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บทบรรณาธิการ 

 

สารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ เป็นของปีที่ 9 ฉบับที่ 5 

ประจ ำเดือนกันยำยน - ตุลำคม 2563 ซึ ่งเป็นช่วงสิ ้นสุดของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เช่นเดียวกันกับกำรสิ้นสุดของกำรด ำเนินกำรโครงกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจบุคลำกร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลปรำกฏว่ำ บุคลำกรดีเด่นได้แก่ นำงสำวบุปผำ ภูมิพื้นผล ต ำแหน่ง

บรรณำรักษ์ ซึ ่งได้มีพิธีมอบรำงวัลเพื ่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้ำงขวัญและก ำลังใจ  

 เพื่อทรำบโดยทั่วกัน  

 สำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับนี้ ขอน ำเสนอวิธีจัดบ้ำนสร้ำงสุข 

โดย คนโด มำริเอะ วิธีที่น ำมำซึ่งควำมสุขง่ำย ๆ เริ่มต้นจำกภำยในบ้ำนของคุณ มีกำรแนะน ำ

หนังสือใหม่ของหอสมุดกลำง รวบรวมข่ำวเหตุกำรณ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯในรอบ 2 เดือน  

ที่ผ่ำนมำ และข่ำวประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจอีกมำกมำย  

สำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  1 



 

รู้ไว้ใช่ว่า : จัดบ้านสร้างสุข แบบ  
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วิธีเก็บบ้านแบบ KonMari อยู่ในหนังสือ The Life-Changing Magic of Tidying Up ซึ่งเขียน

โดยหญิงสาวชาวญี่ปุ่นชื่อ Kondo Marie (คนโด มาริเอะ) หนึ่งในบุคคลท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก

ประจ าปีนี้ 

หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ดี 

- เหมำะกับประชำชนทั่วไป 

หน้ากาก Pitta รุ่นมาตรฐาน 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ไม่ได้ 

- ซักแล้วน ำกลับมำใส่ซ  ำได้ 

- ป้องกันฝุ่นควัน มลภำวะทั่วไป 



 

รู้ไว้ใช่ว่า : จัดบ้านสร้างสุข แบบ (ต่อ) 
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หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ดี 

- เหมำะกับประชำชนทั่วไป 

หน้ากาก Pitta รุ่นมาตรฐาน 

- ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส : ไม่ได้ 

- ซักแล้วน ำกลับมำใส่ซ  ำได้ 

- ป้องกันฝุ่นควัน มลภำวะทั่วไป 



  

แนะน าหนังสือใหม่ 
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การตลาดบริการ : Service 

marketing ผู้แต่ง : พนิตสุภำ ธรรมประมวล (2563) 

เขียนขึ้นเพื่อมุ่งสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจให้กับนักศึกษำ 

นักกำรตลำด นักธุรกิจ และผู ้สนใจ เพื ่อประโยชน์ใน 

กำรวำงแผน กำรก  ำหนดกลย ุทธ ์  และกำรด  ำ เนิน 

ด้ำนกำรตลำดบริกำร แบบบูรณำกำรให้มีประสิทธิภำพ

สูงสุด ท้ังต่อองค์กร และต่อลูกค้ำผู้ใช้บริกำร 

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2558) 

 

 

 

อารยอีโก้ : บริหารอีโก้ให้เกิดพลังบวก 

 

 

ถ้ำเรำบริหำรตัวเองไม่ได้ เรำก็บริหำรคนอื่นไม่ได้... ชัยชนะ

อยู่ที่กำรเอำชนะ ‘ด้ำนมืด’ ของตนเองให้ได้ด้วยกำรรู้ทัน 

อีโก้ และจัดกำรอย่ำงเหมำะสม หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่ำน

รู้จักอีโก้ รู ้ทันเล่ห์เหลี่ยมของมัน รู้วิธีจัดกำรอีโก้ตัวร้ำย  

ในตัวคุณเอง 

Ego Araya : ego power plus 

สถำนที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดยี 

เลขเรียกหนังสือ : 155.2 ก482อ 2/2558 

สถำนที่พิมพ์ : ลพบุรี : คณะวิทยำกำรจัดกำร    

                มหำวิทยำลยัรำชภัฎเทพสตรี 

เลขเรียกหนังสือ : 658.8 พ373ก 



  

