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บรรณาธิการ 
 

 สารส านักวิทยบริการฯ ในฉบับนี้ เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา ซึ่งมีวันท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งกับประชาชนชาวไทย คือ วันท่ี 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประชาชนชาวไทยน้อมส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความส าคัญของวันท่ี 5 ธันวาคม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า              
โปรดกระหม่อมให้ก าหนดว่าวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติไทยดังนี้ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิม           
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เป็นวันชาติ                
3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ก าหนดให้วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ และให้ส่วนราชการ
และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจัดงานเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตลอดจนงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ             
ท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  

ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย            
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันท่ี 5 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลากระต่าย) เทศกาลเมืองจันทบุรี เพื่อเป็นการ
น้อมร าลึกถึงโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสารฉบับนี้ ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า Google Classroom ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน              
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท้ังนี้ ส านักวิทยบริการฯ 
เล็งเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ านวยความสะดวก           
มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าใช้งานได้ดังต่อไปนี้ Link : http://www.rbrugoogle.rbru.ac.th/ 
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แนะน าหนังสือใหม่ เรื่อง "เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)" 
ชื่อเร่ือง : เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : 
เขียนบรรยาย) 
ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์. (2560) 
เลขเรียกหนังสือ : 340.023 ธ746ต 
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
หนังสือเล่มนี้เป็นภาคอัตนัย (เขียนบรรยาย) ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท้ังต๋ัวรุ่น

และต๋ัวปี โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนค าฟ้องแพ่งและค าขอท้ายค าฟ้องคดีแพ่ง ค าฟ้องอาญาและค าขอ
ท้ายค าฟ้องคดีอาญา ค าให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ค าร้องทุกข์ ค าร้อง ค าขอ  
ค าบอกกล่าวประเภทต่าง ๆ ท้ังคดีแพ่งและอาญา ค าร้องขอให้ศาลส่ังให้เป็นคนสาบสูญ ค าร้องขอต้ังให้เป็น
ผู้จัดการมรดก หนังสือมอบอ านาจ ใบแต่งทนายความ การเขียนบัญชีพยาน การเขียนบัญชีทรัพย์ การเขียนใบ
มอบฉันทะ การเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล พร้อมตัวอย่างท่ีส าคัญ และค าพิพากษาศาลฎีกา
ท่ีน่าสนใจประกอบในแต่ละส่วน และอื่น ๆ อีกท้ังยังมีตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายค าขอท่ีจ าเป็นและส าคัญ
ประเภทต่าง ๆ อัตราค่าฤชาธรรมเนียมท่ีทุกท่านต้องรู้และน าไปใช้งานได้ หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะส าหรับ
นักศึกษากฎหมาย ทนายความ ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจกฎหมาย และอาจารย์สอนกฎหมาย 
 

     แนะน าหนังสือใหม่ เรื่อง "ขั้นตอนของชีวิต (Strategy of Life)" 
ชื่อเร่ือง : ขั้นตอนของชีวิต (Strategy of Life) 
ชื่อผู้แต่ง : นุตา ศุภคต ...[คนอื่น ๆ]. (2560) 
เลขเรียกหนังสือ : 570 น736ข 
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 
          

หนังสือ ขั้นตอนของชีวิต หรือ Strategy of Life อธิบายถึงการศึกษาขั้นตอนของชีวิตโดยภาพรวม 
เริ่มจากการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของความเป็นมาในเอกภพ ได้แก่ ดาราจักร 
ระบบสุริยะ โลก และดวงจันทร์ ความเป็นไปได้ของชีวิตในท่ีต่าง ๆ ของเอกภพ การค้นหาจุดก าเนิดของชีวิต
แรกเริ่มและพัฒนาการ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของชีวิตบนโลก ตลอดจนความผันแปรและวิวัฒนาการท่ีเกิด
ขึ้นมาเป็นระยาเวลาช้านานจนพัฒนากลายเป็นมนุษย์เราในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนถึงรูปแบบการด ารงชีวิตในอนาคตท้ังด้านบวกและด้านลบ และความท้าทายของมนุษย์ในการ
เดินทางเพื่อออกไปส ารวจอวกาศและศึกษารูปแบบของชีวิตนอกโลก 

บรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ 
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Introducing the new book 

Author : Michael R. Baye and Jeffrey T. Prince 
Title : Managerial economics and business strategy  
Publisher : McGraw-Hill Education, 2017 
Call number : 338.5 B273M 9/2017 

 
This ninth edition of Managerial Economics and Business Strategy has been revised to 

include updated examples and problems, but it retains all of the basic content that made previous 
editions a success by teaching managers the practical utility of basic economic tools, such as; 
present value analysis, supply and demand, regression, indifference curves, isoquants, production, 
costs, and the basic models of perfect competition, monopoly, and monopolistic competition. 
This edition details the emphasis on real-world examples and modern topics along with unique 
coverage found nowhere else, such as; oligopoly, penetration pricing, multistage and repeated 
games, foreclosure, contracting, vertical and horizontal integration, networks, bargaining, predatory 
pricing, principal–agent problems, raising rivals’ costs, adverse selection, auctions, screening and 
signaling, search, limit pricing, and a host of other pricing strategies for firms enjoying market power. 
This balanced coverage of traditional and modern microeconomic tools makes it appropriate for 
a wide variety of managerial economics classrooms. 

เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจพิมพ์ครั้งท่ีเก้านี้ได้รับการแก้ไขรวมถึงตัวอย่างและปัญหา            
ท่ีได้รับการปรับปรุงแล้ว แต่ยังคงรักษาเนื้อหาพื้นฐานท้ังหมดท่ีท าให้การพิมพ์ครั้งก่อนหน้านี้ประสบความส าเร็จ          
โดยสอนการจัดการโปรแกรมอรรถประโยชน์เชิงปฏิบัติการของเครื่องมือพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่น การวิเคราะห์มูลค่า
ปัจจุบัน, อุปสงค์และอุปทาน, การถดถอย, เส้นความพอใจเท่ากัน, เส้นผลผลิตเท่ากัน, ต้นทุนการผลิต, ราคา,           
และรูปแบบพื้นฐานของการแข่งขันท่ีสมบูรณ์แบบ, การผูกขาดและการแข่งขันแบบผูกขาด การพิมพ์ครั้งนี้จะให้
รายละเอียดโดยเน้นไปท่ีตัวอย่างจริงและหัวข้อท่ีทันสมัยขึ้น มีความครอบคลุมเฉพาะท่ีไม่เหมือนใคร ตัวอย่างเช่น 
ผู้ขายน้อยราย, ราคาแบบเจาะตลาด, เกมแบบการแข่งขันหลายรอบ, การยึดสังหาริมทรัพย์, การท าสัญญา, การขยาย
กิจการในแนวต้ังและแนวราบ, เครือข่าย, การต่อรองราคา, การตัดราคาเพื่อท าลายคู่แข่งขัน, ปัญหาอันเกิดจาก
จุดมุ่งหมายในการท างานท่ีต่างกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง, การเพิ่มต้นทุนของคู่แข่ง, การเลือกท่ีไม่พึงประสงค์, 
การประมูล, การคัดกรองและการส่งสัญญาณ, การสืบหา, การก าหนดราคาขั้นต่ าสุดและโฮสต์ของกลยุทธ์การก าหนด
ราคาอื่น ๆ ส าหรับบริษัทท่ีพอใจกับอ านาจการตลาด ความครอบคลุมท่ีสมดุลของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
แบบด้ังเดิมและแบบทันสมัยท่ีถูกท าให้เหมาะส าหรับห้องเรียนเศรษฐศาสตร์การจัดการท่ีมีความหลากหลาย 

