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สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร และบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ป�ที ่10 ฉบบัที ่9 กนัยายน 2565
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สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� ได�จดัโครงการเสวนาออนไลน� เรือ่ง "แนวทางดาํเนนิ
งานในป�จจบุนั อนาคต เพือ่มุ�งสู�การเป�นมหาวทิยาลยัดจิทิลั"
ในวนัพฤหสับดทีี ่29 กนัยายน 2565 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
ณ ห�องประชมุออนไลน� Zoom Meeting 

โครงการเสวนาออนไลน� เรือ่ง "แนวทางดาํเนนิงานในป�จจบุนั
อนาคต เพือ่มุ�งสู�การเป�นมหาวทิยาลยัดจิทิลั"

https://arit.rru.ac.th/?p=4772
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วนัพุธถงึวนัศกุร�ที ่28 – 30 กนัยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
นายประสาร โปร�งธรุะ และนายสนัตชัิย วงษ�สวุรรณ บคุลากร
หน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลย ีได�เข�าฝ�กอบรมหลกัสตูรที ่3 การใช�ประโยชน�ข�อมลูเพือ่
การตดัสนิใจ การจดัทาํรายงานอจัฉรยิะตอบโจทย�การขบัเคลือ่น
จงัหวดัดจิทิลั (Business Intelligence for Driven Digital Province)
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (Microsoft Teams)

ฝ�กอบรมการจดัทาํรายงานอจัฉรยิะตอบโจทย�
การขบัเคลือ่นจงัหวดัดจิทิลั

(Business Intelligence for Driven Digital Province)

วันอังคารที่  27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�จัดประชุม
บุคลากรหน�วยงานวิทยบริการ เพื่อชี้แจงภาระงานเพิ่มเติม
ของบุคลากรภายในหน�วยงานดังกล�าว ณ ห�องประชุมสาํนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง

ประชมุชีแ้จงภาระงานเพิม่เตมิของ
บคุลากรหน�วยงานวทิยบรกิาร

 

วนัพุธที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 07.30 น. นางวาสนา เทยีนกลุ
บรรณารกัษ� หน�วยงานวทิยบรกิาร ได�ร�วมกราบสกัการะพระพรหม
ประจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ซึง่ตัง้อยู�ทีบ่รเิวณด�านหน�า
ของมหาวทิยาลยั เพือ่ความเป�นสริมิงคล และในเวลา 11.00 น.
ผู�บรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศและบคุลากร
ได�เข�าร�วมกจิกรรมมทุติาจติ และร�วมกนัมอบของทีร่ะลกึให�แก�
ผู�เกษยีณอายรุาชการในโครงการ “กษณีาลยั ประจาํป� 2565”
ณ ห�องประชมุราชนครนิทร� ชัน้ 5 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�

ขอขอบคณุรปูภาพบางส�วนจากงานประชาสมัพนัธ�ค�ะ

โครงการ “กษณีาลยั ประจาํป� 2565”
 

https://arit.rru.ac.th/?p=4800
https://arit.rru.ac.th/?p=4800
https://arit.rru.ac.th/?p=4800
https://arit.rru.ac.th/?p=4772
https://arit.rru.ac.th/?p=4772
https://arit.rru.ac.th/?p=4800
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เมือ่วนัศกุร�ที ่24 กนัยายน 2565 เวลา 14.00 น. 
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ดร.กฤษฎา พลอยศร ีรองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
3. นางสาวสมพร มานะวะ หวัหน�าหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
4. นางสาลนิ ีบญุนาค บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
5. นางสาวณญิาน�ภสัส� บตัรเจรญิ บคุลากรหน�วยงานบรหิารงาน
ทัว่ไป
6. นายบญุญา วาส ีหวัหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร
7. ว�าทีร่�อยตรนีพดล เวศวงศ�ษาทพิย� บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
ได�เข�ารบัฟ�งความคดิเหน็ ป�ญหา อปุสรรค และแนวทางการใช�ระบบ
บรหิารจดัการมหาวทิยาลยั ของผู�ใช�งานระบบสารสนเทศ ได�แก�
ระบบบญัชสีามมติ ิระบบบรกิารการศกึษา (2008) รวมถงึระบบ
สารสนเทศด�านอืน่ ๆ เพือ่แก�ไขระบบให�รองรบัการเป�น Digital
University ณ ห�องทองเจ�าพฒัน� อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ

ขอขอบคณุรปูภาพจากคลปิวดิขีองงานประชาสมัพนัธ�ค�ะ

เข�ารบัฟ�งความคดิเหน็ ป�ญหา อปุสรรค และแนวทางการใช�
ระบบบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั ของผู�ใช�งานระบบสารสนเทศ

