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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนุนบุคลากรในสานักแต่งกายด้วยผ้าไทย
สานักวิทยบริการฯ เล็งเห็นความสาคัญ
ในการสืบสานวัฒนธรรม ไทยและการมีส่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ด้วยการ "แต่งกายด้วย
ผ้าไทย" มาทางานทุกวันพุธ นาโดย อาจารย์
เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อานวยการสานัก
พร้อมด้วยรองผู้อานวยการสานัก ผศ.อานาจ
สวัสดิ์นะที อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม และ
บุคลากรร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย

ปรับโฉมห้องวารสารใหม่
แต่งแต้มสีสัน ดึงคนเข้าใช้บริการ

พร้อมให้บริการแล้วกับ
e-Book / e-Magazine

การอ่านนิตยสาร
ในรูปแบบดิจิตอล
ด้วยจอภาพระบบสัมผัส

อาจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อานวยการสานัก ได้มอบหมายให้
บุคลากรในสังกัดร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องวารสาร โดยการทาสี
และตกแต่งชั้นวางวารสารใหม่ ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งแต้มสีสันแล้ว ก็ทาให้
ภูมิทัศน์ดูมีชีวิตชีวาสวยงามมากขึ้น ทั้งนี้เพื่ออานวยความ สะดวก ให้ แก่
ผู้ใช้บริการ
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ประมวลภาพกิจกรรม 28-30 ม.ค.57

BOOK

หนังสือน่าอ่าน

ปรสิตวิทยาของสัตว์น้า

วิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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Admin network

เชื่อมตอ Wi-Fi CRU ดวยเครื่องสมารทโฟนแอนดรอยด
1. เปดการทํางานของ Wi-Fi กอนโดยเลือก
Settings --> Wi-Fi --> เปดใหเปน On

3. จะเห็นสัญลักษณที่แสดงวาเชื่อมตอ Wi-Fi
ไดที่ดานบนดังภาพ และใหเลือกที่ อินเตอรเน็ต
เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ

2. จะปรากฏสัญญาณของ Wi-Fi ที่มีขึ้นมาใหเลือก
Network เปน WLAN_CRU

4 .ใหคลิกไปที่เขาสูระบบการใชบริการคลิก Login จะปรากฏ
หนาล็อกอินสําหรับ Wi-Fi กรอก Username และ Password
คลิก Loginจากนั้นก็สามารถใชงาน Wi-Fi ได

IT Knowledge
Internet Error Codes และความหมาย
บางครั้งในเวลาที่คุณทองอินเตอรเน็ตและพยายามทีจ่ ะเปดเว็บไซตที่ตองการของคุณแตเกิด error ขึ้นแลวกอขึ้นรหัสอะไรไมรูมาใน
หนาตาง ดูรหัสขอผิดพลาดแลวก็ไมคอยเขาใจเพราะมันมีขอแตกตางกัน คุณควรจะรูขอมูลเกี่ยวกับรหัสขอผิดพลาดเหลานี้ จะไดสามารถ
แกปญหาเหลานี้ จะไดสามารถแกปญหาเหลานี้ถาคุณรูจักกับความหมายรหัสความผิดพลาดตางๆ
รหัสขอผิดพลาดความหมาย
400 นี้เปนขอผิดพลาดคุณอาจจะพิมพชื่อ URL ผิดและเซิฟเวอรไมเขาใจคําทีพ่ ิมพลงไป
401 คุณพยายามเปดใชงานเว็บไซตไมไดรับอนุญาตหรือการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานของคุณในการพยายามเปดหนาเว็บไซต
402 การรองขอในกรณีของการชําระเงินที่ระบบตองการบางเว็บเทานั้น
403 คุณพยายามทีจ่ ะเปดหนาเว็บตองหามและคุณจะถูกบล็อกโดยโดเมนทันที
404 คุณพยายามเปดชื่อหนาเว็บที่ถูกลบ หรือตองทําการตรวจสอบการสะกด URL อีกที
อาจจะพิมพผิดหรือกรอกชื่อเว็บตางๆ ไมถูกตอง
408 เปนขอผิดพลาดการหมดเวลาการใชงานหนาเว็บนี้ ตองทําการองขอกับเว็บนั้นๆ ใหม
500 เปนขอผิดพลาดภายในมักจะเกิดขึ้นจากขอผิดพลาดของ CGI ตอนคุณกรอกแบบฟอรม
แต script ที่ใชในการดําเนินการไมทํางานอยางถูกตอง
503 ไมสามารถใชบริการได อาจเกิดจากเซิรฟ เวอรอาจจะมีการใชงานมากเกินไปลงหรือมีปญ
 หาที่คลายกัน ใหลองใหมภายหลัง
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การเตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิตอลทีวี
เทคโนโลยีแพร่ภาพโทรทัศน์ ในปัจจุบันถือได้ว่ามีสื่อกลางหลัก
อยู่ 4 เทคโนโลยี
1. โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อกเป็นการออก
อากาศผ่านเสาสัญญาณ โดยอาศัยคลื่นความถี่และรับชมผ่าน
สายอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้ง
2. โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิ้ล หรือเคเบิ้ลทีวี เป็นการส่ง
สัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล จากต้นทางหรือผู้ให้บริการไปยังกล่อง
รับสัญญาณตามบ้าน
3. โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นการส่งสัญญาณจากสถานี
ภาคพื้นดินไปยังดาวเทียม และถ่ายทอดสัญญาณต่อลงมายังจาน
รับสัญญาณและกล่องรับสัญญาณตามบ้าน
4. โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการส่งสัญญาณภาพ
และเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นลักษณะที่ให้
บริการโทรทัศน์เป็นการเฉพาะ ที่เรียกว่า IPTV ก็ได้

การเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอลที่กล่าวถึงกันทุกวันนี้ เป็นการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล เป็นการก้าวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ
การรับชมที่ดีขึ้น และมีความหลากหลายของช่องรับชมและใช้
งานคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเทศไทยจะเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ไปเป็นระบบดิจิตอล
บนมาตรฐาน DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Second
Generation Terrestrial) เราก็เริ่มการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอุตสาหกรรมทีวีก็เริ่มมีการขยายตัว
และมีการลงทุนและเกิดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตคอน
เทนท์ต่างๆการโฆษณา รายการใหม่ๆ หรือแม้แต่อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสื่อก็เริ่มมีมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศ
มีความเจริญก้าวหน้า

แม้ว่าดิจิตอลทีวีจะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่จากการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ได้การยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศ ทาให้ผู้บริโภคมีช่องทาง
การรับชมที่มากขึ้น แต่เราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรู้เท่าทันดิจิตอลทีวีที่
กาลังจะเข้ามา
1. เมื่อมีเครื่องรับโทรทัศน์เดิมอยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็น
ระบบอนาล็อก ใช้เสาหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลารับสัญญาณ ก็
ไม่จาเป็นต้องไปซื้อเครื่องใหม่ เพียงเชื่อมต่อกับกล่องแปลง
สัญญาณ หรือ Set Top Box ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนสัญญาณจาก
ระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล โดยกล่องนี้ทาง สานักงาน
กสทช. จะอานวยความสะดวกและกาหนดมาตรฐานให้กับ
ผู้บริโภค
2. ถ้ามีเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องใหม่ ดูให้แน่ชัดว่ามี
ดิจิตอลจูนเนอร์ในตัวรับสัญญาณ ( Integrated Digital
Television หรือ IDTV) ก็จะรับสัญญาณจากเสาหนวดกุ้งหรือ
เสาก้างปลาได้ โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณ หรือ Set
Top Box ซึ่งวิธีนี้เราจะสามารถรับชมได้ทั้งหมด 48 ช่อง ทั้งที่
เป็นความคมชัดปก SD (Standard Definition) และความคมชัด
สูง HD (High Definition)
3. ถ้ารับฟรีทีวีทางจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอยู่แล้ว ก็
ไม่ต้องทาอะไร เพราะต่อไปผู้ให้บริการก็จะนาช่องทีวีดิจิตอล
ที่เพิ่งประมูลได้ไปออกอากาศด้วย (แต่อาจไม่ครบทุกช่อง)
4. เมื่อช่องทีวีที่เคยมีเพียง 6 ช่อง จะเพิ่มเป็น 48 ช่อง ทา
ให้มีรายการที่หลากหลายมากขึ้น ผู้บริโภคจะต้องได้รับประ
โยชน์จากเนื้อหารายการที่สร้างสรรค์ อันจะนามาซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หากพบบางรายการที่ออก
อากาศไม่เหมาะสม หรือชักจูงให้หลงเชื่อ ผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์ สามารถร้องเรียนโดยตรงไปที่สถานี หรือหากยังมี
เรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขก็ร้องเรียนได้ที่ สานักงาน กสทช.
โทรฟรี 1200
ที่มา : กสทช. เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษา อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผศ.อานาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม นางสาวจันทิมา ชุลีกราน
บรรณาธิการ นายฐารัตน์ ฉัตรภูติ รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ นายสมพร ดวงเกษ
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์ นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ นายชัยยุทธ ดาหนก จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดทาโดย
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