บรรณานิทัศน์หนังสือยอดฮิต 
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การประชมุ “คณะกรรมการก ากบัทศิโครงการวิจยัพฒันาเครือ่งมอืสง่เสรมิและประเมนิทกัษะ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการคดิวเิคราะหใ์นชัน้เรยีน ครัง้ที ่2/2561” 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ส านักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการก ากับทิศ
โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในช้ันเรียน 
ครั้งท่ี 2/2561” ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช้ัน 13 อาคารเอส.พี 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา  
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พธิลีงนามความรว่มมอืมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
รว่มกบั ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ส านักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  MOU ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) 
ช้ัน 2 ห้อง 35201 เพื่อการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital  

 

 
โครงการ "คณุท าความด"ี 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 “ท าดีต้องยกย่อง” นายรณภพ บุญเรือง บุคลากร ส านักวิทยบริการฯ  
ได้เก็บโทรศัพท์มือถือได้ท่ี ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ห้องน้ าชาย 
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โครงการบนัทกึขอ้ตกลง ความรว่มมอืทางวชิาการ “ร าไพพรรณ ีสู่ Smart City”  
ระหวา่ง มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ีรว่มกบั บรษิทั ซิสโก ้ซสีเตม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ 
“ร าไพพรรณี สู่ Smart City” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ณ หอสมุดกลาง ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ไปสู่ Smart University โดยขยายผลไปยังท้องถิ่นและเมืองจันทบุรี 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีให้เป็น
มหาวิทยาลัยต้นแบบเรื่อง Big data พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smarty City” โดยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
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พธิวีางพานพุม่ดอกไมส้ด เนือ่งในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภาพ ครบ 114 ป ี 
สมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณ ีพระบรมราชนิ ีในรชักาลที ่7 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ส านักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภาพ ครบ 114 ปี สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ณ วังสวนบ้านแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
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สถติจิ านวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร หอสมดุกลาง เดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2561 
 
 

 
สถติกิารเขา้ใชง้านเครือ่งยมื - คนือตัโนมตั ิเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2561 
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สถติกิารเขา้ใชง้านฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส์ e-book  
เดอืนกนัยายน - ธนัวาคม 2561 
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สถติกิารเขา้ใชง้านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ (35307) เดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2561 
 

 
 

  

 
 

วธิกีารเชค็ชือ่ผูเ้รยีนออนไลนผ์า่นระบบ QR Code ดว้ย Google Form https://goo.gl/r8jJmh 

 

https://goo.gl/r8jJmh
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การใหบ้รกิารถา่ยทอดสดภายในมหาวทิยาลยั 
ชว่งเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2561  

 

  
  

 - [ถ่ายทอดสด] การแสดงผลงานนักเรียน Project Based Learning 
 - [ถ่ายทอดสด] RBRU Freshy Star Contest 2018 
 - [ถ่ายทอดสด] RBRU E-SPORT CHAMPIONSHIPS ROV 2018 
 - [ถ่ายทอดสด] โครงการสัมมนา เรื่อง "ส่ือสารการท่องเที่ยวยุค 5.0 ชูอัตลักษณ์ 
   ท้องถิ่น เมืองจันทบูร" 
 - [บันทึกและถ่ายทอดสด] โครงการอบรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 - [ถ่ายทอดสด] สัมมนาเรื่อง "เทคนิคการเป็นผู้ด าเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ยุคใหม่" 

- [ถ่ายทอดสด] โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
   “ร าไพพรรณีสู่ Smart City” 

- [ถ่ายทอดสด] การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 12 
- [ถ่ายทอดสด] จุดเทียนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
- [ถ่ายทอดสด] เหมันต์ขันโตก พระกระยาหารทรงโปรดเทิดพระเกียรติ 

   สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 

กองบรรณาธิการสารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10901 E-mail : arc@rbru.ac.th 

Website : www.arit.rbru.ac.th 

ขอเชิญรวมส่งบทความหรือข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ในสารส านักวิทยบริการฯ E-mail : arc@rbru.ac.th 
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