิถุนายน 2549 โดยมีกรรมการตรวจรับงานจาง ดังนี้
1.ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ
2.ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม
3.อ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม
4.อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
5.นางนภา ทรัพยอุไรรัตน
6.นายสุจิต ลิ้มทองสุข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไมสะดวก
ขอมูลจาก : หนวยพัสดุ

 คําศัพทประจําสัปดาห :

WAN (Wide Area Network อานวา ไวด แอเรีย เน็ทเวิรค) หมายถึง ระบบเครือขายขนาดใหญ เชื่อมตอภายในและภายนอกองคกร
WAP (Wireless Application Protocol อานวา ไวนเลส แอพพลิเคชั่น โปรโตคอล) หมายถึง มาตราฐานการสื่อสารเชื่อมตออุปกรณไรสาย
เขากับเครือขายอินเตอรเน็ต

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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การลาศึกษาตอภายในประเทศของขาราชการพลเรือน
โดย ยุพนิ ภวพงศสุภัทร
ดวยปรากฏวาการลาศึกษาตอของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อพัฒนาตนเอง และนําความรูที่
ไดรับมาพัฒนางานตอไปนั้น โดยการดําเนินการตามหลักเกณฑ และขั้นตอนการลาตามระเบียบ ทั้งผูลาและเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของสวน
ใหญยังขาดความรู และความแมนยําในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และทําใหการเสนอเรื่องขออนุมัติลาศึกษาตอของบุคลากรไมถูกตอง
แนบเอกสารไมครบ หรือปฏิบัติไมครบถวนตามกฎระเบียบที่กําหนด ซึ่งเปนปญหา และ กองการเจาหนาที่คืนเรื่องใหแกไข ซึ่งสงผลใหเกิดความ
ลาชา ดังนั้น การลาศึกษาตอที่ถูกตองจะตองปฏิบัติ ดังนี้
การลาศึกษาตอโดยใชนอกเวลาราชการของขาราชการพลเรือน การลาศึกษาตอโดยใชเวลานอกราชการ หากขาราชการประสงคจะ
นําคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้นมาปรับวุฒิหรือเปลี่ยนตําแหนง จะตองขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ กอน (อางถึง หนังสือที่ ทม. 0401.02/ว 1277 ลงวันที่
24 ตุลาคม 2532) โดยมหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานักมีอํานาจอนุมัติใหขาราชการลาศึกษาตอ
โดยใชเวลานอกราชการได (อางถึง คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2972/2539 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539)
การลาศึกษาตอภายในประเทศของขาราชการพลเรือน การลาศึกษาตอภายในประเทศ หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน
หรือการวิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการ เต็มเวลา หรือ บางสวน เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา
หรื อประกาศนีย บัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝกอบรม หรือ ดูงานที่เป นสวนหนึ่งของการศึกษานั้นดวย ขาราชการที่ลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ โดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือปลัดทบวงมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี แตขาราชการผูลาตองมี
คุณสมบัติ และดําเนินตามหลักเกณฑ และขั้นตอนการลา ดังนี้
หลักเกณฑการลาศึกษาตอภายในประเทศ
1. การใหขาราชการผูไดไปศึกษาตอภายในประเทศ ใหพิจารณาตามแนวทาง ดังนี้
1.1 ความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะไดผูมีความรูความสามารถในสาขาวิชานั้น ทั้งสาขาวิชา และ
ระดับความรูที่จะขออนุมัติไปศึกษานั้นจะตองเปนประโยชนอยางยิ่งตองานในหนาที่ หรืองานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ
และ
1.2 จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว
1.3 จะตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอไมใหเสียหายแกราชการ และไมตองตั้งอัตรากําลัง
เพิ่ม โดยใหพิจารณาอนุมัติไดไมเกินอัตรารอยละ 20 ของจํานวนขาราชการในระดับเดียวกันกับขาราชการที่ลาศึกษาตอ เวนแต กรณีที่มีเหตุผล
พิเศษก็ใหอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป
