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วนัพุธที ่30 พฤศจกิายน 2565 เวลา 9.30 น.
1. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท�
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. นางสาวประภสัสร จนัทร�แก�ว 
หวัหน�าหน�วยงานวทิยบรกิาร
3. นางสาวสมพร มานะวะ 
หวัหน�าหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
4. นายบญุญา วาส ี
หวัหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
5. นางสาวจนัจริา ยทุธหาญ
บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
ให�การต�อนรบัหน�วยตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� เพือ่เข�าตรวจสอบภายใน ประจาํป�งบประมาณ 2565
ณ ห�องประชมุสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในเมอืง

ตรวจสอบภายใน ประจาํป�งบประมาณ 2565

วนัพุธที ่30 พฤศจกิายน 2565 เวลา 10.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด 
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศร ี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. ว�าทีร่�อยตรนีพดล เวศวงศ�ษาทพิย�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
4. นายภญิโญ สารนาถ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
5. นายปฐมพงศ� จนัพทิกัษ�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
6. นายใหม� เดชอดุม
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ได�เข�าประชมุหารอืเรือ่งแนวทางการดาํเนนิการงานของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร�ในภาวะวกิฤตขิองมหาวทิยาลยัไทย
ณ ห�องนางนวล ชัน้ 1 อาคารเรยีนบรูณาการวชิาการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร� บางคล�า

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

ประชมุหารอื เรือ่ง แนวทางการดาํเนนิการงาน
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�ในภาวะวกิฤติ

ของมหาวทิยาลยัไทย

https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVIdDjGYEik7q8B2G4F8b80anZN0mAGtwLbbY7fDvi08CxDbv0PUtrw9DJm3Uxdz69AwASyXIRrzAjQV0tghAJIbdM-dn_txiPPQ1ASUQziwoNL65Yt6FO-u2tEeZcZSZE&__tn__=*NK-R
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
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วนัจนัทร�และวนัองัคารที ่28 - 29 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท�
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. นางสาลนิ ีบญุนาค
ผู�ปฏบิตัหิน�าทีห่วัหน�าสาํนกังานผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ
5. นางสาวสมพร มานะวะ
หวัหน�าหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
6. นางสาวประภสัสร จนัทร�แก�ว
หวัหน�าหน�วยงานวทิยบรกิาร
7. นายบญุญา วาสี
หวัหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
8. นางสาว จนัจริา ยทุธหาญ
บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
ได�เข�าร�วมโครงการสมัมนาปฏบิตักิาร เรือ่ง “แนวทางการนาํเกณฑ�
คณุภาพการศกึษาเพือ่การดาํเนนิการทีเ่ป�นเลศิ (EdPEx) มาใช�ในการ
พฒันาองค�กร” โดยม ีผศ.ดร.เฉลมิเกยีรต ิดลุสมัพนัธ� และ 
รศ.ดร.สภุาคย� ดลุสมัพนัธ� ให�เกยีรตเิป�นวทิยากรบรรยายให�ความรู�
โครงการดงักล�าวจดัโดย กองนโยบายและแผน ณ ห�องโชคอนนัต�
ชัน้ 2 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

โครงการสมัมนาปฏบิตักิาร เรือ่ง “แนวทางการนาํ
เกณฑ�คณุภาพการศกึษาเพือ่การดาํเนนิการทีเ่ป�นเลศิ 

(EdPEx) มาใช�ในการพฒันาองค�กร”

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZW-OfrnLP2yRScGzCcxHBv3IPRi_IE1Lyl22KGvBaCyK3dG-MKMkxOZwKddvtFCrCsRO96FcuZzTQczprSHbpcaMo2cyFka-7Uanvvw1-b0guOWQcjGn2qXJUHdvaAU4tZQm9k6RB1sWwEd0yxSn68k5m-m84q3vp2Fp_Fx2VR44f0-E5LTgzGjKia_lzJlhLE&__tn__=*NK-R
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
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วนัศกุร�ที ่25 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.00 น.
1. นางสาวสมพร มานะวะ
หวัหน�าหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
2. นางทศันยี� กระโจม
บคุลากรหน�วยงานวทิยบรกิาร
3. นายธรีพล ปฏแิพทย�
บคุลากรหน�วยงานวทิยบรกิาร
4. ว�าทีร่�อยตรนีพดล เวศวงศ�ษาทพิย�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
5. นายพรศกัดิ ์เวชเจรญิ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ได�เข�าประชมุเพือ่ดาํเนนิโครงการ “สร�างแรงจงูใจ สานสายใย รวมใจ
ราชนครนิทร� (สารภสีมัพนัธ�) ครัง้ที ่14 ครัง้ที ่1/2565 ณ ห�องทอง
เจ�าพฒัน� ชัน้ 4 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร�

