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        วันท่ี 1 เมษายน 2565 อาจารย�อนุพงษ� สุขประเสร�ฐ รองผู�อำนวยสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยี 
สารสนเทศและคณะร�วมพ�ธีวางพานพ��ม เน่ืองในวันคล�ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ในโครงการวันอนุรักษ�มรดกไทย และร�วมแสดง 
ความยินดี กับ คุณณัฐยา สุโนพันธ� เจ�าหน�าท่ีบร�หารงานท่ัวไป เข�ารับโล�รางวัล “ผู�แต�งกายผ�าไทยดีเด�น” 
ในโครงการส�งเสร�มเอกลักษณ�ความเป�นไทย “เชิดชูเกียรติผู�แต�งกายผ�าไทยดีเด�น” ณ ห�องประชุมประกายทอง 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

          วันที่ 19 เมษายน 2565 ผู�ช�วยศาสตราจารย� 
ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร  รองอธิการบดีฝ�ายวางแผน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย� ดร.ประยูร ไชยบุตร 
ผู�อำนวยการสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�องในการจัดส�งข�อมูลอุดมศึกษา 
เข�าร�วมการประชุมเพ�่อเตร�ยมความพร�อมในการเชื่อม
โยงข�อมูลแบบ System-to-System ตามโครงการ 
พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข�อมูลขนาดใหญ�(Big Data) 
และระบบคลังข�อมูลเพ�อ่รองรับนโยบายด�านการอุดมศึกษา 
ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม (Unicon - University 
Connected) ในรูปแบบออนไลน�

วันอนุรักษ�มรดกไทยปที่ 

การประชุมเพ�่อเตร�ยมความพร�อมในการเชื่อมโยงข�อมูลแบบ System-to-System
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ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

ทุนนวัตกรรมดิจ�ทัล ด�านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร� (Cybersecurity) และด�านว�ทยาการข�อมูล
(Data Science)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน�าอยู� น�าทำงาน (5 ส.)

        วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย�อนุพงษ�  
สุขประเสร�ฐ รองผู�อำนวยการฝ�ายงานบร�หารและธุรการ, นายธนวัฒน� 
เฉลิมพงษ� และคุณวรรณภัสร� ปราบพาลา นักว�ชาการคอมพ�วเตอร� 
ชำนาญการเข�าร�วมการประชุมช้ีแจงและประชาสัมพันธ�การรับสมัคร 
ทุนรัฐบาลเพ�อ่สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ : ทุนนวัตกรรมดิจ�ทัล 
ด�านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร� (Cybersecurity) และด�าน 
ว�ทยาการข�อมูล (Data Science) ผ�านระบบ Microsoft Teams

      วันที่ 20-22 เมษายน 2565 สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� จัดโครงการพัฒนา 
และปรับปรุงสถานท่ีทำงานน�าอย ู�น�าทำงาน (5 ส.) โดยมีกิจกรรม 
ทำความสะอาดบร�เวณ ภายในและภายนอกอาคาร ทำความสะอาด 
เคร�อ่งปรับอากาศ ทำน้ำยาล�างจาน และปลูกต�นไม� เพ�อ่ให�ร�วมกัน 
ปรับปรุงสถานท่ีทำงานให�มีความเป�นระเบียบเร�ยบร�อย และสวยงาม
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ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� ประจำป� 2565

การประชุมคณะกรรมการบร�หาร สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565

      วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. สำนักว�ทย 
บร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต� ประจำป� 2565 โดยร�วมทำบุญเล้ียงพระ 
สรงน้ําพระพ�ทธรูป และกราบไหว�ขอพรพ�อข�นผาเมือง 
และสิ�งศักด์ิสิทธ์ิ เพ�อ่ความเป�นสิร�มงคลแก�บุคลากรของ 
สำนักฯ  ภายใต�มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ�่อ 
ป�องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 