1.4 การลาไปศึกษาตอโดยใชเวลาการปฏิบัติราชการบางสวน ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุญาตใหลาไดไมเกิน 10 ชม./
สัปดาห หากลาโดยใชเวลาราชการเกินกวา 10 ชม./สัปดาห ขึ้นไป ใหถือเปนการลาเต็มเวลาราชการ (อางถึงคําสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 122/2542
เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2542) ในกรณีที่จะตองใชเวลามากกวาที่กําหนดใหเสนอขออนุมัติตออธิการบดี
(มอบอํานาจใหอธิการบดีตามหนังสือที่ ทม.05026.6/60.6 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2542
1.5 ใหขาราชการที่ลาศึกษาตอ ทําสัญญาไปศึกษาตอ และทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่ทางราชการกําหนด
1.6 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอจะตองรายงานผลการศึกษาตอผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือ
เทียบเทาขึ้นไปใหทราบโดยเร็วทุกภาคการศึกษา หากไมรายงานโดยไมมีเหตุอันสมควรใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดี และ
อธิการบดีอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได
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1.7 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอจะตองศึกษาใหสําเร็จภายในเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแต
ละหลักสูตรการศึกษา และถายังศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดอาจเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตอง
ระบุเหตุผล และความจําเปน และแนบผลการศึกษาที่ผานมา เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิการบดี
1.8 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอตองตั้งใจศึกษาใหสําเร็จโดยเร็ว การไมตั้งใจศึกษา หรือประวิงเวลาศึกษาให
ลาชา โดยไมมีเหตุผลสมควรใหอธิการบดีสั่งระงับการศึกษา และพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณี
1.9 หากไมสามารถไปศึกษา หรือศึกษาใหสําเร็จไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นจนถึง
อธิการบดี เพื่อกลับเขาปฏิบัติงานทันที
1.10 ระหวางการไปศึกษาทางราชการประสงคจะใหกลับมาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดที่ไดรับอนุมัติไมวากรณีใด
ๆ ใหขาราชการผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการทันที
1.11 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอเมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือสําเร็จการศึกษาแลว ตองรีบรายงาน
ตัวกลับเขาไปปฏิบัติราชการโดยเร็ว ทั้งนี้ตองไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่
ไดรับอนุมัติแลวแกกรณี
1.12 ข า ราชการที่ ไ ปศึ ก ษาต อ ที่ ใ ช เ วลาในการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี หรื อ ปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี นอกจากจะไมไดรับการพิจารณาปรับวุฒิแลว ใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณี
ขั้นตอนการลาศึกษาตอภายในประเทศ
1. ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาขั้นตน และเสนอคณบดี อนุมัติ ในหลักการกอนสมัครสอบ/สมัครเขาศึกษา
2. เมื่อสถาบันการศึกษารับเขาศึกษาแลว ใหเสนอขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาดวย ดังนี้
2.1 บันทึกแสดงเหตุผล และความจําเปนที่จะไปศึกษาตอในประเทศ
2.2 หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา
2.3 หลักฐานการศึกษาของผูที่จะไปศึกษา
2.4 คํารับรองของผูบังคับบัญชา ตั้งแตหัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทาขึ้นไป รับรองวาเปนผูมีความประพฤติดี และตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระยะเวลาในการอนุมัติใหลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท 2 ป
ระดับปริญญาเอก 3 ป
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คูมือการเลือกซื้อ เลือกใช กลองดิจิตอล
โดย อารี ทองคํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีดานการถายภาพและคอมพิวเตอร มีพัฒนาการไปอยางรวดเร็ว ความสะดวกและรวดเร็วเปนทางเลือกที่คนยุคใหม
