
Superbook เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นแล็ปท็อปสุดเจ๋ง!! 

     ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “สมาร์ทโฟน” เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มาแรงมากใน
ปัจจุบัน ด้วยความสามารถท่ีถูกพัฒนาขึ้น จนแทบจะมีความสามารถเทียบเท่า
ได้กับคอมพิวเตอร์ แต่ถึงอย่างนั้นตัวสมาร์ทโฟนเองก็ยังมี “ข้อจ ากัด” ในการ
ใช้งานอยู่ไม่น้อย อาทิ หน้าจอที่เล็ก และอินเตอร์เฟสที่จ ากัด  
     ด้วย “ข้อจ ากัด” ของสมาร์ทโฟนที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้คนกลุ่มหนึ่งได้
ประดิษฐ์ “Superbook” แล็ปท๊อป ที่เกิดมาเพ่ือวัตถุประสงค์เดียว คือ ลบ 
“ข้อจ ากัด” ของสมาร์ทโฟนทิ้ง โดยมักจะช่วยให้เพื่อนๆ ได้ใช้งานสมาร์ทโฟน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการเชื่อมต่อกับ Superbook โดยวิธีการ
เชื่อมต่อ เพียงแต่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Andromium ลงสมาร์ทโฟนแล้ว
เปิดแอพพลิเคชั่นเท่านั้น 
     นอกจากนี ้ Superbook ไมไ่ดม้ดีทีีค่วามสามารถในการเชื่อมต่อกับสามร์ทโฟน 
เพ่ือการใช้งานที่แสนดีเทา่นัน้ แตม่นัยังรองรับการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย  
     แก้ไขเอกสารและสร้างงานน าเสนอ การใช้งานในส่วนนี้ทางผู้ผลิตได้ออกแบบ
มาให้ Superbook สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรม Ms Office ได้ทั้งหมด 
     การเล่นเกมส ์มาถงึส่วนที่ทุกคนสนใจ นัน่ก็คือมันสามารถเล่นเกมส์ได้หรือไม ่
ตอบได้เลยว่า Superbook สามารถเล่นเกมส์ได้ทุกเกมส์ โดยสามารถโหลด
จาก Google Play ไม่กระตุกและไม่มีปัญหาเหมือนโปรแกรมอีมูเลเตอร์ 
(Emulator) ด้วย 
     เขียนโค้ด และส่วนท้ายสุด บอกได้เลยว่า Superbook ไม่ได้มีแต่การใช้
งานพ้ืนฐาน อย่างการพิมพ์งาน หรือเล่นเกมส์เท่านั้น แต่มันยังถูกพัฒนามา
เพ่ือเอาใจนักโปรแกรมเมอร์ โดยเครื่อง Superbook สามารถเขียนโค้ดผ่าน
โปรแกรม IDE built for Android ได้อีกด้วย 
      

ประจ ำเดือน 
มถินุำยน 2559 

ฉบบัที ่ 93  

             สวสัดีท่านผูอ่้านทุกท่านครับ จดหมายข่าว
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัน้ี
เป็นฉบบัท่ี 93 แลว้นะครับ 
 ส าหรับฉบบัน้ีก็จะพดูถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ  
 และข่าวประชาสมัพนัธ์หนงัสือใหม่ประจ าเดือน
มิถุนายน, รายงานผลผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั,  
สรุปการแจง้ซ่อม, กิจกรรมประชุม/อบรม/สมัมนาของ
ส านกัวทิยบริการฯ และเทคนิคไอที 

เนือ้หาของจดหมายข่าว                             หน้า 

Superbook เปล่ียนสมาร์ทโฟนใหเ้ป็น 
แลป็ทอ็ปสุดเจ๋ง!! 

