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บรรณาธิการ 

 

สารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับนี้ เป็นของปีที่ 9 ฉบับที่ 4 

ประจ ำเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงมหำมงคลที่พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร

รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที่  10 ได้เฉลิม  

พระชนมพรรษำครบ 68 พรรษำ และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม

รำชชนนีพันปีหลวง ได้เฉลิมพระชนมพรรษำครบ 88 พรรษำ คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เข้ำร่วมโครงกำร เฉลิมพระชนมพรรษำ  

ณ  หอประชุมสิริร ำไพพรรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีต่อ

สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
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รู้ไว้ใช่ว่า : แนะน าการเลือกใช้หน้ากากอนามัย 
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ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 นอกจากการล้างมือ

ด้วยน้ าและสบู่เป็นประจ าแล้ว อีกสิ่งที่มีความส าคัญ คือ  

การสวมหนา้กากอนามัย ซึ่งมีแนวทางการใชใ้ห้เหมาะสม ดังนี้ 

เลือกหน้ากากอย่างไร ? 
ให้ปกป้องลมหายใจจากฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโควิด-19 

หน้ากาก N95 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : สูง 

- เหมำะกับผู้ที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง 

หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ดี 

- เหมำะกับประชำชนทั่วไป 

หน้ากาก Pitta รุ่นมาตรฐาน 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ไม่ได้ 

- ซักแล้วน ำกลับมำใส่ซ้ ำได้ 

- ป้องกันฝุ่นควัน มลภำวะทั่วไป 

หน้ากากแบบผ้า 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : น้อย 

- ซักแล้วน ำกลับมำใส่ซ้ ำได้ 

- ป้องกันฝุ่นควัน มลภำวะทั่วไป และป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ 



  

แนะน าหนังสือใหม่ 
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รวยได้ไม่ต้องเครียด Happy Biz 

 ผู้แต่ง : คมกฤติ ฉำยำรัตนำกร (2562) 

 

"การคิดบวก" ในแบบฉบับของนักธุรกิจ ผู ้ปรำรถนำให้

ตนเองเป็น "ผู้มีความสุข" ในกำรท ำงำน และกำรบริหำร

องค ์กร แม ้ว ่ำส ิ ่ งส  ำค ัญท ี ่ส ุดของกำรท  ำธ ุรก ิจ คือ  

กำรประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจนั ้น แต่ควำมต้องกำร 

ในส่วนลึกมุมเล็ก ๆ ของจิตใจคนเรำ ก็ยังอดไม่ได้ที ่จะ 

โหยหำควำมส ำเร็จท่ีมำพร้อมกับ "ความสุข"  

ผู้แต่ง : อำนนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ (2562) 

 

 

 

ขอบคุณโลกนี้ที่มีงานประจ า 

 

 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้คุณรักและสนุก

กับงำนประจ ำมำกขึ้น ทั้งกำรเปิดมุมมองและทัศนคติที ่ดี  

ในกำรท ำงำนประจ ำ ลบอคติในกำรท ำงำน เรื่อยไปจนถึง

ทัศนคติในกำรใช้ชีวิตให้มีควำมสุขมำกยิ่งขึ ้น ทั ้งหมดนี้  

ก็เพื่อควำมสุขในกำรท ำงำนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ และ 

กำรสร้ำงชีวิตที่ดี มีควำมสุข และมั่นคงในอนำคต 

Thank God It’s Monday 

 

สถำนที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศรีเมืองกำรพิมพ์ 

เลขเรียกหนังสือ : 158.7 อ633ท 4/2562 

สถำนที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Book Maker 

เลขเรียกหนังสือ : 650.1 ค423ร 

http://staff01.rbru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C,


  

แนะน าหนังสือใหม่ 
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International business law 

and its environment Author: Richard Schaffer, Filiberto Agusti and Lucien J. Dhooge 

Publisher: Stamford, CT: Cengage Learning, 2015 

Call Number: 341.753 S232I 9/2015 

Today most people agree that no business is purely domestic and that even the smallest local firms are 

affected by global competition and world events. INTERNATIONAL BUSINESS AND ITS LEGAL 

