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บรรณาธิการ 
 

 สารส านักวิทยบริการฯ ฉบับนี้  เป็นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการ            
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี 
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
น้ าแดง โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาให้ส่งเสริม            
ในเรื่องของการใช้เนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านระบบ e-Learning เพื่อใช้เป็นส่ือ
ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ                
On-line ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 ท้ังนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นแล้วว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ได้จัดอบรม           
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างช้ินงาน ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Project-
Based Learning using ICT : Constructionist Approach)” ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุม 35201 ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีรองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ท้ังนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แม้นมินทร์ ท่ีปรึกษาโครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากร เผยแพร่ระบบดังกล่าวให้กับโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรีได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
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      แนะน ำหนังสือใหม่ เรื่อง “ชนะอย่างไรในยุค 4.0 = 
      Learn & Change Fast in 4.0” 
      ชื่อเร่ือง : ชนะอย่างไรในยุค 4.0 = Learn & Change 
      Fast in 4.0 
      ชื่อผู้แต่ง : ปิยศักดิ์ มานะสันต์. (2560) 
      เลขเรียกหนังสือ : 650 ป745ช 
      สถำนที่พิมพ์ : กรงุเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 
 
 ในปี 2559 เป็นต้นมาได้เกิด 4 ปรากฏการณ์ท่ีน่าจะเป็นตัวเปล่ียนเกมของเศรษฐกิจ และสังคมโลก            
คือการขับเค่ียวเชิงความคิดของฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ กระแสความเส่ียง           
ของสงครามท่ีมีมากขึ้น และกระแสเทคโนโลยีพลิกโลก ซึ่งท าให้โลกในอนาคตในยุค 4.0 เป็นโลกท่ีเศรษฐกิจ
ผันผวน การค้าโดดเด่ียว การเมืองอึมครึม แต่เทคโนโลยีให้ความหวัง ซึ่งการท่ีนักธุรกิจ และนักลงทุนจะผ่าน
พ้น และได้ชัยชนะได้ จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีกลยุทธ์เพื่อพิชิตความท้าทายต่าง ๆ ผู้เขียนจึงได้เสนอ     
ธีมการลงทุน กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และหลักการบริหารจัดการความเส่ียงในยุค 4.0 เพื่อให้ธุรกิจของคุณ
ก้าวไปสู่ความส าเร็จในธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต 
 
       
 
      แนะน ำหนังสือใหม่ เรื่อง “ลงทุนแมน 1.0” 
      ชื่อเร่ือง : ลงทุนแมน 1.0 
      ชื่อผู้แต่ง : ลงทุนแมน. (2561) 
      เลขเรียกหนังสือ : 650.1 ล237ล 
      สถำนที่พิมพ์ : กรงุเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 
 
 
 “ลงทุนแมน 1.0” เล่มนี้ เป็นการรวมบทความจากเพจ “ลงทุนแมน” ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นแสน ว่าด้วย
เรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจ การลงทุน และเรื่องราวของบุคคลมีช่ือเสียงท้ังไทย และต่างประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรไทยเบฟ ก าไร 3 บาท , กรณีศึกษา วุฒิศักด์ิคลินิก, ปรากฏการณ์ The 
Mask Singer ตอนหน้ากากทุเรียน และจิงโจ้, ประวัติสตาร์บัคส์ หรือ โลกก าลังเข้าสู่ยุค AI เป็นต้น เนื้อหาใน
เล่มเป็นท้ังแรงบันดาลใจ และให้แนวทางคนท่ีเพิ่งเริ่มต้นท าอะไรสักอย่าง มีเรื่องราวมากมายภายในเล่มท่ีผ่าน
การสังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ตัวเลขจริง ท่ีมีท้ังก าไร และขาดทุน ให้คุณได้ศึกษา และน ามาปรับใช้ให้เหมาะ
กับการลงทุนของตนเอง 

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 

 

Microeconomics has become a market leader because Perloff presents theory in the 
context of real, data-driven examples, and then develops intuition through his hallmark Solved 
Problems. Students gain a practical perspective, seeing how models connect to real-world 
decisions being made in today’s firms and policy debates. 

The Seventh Edition is substantially updated and modified based on the extremely 
helpful suggestions of faculty and students who used the first six editions. Every chapter is 
thoroughly revised and includes new or updated examples and applications. 

MyEconLab for Microeconomics is a total learning package for the intermediate 
microeconomics course. MyEconLab is an online homework, tutorial, and assessment program 
that truly engages students in learning. It helps students better prepare for class, quizzes, and 
exams–resulting in better performance in the course–and provides educators a dynamic set 
of tools for gauging individual and class progress. 

