
จดหมายข่าว ฉบับที� ๕ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

          วันที� 18 พฤษภาคม 2565 นายอนุชา พวงผกา
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมพิธีมอบต้นไม้เนื�องในวันต้นไม้ประจํา
ป� พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ�ายบริหาร เป�นประธานในพิธี และ
ดร.มะลิวัลย์ รอดกําเหนิด ผู้อํานวยการกองกลาง
เป�นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจาก
คณะ สํานัก สถานบัน และกอง เข้ารับมอบต้นไม้ เพื�อ
นําไปปลูกในหน่วยงานของตน เพื�อช่วยป�องกัน และ
ลดผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศ ลดมลภาวะเป�นพิษจากฝุ�น และหมอกควัน

          วันที� 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “SDG สัญจร” จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื�อ
สร้างความตระหนัก และถ่ายทอดตัวชี�วัดของเป�าหมาย
การพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGs) แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และผลักดันให้มีโครงการ/กิจกรรมที�ส่ง
เสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื�อบรรลุเป�น
มหาวิทยาลัยแห่งความยั�งยืน และเพื�อก้าวเข้าสู่อันดับ
TOP 100 ของ Times Higher Education (THE) Impact
Rankings การจัดอันดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยทั�ว
โลกในการดําเนินการตามเป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN) 



          วันที� 23 - 25 พฤษภาคม 2565 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้จัด
โครงการอบรมและทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานสากล (ICDL สําหรับอาจารย์) ณ ตึกศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

          วันที� 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร
และบุคลากร ร่วมประชุมภายในหน่วยงานสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือน
พฤษภาคม ครั�งที� 5/2565 ณ ห้องดอกสัก 



          วันที� 17 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดกิจกรรมต้อนรับ Dr. Kevin F.F. Quigley
ผู้เชี�ยวชาญสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กล่าวเป�ดให้การ
ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
ดาวเรือง ชั�น 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(อาคาร 14) 

          วันที� 19 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัด
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Leadership in
Time of Crises (ภาวะผู้นําในสภาวะวิกฤติ) ให้กับผู้
บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นําโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ�งมี Dr. Kevin
F.F. Quigley ผู้เชี�ยวชาญสหรัฐอเมริกา เป�นวิทยากร
บรรยาย 



          วันที� 20 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัด
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ "Education Managemnt
towards the New World Context" โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการ
แทนอธิการบดี เป�นประธานกล่าวเป�ด  Dr.Kevin F.F.
Quigley ผู้เชี�ยวชาญสหรัฐอเมริกา เป�นวิทยากร ณ ห้อง
ประชุมดาวเรือง ชั�น 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(อาคาร 14) ภายในกิจกรรม ได้มีการนําเสนอบริบทการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาของจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมอภิปรายเรื�อง
"การจัดการศึกษาในอนาคตที�เหมาะสมกับบริบท
จังหวัดกําแพงเพชร" 

          วันที� 25-26 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์
และกิจการอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จัด
กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื�อสร้าง
ความเป�นสากลในพื�นที�เขตชายแดน (Building a global
perspective in the border area) ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 



          วันที� 30-31 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์
และกิจการอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัด
กิจกรรม Young Leaders Camp โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กล่าว
ต้อนรับ Dr.Kevin F.F. Quigley ผู้เชี�ยวชาญ
สหรัฐอเมริกา ผู้บริหาร และนักศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ�งมี
วัตถุประสงค์ ดังนี� 1) ได้แนวทางในการจัดกิจกรรม
ความเป�นสากลเพื�อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาราชภัฏกําแพงเพชรตลอดจน
การพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ความ
ยั�งยืนตามแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ 
2) นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแนวคิดการพํฒนา
ตนเองเพื�อให้มีศักยภาพที�สอดรับกับความเปลี�ยนแปลง
โลก 3) เกิดเครือข่ายด้านงานต่างประเทศมหาวิทยา
ราชภัฏภาคเหนือที�เข้มแข็งและมีรูปแบบการทํางาน
ใหม่ๆ ที�สร้างสรรค์และตอบโจทย์สถานการณ์ป�จจุบัน
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั�น 3 อาคารกิจกรรม
นักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร



สถิติบริการ
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประจําเดือน พฤษภาคม 2565
 

ผู้เข้าใช้บริการ                               1,038    คน
เช็คอินตามมาตรการ                       206    คน
บริการ e-Services                    52,897    ครั�ง
บริการ ยืม-คืน                                 224   รายการ 
บริการสิ�งพิมพ์ต่อเนื�อง                      30    รายการ 
บริการออนไลน์                          69,552    คน

แนะนําหนังสือใหม่

ที�ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วิสิฐ               ธัญญะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ   วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป�ณรงค์  ฉวีพัฒน์
อาจารย์นงลักษณ์                      จันทร์พิชัย
 
กองบรรณาธิการ 
นายอนุชา  พวงผกา
บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เจ้าของ
งานประชาสัมพันธ ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://arit.kpru.ac.th/     