วนัจนัทร�ที ่26 กนัยายน 2565 เวลา 14.00 น. สาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัประชมุคณะกรรมการประจาํสาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ให�การบรหิารงานเป�นไปด�วย
ความเรยีบร�อย มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตามวตัถปุระสงค�
และบรรลเุป�าหมายทีก่าํหนดไว� ณ ห�องประชมุสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในเมอืง

ประชมุคณะกรรมการประจาํสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

http://doc.rru.ac.th/docweb/v2/inboxdetail.aspx?__Rnd0.5928261703580353=0.9981128823782761&id=9422424#
http://doc.rru.ac.th/docweb/v2/inboxdetail.aspx?__Rnd0.5928261703580353=0.9981128823782761&id=9422424#
https://arit.rru.ac.th/?p=4772
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วนัพุธที ่21 กนัยายน 2565 เวลา 9.30 น. ดร.กฤษฎา พลอยศร ี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ได�ประชมุ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
เพือ่ร�วมพจิารณางบประมาณประจาํป� 2566 ผ�านระบบการประชมุ
ออนไลน� (โปรแกรม Zoom) 

ประชมุบคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร เพือ่ร�วมพจิาณางบประมาณประจาํป� 2566

วนัพฤหสับดทีี ่22 กนัยายน 2565 เวลา 13.30 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
2. ดร.กฤษฎา พลอยศร ีรองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
3. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท� รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. นางสาลนิ ีบญุนาค บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
ได�เข�าร�วมประชมุคณะกรรมการข�อมลูและยทุธศาสตร�มหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที ่9/2565 ณ ประชมุผ�านสือ่อเิลก็ทรอนกิส�
ด�วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ประชมุคณะกรรมการข�อมลูและยทุธศาสตร�
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที ่9/2565 

ประมวลภาพกจิกรรม "กษณีาลยั ๒๕๖๕ สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ"  
ในวนัศกุร�ที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๖๕

https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
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วนัองัคารถงึวนัพฤหัสบดทีี ่20 - 22 กนัยายน 2565 บคุลากร
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� ได�เข�าร�วมอบรม "โครงการพฒันาศกัยภาพด�านความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร�" รุ�นที ่2 และ รุ�นที ่3 ในวนัองัคารถงึวนั
พฤหสับดทีี ่27 - 29 กนัยายน 2565 จดัโดย สาํนกังานส�งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั ร�วมกบั สมาคมเอซไีอโอเอ โดยมหีวัข�อการอบรม
ดงันี้
- Cybersecurity Awareness and Cybersecurity  Governance
- Information Security Technical Domains
- Personal Data Protection Act (PDPA)
- Cybersecurity Preventive and Detective Actions
- Cybersecurity Web Security - Web Application Security
วทิยากรดงันี้
- ดร.ชาล ีวรกลุพพิฒัน�
- ดร.เทพฤทธิ ์บณัฑติวฒันาวงศ�
- อาจารย�ชยธวชั อตแิพทย�
- อาจารย�เจษฎา ทองก�านเหลอืง
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom) 

อบรม “โครงการพฒันาศกัยภาพด�านความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร�” รุ�นที ่2 และรุ�นที ่3

วนัองัคารที ่20 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น. สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัการสอบภาคความรู�ความสามารถ
เฉพาะ (ภาค ข.) ในตาํแหน�งนกัวชิาการคอมพวิเตอร�
(โปรแกรมเมอร�) ณ ห�องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร� ห�อง 900

การสอบภาคความรู�ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.)
ในตาํแหน�งนกัวชิาการคอมพวิเตอร� (โปรแกรมเมอร�)

https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
https://arit.rru.ac.th/?p=4738
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อบรมออนไลน�หลกัสตูร
"การจดัการเรยีนการสอนแบบ Hyflex Classroom" 

วนัศกุร�ที ่16 กนัยายน 2565 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ผู�บรหิารและ
บคุลากรสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร� ได�เข�าร�วมอบรมออนไลน�หลกัสตูร "การจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Hyflex Classroom" จดัโดย สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (Microsoft Teams) 

วนัศกุร�ที ่16 กนัยายน 2565 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู�ผะกา
รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีพร�อมด�วย ผศ.วชัรากร พาหะนชิย�
รองอธกิารบด ีผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจารย�ธรรมรตัน� สมิะโรจนา 
ผู�อาํนวยการสาํนกัส�งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน อาจารย�จารตุ
ฐติวิร และบคุลากรกองนโยบายและแผน ร�วมประชมุหารอืแนวทาง
การขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัสู� Digital University ณ ห�องรบัรอง
ชัน้ 5 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�ค�ะ