ENVIRONMENT is designed to deliver comprehensive, yet accessible, coverage of the legal implications 

and ramifications of doing business internationally, along with the related cultural, political, economic, 

and ethical issues faced by global business managers. Focusing on trade, the licensing of intellectual 

property, and foreign direct investment, the authors present the three major forms of doing business in 

a foreign country through real-world examples, precedent-setting cases, managerial implications, and 

ethical considerations. From the legal relationship between parties in an international business transaction 

to managing risk to learning the special challenges of doing business in emerging economies, the 9 th 

Edition helps students understand the most common practices and critical issues in global business law. 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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ส ารวจสถานที่ภายในโรงเรียน จ.ตราด  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 
 

วันที ่ 21 กรกฎำคม 2563 อ.ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ์  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และทีมงำน เข้ำส ำรวจสถำนที่ ณ โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะป่อง 

โรงเร ียนบ้ำนดงกลำง และโรงเร ียนช ุมชนบ้ำนเขำสมิง  

เ พ่ือเตร ียมควำมพร ้อมในกำรจ ัดโครงกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี หัวข้อ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้มัลติมเีดีย  

เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูของโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่

ชำยแดนจังหวัดจันทบุรีและตรำด 

 

ตอ้นรับคณะกรรมการประเมินตรวจรับรอง

สถาบันการศึกษา จากสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
วันที่ 22 กรกฎำคม 2563 หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรประเมิน

ตรวจรับรองสถำบันกำรศึกษำ จำกสภำวิชำชีพพยำบำล  

ณ หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี เพ่ือให้กำรเรียน

กำรสอนปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปตำมเง่ือนไขของสภำวิชำชีพ

พยำบำล 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 

สำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  4 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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หอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง  

การ upgrade ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
 

วันที่ 22 กรกฎำคม 2563 หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำย เรื่อง กำร 

Upgrade ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

 

กิิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบ้านแก้ว 

“เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
 

 

วันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคลองบ้ำนแก้ว 

“เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

(28 กรกฎำคม) ณ สนำมกีฬำศักดิเดชน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ร ำไพพรรณี 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีหัวข้อ การพัฒนาส่ือ

การเรียนรู้มัลติมีเดีย 

 

วันที ่ 31 กรกฎำคม 2563 , 3-4 และ 6-7 สิงหำคม 2563  

ส ำนักว ิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดโครงกำร

เทคโนโลย ีสำรสนเทศตำมพระรำชด  ำร ิสมเด ็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ห ัวข ้อ กำรพัฒนำสื่อ 

กำรเร ียนร ู ้ม ัลต ิม ี เด ีย โดยม ี อ.ดร.ภ ูวดล  บ ัวบำงพลู  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 

อ.ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยำกรในครั ้งนี้   

ณ โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะป่อง โรงเรียนบ้ำนดงกลำง โรงเรียน

ชุมชนบ้ำนเขำสมิง จ.ตรำด และ โรงเร ียนวัดว ังสรรพรส 

โรงเร ียนวัดทุ ่งเบญจำ จ.จ ันทบุร ี โดยมีจ ุดประสงค์ เ พ่ือ

แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูของโรงเรียนขนำดเล็กในพื ้นที่

ชำยแดนจังหวัดจันทบุรีและตรำด 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร หลักสูตรการพฒันา 

การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อ: การจัดการเรยีนการสอนด้วย 

Microsoft Teams รุ่นท่ี 1 และ 2 

 

พิธมีอบรางวลั 

โครงการส่งเสริมการอ่าน ปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 11 สิงหำคม 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มอบรำงวัลให้แก่ผู้ใช้บริกำรหอสมุดกลำงในโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 

ปีงบประมำณ 2563 ณ หอสมุดกลำง อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (อำคำร 

35) มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี โดยมีรำยชื่อรำงวัล ดังนี้  

1. สมำชิกหอสมุดกลำงที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศมำกที่สุด 

