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มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2556 มาเคียแวลลี เจ้าทฤษฎีการเมืองสมัยใหม ่
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  หนังสือน่าอ่าน 

50 เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 

พร้อมแล้ว นิตยสารในรูปแบบดิจิตอล 
                                

 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญใช้บริการ e-Magazine และ e-Book โฉมใหม่ด้วยจอภาพ 

ระบบสัมผัส คุณสามารถเปิดอ่านจากคอมพิวเตอร์ได้คล้ายคลึงกับการอ่านนิตยสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม ท้ังตัวอักษร ข้อความ 

ภาพ การพลิกหรือเล่ือนหน้าอย่างง่ายดาย ใช้บริการได้ที่ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ช้ัน 1 อาคารส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                           e-Book / e-Magazine 

                   ด้วยจอภาพระบบสัมผัส ที่ทันสมัย  
 

e-Book 

e-Magazine 
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 บัตรนักศึกษา....หายทํายังไงดี 
  นักศึกษาทําตามข้ันตอนดังนี ้

1. ติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชัน้ 2 อาคารสํานกังานอธกิารบดี ยื่นคํารองขอทําบัตรนักศกึษา 
2. นําใบคํารองขอทําบัตรนกัศกึษาไปชําระเงินท่ีฝายการเงิน 
3. ใบคํารองขอทําบัตรนกัศึกษาและใบเสร็จคาทําบัตรนักศกึษาถายเอกสารจํานวน 1 ชุด พรอมรูปถายแตงกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 1นิ้ว จํานวน 1 ใบ 
4. ย่ืนเอกสารทําบัตรนกัศกึษาท้ังหมดไดท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29  
5. รอรับบัตรนกัศึกษา 7 วัน หลังยืน่เอกสาร  
6. วันรับบัตรฯ กรุณานําบัตรประชาชนพรอมใบนัดรับบัตร 
หมายเหตุ   นักศกึษาที่มีรูปในระบบแลวใหแจงเจาหนาท่ีได 

 

                                                                                          

 

                      สมัครและรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
                         ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

                                     ขอเชิญบุคลากรท่ียังไมไดลงทะเบียนรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยผานโทรศัพทมือถือ(SMS) 
ติดตอลงทะเบียนไดท่ีสํานักงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 แจง ชื่อ-สกุล, สังกัด/หนวยงาน, วันเดือนป
เกิด, เบอรมือถือ หรือสามารถติดตอสอบถามเบอรภายใน 2923 (สุนิสา) 

 

 
      
      
 

 IT..Knowledge 
        ตั้งแตวันที่ 1 เมษายนท่ีผานมาก็เปนการเริ่มตนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของวงการโทรทัศนไทย ซึ่งประเทศ
ของเรากําลังอยูในชวงทดลองอากาศโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล หลายบานก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเริ่มเกิด 
ขึ้นกับทีวีของคุณแลว แ ตก็ยัง มีหลายคนท่ีไม รู วาจะ
สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดอยางไร สวนผูชมท่ีตองการ
รับชมเพียงแคฟรีทีวี 6ชองเหมือนเดิมโดยไมตองการชม
ชองรายการจากทีวีดิจิตอล ก็ยังสามารถรับชมไดเชนเดิม
อยางตอเนื่องไปอีก 5ป หากมีปญหาหรือขอสงสัย สามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี กสทช. หมายเลขโทรศัพท 1200  
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ท่ีปรึกษา   อาจารย เกียรติพงษ ยอดเย่ียมแกร   ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที   อาจารย ดารัด มุกดาอุดม   นางสาวจันทิมา ชุลีกราน    
บรรณาธิการ นายฐารัตน ฉัตรภูติ  รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย  กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  นายสมพร ดวงเกษ  
นายณรงคฤทธิ์ ใจรักษ  นางสาวดารัณ ดอนหัวลอ  นางสาวทรรศนีย ผูชูจันทร  นายชัยยุทธ ดําหนก   จดหมายขาวประชาสัมพันธ  จัดทําโดย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ตอ 1707 

ทีวีดิจิตอลของไทย จะมีท้ังหมดก่ีชอง? 
       สําหรับระบบโทรทัศนรูปแบบใหมของประเทศไทยทีกํ่าลัง
จะเกิดข้ึนในป 2557 น้ี จะใชระบบ DVB-T2 ซึ่งเปนระบบ 
Mpeg4 เปนมาตรฐาน โดยทางคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ไดกําหนดใหเพิ่มชองรายการ
โทรทัศนภาคพืน้ดินของประเทศไทยเพ่ิมเปน 48 ชอง แบงเปน
ชองฟรีทีวีที่ออกอากาศผานระบบเดิม (อนาล็อก) จํานวน 6 ชอง 
สวนอีก 42 ชอง จะเปนชองฟรีทีวีที่ออกอากาศในระบบดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้ังน้ี จํานวน 48 ชองนี ้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  
ชองวาไรตี้ความคมชดัระดบัปกต ิ(SD) 7 ชอง 
ชองวาไรตี้ ความคมชดัสงู (HD) 7 ชอง 
ชองบริการชุมชน 12 ชอง 
คือชองทีวีเคเบิ้ลทองถ่ิน หรือชองรายการทีวีดาวเทียมทองถ่ิน 
ซึ่งแตละจังหวัดจะรับชมไดในรายการที่แตกตางกันไป ข้ึนอยู
กับพ้ืนที่นั้น ๆ 
วิธีการรับชมทีวีดิจิตอล 
 

1.รับชมผานดาวเทียม / เคเบิลทีวี 
      หากบานของคุณติดจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี ซึ่งปกติ
รับชมฟรีทีวีทั้ง 6 ชองผานทางจานดาวเทียมและเคเบิลทีวี ให
ถอดปล๊ักเสียบใหมแลวรับชมไดเลย โดยหมายเลขของชอง
ดิจิตอลจะอยูที่ลําดับ 11- 46 เชน หมายของชอง 3 ประมูลได
เลข 33 ก็จะเปนชอง 43 
 
 
 

 
 

2. รับชมผานเสาหนวดกุง – กางปลา (UHF) เดิมท่ีมีอยู 
      เสาอากาศแบบเดิมที่คุณใชอยูทั้งหนวดกุงและกางปลาก็
สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได โดยตองสามารถรับสัญญาณ UHF 
ซึ่งใหสังเกตวาหากสามารถรับชมชอง ThaiPBS ได ก็จะ
สามารถนํามาใชรับชมทีวีดิจิตอลได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับทีวีที่คุณใช 
      กรณีเปนทีวีที่ไมรองรับระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ตองมี
อุปกรณเสริมคือกลองรับสัญญาณ set top box โดยใหเสียบสาย
รับสัญญาณที่มาจากเสาหนวดกุงหรือกางปลาเขากับ set top 
box แลวนําสาย AV หรือสาย HDMI เสียบเชื่อมตอระหวางทีวี
กับ Set top box จากน้ันกดคนหาชองรายการ ก็จะสามารถ
รับชมทีวีดิจิตอลไดแลว 
 
 
 
 

3.รับชมผานเสาทีวีดิจิตอลใหม 
     ในปจจุบันมีเสาทีวีดิจิตอลแบบใหมหลายรูปแบบ ทั้งแบบ 
active และ passive แบบใชติดตั้งภายในและภายนอกให
เลือกใช สามารถนํามาใชรับชมทีวีดิจิตอลแทนเสาหนวดกุง
หรือกางปลาไดเลย 
 