เศรษฐศาสตร์จุลภาคได้กลายเป็นผู้น าตลาดเพราะ Perloff น าเสนอทฤษฎีในบริบทของตัวอย่างจริง 
ท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูลและพัฒนาความสามารถผ่านจุดเด่นของปัญหาท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว นักเรียนได้เพิ่ม
มุมมองการปฏิบัติท่ีใช้งานได้จริงโดยดูว่าแบบจ าลองเช่ือมโยงกับการตัดสินใจในโลกแห่งความเป็นจริงได้
อย่างไรในบริษัท และการอภิปรายนโยบายตามท่ีต่าง ๆ 

ฉบับพิมพ์ครั้ง ท่ีเจ็ดนี้ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขอย่างมีนัยส าคัญโดยยึดตามค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งของคณาจารย์และนักศึกษาท่ีเคยใช้ฉบับพิมพ์ครั้งท่ีหก ทุกบทได้รับการแก้ไขปรับปรุง        
อย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างใหม่ ๆ  

MyEconLab ส าหรับเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นชุดการเรียนรู้แบบรวมส าหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
จุลภาคระดับกลาง MyEconLab เป็นโปรแกรมท าการบ้านออนไลน์, การสอนและการประเมินผลท่ีให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมส าหรับการเรียนในช้ันเรียน การท าแบบทดสอบและการ
สอบได้ดีขึ้นจะส่งผลให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ และเตรียมชุดเครื่องมือแบบไดนามิกส าหรับเจ้าหน้าท่ี              
เพื่อประเมินความก้าวหน้าตัวบุคคลและช้ันเรียน 

บรรณานิทัศน์หนังสือยอดฮิต 
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นทิรรศการสรา้งเดก็ไทย 4.0 หวัขอ้ “โครงการ e-Learning  

ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ระดบัมธัยมศกึษา-ประถมศกึษา” 
 วันท่ี 16 มกราคม 2562 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ด าเนินการจัดนิทรรศการสร้าง             
เด็กไทย 4.0 หัวข้อ “โครงการ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา-
ประถมศึกษา” ณ หอประชุมสิริร าไพพรรณ (อาคาร 36) 
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ส ารวจพืน้ที ่ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวัดจนัทบรุ ี 
เพือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 

 วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ลงพื้นท่ีส ารวจ            
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าแดง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองมะลิประเวศน์วิทยา อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์
เฉลิมพระเกียรติฯ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต ห้องสมุด สนับสนุนด้านการเรียนการสอน และหลักสูตร                       
ในการฝึกอบรมระบบ eDLTV 
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การประชมุปฏบิตักิารโครงการบรูณาการแผนการพฒันาศกึษาจงัหวดั 
และแผนพฒันาการศกึษาพืน้ทีช่ายแดน 

 วันท่ี 25 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการบูรณาการแผนการพัฒนาศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดน ณ ห้องนุลักษณา ช้ัน 3 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี เพื่อบูรณาการศึกษาเชิงพื้นท่ี
ระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน 
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โครงการอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแกบ่คุลากรและนกัศกึษา  
หลกัสตูร “การออกแบบและพัฒนาระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์” 

 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร “การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
(อาคาร 35) โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรคเดช พิมพา Territory Account Manager HPE Aruba 
(Thailand) Ltd., นายสิทิธา จารุรักษ์ System Engineer HPE Aruba (Thailand) Ltd., เจ้าหน้าท่ีบริษัท 
Hewlett Packard (Thailand) Ltd. เป็นวิทยากร ให้ความรู้การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ในการอบรมครั้งนี้ 
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การอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การเรยีนรูด้ว้ยโครงการโดยใชไ้อซทีสีรา้งชิน้งาน ตามแนว
คอนสตรกัชนันซิมึ (Project-Based Learning using ICT: Constructionist Approach)” ครัง้ที ่2 
 วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างช้ินงาน ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม              
(Project-Based Learning using ICT: Constructionist Approach)” ครั้งท่ี 2 ณ หอ้งประชุม 35201 ช้ัน 2               
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีรองศาสตราจารย์ 
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการ 
ท้ังนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แม้นมินทร์            
ท่ีปรึกษาโครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ 
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การประชมุหารอืเกีย่วกบัการด าเนนิงาน Startup ระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
และบริษทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เนท็เวอรค์ จ ากดั 

 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน Startup ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AIS) ณ ห้องประชุม 35412 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี               
(อาคาร 35) โดยมีวัตถุประสงค์หารือเกี่ยวกับการด าเนินงาน Startup ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AIS) 
เพื่อใหรู้ปแบบในการด าเนินงานสอดคล้องตามเป้าหมายท่ีก าหนดร่วมกัน 
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สถติจิ านวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร หอสมดุกลาง เดอืนมกราคม - กมุภาพนัธ ์2562 
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สถติกิารเขา้ใชง้านเครือ่งยมื - คนือตัโนมตั ิเดอืนมกราคม 2562 
 

 
 

 
 

 
บรกิาร RBRUFree_WIFI 
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สถติกิารเขา้ใชง้านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ (35307) เดอืนมกราคม - กมุภาพนัธ ์2562 
 

 
 

  

 
 

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

 

https://goo.gl/r8jJmh


สารส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี หนา้ 13 

 

รายงานผลชัน้เรยีนทีใ่ชง้าน ใน Google Classroom ปกีารศกึษา 2/2561 

 
 

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 

จ ำนวนผลชั้นเรียนที่ใช้งำน (คร้ัง) 
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