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บรรณาธิการ 
 
 

 สารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2563          
วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ            
พระบรมราชินี คณะผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันท่ี 
2 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อม และมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับ
ผู้เข้าใช้บริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 35) เพื่อเป็นการป้องกันไวรัส    
โคโรนา (COVID - 19) 
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แนะน าหนังสือใหม่ เรื่อง “The One% ส่ิงท่ีคนส าเร็จ 1% ของโลกท า คน 
99% อยากรู้” 
ชื่อผู้แต่ง : ภัทรพล ศิลปาจารย์ (2562) 
ชื่อเร่ือง : The One% ส่ิงท่ีคนส าเร็จ 1% ของโลกท า คน 99% อยากรู้ 
สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : ไอแอมเดอะเบสท์ 
เลขเรียกหนังสือ : 158 ภ634ด 
 
 

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ท าไมคนเราจึงต่างกัน? จากสถิติแล้ว มีคนไทยเพียง 1% คนเท่านั้น ท่ีเกษียณ
ได้อย่างมั่งค่ัง, มีบัญชีเงินฝากไทยเพียง 1% เท่านั้นท่ีมี 10 ล้านบาทขึ้นไป, โลกนี้มี 195 ประเทศ แต่มีเพียง          
2 ประเทศท่ีมี GDP สูงสุด และคุมแทบท้ังโลก คือ สหรัฐอเมริกาและจีน นั่นเท่ากับ 1% เช่นกัน อะไรส่งผลให้ 
1% นั้นต่างกันราวฟ้ากับเหว หนังสือ “The One% สิ่งที่คนส าเร็จ 1% ของโลกท า คน 99% อยากรู้”           
จะเฉลย 7 กฎแห่งความส าเร็จ ท่ีคน 1% ของโลกท า ส่ิงท่ีคุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แค่ความมั่งค่ังทาง
รายได้เท่านั้น แต่กฎ 7 ข้อนี้ จะท าให้คุณเป็นกลุ่มคน 1% ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สุขภาพ ความสัมพันธ์            
และความสุข และถ้าพวกเราอีก 99% ได้ลองค่อยๆ ท าความเข้าใจและลงมือท า ไม่ว่าใครก็ประสบความส าเร็จ
ในแบบฉบับของตัวเองได้ไม่ต่างกัน 
 
 

แนะน าหนังสือใหม่ เรื่อง “ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน = Feng Shui for 
homebuyers-exterior” 
ชื่อผู้แต่ง : ยับ, โจอี (2553) 
ชื่อเร่ือง : ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน = Feng Shui for homebuyers-exterior 
สถานที่พิมพ์ : กรงุเทพฯ : เนช่ันบุ๊คส์ 
เลขเรียกหนังสือ : 133.3337 ย632ฮ 
 
 

พบกับคู่มือดูฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน โดย "โจอี้ยับ" CEO และอาจารย์จากสถาบันระดับโลกท่ีสอนเรื่อง 
ฮวงจุ้ย และการดูดวงตามต าราจีน ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และการดูดวง เล่มนี้เขียนขึ้น
เป็นพิเศษเพื่อช่วยผู้ท่ีต้องการซื้อบ้านให้หลีกเล่ียงทรัพย์สินท่ีฮวงจุ้ยไม่ดี และเลือกทรัพย์สินท่ีฮวงจุ้ยดี           
และมีคุณ โดยใช้ประโยชน์จากวิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ของฮวงจุ้ยรูปลักษณ์ท่ีดิน และต าราคลาสสิกอย่าง 
รู่ต้ีเอี่ยน ตลอดจนมีบทท่ีเกี่ยวกับการเดินส ารวจอันหลากหลายให้ได้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันอีกด้วยไม่ว่าคุณ       
จะก าลังมองหาท่ีดินผืนเหมาะ หรือก าลังจะซื้อท่ีดินพร้อมบ้าน หรือก าลังประเมินโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ใด หนังสือเล่มนี้จะให้ค าแนะน าท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับวิธีจ าแนกทรัพย์สินท่ีมีฮวงจุ้ยดี 

แนะน ำหนงัสอืใหม ่

 

http://staff01.rbru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%8C,
http://staff01.rbru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9A,%20%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B5%20%22
http://staff01.rbru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%8C,
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Author : Janet R. Weber and Jane H. Kelley  
Title : Health Assessment in Nursing 
Publisher : Philadelphia, PA : Wolters Kluwer, 2018 
Call number : NS 616.075 W323H 6/2018 

 

 

Now in its sixth edition, the innovative, systematic, and easy to understand Health 
Assessment in Nursing has already helped thousands of RN- seeking students develop the 
comprehensive knowledge base and expert nursing assessment skills necessary for accurate 
collection of client data.  The authors provide in- depth, accurate information, a compelling 
Continuing Case Study that covers every step in the assessment process, a focus on diversity 
and health assessment through the lifespan, a striking photo and illustration program that 
includes photos of practicing nurses performing assessments, dynamic online video clips and 
animations, and much more.  This book provides students everything needed to master the 
knowledge and assessment skills needed for a successful nursing career. 

ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 6 นี้มีนวัตกรรมท่ีเป็นระบบและง่ายในการท าความเข้าใจการประเมินสุขภาพทาง
พยาบาลท่ีช่วยให้นักศึกษาค้นหา RN หลายพันรายในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ประเมินทางพยาบาลได้อย่างเช่ียวชาญเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย า ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลในเชิง
ลึกได้อย่างถูกต้องมีเคสกรณีศึกษาอย่างต่อเนื่องและน่าใจท่ีครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการประเมิน
ทางการพยาบาล มีการมุ่งเน้นไปท่ีการประเมินความหลากหลายของสุขภาพจากอายุขัย มีรูปภาพ                 
และโปรแกรมภาพถ่ายรวมถึงรูปภาพของพยาบาลขณะก าลังฝึกการประเมิน มี คลิปวิดีโอออนไลน์                    
และภาพเคล่ือนไหวจ านวนมาก  หนังสือเล่มนี้ให้ทุกอย่างท่ีนักศึกษาต้องการท าให้มีความเช่ียวชาญในความรู้
และมีทักษะในการประเมินเพื่อประสบความส าเร็จในอาชีพพยาบาลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducing the new book 

Introducing the new e-book 
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พธิบี าเพญ็กศุลและวางพวงมาลา วนัคลา้ยวนัสวรรคต สมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณ ี

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อ านวยการ และนางอาภรณ์ ใจกล้า 
รักษาการหัวหน้าส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล
และวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 
ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี วังสวนบ้านแก้ว โดยมีรองศาสตราจารย์พอพันธ์ 
สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นประธาน ท้ังนี้กิจกรรมจัดขึ้น
รูปแบบ social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้า
ร่วมงาน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยและของจังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

 

กิจกรรมชาวส านกัวทิยบรกิารฯ 
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รบัมอบหนา้กากใส (Face Shield) จากคณะพยาบาลศาสตร ์
วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ตัวแทนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหน้ากากใส

(Face Shield) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ส าหรับบุคลากรของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา 
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การถา่ยทอดสดการปฐมนเิทศนกัศกึษา คณะครศุาสตร ์

วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ช้ันปีท่ี 5 ทุกสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2563 
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โครงการอบรมและพฒันาทกัษะครอูาชวีศกึษา 
วันท่ี 22-26 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ ได้ขอความอนุเคราะห์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการอบรมรุ่นท่ี 2 
ให้แก่ มจพ.ระยอง 16, มจพ.ระยอง 17, มจพ.ระยอง 18, มจพ.ระยอง 19, มจพ.ระยอง 20 ณ ห้องเรียนรู้กลุ่ม ช้ัน 1 
หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
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โครงการฝกึอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแกบ่คุลากร  
หลกัสตูร “การใชง้านระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Document)” 

วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร หลักสูตร “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)”        
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี                 
(อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี แบ่งเป็นกลุ่ม A เวลา 08.30 – 12.00 น. และกลุ่ม B               
เวลา 13.00 – 16.30 น.โดยได้รับเกียรติจาก ทีมงานกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ           
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมแก่อาจารย์และบุคลากรภาย         
ในมหาวิทยาลัย 

 

   
 

   
 

   



สารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หนา้ 10 

 

      ขำ่วประชำสมัพันธห์อสมดุกลำง 
 

บรกิาร BookDelivery 

 
 

บรกิาร คูม่อืการใชง้านฐานขอ้มลูนอกเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั  
สามารถเขา้ดไูดต้ามลิง้คน์ี ้http://www.library.rbru.ac.th/indexLib.php  
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สถติผิูเ้ขา้ใชบ้รกิาร หอสมดุกลาง ชว่งเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน 2563 
 

 
 
 

 

ขำ่วประชำสมัพันธก์ลุม่งำนศนูยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
บรกิาร RBRUFree_WIFI 
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ขำ่วประชำสมัพันธก์ลุม่งำนศนูยเ์ทคโนโลยกีำรศึกษำ 

 
สถติกิารเขา้ใชง้าน Google Classroom ชว่งเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน 2563 

 

 
 
 

คูม่อืการใชง้าน Google Classroom ส าหรบัอาจารย์ สามารถเขา้ดไูดต้ามลิง้คน์ี้ 
http://www.rbru.ac.th/rbruonlinelearning/workoutManual/GoogleClassroom.pdf 
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บรกิารผลติสือ่การสอนออนไลน ์
 

 
 
 

ร่วมส่งบทความหรือขอ้มูลเพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ลงสารส านักวิทยบริการฯ 

e-mail : arc@rbru.ac.th 
 

กองบรรณาธิการสารส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทร. 039-319111 ต่อ 10901 

e-mail : arc@rbru.ac.th 

Website : www.arit.rbru.ac.th 
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	แนะนำหนังสือใหม่ เรื่อง “The One% สิ่งที่คนสำเร็จ 1% ของโลกทำ คน 99% อยากรู้”
	แนะนำหนังสือใหม่ เรื่อง “ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน = Feng Shui for homebuyers-exterior”

