จดหมำยข่ ำ ว ฉบั บ ที่ 85 วั น ที่ 1-31 สิ ง หำคม 2558

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เลขที่ 96 หมู่ 3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

กำรยืดอำยุกำรใช้งำนแบตเตอรี่โน๊ตบุค๊
ให้ยำวนำนขึ้น

บทบรรณำธิกำร
สวัสดีครับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคม 2558
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีขา่ วมาอัพเดท
กันเช่นเคยเริม่ ด้วยสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับ IT เรือ่ งการยืดอายุการใช้
งานแบตเตอรีโ่ น๊ตบุ๊คให้ยาวนานขึน้ , แนะนาหนังสือใหม่
ประจาเดือนสิงหาคม, กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนาของ
สานักวิทยบริการฯ, ความรู้รอบตัวและคาคม

เนื้อหำ

หน้ำ

1. การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
โน๊ตบุ๊คให้ยาวนานขึ้น
2. แนะนาหนังสือใหม่
3. กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา
4. ความรู้รอบตัว
6. คาคม
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ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน ในการ
ทางานส่วนใหญ่จะเลือกใช้ Notebook
มากกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
เพราะโน้ตบุ๊ตสามารถทางานได้คล่องตัว
มากกว่า พกพาสะดวก ประสิทธิภาพของ
โน๊ตบุค๊ ในปัจจุบนั ก็ไม่ได้ดอ้ ยกว่าคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะเสียด้วยซ้า แต่การทางานของโน้ตบุ๊ค
จะหมดประสิทธิภาพก็เมื่อตอนแบตเตอรี่
หมด ทาไมหมดไวอะไรอย่างนี้ใช้ยังไม่ถึง
ชั่วโมงเลยด้วยซ้า เพิ่งซื้อแบตมาเปลี่ยน
ใหม่ไม่ถึงเดือน เสื่อมอีกแล้ว เรามาดูกัน
ว่าจะทาอย่างไรดี……
อย่าเก็บแบตเตอรีไ่ ว้ในอุณหภูมิสูง
โน้ตบุ๊ค มีขนาดเล็กที่ท้ายเครื่องสาหรับ
ถ่ายเทความร้อน แต่หากแบตเตอรี่อยู่ใกล้
กับจุดนีก้ อ็ าจเป็นการผลักความร้อนบางส่วน
ไปที่แบตเตอรีโ่ ดยตรง ซึง่ จะมีผลทาให้อายุ
การใช้งานของแบตเตอรีล่ ดลง โดยแบตเตอรี่
Li-ion ที่ถูกชาร์ตไว้ที่ 40% นั้นเมื่อถูก
แช่เย็นไว้จะเก็บรักษาการชาร์จได้นานถึง
10 ปี ถ้าถูกเสียบไว้กับเครื่องโน้ตบุ๊คจะ
มีอายุการใช้งานเพียง12-18 เดือน
ดังนั้นถึงแม้หลายคนชอบใส่แบตเตอรี่
ไว้กับเครื่องโน้ตบุ๊คตลอดเพื่อช่วยจ่ายไฟ
ฉุกเฉินในกรณีไฟที่เสียบไว้ดบั ควรหันมา
ถอดแบตเตอรี่ออก แม้หากโน้ตบุค๊ ที่เรา
ใช้ส่วนใหญ่จะเสียบไว้บนโต๊ะทางานเสีย
ส่วนใหญ่ เสียบสายไฟทางานกับโต๊ะตลอด

ก็อาจถอดแบตออกบ้าง
อุณหภูมิของเครื่องโน้ตบุ๊คนั้นขณะที่
กาลังใช้งานอยู่อาจจะมีความร้อนเพิ่มสูง
ถึง 45 องศา ซึ่งจะทาให้อายุการใช้งาน
แบตเตอรีโ่ น๊ตบุ๊คลดลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
หากเทียบกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
20 องศา การปล่อยโน้ตบุค๊ ไว้ในรถยนต์
ที่ตากแดดไว้ จะส่งผลให้อายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ลดลงอีกด้วย อย่าชาร์จไฟ
เต็ม และอย่าใช้จนหมดทุกครั้ง
– การใช้งานแบตเตอรี่จนหมดจะส่งผล
ให้วงจรที่คอยตรวจสอบระดับไฟใน
แบตเตอรีห่ ยุดทางาน
– ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ Li-ion ให้เต็ม
100% อยูบ่ อ่ ยๆ เพราะจะทาให้แบตเตอรี่
ทางานหนัก
– การใช้งานแบตเตอรี่ถูกชาร์จและใช้งาน
สลับกันไป กลับส่งผลดีมากกว่าถึงแม้ไม่ได้
ใช้งานจนหมดก็ตาม
– ควรชาร์ตแบตเตอรี่เมื่อเหลืออย่างน้อย
10-20%
ขอบคุณที่มำของเนื้อหำ
http://www.computerfc.com/

