
วิธีทําความสะอาดซีพียู  
ให้สะอาดและใช้งานได้นานๆ 

     ซีพียู (CPU : Central Processing Unit) เป็นหน่วยประมวลผลกลางซึ่ง
ถือว่าเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์เลยทเีดยีว นอกจากนัน้ซีพียูยังเป็นอุปกรณ์
ชิ้นส่วน ที่หายากมากอีกด้วย จึงควรแก่การดูแลรกัษา สาเหตุหลักที่ซีพียูท างาน
ไดส้ัน้ลง คอืพัดลมระบายอากาศ เสียหาย การท างานของซีพียูก็จะมีความร้อนสูง 
ท าให้ซีพียูเสียได้ง่ายและไม่สามารถซ่อม หรือแก้ไขได้อีก จึงต้องรักษาท าความ
สะอาดอยู่เสมอ  

วิธีทําความสะอาดซีพียู 
1. เมื่อเปิดซิงค์ได้แล้ว น าอะไรก็ได้มาดัก
ใบพัดลมไว้เพ่ือป้องกันใบพัดลมเสีย แล้วน า
แปรงขนนุ่มๆขัดท าความสะอาดฝุ่นออกให้
หมดทุกซอกทุกมุม หรืออาจจะใช้ไดร์เป่าผม
เป่า ควรใช้ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 
2. ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าหมาดๆ ค่อยๆเช็ด

ใบพัดลมไปทีละนิดให้สะอาด 
3. เมื่อท าความสะอาดพัดลมและซิงค์เสร็จ น าผ้ามาเช็ดตัวซีพียูที่อยู่บน
เมนบอร์ดให้สะอาด เน้นตรงช่วงต่อระหว่างซิงค์กับซีพียู จะมีรอยคล้ายๆคราบ
ลิควิดเปเปอร์ 
4. จากนั้นก็ท าการทาซิลิโคนบนตัวซีพียูที่อยู่บนเมนบอร์ด ควรทาซิลิโคนให้
สังเกตรอยต่อซิงค์ หากเป็นวงกลมให้ทาเป็นจุดกลมๆ หรือถ้าหากเป็นรูป
สี่เหลี่ยมให้ทาเป็นรูปกากบาท ไม่แนะน าให้ทาเยอะเกินไป เพราะถ้าหาก
ประกอบซิงค์จะท าให้ซิลิโคนกระจายได้ 
5. ประกอบซิงค์ สังเกตดูขาล็อกให้แน่น ที่ส าคัญอย่าลืมเสียบปลั๊กเพราะจะท า
ให้พัดลมไม่ท างาน ซีพียูมีความร้อนและอาจจะพังได้   
 การดูแลรักษาซีพียู ให้สังเกตการทํางานของพัดลมหากผิดปกติ 
ซีพียูอาจร้อนและเสื่อมได้ โดยท่ัวไปซีพียูท่ีร้อนจัดจะหยุดทํางาน เพื่อ
ป้องกันความเสียหาย และจะทําให้คอมพิวเตอร์ดับเองอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน
ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ ควรหม่ันเช็คดูซีพียูและทําความสะอาดกันด้วย  

ที่มา: เกร็ดความรู้.net  

ประจ ำเดือนมกรำคม 
ปี 2559 

ฉบบัที ่ 89   

             สวสัดีท่านผูอ่้านทุกท่านครับ จดหมายข่าว
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัน้ี
เป็นฉบบัท่ี 89 แลว้นะครับ 
 ส าหรับฉบบัน้ีก็จะพดูถึงสาระน่ารู้เก่ียวกบั 
IT  เร่ือง วธีิท าความสะอาดซีพียใูหส้ะอาดและใช้
งานไดน้าน  ๆ ซ่ึงผมได้อ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน ์
ต่อทุกท่าน จึงน ามาเผยแพร่ให้ทุกท่าน  ไดล้อง
น าไปใชก้นัต่อไป และจดหมายข่าวฉบับน้ีก็ยงัมี
ข่าวกิจกรรมประชุม/อบรม/สมัมนา ของส านกัวทิย
บริการฯ ตลอดจนภาพบรรยากาศการสอบ 

เน้ือหาของจดหมายข่าว                                                           หน้า 