ปรารถนา กลองดิจิตอล ก็เปนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว กลองดิจิตอลมีลักษณะเหมือนกลองถายรูป
ธรรมดาทั่วไปคือใชในการถายภาพ แตกลองดิจิตอลมีคุณลักษณะพิเศษคือไมตองใชฟลม ดังนั้นจึงไมตองลางและอัดภาพเพียงแคบันทึกเก็บ
ขอมูลภาพที่ถายในหนวยความจํา แลวจึงนําตัวกลองนํามาพวงตอกับคอมพิวเตอรก็สามารถจัดเก็บรูปภาพเหลานั้นเปนไฟลรูปภาพได นอกจากนั้น
ยังสามารถนํารูปภาพที่ไดจากกลองดิจิตอลไปตกแตงใหสวยงามได ดวยโปรแกรมตกแตงภาพตาง ๆ ไมวาจะเปน PhotoShop, CorelDraw ตลอดจน
โปรแกรมที่แถมมากับกลอง ไมตองกังวลวาภาพที่ออกมาจากรานที่คุณนําฟลมไปลางจะออกมาดีหรือไม หรือบางครั้งก็ตองผิดหวังเมื่อภาพที่
ออกมาไมสวยสมใจ แตหากถายภาพดวยกลองดิจิตอลแลวก็ไมตองกังวลวาภาพที่ออกมาจะไมดีเพราะสามารถดูภาพจากจอ LCD ได และเมื่อฟลม
หมดก็ไมตองไปซื้อฟลมใหมมาใส เพียงแตโหลดภาพออกจากเมมโมรี่การด เคลียรเมมโมรี่การด แลวก็เริ่มถายใหมไดตอไป
ประเภทของกลองดิจิตอล หากนํากลองดิจิตอลทั้งหมดมาเปรียบเทียบตามคุณสมบัติการใชงานแลว อาจสามารถแบงไดปน 3 ระดับ คือ
1.กลองถายภาพดิจิตอลระดับต่ําหรือกลองถายภาพดิจิตอลสําหรับบุคคลทั่วไป
2. กลองถายภาพดิจิตอลระดับปานกลาง
3.กลองถายภาพดิจิตอลระดับสูงหรือกลองถายภาพสําหรับมืออาชีพ
การเลือกซื้อกลองดิจิตอลและสิ่งที่ตองคํานึงถึง
1. งบประมาณ
2. ดูความละเอียด
ขนาดของความละเอียด และการนําไปอัดภาพ
ความละเอียด
ขนาดรูป
VGA (640x480)
3.5x5 inch
1 เมกะพิกเซล
4x6 inch
2 เมกะพิกเซล
5x7 inch
3 เมกะพิกเซล
8x10 inch
4 เมกะพิกเซล
11x14 inch
5 เมกะพิกเซล
14x17 inch
*ทั้งนี้ขึ้นอยูที่การตั้งโหมดของกลองและสภาพในการถาย
3.เรื่องของแบตเตอรี่
4.เงื่อนไขของการใชแฟลช
5. จอมอนิเตอร อยากจะเรียกวาอุปกรณเปลืองแบตเตอรี เพราะสวนนี้ใชพลังงานจากแบตเตอรีมาก ขนาด
6. การตอบสนองหรือ Response
7.ความสามารถในการถายภาพตอเนื่อง (Buffer)
8. เลนส
9.ระบบซูมภาพ
10. วีดีโอคลิป
12. ความเร็วของ Shutter
13. ความถนัด และความกระชับมือ
14.หนวยความจํา
ประเภทของหนวยความจําสื่อบันทึกขอมูลของกลองดิจิตอล (Memory Card)
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14.1 FlashMemory
14.1.1 สมารท มีเดีย (Smart Media) หรือ SM
ขอดี มีขนาดเล็กและบางมากซึ่งถือไดวาเบาและเล็กที่สุดในบรรดาสื่อทั้งหมด
ขอเสีย มีความบางจนเกรงวาจะงอหักงาย อีกทั้งบนการดจะมีแผงหนาสัมผัสที่ เปนทองแดงสําหรับใชสงขอมูล ซึ่งหากมีรอยขีดขวนหรือถลอก อาจ
ทําให ประสิทธิภาพในการอานและเขียนขอมูลลดลงไปไมได นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดดานความจุคือความจุสูงสุดเพียง 64 เมกกะไบตเทานั้น
14.1.2 คอมแพ็คท แฟลช (Compact Flash) หรือ CF
ขอดี มีขนาดเล็กพอสมควร จากสภาพภายนอกนาจะมีความทนทานมากกวา สมารท มีเดีย
ขอเสีย มีราคาแพงกวาสมารท มีเดีย เล็กนอย ที่ขนาดความจุเทากัน
14.1.3 เมโมรี สติ๊ค (Memory stick)
ขอดี
1.มีราคาถูกวา คอมแพ็คท แฟลช และ สมารท มีเดียในขนาดความจุเทากัน
2.สามารถบันทึก เลนและโอนยายขอมูลดิจิตอลดวยความเร็วในการแลกเปลี่ยน ขอมูลสูง
3.ขนาดเล็กกะทัดรัด ใชงานงาย พกพาสะดวก และมีความทนทานดวยขอตอแบบ 10 พิน และกรอบภายนอกที่ชวยปองกันการสูญหายของขอมูล
และปองกันการลบโดยบังเอิญดวยแถบปองกันการลบ
ขอเสีย หาซื้อยากและ ไมเปนมาตรฐาน เพราะใชไดเฉพาะกับกลองโซนี่
14.1.4 คอมแพ็คท แฟลช พีซีเอ็มเซีย ชนิด 1 และ 2 อาจจะใชชื่อในเครื่องหมายการคาวา Micro Drive
(Compat Flash PCMCIA Type I , II )
ขอดี มีความจุสูงมากและมีความจุหลายแบบใหเลือกใช นอกจากนั้นยังมีความเร็วสูง และมีราคาตอหนวยความจุต่ํา
ขอเสีย ราคาคอนขางสูงเพราะตองซื้อความจุสูงเทานั้น ใชไดกับเฉพาะกลองมืออาชีพ และกลองกึ่งมืออาชีพบางสวน
14.1.5 MultiMedia Cards (MMC Card)
14.1.6 SD Card (Secure Digital Card)
14.1.7 XD Picture Card (Extra Digital)
14.2 Megnetic disks
ขนาดของหนวยความจํา กับจํานวนภาพที่จะเก็บได
ความละเอียด