ร�วมหารอืแนวทางการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัสู�
Digital University 

วนัจนัทร�ที ่19 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สายฝน
เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ได�มอบให� นางสาลนิ ีบญุนาค บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
ได�เข�าร�วมประชมุคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
งานของมหาวทิยาลยั และคณะ (รบัฟ�งการชีแ้จงกรอบการ
ประเมนิฯ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565) ผ�านระบบการประชมุออนไลน�
(โปรแกรม Zoom)

ประชมุคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั และคณะ
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ร�วมหารอืแนวทางการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัสู�
Digital University 

วนัพุธที ่14 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย�
ดร.ดวงพร ภู�ผะกา รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีพร�อมด�วย 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจารย� ดร. กฤษณะ ช�องศร ี
รองผู�อาํนวยการ สถาบนัวจิยัและพฒันา และอาจารย�จารตุ ฐติวิร
เข�าร�วมการประชมุกบั อาจารย�รตันวด ีเศรษฐจติร โครงการพฒันา
แพลตฟอร�มเพือ่การเข�าสู�มหาวทิยาลยัดจิทิลั เพือ่หารอืแนวทางการ
ขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัสู� Digital University ณ ห�องรบัรอง ชัน้ 5
อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ 

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�ค�ะ

ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอเชญิชวน
อาจารย� นกัศกึษา และบคุลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
เข�าใช�บรกิาร Digital Learning Space ณ ห�อง Center อาคาร 1
ชัน้ 1 ศนูย�ในเมอืง

Digital Learning Space 

ประชมุคณะกรรมการวางแผนและตดิตามเร�งรดั
การใช�จ�ายเงนิงบประมาณประจาํป� ครัง้ที ่5/2565

วนัพฤหสับดทีี ่15 กนัยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สายฝน
เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
และนางสาลนิ ีบญุนาค บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป ได�เข�า
ร�วมประชมุคณะกรรมการวางแผนและตดิตามเร�งรดัการใช�จ�ายเงนิ
งบประมาณประจาํป� มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที่
5/2565 โดยม ีผศ.วชัรากร พาหะนชิย� รองอธกิารบด ีเป�นประธาน
การประชมุดงักล�าว ณ ห�องเจ�าเสวย ชัน้ 4 อาคารราชนครนิทร�

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�ค�ะ
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ประชมุคณะกรรมการสถติริะดบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา
ครัง้ที ่3/2565

วนัองัคารที ่13 กนัยายน เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู�ผะกา
รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมอบหมายให� ผศ. ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เข�าร�วม
ประชมุคณะกรรมการสถติริะดบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา ครัง้ที ่3/2565
ณ ห�องประชมุมรพุงษ�ศริพิฒัน� ชัน้ 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชงิเทรา
โดยมวีาระการประชมุทีส่าํคญั ประกอบไปด�วย
1. คาํสัง่แต�งตัง้คณะกรรมการสถติริะดบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา
2. การประเมนิส�วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพใน
การปฏบิตัริาชการของจงัหวดั "การพฒันาระบบข�อมลูให�เป�น
ดจิทิลั (Digital Data) เพือ่นาํไปสู�การเป�ดเผยข�อมลูภาครฐั 
(Open data)"
3. แผนพฒันาสถติริะดบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา (พ.ศ.2566-2570)

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�ค�ะ

ประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร� ครัง้ที ่15/2565

วนัพุธที ่14 กนัยายน เวลา 09.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
2. ดร.กฤษฎา พลอยศร ีรองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
3. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท� รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. นางสาลนิ ีบญุนาค บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
ได�เข�าร�วมประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� ครัง้ที ่15/2565 โดยม ีรศ.ดร.ดวงพร ภู�ผะกา
รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีเป�นประธานในการประชมุดงักล�าว
ณ ห�องเจ�าเสวย อาคารราชนครนิทร�

ขอขอบคณุรปูภาพจากงานประชาสมัพนัธ�ค�ะ
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ประชมุคณะกรรมการกาํหนดขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)