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

ประชมุเพือ่ดาํเนนิโครงการ “สร�างแรงจงูใจ สานสายใย
รวมใจราชนครนิทร� (สารภสีมัพนัธ�) ครัง้ที ่14

วนัศกุร�ที ่25 พฤศจกิายน 2565 เวลา 14.00 น.
1. นายพรศกัดิ ์เวชเจรญิ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
2. นางสาวชนติสริ ีโพธิเ์งนิ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ได�เข�าอบรมหลกัสตูร "กจิกรรมสาธติการใช� Website ขององค�กร
ท�าน" โดยมอีาจารย�ณฏัฐา วงศ�รตันพบิลูย� เป�นวทิยากรในการอบรม
ดงักล�าว จดัโดย สถาบนัฝ�กอบรมเอน็เทรนนิง่ ผ�านระบบการประชมุ
ออนไลน� (โปรแกรม Zoom)

อบรมหลกัสตูร “กจิกรรมสาธติ
การใช� Website ขององค�กรท�าน”

 

https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
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วนัพฤหสับดทีี ่24 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.30 น. พนกังาน
มหาวทิยาลยัสายสนบัสนนุ สงักดัสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ดงันี้
1. นางสาวธนฏัฐา วฒันะกลุ
2. นางทศันยี� กระโจม
3. นางสาวสมหมาย สขุเกษม
4. นางสาวหนึง่ฤทยั มทีรพัย�อรณุ
5. ว�าทีร่�อยตรนีพดล เวศวงศ�ษาทพิย�
6. นายบญุญา วาสี
7. นายธนนท� หรกิารบญัชร
8. นายภญิโญ สารนาถ
9. นายปฐมพงศ� จนัพทิกัษ�
และพีเ่ลีย้งในการจดัทาํคู�มอื ดงันี้
1. นางสาลนิ ีบญุนาค
เข�าร�วมโครงแลกเปลีย่นเรยีนรู� เรือ่ง “การจดัทาํคู�มอืปฏบิตังิานหลกั
เพือ่เป�นแนวทางในการประเมนิระหว�างสญัญาจ�างระยะที ่3 ของ
พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� โดยม ีดร.นฤชล เรอืนงาม
รองอธกิารบดบีรหิารและทรพัยากร เป�นประธานในพธิเีป�ดโครงการ
และให�เกยีรตเิป�นวทิยากรในการบรรยายให�ความรู� ณ ห�องโชคอนนัต�
ชัน้ 2 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ
 
ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

การจดัทาํคู�มอืปฏบิตังิานหลกัเพือ่เป�นแนวทาง
ในการประเมนิระหว�างสญัญาจ�างระยะที ่3

วนัศกุร�ที ่25 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สายฝน
เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ได�เข�าประชมุเชงิปฏบิตักิารวเิคราะห� สงัเคราะห� รายรบัรายจ�ายประจาํ
คณะ เพือ่เป�นการตดิตามแนวทางการเพิม่รายได� และลดค�าใช�จ�าย
ประจาํคณะ โดยมรีองศาสตราจารย� ดร.ดวงพร ภู�ผะกา รกัษาราชการ
แทนอธกิารบด ีเป�นประธานการประชมุดงักล�าว ณ ห�องมหาชนก ชัน้ 5
อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� 