1 

แนะน าหนงัสือใหม่ ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 2-3 

รายงานผลผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั  
สรุปการแจง้ซ่อม ประจ าเดือนมิถุนายน 

4 

กิจกรรมประชุม/อบรม/สมัมนา  5-6 
เทคนิคไอที 6 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

ท่ีมา : http://news.thaiware.com/8290.html 
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แนะน ำหนงัสอืใหม่  ประจ ำเดอืนมิถนุำยน 2559 

ล ำดบั ปกหนงัสือ รำยละเอียด 

1 

 

  

ชื่อเรื่อง : CRC handbook of electrical filters. 
ชื่อผู้แต่ง : John T. Taylor, Qiuting Huang. 
ISBN : 0849389518 

Call Number : TK7872.F5 C623 1997 

2 

 

  

ชื่อเรื่อง : Contemporary Chinese interiors 

ชื่อผู้แต่ง : Chun-leuk, Bernard Chan. 
ISBN : 981245196X 

Call Number : NK2088 C365C 2005 

3 

 

  

ชื่อเรื่อง : Timeless living 

ชื่อผู้แต่ง : Pauwels, Wim. 
ISBN : 9812452036 

Call Number : NA7110 P267T 2006 

4 

 

  

ชื่อเรื่อง : Great spaces : flexible homes 

ชื่อผู้แต่ง : Mostaedi, Arian. 
ISBN : 9812452338 

Call Number : NA7145 M566G 2006 

5 

 

  

ชื่อเรื่อง : Office rooms 

ชื่อผู้แต่ง : Marti, Maria Cinta. 
ISBN : 9812452575 

Call Number :  NK2195.O4 O334 2006 

6 

 

ชื่อเรื่อง : Best shops. 
ISBN : 9812452613 

Call Number :  NK2195.S89 B366 2005 

7 

 

ชื่อเรื่อง : Clubs & bars 

ISBN : 9812452621 

Call Number : NK2195.R4 C462 2005 



ฉบับที ่ 93 หน้า  3 

ล ำดบั ปกหนงัสือ รำยละเอียด 

8   

 

  

ชื่อเรื่อง : Classic Chic : The 'Little Black Dress' of Interior Design 

ISBN : 9812453075 

Call Number : NK2110 C426 2002 

9 

 

  

ชื่อเรื่อง : Fundamentals of chemical engineering thermodynamics 

ชื่อผู้แต่ง : Dahm, Kevin D. 
ISBN : 9781111580711 

Call Number : TP149 D235F 2015 

10 

 

ชื่อเรื่อง : Lesikar's business communication : connecting in a digital     
word 

ชื่อผู้แต่ง : Rentz, Kathryn. 
ISBN : 9781259060809 

Call Number : HF5718 R4L4 2014 

11 

 

  

ชื่อเรื่อง : Structural analysis 

ชื่อผู้แต่ง : Aslam Kassimali. 
ISBN : 9781285051505 

Call Number : TA645 K266S 2015 

12 

 

  

ชื่อเรื่อง : Electrical machines, drives and power systems 

ชื่อผู้แต่ง : Wildi, Theodore. 
ISBN : 9781292024585 

Call Number : TK2182 W442E 2014 

13 

 

  

ชื่อเรื่อง : Heat and mass transfer 
ชื่อผู้แต่ง : Kurt C. Rolle. 
ISBN : 9781305112582 

Call Number : TJ260 R544H 2016 

14 

 

ชื่อเรื่อง : Digital systems design using Verilog 

ชื่อผู้แต่ง : Charles H. Roth, Lizy John and Byeong Kil Lee 

ISBN : 9781305120747 

Call Number :  TK7885.7 R563D 2016 
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รำยงำนผลผูเ้ขำ้ใช้งำนเวบ็ไซตม์หำวทิยำลยั ประจ ำเดอืนมิถนุำยน 

สรุปรายงานผลผู้เข้าใช้งาน 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2559  

มีจ านวน  16,194  ผู้เข้าใช้งาน  

สรุปกำรแจง้ซอ่ม ประจ ำเดอืนมิถนุำยน 
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กจิกรรมประชมุ/อบรม/สัมมนำ ของส ำนกัวทิยบรกิำรฯ  

วันที่ 1 มิถุนายน 2559  

      ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวฒัน์  ได้เข้าร่วมประชุมกองทุน

สนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี  

วันที่ 1 มิถุนายน 2559  

      อาจารย์วัชรินทร์  วรินทักษะ  ไดเ้ขา้รว่มประชุมเตรยีมความ

พร้อมในการด าเนนิโครงการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 7 ประจ าป ี

พ.ศ.2559  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งไอยรา ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี  

วันที่ 3  มิถุนายน  2559 

      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดเ้ข้าร่วมประชุมสรุปการเตรยีมงาน