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหำคม

ชื่อหนังสือ : คูม่ ือถ่ายภาพด้วย
กล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ตะวัน พันธ์แก้ว.
ISBN : 9786162045479
เลขเรียกหนังสือ :
TR256 ต656ค 2558

ชื่อหนังสือ : มิติสถาปัตยกรรม
ผู้แต่ง : เลอสม สถาปิตานนท์.
ISBN : 9786167191799
เลขเรียกหนังสือ :
NA2750 ล855ม 2557

ชื่อหนังสือ : อาคารเข้าใจง่าย
ด้วยป้ายบอกทาง
(Communication signage &
architecture)
ผู้แต่ง : สุภาวดี บุญยฉัตร
ISBN : 9789740333203
เลขเรียกหนังสือ :
HF5841 ส746อ 2558

ชื่อหนังสือ :
แบบแผนบ้านเรือนในสยาม
ผู้แต่ง : น. ณ ปากน้า.
ISBN : 9789747385625
เลขเรียกหนังสือ :
NA7435 น362บ 2555

ชื่อหนังสือ :
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
C ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง :
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ISBN : 9786162044687
เลขเรียกหนังสือ :
QA76.73 อ447ค 2556

ชื่อหนังสือ : การสื่อสารข้อมูล
และโครงข่าย
ผู้แต่ง : วาฑิต เบญจพลกุล
ISBN : 9789740329770
เลขเรียกหนังสือ :
TK5105.5 ว462ก 2555

ชื่อหนังสือ :เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน (Internal
combustion engine)
ผู้แต่ง : อุตส่าห์ จิรากร.
ISBN : 9786160802050
เลขเรียกหนังสือ :
TJ755 อ735ค 2553

ชื่อหนังสือ :
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(Internal combustion
engine)
ผู้แต่ง : อุตส่าห์ จิรากร
ISBN : 9786160821211
เลขเรียกหนังสือ :
TJ755 อ735ค 2553

ชื่อหนังสือ
คู่มือเทคนิคการตรวจสอบ
อาคารเพื่อความปลอดภัย
ผู้แต่ง : ตะวัน พันธ์แก้ว.
ISBN : 9789747197600
เลขเรียกหนังสือ :
TH439 ว755ค 2555

ชื่อหนังสือ : มาตรฐานระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย
ISBN : 9789747197945
เลขเรียกหนังสือ :
TK4399.E5 ค365ม 2558

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนำ ของสำนักวิทยบริกำรฯ
วันที่ 3 สิงหำคม 2558
นางสาวภัทรานิษฐ์ ไกรระเบียบ และนางสาวจุฬาพร ถนอมมิตร์
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศ เพื่ออบรม
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น จานวน 6 ฐานข้อมูล
เพื่อไว้คอยให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ในหน่วยงาน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
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วันที่ 5-7 สิงหำคม 2558

วันที่ 21-22 สิงหำคม 2558

อาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง Campus
Network Desing and Operation ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบของเครือข่ายแต่ละสถาบันการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการออกแบบเครือข่าย และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวปฏิบัติในการเขียน
เสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และจัดทารายงานการประชุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล” รุน่ 1
ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี

วันที่ 11 สิงหำคม 2558

วันที่ 24-25 สิงหำคม 2558

นาโดยผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวฐิติมา ศรีพาเพชร, นางสาวเกศนี อินทองคา, นางสาว
และเจ้าหน้า เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ภัทรานิษฐ์ ไกรระเบียบ และนางสาววราลักษณ์ ชิวปรีชา เข้าร่วม
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในยุคเศรษฐกิจ
ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์
ดิจิทัล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจดิจิทลั กับงานบริการสารสนเทศ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับยุคสมัยต่องาน
บริการสารสนเทศ ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 28-29 สิงหำคม 2558
นางสาววงศ์ผกา ประภาวงศ์ และนางสาวอาทิตยา คงรอด
ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวปฏิบัติในการเขียน เสนอวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และจัดทารายงานการ
ประชุม ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” รุ่น 2 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค
รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี