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

ประชมุเชงิปฏบิตักิารวเิคราะห� สงัเคราะห�
รายรบัรายจ�ายประจาํคณะ

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXZaDcufsR1E5aJxUC5jr2BBr8DjPbxKw5TMkjAeAZ0oFILG5bDbUy6kUFGsis285Nv9z6ZudPmrw2jsBm9dnheCDYGBRyEMvvFQKQS3PwtwgJRtgCoEgWqzi7plOkJbrkckCT09aHBLtpgt0DoLELyq7DOjpHICoGZN8LC4C81gT928dKZofpIL7h0s1Yc_Dw&__tn__=*NK-R
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUg6v1DmRhhaAvyvrPz11IdF-lUtJmzjKcRAIfaLM9r0QbOPXeWhqtCrBSXT6yl2-JUXTtxSKrNW_XSs23DlcC6bT_87Jggk0UG_mDsfiN642vVXyUjfj7SQTwLnMOmazliErWJW-lvJtE8w54GFlVf&__tn__=*NK-R
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
https://arit.rru.ac.th/?p=4634


ARIT RRU NewsletterARIT RRU Newsletter



ARIT RRU NewsletterARIT RRU Newsletter

วนัพฤหสับดทีี ่17 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด 
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท�
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ได�เข�าประชมุชีแ้จงและการดาํเนนิโครงการแพลตฟอร�มการตลาด
ออนไลน�ครบวงจรสาํหรบัผลติภณัฑ�ชมุชนแบบยัง่ยนื จดัโดย
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ผ�านระบบการประชมุออนไลน�
(โปรแกรม Zoom)

ประชมุชีแ้จงและการดาํเนนิโครงการแพลตฟอร�มการตลาด
ออนไลน�ครบวงจรสาํหรบัผลติภณัฑ�ชมุชนแบบยัง่ยนื

วนัจนัทร�ที ่21 พฤศจกิายน 2565 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. สาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัโครงการจดัทาํแผนบรหิารความ
เสีย่งและเกณฑ�การประกนัคณุภาพการศกึษา (EdPEx) ป�งบประมาณ
2566 โดยมผีู�บรหิารและบคุลากรทกุท�านในสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เข�าร�วมโครงการดงักล�าว เพือ่ระดมสมองในการ
วเิคราะห�ป�จจยัความเสีย่งและวธิกีารแก�ป�ญหาในด�านต�าง ๆ ณ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

โครงการจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งและเกณฑ�การประกนั
คณุภาพการศกึษา (EdPEx) ป�งบประมาณ 2566
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วนัพุธที ่16 พฤศจกิายน 2565 เวลา 9.00 น.
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
นางสาวชนติสริ ีโพธิเ์งนิ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
นายพรศกัดิ ์เวชเจรญิ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
นายธรีพล ปฏแิพทย�  บคุลากรหน�วยงานวทิยบรกิาร
นางสาวหนึง่ฤทยั มทีรพัย�อรณุ  บคุลากรหน�วยงานวทิยบรกิาร
ได�เข�าร�วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การประชาสมัพนัธ�
องค�กร การทาํงานเป�นทมี และการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ�”
โดยมวีทิยากร ดงันี้
คณุจอ็บ นธิ ิสมทุรโคจร
อาจารย�วรรณรยี� บีส้มบรูณ�
บรรยายให�ความรู� ณ ห�องโชคอนนัต� ชัน้ 2 อาคารเรยีนรวมและ
อาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

ขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การประชาสมัพนัธ�องค�กร
การทาํงานเป�นทมี และการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ�”

วนัพฤหัสบดทีี ่17 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 น. 
อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท� รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ได�เข�าประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ตามเกณฑ�การศกึษาเพือ่การดาํเนนิ
การทีเ่ป�นเลศิ (Education Criteria for Performance : EdPEx)
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที ่2/2565 ณ ห�องมหาชนก ชัน้ 5
อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

ประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคณุภาพการศกึษา
ภายใน ตามเกณฑ�การศกึษาเพือ่การดาํเนนิการทีเ่ป�นเลศิ