     วันท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย�ประยูร  ไชยบุตร 
ผู�อำนวยการสำนักฯ เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการบร�หาร 
สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565  ณ 
ห�องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนคร�นทร� สำนักว�ทยบร�การ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� และใน 
รูปแบบออนไลน� เพ�่อหาร�่อการบร�หารงานของสำนักฯ ร�วมกัน
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ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� การจัดการความรู� เร�่อง “การจัดทำ
สมรรถนะของพนักงานมหาว�ทยาลัย  สายปฏิบัติการ ของสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

การประชุมคณะกรรมการบร�หารสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักว�ทยบร�การและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ติดตามแลกเปลี ่ยนเร�ยนรู � การจัดการความรู � เร� ่อง 
“การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาว�ทยาลัย สาย 
ปฏิบัติการ ของสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
เพ�อ่ให�บุคลากรของสำนักได�แลกเปล่ียนเร�ยนรู�และพัฒนา
ตนเองให�มีความก�าวหน�าในอาชีพที่ตนเองปฏิบัติ ณ 
ห�องประชุม ช้ัน 1 อาคารบรรณราชนคร�นทร� สำนักว�ทย 
บร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย� ดร. 
ประยูร ไชยบุตร ผู�อำนวยการสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการบร�หาร 
สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 5/2565 ณ 
ห�องประชุม ช้ัน 1 อาคารบรรณราชนคร�นทร� สำนักว�ทยบร�การ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� 
โดยมีคณะกรรมการเข�าร�วมหาร�อการบร�หารงานของสำนัก 
อย�างพร�อมเพร�ยง
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การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส�งเสร�มสมรรถนะและทักษะด�านดิจ�ทัล ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบร�หารและพัฒนาบุคลากร ประจำป�การศึกษา 2565
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

      วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  
อาจารย� ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ�ายว�ชาการ 
และว�เทศสัมพันธ�เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินงานส�งเสร�มสมรรถนะและทักษะด�านดิจ�ทัล ครั้งที่ 
1/2565 ณ ห�องประชุม ชั้น อาคารบรรณราชนคร�นทร� 
สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ� และในรูปแบบออนไลน� เพ�อ่รายงานผล 
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาสรรมถนะ
และทักษะด�านดิจ�ทัลนักศึกษา 3 ป� และทบทวนระบบกลไก 
และแผนการส�งเสร�มสมรรถนะและทักษะด�านดิจ�ทัล เพ�่อ 
ดำเนินโครงการในป�การศึกษา 2565  โดยมีณะกรรมการ 
เข�าร�วมประชุมกันอย�างพร�อมเพร�ยง

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย� 
อนุพงษ� สุขประเสร�ฐ รองผู�อำนวยการ ฝ�ายงานบร�หาร 
และธุรการ เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวน 
แผนการบร�หารและพัฒนาบุคลากร ประจำป�การศึกษา 2565 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยร�วมกันว�เคราะห�จ�ดแข็ง จ�ดอ�อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT  Analysis) ของสำนักฯ และ ทบทวนข�อมูลพ�น้ฐาน 
ตัวชี้วัด และค�าเป�าหมาย ของแผนการบร�หารและพัฒนา 
บุคลากร สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำป�การศึกษา 2565



จดหมายขาว
ARIT NEWSLETTER

06

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

ร�วมพ�ธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบร�หารและพัฒนาบุคลากร 
สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป� พ.ศ. 2566– 2570”

      วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย� 
อนุพงษ� สุขประเสร�ฐ รองผู�อำนวยการฝ�ายงานบร�หาร 
และธุรการ พร�อมคณะร�วมในพ�ธีถวายพระพรและ 
แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธาพ�มลลักษณ 
พระบรมราชินี ณ หอประชุมประกายทอง  มหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ�

      วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 อาจารย� ดร.ประยูร ไชยบุตร 
ผู�อำนวยการสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสาร เป�นประธาน 
เป�ดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบร�หารและพัฒนาบุคลากร สำนักว�ทยบร�การ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป� พ.ศ. 2566 – 2570” 
ระหว�างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ เฟ��องฟ�าแสงมณี 
ร�สอร�ท ตำบลแก�งกระจาน อำเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุร� 
เพ�อ่ใช�เป�นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก  
และเป�นไปตามนโยบายหลักของมหาว�ทยาลัย  โดยให�มี 
ความสอดคล�องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาว�ทยาลัย 
และสถานการณ�ในป�จจ�บัน
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อบรมการใช�ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส� สำหรับผู�ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เร�่อง “การใช�งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส� 
ในรูปแบบออนไลน� ด�วยโปรแกรม Microsoft Team”

      วันที ่ 14 มิถุนายน 2565 งานว�จัยและพัฒนา 
ซอฟต�แวร�ฯ สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการอบรมการใช�ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส� 
สำหรับผู�ดูแลระบบให�กับคณะ สำนัก สถาบัน ภายใน 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� ณ ห�อง IT105 อาคาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และผ�านทางออนไลน� เพ�่อให�ผู�รับผ�ดชอบ 
ด�านการลาของบุคลากรมีความรู�ในการจัดการผู�ใช�งาน 
และการใช�งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส�ได�อย�างถูกต�อง

        วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ปร�ชา ศร�เร�องฤทธิ์ รักษา 
ราชการแทนอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� เป�นประธานเป�ดโครงการอบรม “การใช�งาน 
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส� ในรูปแบบออนไลน� ด�วยโปรแกรม Microsoft Team” โดย อาจารย� ดร. 
ประยูร  ไชยบุตร กล�าวรายงานว�า ตามที่ สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�ดำเนินการ 
ปรับปรุง พัฒนา ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส� ในส�วนของการมอบหมายงาน เพ�อ่รองรับการปรับเปล่ียน 
กระบวนการบร�หารจัดการทุกอย�างของรัฐให�อยู�ในรูปแบบดิจ�ทัล (digital by default) อย�างเป�นระบบ 
การบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ 
         ดังนั้น เพ�่อให�แต�ละหน�วยงานเกิดความเข�าใจ สามารถใช�งานระบบได�อย�างถูกต�อง และเป�นไป 
ในทิศทางเดียวกัน จ�งได�ดำเนินการอบรมให�กับอาจารย� และเจ�าหน�าที่ของมหาว�ทยาลัย โดยแบ�งเป�น 
ช�วงท่ี 1 เวลา 09.00 น. -12.00 น. เป�นการอบรมให�กับเจ�าหน�าท่ี และช�วงท่ี� 2 เวลา 13.00 น. -15.00 น. 
เป�นการอบรมให�กับอาจารย�
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การประชุมคณะกรรมการบร�หาร สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565

การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส� สำหรับผู�บร�หาร” ในรูปแบบออนไลน� (Google meet)

       วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย� 
ดร.ประยูร  ไชยบุตร เป�นประธานการประชุมคณะกรรม 
การบร�หาร สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 6/2565 ณ ห�องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราช 
นคร�นทร� สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� เพ�่อร�วมกันหาร�อการ 
บร�หารงาน

     วันที ่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กมลว�ช ลอยมา รอง 
อธิการบดีฝ�ายบร�หารและกิจการสภามหาว�ทยาลัย 
เป�นประธานเป�ดพ�ธีการอบรมระบบการลาอิเล็ก
ทรอนิกส� สำหรับผู�บร�หาร ในรูปแบบออนไลน� 
(Google meet) ซึ่งจัดโดยงานว�จัยและพัฒนา 
ซอฟต�แวร�ฯ สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เร��มตั้งแต�เวลา 13.00 – 16.30 น. 
เพ�่อให�ผู�บร�หารภายในมหาว�ทยาลัย สามารถลา 
ออนไลน� และอนุมัติการลาให�กับบุคลากรใน 
สังกัดได�อย�างรวดเร็ว