วนัศกุร�ที ่ 9 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น. สาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัประชมุคณะกรรมการกาํหนดขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference : TOR) และกาํหนดราคากลางของ
1. งานก�อสร�างโรงเรอืน เคลือ่นย�าย และตดิตัง้เครือ่งกาํเนดิไฟฟ�า
2. งานจดัซือ้ครภุณัฑ�พร�อมตดิตัง้ และปรบัปรงุห�องศนูย�ข�อมลู
(RRU Data Center) มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
โดยมผีู�เข�าร�วมประชมุ ดงันี้
1. ดร.นฤชล เรอืนงาม
รองอธกิารบดฝี�ายบรหิารและทรพัยากร
2. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. อาจารย�เมธ ีพรมศลิา
คณบดคีณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
4. ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
5. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท�
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
6. อาจารย�สพุฒัน� สขุเกษม
รองผู�อาํนวยการสาํนกัส�งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
7. นายบญุญา วาสี
หัวหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
8. ว�าทีร่�อยตรนีพดล เวศวงศ�ษาทพิย�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
9. นายภญิโญ สารนาถ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
10. นางสาลนิ ีบญุนาค
บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)
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สนบัสนนุเครือ่งคอมพวิเตอร�และอปุกรณ� สาํหรบัการ
ทดสอบภาษาองักฤษ เพือ่การสือ่สารในการทาํงาน

(TEC-W)

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ สนบัสนนุเครือ่ง
คอมพวิเตอร�และอปุกรณ� สาํหรบัการทดลองใช�เครือ่งมอืวดั Autual
Test สาํหรบัการทดสอบภาษาองักฤษ เพือ่การสือ่สารในการทาํงาน
(Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ใน
วนัพุธที ่7 กนัยายน 2565 โดยมอีาจารย�จริชัญา โคศลิา ประธาน
สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะครศุาสตร� มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� เป�นผู�คมุสอบ ณ ห�องคอมพวิเตอร� ตกึ 8 ชัน้ 2 
อาคารคอมพวิเตอร�และภาษา มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
บางคล�า โดยม ี
1. นายจกัรภพ ยิม้งาม
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ศนูย�บางคล�า
2. นายปฐมพงศ� จนัพทิกัษ�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ศนูย�บางคล�า
3. นายภญิโญ สารนาถ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ศนูย�บางคล�า
เป�นผู�จดัเตรยีมเครือ่งคอมพวิเตอร�และโปรแกรมในการสอบดงักล�าว

วนัศกุร�ที ่ 9 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. สาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัการประชมุคณะกรรมการ ชดุข�อมลู City
Data Platform (CDP) จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมผีู�เข�าร�วมประชมุ
ดงันี้
1. อธกิารบดี
2. รองธกิารบดฝี�ายวชิาการ และพฒันามาตรฐานวชิาชพี
3. ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. คณบดทีกุท�าน
5. ผู�อาํนวยการสาํนกั ศนูย� สถาบนั
6. รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
7. บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)

ประชมุคณะกรรมการ ชดุข�อมลู
City Data Platform (CDP) จงัหวดัฉะเชงิเทรา
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ทดสอบทกัษะดจิทิลัพืน้ฐานทีจ่าํเป�นและทกัษะขัน้สงู
เฉพาะเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรดจิทิลั

ทางการศกึษา รุ�นที ่3

วนัอาทติย�ที ่4 กนัยายน 2565 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�ได�จดัการอบรม
หลกัสตูรทกัษะดจิทิลัพืน้ฐานทีจ่าํเป�นและทกัษะขัน้สงูเฉพาะเพือ่
พฒันาศกัยภาพบคุลากรดจิทิลัทางการศกึษา ในบรบิทประเทศไทย
สาํหรบันกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ประจาํป�การ
ศกึษา 2565 รุ�นที ่3 ณ ห�องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร� (ห�อง 900)
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� โดยมผีู�คมุสอบดงันี้
1. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. นางสาวพไิลพร วงษา
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
3. นายประสาร โปร�งธรุะ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประชมุคณะกรรมการ ชดุข�อมลู
City Data Platform (CDP) จงัหวดัฉะเชงิเทรา

วนัองัคารที ่6 กนัยายน 2565 เวลา 15.30 น. สาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัการประชมุคณะกรรมการ ชดุข�อมลู City
Data Platform (CDP) จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมผีู�เข�าร�วมประชมุ
ดงันี้
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. นายประสาร โปร�งธรุะ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
4. นายสนัตชิยั วงษ�สวุรรณ
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)
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ประชมุคณะกรรมการ TOR งานจ�างบาํรงุรกัษา
ครภุณัฑ� RRU Data Center