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 7 ประจ าปี พ.ศ.2559  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

วันที่ 3  มิถุนายน  2559 

      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ  และนายฤทธิชัย จันทร์ทอง ไดเ้ข้า

รว่มประชุมเตรยีมความพร้อมการจดัโครงการเดนิ–วิง่ เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ครัง้ที ่ 3/2559 

เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี  

วันที่  15  มิถุนายน  2559 

      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวฒัน ์ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ เข้าร่วม

ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  

วันที่  17  มิถุนายน  2559  

      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวฒัน ์ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานการ

ประชุมสมัมนาเชิงวิชาการระดบันานาชาต ิ“พหวุทิยาการในการด าเนนิ

ชีวติและธุรกิจอย่างยั่งยนื” ครัง้ที่ 2/2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.    

ณ หอ้งประชุมหสัดนิ ช้ัน 3 อาคารส านกังานอธกิารบด ี 

วันที่  21  มิถุนายน  2559 

      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวฒัน ์ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เขา้รว่มประชุมเตรยีมการจดังาน การประชุม

วชิาการระดบัชาตฯิ (B-inno2016) ครัง้ที ่3/2559  ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 

ส านกังานอธกิารบด ี 

หน้าต่อไป 

วันที่ 7-10  มิถุนายน  2559 

      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้รว่มประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 12” (12th Conference ON Energy 

Network of Thailand (E-NETT 12th)) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 

8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัด

พิษณุโลก  

วันที่  23  มิถุนายน  2559 

      ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้รว่มประชุมระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนกิส ์เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม  ช้ัน 2 ส านกัวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนทศ  
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กจิกรรมประชมุ/อบรม/สัมมนำ ของส ำนกัวทิยบรกิำรฯ  

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

วันที่  28 มิถุนายน 2559 

      ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์ เอกบรูณะวฒัน ์ ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ , ผศ.สิทธิ์ชัย บญุปยิทศัน ์รองผูอ้ านวยการ

ฝา่ยวทิยบรกิาร และอาจารย์วัชรินทร์  วรนิทกัษะ รองผูอ้ านวยการ

ฝา่ยพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เขา้รว่มปรกึษาหารอืการเลือ่นเงินเดอืน 

กรณขีา้ราชการช่วยราชการ เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม 1 ส านกังาน

อธกิารบด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  

         น าโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการ

ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าท่ี ไดร้่วม

จัดโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร “การสร้างฐานข้อมูลการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช”  ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง  

เทคนคิไอด ี

    วธีิลบตวัเลขบนเคร่ืองคดิเลขของไอโฟน (iPhone Calculator) 
ส าหรับเพื่อนๆท่ีใช ้iPhone เม่ือใชเ้คร่ืองคิดเลขอาจจะสงสยัวา่มีปุ่มลบ
ตวัเลขทีละ 1 หลกัหรือไม่ ซ่ึงจากท่ีเห็นส่วนใหญ่จะกดปุ่ม C เพื่อ
ลบท้ิงหมดเลย ในวนัน้ีจึงจะมาบอกเทคนิคง่ายๆ ในการลบตวัเลขทีละ 
1 หลกั จะไดไ้ม่ตอ้งมาพิมพใ์หม่ใหอ้ารมณ์เสียเวลากดตวัเลขผดิ 
 เพียงแค่เอาน้ิวไปจ่อตรงหนา้จอท่ีเป็นตวัเลข แลว้ปัดไปทางซา้ย

หรือขวาเบา  ๆ เพยีงเท่าน้ีระบบก็จะท าการลบตวัเลขล่าสุดออกไป  
แต่มีขอ้แมอ้ยูว่า่หา้มจ้ิมคา้งท่ีหนา้จอแลว้สไลดเ์พราะวา่ระบบ
จะไม่ลบให ้

เรียกไดว้า่เป็นเทคนิคง่าย  ๆท่ีบางท่านอาจจะยงัไม่ทราบ ซ่ึงสามารถ 
ท าใหชี้วติของเราง่ายข้ึน ในคร้ังหนา้จะเป็นเทคนิคอะไรตอ้งคอย 
ติดตามดว้ยนะค่ะ 

ขอบคุณแหล่งท่ีมา :http://comerror.com/    