16 MB

32 MB

64 MB

128 MB

256 MB

512 MB

1 GB

5 ลานพิกเซล

6-11 รูป

12-23 รูป

24-28 รูป

51-96 รูป

92-174 รูป

186-354 รูป

384-723 รูป

4 ลานพิกเซล

8-15 รูป

15-29 รูป

35-60 รูป

70-120 รูป

110-230 รูป

210-430 รูป

450-934 รูป
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ตัวอยางวิธีดูสเปคกลองดิจิตอลกอนเลือกซื้อ หลายคนคงสับสนกับคําศัพททั้งหลายในแผนโบรชัวรขายกลองดิจิตอลยี่หอตางๆและไม
เขาใจวาขอมูลเหลานั้นมีผลกับการทํางานของกลองอยางไร จึงขอยกตัวอยางสเปคกลองเพื่อทําความเขาใจ 1 ตัวอยางดังนี้
Nikon Coolpix 4300 digital camera specifications
อธิบายความหมายของสเปคกลอง Nikon coolpix 4300
ลําดับที่
สเปค
ความหมาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
48
49
50
51

Format
Price (street)
Max resolution
Low resolution
Image ratio w:h
Effective pixels
Sensor size
Sensor type
ISO rating
Zoom wide (W)
Zoom tele (T)
Digital zoom
Auto Focus
Manual Focus
Normal focus range
Macro focus range
White balance override
Aperture range
Min shutter
Max shutter
Flash guide no.
External flash
Flash modes
Continuous Drive
Movie Clips
Tripod mount
Self-timer
Storage types
Storage included
Uncompressed format
Compressed format
Quality Levels
Viewfinder
LCD
LCD Pixels
Video out
USB
Battery / Charger
Battery
Weight (inc. batteries)
Dimensions

Compact
12,000
2272 x 1704
2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480
4:3
3.9 million
1/1.8 " (7.18 x 5.32 mm)
CCD
Auto, 100, 200, 400
38 mm
114 mm (3 x)
Yes, 1.2x - 4.0x in 0.2x steps
Yes
Yes, 50 positions
30 cm
4 cm
5 positions, fine tunable, manual preset
F2.8/F7.6, F4.9/F13.4
8 sec + Bulb
1/1000 sec
3 m (9.8 ft) m
No
Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Slow, Off
Yes
Yes, 35 sec 15 fps, no audio
Yes
3 or 10 sec
Compact Flash (Type I only)
16 MB CompactFlash
TIFF
JPEG (EXIF 2.2)
Fine, Normal, Basic
Optical
1.5 "
110,000
Yes
Yes
Yes
Nikon EN-EL1 Lithium-Ion & charger included
286 g (10.1 oz)
95 x 69 x 52 mm (3.7 x 2.7 x 2 in)