วิธีท าความสะอาดซีพีย ูใหส้ะอาดและใชง้านได้
นานๆ 

1 

กิจกรรมประชุม/อบรม/สมัมนา  
ของส านกัวิทยบริการฯ  
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เคลด็ลบัคู่ครัว 3 
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กจิกรรมประชมุ/อบรม/สัมมนา ของส านกัวทิยบรกิารฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2559 

      น าโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, รองผู้อ านวยการพร้อมด้วย 

เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมจัดแผนกลยุทธ์ ของส านักวิทยบริการฯ 
      

วันที่ 12-13 มกราคม 2559 

      น าโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นางสาววรรณี ชนประชา, 

นางสาวอาทิตยา คงรอด และนายจิระศักดิ์เรืองรังษี  ได้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2559-2563 

ณ ห้องคชาธาร เพือ่จดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2559 

      น าโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์, รองผู้อ านวยการ

และเจา้หนา้ที ่ส านกัวิทยบรกิารฯ เขา้ร่วมประชุมส านกั ครัง้ที ่1/2559 

ประจ าเดือน มกราคม 2559 ณ ช้ัน 2 อาคารส านักวิทยบริการฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 มกราคม 2559 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทรร์ับรางวลั

สถาบันการศึกษาท่ีมคีวามพร้อมในการให้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตพื้นฐานท่ีรองรับ IPv6 ครบทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ DNS, 

Mail และ WEB และมคีวามเสถยีรในการให้บริการต่อเนื่อง ในงาน 

wunca ครั้งท่ี 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี จังหวัด

นครราชสมีา  
 

วันที่ 12-13 มกราคม 2559 

      อาจารย์บัณฑิต สอนมาก, นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ และ 

นางสาวอาทิตยา คงรอด ได้เข้าร่วมโครงการสมัมนาจดัท าแผน

ระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

การจัดท า Strategic Milestone (กลยทุธเ์ส้นทางแห่งความส าเร็จ) 

และ Balanced Scorecard (ระบบบริหารงานและประเมินผล 

ทั่วทั้งองค์กร) ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี
      

หน้าต่อไป 
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เวลาท าการของห้อง  

ห้อง IT Service Center  และห้องสมดุ 

เปิดภาคเรียน 

จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.30 น. 

เสาร์—อาทิตย์  09.00-15.00 น. 

ปิดภาคเรียน 

จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. 

เสาร์—อาทิตย์  ปิดให้บริการ 

ห้อง IT Service Center 

ห้องสมุด 

เจ้าของ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,  
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์, นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,                
นายสิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์ และนายบัณฑิต  สอนมาก  
บทบรรณาธิการ :  
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์  
กองบรรณาธิการ :  
นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ  
ออกแบบ : นางสาวกานต์พิชชา  บุญเหลือ  
พิสูจน์อักษร :  
นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์  
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2559 

      น าโดยท่านอาจารยส์ุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ของ

ส านักวทิยบรกิารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี โดยท่านรองอธิการบดี มทส.  

ดร.วุฒิ ดา่นกิตติกลุ ได้กรณุาพาเข้าเยี่ยมชมการท างานและการ

ให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
 

เคลด็ลับคูค่รวั 

         หลายๆ คร้ังท่ีเม่ือซ้ือขา้วสารมาเก็บไวใ้นโอ่ง หรือในกระสอบ มกัจะมี

แมลงตวัเลก็ๆ ติดมาดว้ย หรือบางทีน ามาเก็บไวไ้ม่นาน เจา้แมลงก็พากนั

อพยพเขา้มาอยูอ่าศัยโดยไม่ไดรั้บเชิญ กวา่จะซาวข้าวให้สะอาดได ้ ตอ้ง

เสียเวลาในการเก็บออก หรือไม่ก็ตอ้งซาวหลายน ้า เสียคุณค่าทางอาหารไป

อีก แกปั้ญหาไดไ้ม่ยากเลยค่ะ ใหใ้ส่ใบมะกรูดลงไปในถงัขา้วสาร ใส่ทั้งกา้น

เลยก็ได ้ (สะดวกในการเก็บออก) หลงัจากนั้นไม่นานแมลงท่ีอาศยัอยูเ่ดิมก็

จะตาย รวมทั้งไม่มีหนา้ใหม่ๆ ยา้ยเขา้มาอาศยัอีกดว้ย ถา้ใบมะกรูดแห้งจน

ไม่มีกล่ินแลว้ก็ค่อยเปล่ียนใบใหม่นะ  


