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ประมวลภาพกิจกรรม 28-30 ม.ค.57

BOOK

หนังสือน่าอ่าน

ปรสิตวิทยาของสัตว์น้า

วิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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สมัครและรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอเชิญบุคลากรที่ยังไมไดลงทะเบียนรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยผานโทรศัพทมือถือ(SMS)
ติดตอลงทะเบียนไดที่สํานักงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 แจง ชื่อ-สกุล, สังกัด/หนวยงาน, วันเดือนป
เกิด, เบอรมือถือ หรือสามารถติดตอสอบถามเบอรภายใน 2923 (สุนิสา)

บัตรนักศึกษา....หายทํายังไงดี
นักศึกษาทําตามขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี ยื่นคํารองขอทําบัตรนักศึกษา
2. นําใบคํารองขอทําบัตรนักศึกษาไปชําระเงินทีฝ่ ายการเงิน
3. ใบคํารองขอทําบัตรนักศึกษาและใบเสร็จคาทําบัตรนักศึกษาถายเอกสารจํานวน 1 ชุด พรอมรูปถายแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 1นิ้ว จํานวน 1 ใบ
4. ยื่นเอกสารทําบัตรนักศึกษาทั้งหมดไดทฝี่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29
5. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยืน่ เอกสาร
6. วันรับบัตรฯ กรุณานําบัตรประชาชนพรอมใบนัดรับบัตร
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรูปในระบบแลวใหแจงเจาหนาที่ได

IT..Knowledge
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายนที่ผานมาก็เปนการเริ่มตนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของวงการโทรทัศนไทย ซึ่งประเทศ
ของเรากําลังอยู ในชวงทดลองอากาศโทรทัศ น ในระบบ
ดิจิตอล หลายบานก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิด
ขึ้ น กั บ ที วี ข องคุ ณ แล ว แต ก็ ยั ง มี ห ลายคนที่ ไ ม รู ว า จะ
สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดอยางไร ส วนผู ช มที่ ตอ งการ
รับชมเพียงแคฟรีทีวี 6ชอ งเหมือนเดิมโดยไมตองการชม
ชองรายการจากทีวีดิจิตอล ก็ยังสามารถรับชมไดเ ชนเดิม
อยางตอเนื่องไปอีก 5ป หากมีปญหาหรือขอสงสัย สามารถ
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ กสทช. หมายเลขโทรศัพท 1200
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ทีวีดิจิตอลของไทย จะมีทั้งหมดกี่ชอง?
สําหรับระบบโทรทัศนรูปแบบใหมของประเทศไทยทีก่ าํ ลัง
จะเกิดขึ้นในป 2557 นี้ จะใช ระบบ DVB-T2 ซึ่งเปนระบบ
Mpeg4 เปนมาตรฐาน โดยทางคณะกรรมการกิ จการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ไดกําหนดใหเพิ่มชองรายการ
โทรทัศนภาคพืน้ ดินของประเทศไทยเพิ่มเปน 48 ชอง แบงเปน
ชองฟรีทีวีที่ออกอากาศผานระบบเดิม (อนาล็อก) จํานวน 6 ชอง
สวนอีก 42 ชอง จะเปนชองฟรีทีวีที่ออกอากาศในระบบดิจิตอล

ทั้งนี้ จํานวน 48 ชองนี้ ยังแบงออกไดอีกตามรูปแบบของชอง
ชองรายการทีวีดิจิตอล หมวดสาธารณะ 12 ชอง
ออกอากาศทางชอง 1-12 เชน ชอง 5, NBT, TPBS ฯลฯ
ชองธุรกิจ 24ชอง ประกอบดวย
ชองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ชอง
ชองขาวสารและสาระ 7 ชอง
ชองวาไรตี้ความคมชัดระดับปกติ (SD) 7 ชอง
ชองวาไรตี้ ความคมชัดสูง (HD) 7 ชอง
ชองบริการชุมชน 12 ชอง
คือชองทีวีเคเบิ้ลทองถิ่น หรือชองรายการทีวีดาวเทียมทองถิ่น
ซึ่งแตละจังหวัด จะรับชมไดในรายการที่แตกตางกันไป ขึ้นอยู
กับพื้นที่นั้น ๆ

วิธีการรับชมทีวีดิจิตอล

1.รับชมผานดาวเทียม / เคเบิลทีวี
หากบานของคุณ ติดจานดาวเทียมหรือเคเบิลที วี ซึ่งปกติ
รับชมฟรีทีวีทั้ง 6 ชองผานทางจานดาวเทียมและเคเบิลทีวี ให
ถอดปลั๊กเสี ยบใหมแล ว รับ ชมได เ ลย โดยหมายเลขของช อง
ดิจิต อลจะอยูที่ลําดับ 11- 46 เชน หมายของชอง 3 ประมูลได
เลข 33 ก็จะเปนชอง 43

2. รับชมผานเสาหนวดกุง – กางปลา (UHF) เดิมทีม่ ีอยู
เสาอากาศแบบเดิ ม ที่ คุณ ใช อยูทั้ งหนวดกุ งและกา งปลาก็
สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได โดยตองสามารถรับสัญญาณ UHF
ซึ่ งให สั ง เกตว าหากสามารถรับ ชมชอง ThaiPBS ได ก็ จ ะ
สามารถนํามาใชรับชมทีวีดิจิตอลได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทีวีที่คุณใช
กรณีเปนทีวีที่ไมรองรับระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ตองมี
อุปกรณเสริมคือกลองรับสัญญาณ set top box โดยใหเสียบสาย
รับสัญญาณที่ม าจากเสาหนวดกุงหรือกา งปลาเขากั บ set top
box แลวนําสาย AV หรือสาย HDMI เสียบเชื่อมตอระหวางทีวี
กับ Set top box จากนั้นกดค นหาชองรายการ ก็ จะสามารถ
รับชมทีวีดิจิตอลไดแลว

3.รับชมผานเสาทีวีดิจิตอลใหม
ในปจจุบันมีเสาทีวีดิจิตอลแบบใหมหลายรูปแบบ ทั้งแบบ
active และ passive แบบใช ติ ด ตั้ ง ภายในและภายนอกให
เลือกใช สามารถนํามาใชรับ ชมทีวีดิจิ ตอลแทนเสาหนวดกุง
หรือกางปลาไดเลย

ที่ปรึกษา อาจารย เกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที อาจารย ดารัด มุกดาอุดม นางสาวจันทิมา ชุลีกราน
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