ประเภทของกลอง เปนกลองคอมแพค
ราคา
ความละเอียดสูงสุด
ความละเอียดของภาพ
อัตราสวนของภาพ
ความละเอียดพื้นที่ใชงานในการบันทึกภาพ
ตัวเลขบอกขนาดเซนเซอรรับภาพ
ชนิดของเซนเซอรที่รับภาพ
คาความไวแสงที่เซนเซอรสามารถปรับได
ความกวางของหนากลองของเลนส
ชวงการซูมภาพ
ภาพที่ไดจากการใชดิจิตอลซูม
ระบบออโตโฟกัส
ระบบแมนนวลโฟกัส
ระยะการถายภาพในระดับปกติ
ระยะโฟกัสภาพใกลสุด
การปรับตั้งสมดุลสีขาว
รูรับแสงใหผานเลนส
ความเร็วชัตเตอรต่ําสุด
ความเร็วชัตเตอรสูงสุด
ระยะแสงแฟลชที่ได
ไมมีระบบเสริมอุปกรณแฟลชภายนอก
ระบบแฟลชแกตาแดง
การถายภาพตอเนื่อง
ระบบถายภาพเคลื่อนไหว
ขอตอขาตั้งกลอง
การตั้งเวลาถายภาพอัตโนมัติ
ชนิดของหนวยความจํา
หนวยความจํา ที่แถมมากับกลอง
ไฟลภาพที่บันทึก TIFF
ไฟลภาพที่บันทึก JPEG
คาของภาพที่ตองการบันทึก
ชองมองภาพ
ขนาดของจอมองภาพ
ความละเอียดของจอภาพ
ชองตอสัญญาณวิดีโอออก
ลักษณะการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ที่ชาจแบตเตอรี่
ชนิดของที่ชาจแบตเตอรี่
น้ําหนักของกลองถายภาพ
ขนาดของกลอง
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การปรับแตงใหระบบปฏิบัติการ Windows XP ทําการ Shutdown ไดรวดเร็วทันใจ
โดย ทัศนีย มีศิลป
หลายทาน ที่ใชงานระบบปฏิบัติการ Windows XP แลวพบวา มีปญหาเรื่องการ Shutdown ที่รูสกึ วาจะชามาก ตองนั่งคอย คอนนาน กวา
เครื่องจะปดตัวเองลงได ลองมาดูขั้นตอนการปรับแตง ใหระบบของ Windows XP มีการ Shutdown ที่รวดเร็วขึ้นกันดีกวา
กอนอื่น มาทราบสาเหตุของการ Shutdown ที่ชากันกอน สาเหตุหลัก ๆ ที่พบกันบอย ก็เนื่องมาจาก ขั้นตอนของการ Shutdown นั้น ระบบ
จะทําการปด service ตาง ๆ แตเนื่องจากบาง service มีปญหาและไมสามารถปดได จึงมีการรออยูระยะเวลาหนึ่ง กอนที่จะ ทําการยกเลิกและ
Shutdown ตัวเอง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก การลง driver ของอุปกรณตาง ๆ ที่ไมถูกตอง หรือเกิดจาก โปรแกรมปองกันไวรัส บางตัวก็ได ดังนั้น
การแกไขแบบงาย ๆ ก็คือ ทําการกําหนดชวงเวลาของการปด service เหลานี้ ใหเร็วขึ้น โดยการเขาไปแกไขในระบบ Registry ของ Windows
ขั้นตอนการปรับแตงให Windows ทําการ Shutdown ไดเร็วขึ้น
โดยการเขาไปแกไข Registry โดยที่ Start Menu ที่ Run พิมพคําวา regedit และกด OK ครับ จากนั้น เขาไปแกไขคาของ Registry
ดังตอไปนี้
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="2000"
"WaitToKillAppTimeout"="3000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
WaitToKillServiceTimeout"="3000"

หลังจากแกไขแลวก็ปดโปรแกรม Registry Editor ไดเลยจากนั้นก็ทดลองทําการ Shutdown กันดู โดยที่ วิธีการปรับแตงแบบนี้
อยาลืมวา วิธีการนี้ สําหรับ Windows XP หรือ Windows 2003 เทานั้น คงจะนําไปใชกับ Windows 98 หรือ Me ไมได
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