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ประชุมคณะกรรมการ การผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อเข้า
สู่มาตรฐาน Thai MOOC ของมหาวิทยาลัย
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งานบริ ก ารวิ ช าการสำนั ก คอมพิ ว เตอร จ ั ด การประชุ ม คณะกรรมการด า นเนื ้ อ หาและด า นเทคนิ ค
การผลิตบทเรียนออนไลนเพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนารายวิชาเผยแพรบนเว็บไซต Thai MOOC โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร
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Happy New Year

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักคอมพิวเตอร์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร กลาวขอบคุณ
บุคลากรที่ตั้งใจทำงานมาตลอดปและอวยพรป
ใหมทุกทาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563
ในการนี ้ บ ุ ค ลากรทุ ก ท า นร ว มจั บ สลากของ
ขวัญเนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม

รอบสอบมาตรฐานไอทีประจำเดือนมกราคม 2563
สมัครไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710

กาวสูปที่ 8 กับจดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร ในชวงเวลาแสนพิเศษนี้ขอสงความ
ปรารถนาดีและความหวงใยที่แสนอบอุนไปถึงคุณผูอานทุกทาน ขอใหทุกวันลวนเปน
วันที่สดใส ขอใหผูอานทุกทานมีแตความสุขเนื่องในวันปใหมนี้ไปจวบจนตลอดทั้งป
แลวสำนักคอมพิวเตอรจะคัดสรรเรื่องดีๆเกี่ยวกับไอทีใหอานกันนะคะ ^^
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เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้า (Electric Battery)
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพื่อใหอุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
และยาวนานยิ่งขึ้น โดยแบตเตอรี่ถูกแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1) Primary (Non-rechargeable) battery
เปนแบตเตอรี่ที่สรางขึ้นมาเพื่อใหใชงานไดเพียงครั้งเดียว ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่เปนการเปลี่ยนแปลงแบบทาง
เดียว ไมสามารถชารตเพื่อใหกลับมาใชใหมได และ 2) Secondary (Rechargeable) battery เปนแบตเตอรี่ที่เมื่อใช
พลังงานไฟฟาจนหมดแลว สามารถรับพลังงานไฟฟาจากภายนอกเพื่อกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาเคมียอนกลับ ทำใหสามารถ
นำกลับมาใชใหมไดอีกครั้ง
แบตเตอรี่มีหนวยที่ใชนับเรียกวาเซลล (Cell) โดยเราสามารถ
แบงการทำงานของแบตเตอรี่เซลลออกเปน 2 ประเภทหลัก ๆ
ไดแก 1) เซลลเปยก (Wet cell) เปนแบตเตอรี่เซลลที่ใชสารนำ
ไฟฟา (Electrolyte) แบบของเหลวหรือแบบเจล เชน lead–acid,
nikel–cadmium (Ni-Cd) และ lithium–ion (Li-Ion) และ 2)
เซลลแหง (Dry cell) ใช Electrolyte แบบครีม (Paste) เชน
alkaline battery (zinc–carbon หรือ zinc–manganese
oxide) และ nickel-metal hydride (Ni-MH)
(ภาพจาก https://th.wikipedia.org/แบตเตอรี่)

การพัฒนาในดานแบตเตอรี่สามารถแบงออกไดตามประเภทของแบตเตอรี่เอง ยกตัวอยางเชน แบตเตอรี่ Li-Ion
มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยการเปลี่ยนสารที่ทำปฏิกิริยาเปนสารชนิดตาง ๆ เชน Lithium-ion polymer (Li-Po),
Lithium iron phosphate (LiFePO4), Lithium–sulfur (Li-S) เปนตน หรืออยางเชน แบตเตอรี่ Lead-acid
เริ่มพัฒนาจาก 1) Flooded battery ซึ่งพบเห็นไดตามรถยนตรุนเกา ๆ ซึ่งใช Electrolyte แบบของเหลว
ซึ่งผูใชงานสามารถเติมน้ำกลั่นลงไปเพิ่มไดเมื่อแบตเตอรี่เริ่มแหง 2) Sealed battery เหมือนกัน Flooded battery
เพียงแตมีการปดผนึกสวนที่บรรจุของเหลว ทำใหผูใชงานไมสามารถเติมน้ำได และมีอายุใชงานจำกัดเทาที่ผูผลิตคำนวณ
ไว 3) Valve Regulated Lead Acid (VRLA) battery พัฒนาตอจาก Sealed battery แตมีการระบาย Hydrogen
และ Oxygen ออกในชวงการชารต 4) Absorbed Glass Mat (AGM) battery ใชเสนใยแกวชวยเพิ่มพื้น
ที่สัมผัสระหวาง Electrolyte และแผนโลหะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจายและชารตไฟฟา และ 5) Gel battery
เพิ่มสวนผสมของ Silica ลงในของเหลว Electrolyte ทำใหมีความหนืดคลายเจล เพื่อใหสามารถใชงานไดนานยิ่งขึ้น
เมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงโดยสาร Electrolyte ไมแหงเสียกอน แตแบตเตอรี่ชนิดนี้จะชารตไดชาที่สุด
ในกลุม Lead-acid ทั้งหมด และมีออนไหวตออุปกรณในการชารตไฟฟา ซึ่งทำใหแบตเตอรี่มีปญหาไดหากอุปกรณ
ดังกลาวไมไดมาตรฐาน
นอกจากที่ผมไดกลาวถึงขางตนนี้ ยังมีแบตเตอรี่อีกหลายประเภทที่ถูกพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งแบตเตอรี่
ประเภทใหม ๆ เชน Solid-state battery และ Sodium-Ion battery ซึ่งกำลังอยูในขั้นตอนการทดลองเพื่อ
แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในอนาคต
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 มกราคม 2563)
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แนวทางการสมัครอบรมและสอบมาตรฐานไอที
งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการงานพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออบรมใหความรูและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการลงทะเบียนสมัครเขารับการอบรม
และการสอบ ในแตละรอบมีนักศึกษาลงทะเบียนเต็มจำนวนที่กำหนด แตเมื่อถึงวัน เวลา อบรมและสอบ พบวา นักศึกษาที่
ลงทะเบียน ไมมาเขารวมโครงการ ทำใหเสียที่นั่งในการอบรมและสอบ สำนักคอมพิวเตอร จึงไดปรับปรุงแนวทาง
การสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะใชงาน แตวันที่ 2 มกราคม 2563 เปนตนไป ดังนี้
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ม.ค.63 เปนตนไป

นักศึกษา 1 ทาน มีสิทธิ์
ลงทะเบียนได 2 รอบตอครั้ง
หากไมมาสอบ
ตองยกเลิกการลงทะเบียน
กอน 2 วันทำการ

หากไมมาสอบ
และไมยกเลิกการลงทะเบียน
ระบบจะระงับสิทธิ์การสมัคร
เปนเวลา 2 เดือน

ลงทะเบียนสมัครสอบ
ไดที่เว็บไซต
http://cert.npru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตอคุณสุรัตน ศิลาประเสริฐ
โทร 3713