(Education Criteria for Performance : EdPEx) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXwImSyMBka16eM_4cnQlPaekGYgy9QEgWCRk-FuWiy02VqpYNEYpJZ0zkKknzYhW2fgSYi5rLYA10qYk5SaeBgRcVsT_Mk47vK8ZhFwwOtHX7j64hVDr46M54lizUlG1KCitHh1HHkjOON5JmPQd2PXpwXRGPLeOMhuaVfgU0tBYH8UBLoJHHRqk9GRLJfnGQ&__tn__=*NK-R
https://arit.rru.ac.th/?p=4634
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXhDIyvko3qMK3UOQc4SO89ibmMTjg0JRCVF7g0fV-1pfSDxS_xS7UcoFQ5kLILk2hHc9FL6b26xBQP2gSLVJJaLjQ0_xAVp1Zzzm8EySfUAAAmr3c2fez0Oud2NfEZpLYHHucoJJ0oXXxwWjU45VSeHe0ga-jOT17uVqzUMnRlpVvRz-5T9nwcUL6WHDOBj9Q&__tn__=*NK-R
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บรรยากาศในงานจดัแสดงนทิรรศการและผลงานเด�น ของสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ใน
วนัศกุร�ที ่11 พฤศจกิายน 2565 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
ศนูย�บางคล�า โดยม ีนายขจรเกยีรต ิรกัพานชิมณ ีผู�ว�าราชการจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา รศ.ดร.ดวงพร ภู�ผะกา รกัษาราชการแทนอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� พร�อมผู�ตดิตามเข�าเยีย่มชมบธู

วนัพุธและวนัพฤหสับดทีี ่9 - 10 พฤศจกิายน 2565 บคุลากรหน�วย
งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัเตรยีมบธู และเตรยีมความพร�อมของ
อปุกรณ� ในงานจดัแสดงนทิรรศการและผลงานเด�นทีจ่ะจดัขึน้ในวนั
ศกุร�และวนัเสาร�ที ่11– 12 พฤศจกิายน 2565 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� ศนูย�บางคล�า

บคุลากรหน�วยงาน ICT จดัเตรยีมบธู และเตรยีมความพร�อม
ของอปุกรณ� ในงานจดัแสดงนทิรรศการและผลงานเด�น

บรรยากาศในงานจดัแสดงนทิรรศการและผลงานเด�น
ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ วนัแรก

บรรยากาศในงานจดัแสดงนทิรรศการและผลงานเด�น ของสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
ในวนัเสาร�ที ่12 พฤศจกิายน 2565 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
ศนูย�บางคล�า โดยม ีรศ.ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู นายกสภามหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร� รศ.ดร.ดวงพร ภู�ผะกา รกัษาราชการแทนอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� พร�อมผู�ตดิตามเข�าเยีย่มชมบธู

บรรยากาศในงานจดัแสดงนทิรรศการและผลงานเด�น
ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ วนัทีส่อง
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วนัพุธที ่9 พฤศจกิายน2565 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศร ีรองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ พร�อมด�วยบคุลากรสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศทกุคน เข�าร�วมกจิกรรม “นายกสภา
มหาวทิยาลยัพบประชาคม มรร.” โดยสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได�จดักลุ�มร�วมกบั สาํนกัส�งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
และบณัฑติวทิยาลยั เพือ่ร�วมระดมความคดิในการพฒันา
มหาวทิยาลยัในด�านต�าง ๆ ณ ห�องประชมุ ชัน้ 5 อาคารราชนครนิทร�

วนัองัคารที ่8 พฤศจกิายน 2565 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สายฝน
เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศร ีรองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ พร�อมด�วยบคุลากรทีเ่กีย่วข�อง ได�ประชมุ
เรือ่ง การจดัแสดงนทิรรศการและผลงานเด�นทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที่
10 – 12 พฤศจกิายน 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
บางคล�า ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)

ประชมุ เรือ่ง การจดัแสดงนทิรรศการ
และผลงานเด�นของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ครัง้ที ่3

เข�าร�วมกิจกรรม
“นายกสภามหาวทิยาลยัพบประชาคม มรร.”