แนะน าหนังสือใหม่ 
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Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage  

Author: Raymond A. Noe and others 

Publisher: New York: McGraw-Hill Education, 2019 

Call Number: 658.3 N536H 11/2019 

Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage was developed to 

teach students how to strategically overcome challenges within organizations and gain a 

competitive advantage for their companies. All of the authors have won numerous teaching 

and prestigious research awards; this along with their teamwork and consulting experience 

delivers a learning program strong is depth and breadth and current in research and practice 

simply not found in other products. 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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ติดตามการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

วันที่ 21 กันยำยน 2563 หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ติดตำมกำรเผยแพร่สื่อกำรเรียนรู้

มัลติมีเดีย โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   

ณ โรงเรียนวัดวังสรรพรส โรงเรียนวัดทุ่งเบญจำ จังหวัดจันทบุรี  โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำสมิง โรงเรียนบ้ำนดงกลำง  

และโรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะป่อง จังหวัดตรำด  มีจุดประสงคเ์พ่ือแก้ปัญหำขำดแคลนครูของโรงเรียนขนำดเล็ก 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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บริจาคคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่โรงเรียนวัดวังสรรพรส 
จังหวัดจันทบุร ี

 

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน

ดิจิทัลแก่นักศึกษา หลักสูตร “การพัฒนา

ทักษะด้ านคอมพิว เตอร์ เพื่ อ เทียบ เคี ย ง 

การสอบวัดสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์” 

รุ่นท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส  ำน ักว ิทยบร ิกำรและเทคโนโลย ีสำรสนเทศจ ัดโครงกำรฯ  

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์35411 ชั้น 4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(อำคำร 35) โครงกำรนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้นักศึกษำระดับ

ปร ิญญำตร ีป ีส ุดท ้ำย ม ีสมรรถนะและท ักษะด ้ำนด ิจ ิทัล  

และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

โดยได ้ร ับเก ียรต ิ เป ็นว ิทยำกรจำกอำจำรย ์น ิท ัศน ์  น ิลฉวี   

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วันที่ 9 ตุลำคม 2563  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บริจำคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี 

โดยคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวจะน ำไปสนับสนุนกำรเรียนกำรรู้ทักษะ

ในกำรใช้คอมพิวเตอร์และเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 

ของนักเรียน 



 

กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมชาวส านักวิทยบริการฯ 
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พิธีมอบรางวัลโครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เนื่องด้วยการด าเนินการโครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลดังนี้  

บุคลากรดีเด่นได้แก่ นางสาวบุปผา ภูมิพื้นผล ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและก าลังใจในที่ประชุม 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน 



 

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 

 



 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

แนะน าเว็บแอปพลิเคชันส าหรับสร้างส่ือการสอนประเภทเกมออนไลน์ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

แนะน าฟีเจอร์ใหม ่Google Meet 
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สถิติที่น่าสนใจ 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 

 

ในเดือนกันยายน มีผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง 

จ ำนวน 5,307 คน เดือนตุลาคม มีผู้เข้ำใช้

บริกำรหอสมุดกลำง จ ำนวน 6,226 คน มีผู้เข้ำใช้

บริกำรหอสมุดกลำงเพิ่มขึ น 17.32% 

สถิตผิู้เข้าใช้งาน Google Classroom ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 

 

ในเดือนกันยายน มีผู้เข้ำใชง้ำน Google 

Classroom จ ำนวน 12,986 คน เดือนตุลาคม 

มีผู้เข้ำใชง้ำน Google Classroom จ ำนวน 

13,520 คน มีผู้เข้ำใช้งำน Google Classroom 

เพิ่มขึ น 4.11% 

สถิติผู้เข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร ์ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 

 

ในเดือนกันยายน มีผู้เข้ำใชง้ำนหอ้งปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 230 คน เดือนตุลาคม มี

ผู้เข้ำใชง้ำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

196 คน มีผู้เข้ำใช้งำนหอ้งปฏบิัติกำร

คอมพิวเตอร์ ลดลง 14.78% 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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