2. สมำชิกหอสมุดกลำงที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเครื่องยืมอัตโนมัติ

มำกที่สุด   

3.  สมำชิกหอสมุดกลำงที่เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงมำกที่สุด 

4.  สมำชิกหอสมุดกลำงที่ยืม/อ่ำน e-book และฐำนข้อมูลของส ำนัก

วิทยบริกำรฯ มำกที่สุด  

5.  สมำชิกหอสมุดกลำงที่กดแชร์ Facebook ของหอสมุดกลำงมำกที่สุด 

วันที ่ 1-2 สิงหำคม 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรพัฒนำกำร

เรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หัวข้อ: กำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนด้วย Microsoft Teams” รุ่นที่ 1-2 ณ ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อำคำร 35 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ร ำไพพรรณี โดยมีอ.ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ อ.พีรญำ  ดุนขุนทด  

ครูช ำนำญกำรพิเศษจำกวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นวิทยำกรใน

ครั้งนี ้ 
 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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เตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จ.จันทบุร ี
 

วันที่ 14 สิงหำคม 2563 หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ลงพ้ืนที่ ณ โรงเรียนต ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองมะลิประเวศน์วิทยำ จ.จันทบุรี เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิ

รำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยไดด้ ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรในห้องสมุด จัดชั้น

หนังสือ และติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติตลอดจนแนะน ำวิธีกำรใช้โปรแกรมดังกล่ำว 

 

เข้าร่วมโครงการสรา้งภูมิคุ้มกันของสังคม

ในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี  
 

วันที่ 18 สิงหำคม 2563 อ.ดร.ภูวดล บัวบำงพลู ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับเกียรติเป็น

ว ิทยำกร โครงกำรสร ้ำงภ ูม ิค ุ ้มก ันของส ังคมในมิต ิทำง

วัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ณ ห้อง 35201 ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ (อำคำร 35) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี เพื ่อบรรยำยให้ควำมรู้  

กำรส่งเสริมค่ำนิยม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ และชีวิตวิถี

ใหม่ (New Normal) ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในสภำนกำรณ์

โควิด - 19 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์หอสมุดกลาง 
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บริการ BookDelivery 

บริการ คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลนอกเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการ RBRU Free_WiFi 
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ช่องทางการติดตอ่ สอบถาม หรือแจ้งปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Line ID: @xup2460u 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
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บริการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 

คู่มือการใช้งาน Google Classroom ส าหรับอาจารย์ 

 



 

สถิติที่น่าสนใจ 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 

 
จ ำนวน (คน) 

ก.ค. 63 ส.ค. 63 

ในเดือนกรกฎาคม มีผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง 

จ ำนวน 3,288 คน เดือนสิงหาคม มีผู้เข้ำใช้

บริกำรหอสมุดกลำง จ ำนวน 4,235 คน มีผู้เข้ำใช้

บริกำรหอสมุดกลำงเพิ่มขึ้น 28.80% 

สถิตผิู้เข้าใช้งาน Google Classroom ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
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จ ำนวน (คน)

ก.ค. 63 ส.ค. 63 

ในเดือนกรกฎาคม มีผู้เข้ำใช้งำน Google 

Classroom จ ำนวน 18,775 คน เดือนสิงหาคม 

มีผู้เข้ำใชง้ำน Google Classroom จ ำนวน 

17,044 คน มีผู้เข้ำใช้งำน Google Classroom 

ลดลง 9.22% 

สถิติผู้เข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร ์ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
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จ ำนวน (คน)

ก.ค. 63 ส.ค. 63 

ในเดือนกรกฎาคม มีผู้เข้ำใช้งำนห้องปฏบิัติกำร

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 164 คน เดือนสิงหาคม  

มีผู้เข้ำใชง้ำนห้องปฏบิัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน

241 คน มีผู้เข้ำใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

เพิ่มขึ้น 46.95% 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 

arc@rbru.ac.th 

0 3931 9111 - 10900 

ARIT RBRU 

http://www.arit.rbru.ac.th/ 