วันที่ 20 สิงหำคม 2558
นางสาวภัทรานิษฐ์ ไกรระเบียบ และนางสาววราลักษณ์ ชิวปรีชา
ได้เข้าร่วมโครงการ TDC สัญจร เรื่อง "การดาเนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)" เพือ่ เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทาง
ในการสร้างความร่วมมือและต่อยอดแนวความคิดในการดาเนินงาน
โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
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ควำมรู้รอบตัว
สำยตำยำวเป็นอย่ำงไร
สำยตำยำวหลายคนคงเข้าใจว่าเป็นสายตายาว ตามจริงสายตายาวไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะคนแก่แต่กับเด็กก็เป็นได้สาหรับคนแก่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจเกิด
สายตายาวได้เท่านั้น คือเป็นตรงกันข้ามกับสายตาสั้น ไม่สามารถที่จะมองเห็น
วัตถุความละเอียดที่อยู่ใกล้ได้ต้องอยู่ไกลจึงจะมองเห็นได้ชัดเจน เหมือนว่าต้อง
ยื่นออกให้ไกล สายตาคนแก่เกิดจากเลนส์ตาที่เสื่อมสภาพไปตามวัยจึงไม่สามารถ
ที่จะปรับโฟกัสได้ชดั เจน
สำยตำยำว เป็นสายตาที่มองใกล้ไม่ได้เนื่องจากภาพจะตกหลังจุดโฟกัส
หรือว่าเลยจุดโฟกัสออกไปอีก ซึ่งเกิดจากเลนส์ตามีกาลังขยายที่นอ้ ยหรือว่าบาง
เกินไป หรือเกิดจากลูกยาวที่สั้นไป

คาคมความฉลาด กับ ความอดทน
“ความฉลาด”
อาจทาให้เราคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ได้ดีกว่าคนอื่น
แต่ “ความอดทน” จะทาให้เราก้าวถึงเป้าหมาย
ที่มา : http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/tag/



เกิดจากเลนส์ตาปิดปกติ มีความบางเกินไปทาให้กาลังขยายไม่เพียงพอต่อ
การที่จะให้ภาพนั้นตกลงจุดโฟกัส หากเรายื่นวัตถุออกไปก็จะตกลงจุดโฟกัส
พอดี

เกิดจากลูกตาสั้นกว่าปกติ จึงทาให้จุดโฟกัสเลื่อนมามากกว่าปกติ ภาพก็
จะตกเลยจุดโฟกัสไป สายตาชนิดนี้คนจะเป็นมากที่สดุ โดยเฉพาะคนไทย
ที่มีปัญหาเรื่องสายตามาก จะเกิดจากเด็กในระยะที่ดวงตายังไม่ขยายเป็น
ปกติ สายตายาวนีม้ ผี ลกระทบมากกว่าสายตาสั้น เพราะการที่สายตายาว
จะเห็นได้ชัดต้องทาการเพ่งมากกว่าสายตาสั้น จึงทาให้เกิดวิงเวียนศรีษะ
เมื่อใช้สายตาไปนานๆ และยังทาให้สายตาเสื่อมได้งา่ ย และเป็นตาเขได้ปัญหา
คือเด็กที่เป็นจะไม่สามารถรู้ตัวได้ตามจริงมีเด็กที่สายตาในประเทศมี
จานวนมาก ดังนั้นผู้ปกครองควรพาไปตรวจ
สำยตำคนแก่ สายตาคนแก่นี้เป็นได้เฉพาะคนมีอายุเพิม่ มากขึน้ อวัยวะต่างๆ ก็จะ
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และเลนส์ตาก็เสื่อมด้วย เนื่องจากเลนส์ตาก็เหมือน
เลนส์กล้องถ่ายรูปทาการปรับจุดโฟกัสต่างๆ ให้มีความชัดเจนตามภาพที่เราต้องการ
แต่การเสื่อมของเลนส์ตาจึงส่งผลทาให้ภาพไม่ตกที่จุดโฟกัส ผู้ที่เป็นจะมีอายุ 35
ปีขึ้นไป และพบได้ในจานวนมากขึ้นโดยเฉพาะคนไทย
กำรรักษำ สายตายาวต้องใช้เลนส์นูนในการรักษา แต่พบว่าจะใส่ในยามต้องการ
เท่านั้นในเฉพาะตอนที่มองหนังสือหรือว่าต้องดูอะไรทีล่ ะเอียด หากปกติไม่ได้เป็นมาก
จะใส่บ้างไม่ใส่บ้างเพราะสามารถที่จะมองเห็นได้ทั่วไป หากไม่ใช่จะเพ่งนานทาให้
เมื่อยตาทั้งสายตายาวและสายตาคนแก่จะใช้เลนส์ที่เหมือนกันหากมีลกั ษณะสาเหตุ
ที่คล้ายกัน
ที่มา : http://www.krabork.com

เจ้าของ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์, นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,
นายสิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ และนายบัณฑิต สอนมาก
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
กองบรรณาธิการ : นางสาวกานต์พชิ ชา บุญเหลือ
ออกแบบ : นางสาวกานต์พชิ ชา บุญเหลือ
พิสูจน์อกั ษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และ
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ

ส านักวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

arit.rmutr.ac.th

หน้า 4