วนัพฤหสับดทีี ่1 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น. สาํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได�จดัประชมุคณะกรรมการกาํหนดขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference : TOR) และกาํหนดราคากลางของงาน
จ�างบาํรงุรกัษาครภุณัฑ� ห�องศนูย�ข�อมลูมหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร� ( RRU Data Center) โดยมผีู�เข�าร�วมประชมุ ดงันี้
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด 
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศร ี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. นายบญุญา วาสี
หวัหน�าหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
4. ว�าทีร่�อยตรนีพดล เวศวงศ�ษาทพิย�
บคุลากรหน�วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
5. นางสาลนิ ีบญุนาค
บคุลากรหน�วยงานบรหิารงานทัว่ไป
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)

อบรมหลกัสตูรทกัษะดจิทิลัพืน้ฐานทีจ่าํเป�นและ
ทกัษะขัน้สงูเฉพาะเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากร

ดจิทิลัทางการศกึษา รุ�นที ่3
วนัเสาร�ที ่3 กนัยายน 2565 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ได�จดัการอบรม
หลกัสตูรทกัษะดจิทิลัพืน้ฐานทีจ่าํเป�นและทกัษะขัน้สงูเฉพาะเพือ่พฒันา
ศกัยภาพบคุลากรดจิทิลัทางการศกึษา ในบรบิทประเทศไทย สาํหรบั
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร� ประจาํป�การศกึษา 2565
รุ�นที ่3 โดยมวีทิยากร ดงันี้
1. อาจารย� ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
อาจารย�ประจาํสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะครศุาสตร�
2. อาจารย�สทิธศิกัดิ ์อรรจนานนท�
รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
อาจารย�ประจาํสาขาวชิาคอมพวิเตอร�ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ
3. ผศ.ดร.ณฐัท ีป��นทอง
รองคณบดวีางแผนและพฒันาและประกนัคณุภาพและอาจารย�ประจาํ
สาขาวชิาคอมพวิเตอร�ศกึษา
ผ�านระบบการประชมุออนไลน� (โปรแกรม Zoom)
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หนังสือใหม
ประจําเดือนกันยายน 2565

ช่ือหนังสือ : กลยุทธเทรดใหชนะ กําไรทาเดียว
ผูแตง : Quartz Tanapol
เลขเรียกหนังสือ : 332.63 ค189ก 2565

ช่ือหนังสือ : The Bitcoin standard :
ระบบการเงินทางเลือกใหมไรศูนยกลาง
ผูแตง : อัมมัส, เชเฟดีน
เลขเรียกหนังสือ : 332.10285 อ561ด 2565

งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร



ช่ือหนังสือ : ประวัติวรรณคดีอังกฤษต้ังแตสมัย
แองโกล-แซกซอนถึงคริสตศตวรรษท่ีสิบเกา
A history of english literature : the Anglo-
Saxon period to the nineteenth century
ผูแตง : เกษมพัฒน พูลสวัสด์ิ
เลขเรียกหนังสือ : 820.9 ก811ป 2565

หนังสือใหม
ประจําเดือนกันยายน 2565

ช่ือหนังสือ : โรงเรียนบันดาลใจ
Creative Schools : The Grassroots Revolution
That's Transforming Education
ผูแตง : วิชยา ปดชามุก, แปล
เลขเรียกหนังสือ : 371.2 ร934ร 2564

งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร



งานวิทยบริการ    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

หนังสือใหม
ประจําเดือนกันยายน 2565

ช่ือหนังสือ : จิตวิทยาการกีฬา : จากทฤษฎีสู
การนําไปใช
Sport psychology : from theory to practice
ผูแตง : ฉัตรกมล สิงหนอย
เลขเรียกหนังสือ : 796.019 ฉ231จ 2564

ช่ือหนังสือ : Fundamental of deep learning
in practice 
ผูแตง : ณัฐโชติ พรหมฤทธ์ิ 
เลขเรียกหนังสือ : 006.336 ณ328ฟ 2564



ช่ือหนังสือ : การศึกษาอัจฉริยะ : ทฤษฎีและการวิจัยสู
การปฏิบัติ
Smart education : Theory and research to
practices
ผูแตง : สุรศักด์ิ ปาเฮ
เลขเรียกหนังสือ : 371.33 ส854ก 2564

หนังสือใหม
ประจําเดือนกันยายน 2565

สามารถคนหาหนังสือ
ส่ือส่ิงพิมพ ไดท่ีน่ี

เจ�าของ  :  สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร�
ทีป่รกึษา  :  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
บรรณาธกิาร  :   อาจารย� ดร. กฤษฎา พลอยศร ีและอาจารย�สทิธศิกัด์ ิอรรจนานนท� รองผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ
กองบรรณาธกิาร  :  บคุลากรสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ผู�พมิพ�   :  นางสาวชนติสริ ีโพธิเ์งนิ


