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บทบรรณาธิการ 

 

สารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ เป็นของปีที่ 9 ฉบับที่ 6 

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินโครงกำรวิทยบริกำรฯ 

สัญจร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองท่ำช้ำง จ.จันทบุรี เพื่อเป็น 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับชุมชน และสร้ำงควำมร่วมมือ 

ในกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล  

1 มหำวิทยำลัย) ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 สำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับน้ี ขอน ำเสนอ 10 สุดยอดอำหำรดี

เพื่อสุขภำพ แนะน ำหนังสือใหม่ของหอสมุดกลำง รวบรวมข่ำวเหตุกำรณ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ

ในรอบ 2 เดือนที่ผ่ำนมำ และข่ำวประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจอีกมำกมำย  
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รู้ไว้ใช่ว่า : 10 สุดยอดอาหารดีเพ่ือสุขภาพ 
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รู้ไว้ใช่ว่า ขอน าเสนอ 10 สุดยอดอาหารดีเพื่อสุขภาพของคุณ เพรำะอำหำรเป็นปัจจัยสี่ของ 

กำรด ำรงชีวิตและอำหำรท่ีดีนั้นส่งผลต่อสุขภำพท่ีดี กำรเลือกรับประทำนอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง

จึงเป็นเรื่องจ ำเป็น ไม่เพียงแต่ให้พลังงำนแก่ร่ำงกำย อำหำรเหล่ำนี้ยังช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและ

เสริมสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่ำงกำยอีกด้วย 

หน้ากากอนามัยแบบเย่ือกระดาษ 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ดี 

- เหมำะกับประชำชนท่ัวไป 

หน้ากาก Pitta รุ่นมาตรฐาน 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ไม่ได้ 

- ซักแล้วน ำกลับมำใส่ซ  ำได้ 

- ป้องกันฝุ่นควัน มลภำวะทั่วไป 



  

แนะน าหนังสือใหม่ 
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READING 101 เทคนิคการอ่านและ

การเดาอย่างมีช้ันเชิง 

ผู้แต่ง : อชิรญำ สุทธำงคกูล (2563) 

ถ้ำกำรอ่ำนคือปัญหำของคุณ ไม่ว่ำจะอ่ำนจับใจควำม  

อ่ำนเพื่อเตรียมสอบ หรือสอบพำร์ทกำรอ่ำน เรำมีหลักกำร

กำรอ่ำนตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงขั้นแอดวำนซ์ รับรองเลยว่ำ... 

ไม่งง...ไม่ง่วง...และไม่ผิดหวัง กับ 5 หลักสเต็ปเทพ 3 

วิธีกำรอ่ำนแบบมือโปร และ 3 วิธี เดำแบบคนมีกึ๋น  

โดย "อาจารย์ลูกปัด" 

ผู้แต่ง : ซง ซุกฮี (2563) 

 

 

 

ศาสตร์แห่งการเขียนท่ีโน้มน้าวใจ 

ได้ทุกคน 

กำรเขียนเป็นหัวใจส ำคัญของกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะเป็นระดับ

พนักงำน หรือผู้บริหำร ถ้ำเขียนเก่ง สื่อสำรฉับไว และจูงใจ

ได้ในทุกสถำนกำรณ์ ก็จะได้รับกำรยอมรับอย่ำงมำก 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยขัดเกลำทักษะกำรเขียนของคุณให้ 

ยอดเยี่ยม ด้วยเทคนิค O-R-E-O MAP ท่ีได้รับกำรยกย่องไป 

ท่ัวโลก ซึ่งเหมำะกับคนท่ีคิดไอเดียไม่ออกหรือสื่อสำร 

ไม่เป็น 

สถำนที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮำวทู 

เลขเรียกหนังสือ : 808 ซ227ศ 

สถำนที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ต้นกล้ำ 

เลขเรียกหนังสือ : 428.4 อ274ร 2/2563 



  

แนะน าหนังสือใหม่ 
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Harrison's manual of medicine 

Author: J. Larry Jameson ...et al. ; Editors 

Publisher: New York : McGraw-hill education, 2020 

Call number: NS 616 H 20/2020 

The Harrison’s Manual, derived from most clinically salient content featured in 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 20th Edition, delivers numerous clinical algorithms 

in one practical, portable resource. The Manual also includes abundant quick reference tables, 

plus concise text providing rapid access to bedside information when decisions need to be 

made quickly. This full color summary guide covers all diseases and conditions commonly 

seen in inpatient general medicine, so you can be sure to find invaluable content directly to 

your workflow and practice. 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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ประชุมหารือแนวทางการเพ่ิมข้อมูล MOU ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 

วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดประชุมหำรือแนวทำงกำรเพ่ิมข้อมูล MOU  

ในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) ร่วมกับกองนโยบำยและแผน และโครงกำรจัดตั้งสถำบันนำนำชำติ โดยมี 

 ผศ. ดร.ภูวดล บัวบำงพลู ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่ 

โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง จังหวัดตราด 

วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ บริจำคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะป่อง 

จังหวัดตรำด โดยคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวจะน ำไปสนับสนุน

กำรเรียนรู้ทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์และเป็นประโยชน์

ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียนต่อไป 

 

ของนักเรียน 



                                                                                                                       

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือเทียบเคียงการสอบวัดสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์” รุ่นท่ี 2 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองศอก 

(เพ่ิมประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด 

วันที่ 14 ธันวำคม 2563  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บริจำคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้ำนคลองศอก (เพ่ิม

ประชำรำษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตรำด โดยคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว

จะน ำไปสนับสนุนกำรเรียนรู้ทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์และ

เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียนต่อไป 

 

วันที่ 12-13 พฤศจิกำยน 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดโครงกำรฯ ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 35411 

ชั้น 4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ (อำคำร 35) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำย มีสมรรถนะและทักษะ  

ด้ำนดิจิทัล และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม โดยได้รับเกียรติ มำเป็นวิทยำกรจำก  

ผศ. ดร.เดชำวุฒิ  วำนิชสรรพ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี และ อ.คงกฤช  ปิตำนนท์ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ คณะครุศำสตร์ 
 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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อ านวยความสะดวกการจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 

ร าไพพรรณี คร้ังท่ี 14 

วันที่  18 ธันวำคม 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ขอใช้สถำนที่

หอสมุดกลำง ชั้น 1 อำคำร 35 จัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติวิจัยร ำไพพรรณี 

ครั้งที่ 14 และได้ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกร กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ อ ำนวยควำมสะดวก

ระบบกำรประชุมออนไลน์และจัดเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่ ซึ่งงำนดังกล่ำว

ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

ลงพ้ืนท่ีด าเนินการ โครงการวิทยบริการฯ สัญจร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ณ ส านักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี 

25 ธันวำคม 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ลงพ้ืนที่ด ำเนินกำร โครงกำรวิทยบริกำรฯ สัญจร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองท่ำช้ำง 

จ.จันทบุรี โดยเป็นกำรหำรือระหว่ำงคณะผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

กับ นำยเฉลิมพล ศักดิ์ค ำ นำยกเทศมนตรีเมืองท่ำช้ำง เกี่ยวกับ

ควำมร่ วมมื อในโครงกำรยกระดั บเศรษฐกิ จและสั งคม 

รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) และ

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเยี่ยมชม

และศึกษำดูงำน ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองท่ำช้ำง และ

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์หอสมุดกลาง 
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บริการห้อง Group Study 

บริการ คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการ RBRU Free_WiFi 
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ช่องทางการติดต่อ สอบถาม หรือแจ้งปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Line ID: @xup2460u 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
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บริการผลิตส่ือการสอนออนไลน์ 

คู่มือการใช้งาน Google Classroom ส าหรับอาจารย์ 

 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

เกร็ดความรู้ Google Form 
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ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

บริการห้องบันทึกวิดีโอส่ือการสอน 
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สถิติท่ีน่าสนใจ 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

 

ในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง 

จ ำนวน 3 คน เดือนธันวาคม มีผู้เข้ำใช้บริกำร

หอสมุดกลำง จ ำนวน 30 คน  

สถิติผู้เข้าใช้งาน Google Classroom ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

 

ในเดือนพฤศจิกายน มีผู้ เข้ำใช้งำน Google 

Classroom จ ำนวน 7,879 คน เดือนธันวาคม มี

ผู้เข้ำใชง้ำน Google Classroom จ ำนวน 13,105 

คน  

สถิติผู้เข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

 

ในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้ำใช้งำนห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 23 คน เดือนธันวาคม  

มีผู้เข้ำใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

87 คน  
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
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ARIT RBRU 
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