วนัพุธที ่9 พฤศจกิายน 2565 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. สาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
ได�จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การสบืค�นฐานข�อมลูอเิลก็ทรอนกิส�
และหนงัสอื E-Book" โดยมคีณาจารย� นกัศกึษา และบคุลากร
เข�าร�วมอบรมดงักล�าว ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)

อบรมเชงิปฏบิตักิาร
“การสบืค�นฐานข�อมลูอเิลก็ทรอนกิส� และหนงัสอื E-Book”
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วนัจนัทร�ที ่7 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาลนิ ีบญุนาค
ผู�ปฏบิตัหิน�าทีห่วัหน�าสาํนกังานผู�อาํนวยการฯ ได�เข�าร�วมประชมุคณะ
กรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที ่21/2565
โดยวาระการประชมุทีส่าํคญัประกอบไปด�วย การเตรยีมความพร�อม
การจดักจิกรรมนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�พบ
ประชาคม วนัที ่9 พฤศจกิายน 2565
     การตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษา ป�การศกึษา 2564
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� (แบบออนไลน�) วนัที ่10 พฤศจกิายน
2565
     พธิลีงนามบนัทกึข�อตกลงความร�วมมอื (MOU) ระหว�าง
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� กบัโรงเรยีนสงักดัองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา วนัที ่11 พฤศจกิายน 2565
     การประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� (สญัจร)
วนัที ่12-13 พฤศจกิายน 2565
โดยม ีรองศาสตราจารย� ดร. ดวงพร ภู�ผะกา รกัษาราชการแทน
อธกิารบด ีเป�นประธานการประชมุ ณ ห�องทองเจ�าพฒัน� ชัน้ 4 อาคาร
เรยีนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

วนัองัคารที ่8 พฤศจกิายน 2565 เวลา 10.00 น. สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ได�จดั
ประชมุ "การวางแผนการใช�งานระบบบรหิารจดัการองค�กร
(Enterprise Resources Planning : ERP)" โดยหารอืกบัผู�เชีย่วชาญ
ภายนอกและบคุลากรทีเ่กีย่วข�อง ร�วมกนัพจิารณารายละเอยีดระบบ
ดงักล�าว ณ ห�องทองเจ�าพฒัน� ชัน้ 4 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

ประชมุ “การวางแผนการใช�งานระบบบรหิารจดัการ
องค�กร (Enterprise Resources Planning : ERP)”

ประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� ครัง้ที ่21/2565
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ร�วมประชมุพจิารณา (ร�าง) TOR ระบบบรหิารจดัการ
เพือ่ศกึษา ทบทวน กระบวนการปฏบิตังิานของหน�วยงาน
วนัศกุร�ที ่4 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท�
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. นางสาลนิ ีบญุนาค 
ผู�ปฏบิตัหิน�าทีห่วัหน�าสาํนกังานผู�อาํนวยการฯ
5. นายบญุญา วาส ี
หวัหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
พร�อมกบัผู�บรหิารมหาวทิยาลยัและและบคุลากรทีเ่กีย่วข�อง 
ร�วมประชมุพจิารณา (ร�าง) TOR ระบบบรหิารจดัการ เพือ่ศกึษา
ทบทวน กระบวนการปฏบิตังิานของหน�วยงาน และเตรยีมความพร�อม
สาํหรบัการนาํระบบเทคโนโลยรสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
องค�กรมาใช�งาน อกีทัง้ยงัเป�นการสร�างมาตรฐานการปฏบิตังิานด�าน
การบรหิารจดัการของหน�วยงานในองค�กร รวมไปถงึการยกระดบั
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองค�กรของมหาวทิยาลยัในภาพ
รวม และเพือ่เสรมิสร�างศกัยภาพของบคุลากรของมหาวทิยาลยั
ในการปฏบิตังิานภายใต�ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ณ ห�องทองเจ�า
พฒัน� ชัน้ 4 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการค�ะ 

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�

ศกึษาดงูาน “โซลชูนัด�านภาพและเสยีงระดบัมอือาชพี
และพลกิโฉมอตุสาหกรรมสู�ยคุดจิทิลั”

วนัพฤหสับดทีี ่3 พฤศจกิายน 2565 เวลา 16.00 น. 
อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศร ีรองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ พร�อมด�วยบคุลากรภายหน�วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ได�ทาํการประชมุ เพือ่แลก
เปลีย่นเรยีนรู�หลงัจากการศกึษาดงูาน "โซลชูนัด�านภาพและเสยีง
ระดบัมอือาชพี และพลกิโฉมอตุสาหกรรมสู�ยคุดจิทิลั" ณ ไบเทค
บางนา ฮอลล� 98 ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom) 
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ศกึษาดงูาน “โซลชูนัด�านภาพและเสยีงระดบัมอือาชพี

และพลกิโฉมอตุสาหกรรมสู�ยคุดจิทิลั”

ประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที ่20/2565

วนัพุธที ่2 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได�เข�าประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที ่20/2565 โดยมรีองศาสตราจารย�
ดร. ดวงพร ภู�ผะกา รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีเป�นประธาน
การประชมุ ณ ห�องมหาชนก ชัน้ 5 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ

วนัพฤหสับดทีี ่3 พฤศจกิายน 2565 เวลา 9.30 น.
1. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศร ี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท� 
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. นายธรีพล ปฏแิพทย� 
บคุลากรหน�วยงานวทิยบรกิาร
4. นายภญิโญ สารนาถ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
5. นายใหม� เดชอดุม
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
6. นายประสาร โปร�งธรุะ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
7. นายสนัตชิยั วงษ�สวุรรณ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
8. นายจกัรภพ ยิม้งาม
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
9. นายปฐมพงศ� จนัพทิกัษ�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ได�เข�าร�วมโครงการศกึษาดงูาน “โซลชูนัด�านภาพและเสยีงระดบั
มอือาชพี และพลกิโฉมอตุสาหกรรมสู�ยคุดจิทิลั” 
ณ ไบเทค บางนา ฮอลล� 98
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ประชมุตดิตามการจดัทาํหนงัสอื
Good University 82 ป�

ประชมุเพือ่พจิารณาบธูในการจดันทิรรศการ
และการแสดงผลงานเด�น

วนัองัคารที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 9.30 น.
1. นางสาลนิ ีบญุนาค 
ผู�ปฏบิตัหิน�าทีห่วัหน�าสาํนกังานผู�อาํนวยการฯ
2. นายบญุญา วาสี
หวัหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
3. ว�าทีร่�อยตรนีพดล เวศวงศ�ษาทพิย�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
4. นางสาวชนติสริ ีโพธิเ์งนิ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ได�เข�าประชมุเพือ่พจิารณาบธูในการจดันทิรรศการและการแสดงผล
งานเด�น ทีจ่ะจดัขึน้ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ศนูย�บางคล�า
โดยม ีผศ.สรุกจิ ทองสกุ รองอธกิารบดฝี�ายองค�กรสมัพนัธ� พฒันา
นวตักรรมสิง่แวดล�อมและพลงังาน เป�นประธานในการประชมุ
ดงักล�าว ณ ห�องมหาชนก ชัน้ 5 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ

วนัองัคารที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.00 น. 
1. นายบญุญา วาสี
หวัหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
2. นางสาวชนติสริ ีโพธิเ์งนิ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ได�เข�าประชมุตดิตามการจดัทาํหนงัสอื Good University 82 ป� มรร.
กบัความสาํเรจ็การพลกิโฉมมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� 
ณ ห�องมหาชนก ชัน้ 5 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ

ประชมุทดลองและสอนการใช�งาน
ระบบการเรยีนรู� Future Skill

 
วนัองัคารที ่1 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู�บรหิาร
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ พร�อมด�วยบคุลากร
ได�เข�าประชมุทดลองและสอนการใช�งานระบบการเรยีนรู� Future Skill
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)
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การพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการเรียนรูระบบทางเดินหายใจ
เพ่ือเสริมสรางทักษะสําหรับแพทยในศตวรรษท่ี 21 : รายงาน
การวิจัย = Development of respiratory learning
innovation to promote education for the
physician in 21 dertury
ดิเรก เสือสีนาค (Re.611.2 ด554ก)

กระบวนการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21
: รายงานการวิจัย = The Process of the Educational
Management with Work Integrated Learning to
Improve the Competency of Desirable Public Health
Professionals in the 21 Century
ศศิวรรณ (Re.370.7 ศ298ก)

นวัตกรรมและการสรางสรรคการแสดงละครรองไทยรวมสมัย
เพ่ือเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงวัยอยางมีคุณภาพ : รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ = The innovation and creation of
contemporary Thai musical drama to prepare For
the Quality of lift in ageing society
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ (Re.792.6 อ184น)

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานวิจัยใหม



ลานนาสวีท : รายงานการวิจัย = Lanna Suite 
อดิวัชร พนาพงศไพศาล (Re.780.9593 อ127ล)

การพัฒนากรอบแนวทางในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เนนผลท่ีเกิดกับประชาชน : รายงานศึกษาวิจัย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Re.378.59307 ส691ก)

โครงการเทคนิคการออกแบบลายแบบพราเลือนในงานไหมมัดหม่ี
: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ = Fuzzy Blurry Motif
Technique of Mudmee Silk Design
สมบัติ ประจญศานต (Re.677.022 ส255ค)

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานวิจัยใหม

ใหบริการท่ี
หอสมุดกลาง ช้ัน 2

ในเมืองคะ



วารสารเพ่ือนวิทยากร 
ปท่ี 24 ฉบับท่ี 3  มิถุนายน - กันยายน 2565

วารสารใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

วารสารโครงการหลวง
ปท่ี 26 ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2565

วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน
ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 2022

วารสารวชิาการ
ปท่ี 25 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

วารสารทหารพัฒนา นทพ.
ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สงิหาคม 2565



วารสารวิชาการเกษตร
ปท่ี 40 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

วารสารใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

วารสารมณีบูรพา
ปท่ี 15 ฉบับท่ี 64 กรกฏาคม - กันยายน 2565

วารสาร Food Thailand
ปท่ี 17 ฉบับท่ี 200 ค.ศ. 2022

วารสารสํานักงาน ป.ส.ป. 
ปท่ี 37 ฉบับที 1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

วารสารสารวุฒิสภา
ฉบับท่ี 30 เดือน สิงหาคม 2565

ข�อความในย�อหน�าของคณุ
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งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

หนังสือใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

ช่ือหนังสือ : การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูแตง :  สิรินภา กิจเก้ือกูล 
เลขเรียกหนังสือ : 507 ส731ก 2565

ช่ือหนังสือ : การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา
แนวใหม = Human resource management in
education : the new normal
ผูแตง : สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา
เลขเรียกหนังสือ : 371.201 ส736ก 2564



งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ช่ือหนังสือ : งานขาว : หลักการและเทคนิค
= The news : Principles & Techniques
ผูแตง : สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ
เลขเรียกหนังสือ : 070.43 ส854ง 2565

หนังสือใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

ช่ือหนังสือ : สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา
= Statistics for educational research
ผูแตง : ยุภาดี ปณะราช
เลขเรียกหนังสือ : 370.72 ย425ส 2565



งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ช่ือหนังสือ : วิจัยการตลาดเชิงปฏิบัติการ
= Practical marketing research
ผูแตง : ชลธิศ ดาราวงษ
เลขเรียกหนังสือ : 658.83 ช224ว 2565

หนังสือใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

ช่ือหนังสือ : รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ Proceedings คราม ทุนทาง
วัฒนธรรมทองถ่ินอีสานกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ผูแตง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขเรียกหนังสือ : 677.022 ก482ร



งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

หนังสือใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

ช่ือหนังสือ : ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม)
ผูแตง : สดใส พันธุมโกมล
เลขเรียกหนังสือ : 792.028 ส157ศ

ช่ือหนังสือ : อนุสรณเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารยพิเศษอิสสระ นิติทัณฑประภาศ
ผูแตง : ครอบครัวนิติทัณฑประภาศ
เลขเรียกหนังสือ : 920.71 อ233



งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

หนังสือใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

ช่ือหนังสือ : รวมบทความและเอกสารเผยแพร
ขาวสารและความรูดานกระบวนการยุติธรรม เลม 2
ผูแตง : -
เลขเรียกหนังสือ : 347.593 ร156

ช่ือหนังสือ : หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย-
วิชาการวัฒนธรรมการเกษตร 
ผูแตง : -
เลขเรียกหนังสือ : 630 ห144
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สามารถคนหาหนังสือ
ส่ือส่ิงพิมพ ไดท่ีน่ี

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
อาจารย� ดร. กฤษฎา พลอยศร ีและอาจารย�สทิธศิกัด์ ิอรรจนานนท�
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ                    
บคุลากรสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
นางสาวชนติสริ ีโพธิเ์งนิ

เจ�าของ
ทีป่รกึษา
บรรณาธกิาร

กองบรรณาธกิาร
ผู�พมิพ�

:
:
:

:
:

หนังสือใหม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565


