โครงการสัมมนาเครือข่าย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7
เรื่อง “การบริหารและการบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0”
วันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
---------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
เครือข่ายสํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ มี การจัดประชุม
เครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และหาแนวทางในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ใหม่ ๆ และเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรของสํ านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนํา
วิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ในการประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6
ในปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงรับเป็นเจ้าภาพ
การจัดสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย
ครั้งที่ 7 เรื่อง “การบริหารและการบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0”
ระหว่างวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มี
ความเข้มแข็ง
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3. เพื่อทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในการสรรค์สร้าง
บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะเวลาการจัดสัมมนา
ระหว่างวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สถานที่จัดสัมมนา
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้บริหารและบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ /ศูนย์/สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ 100 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสร้างเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้
มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อ
พัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาต่อไป
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้ ความคิดเห็น ที่ได้รับจากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและสรรค์สร้างบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่อไป
รายละเอียดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน
1. ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
2. สามารถลงทะเบี ย นออนไลน์ ผ่านทางเว็บ ไซต์ http://library.tru.ac.th/aritc2018/ และ
ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
3. ชําระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา โรบินสัน ลพบุรี
ชื่อบัญชี นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์ เลขที่บัญชี 981-2-47659-8
4. พร้อมส่งหลักฐานการชําระเงินค่าลงทะเบียนและรายละเอียดข้อมูลสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน
ได้แก่ ชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน ได้ที่
E-mail: pitchayanan999@hotmail.com
หรือ Line เบอร์โทร: 089-6922121
หรือ โทรสาร: 036-422194
ดังตัวอย่างข้อมูลการออกใบเสร็จ
*** นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 15000 เลขที่ผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย 0994000217013

-35. ข้อมูลขนาดเสื้อสําหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนและชําระเงินค่า/ลงทะเบียน
(SS) รอบอก 38 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว
(S)
รอบอก 40 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว
(M) รอบอก 42 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว
(L)
รอบอก 44 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว
(XL) รอบอก 46 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว
(2XL) รอบอก 48 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
ผู้ประสานงานโครงการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
เบอร์โทร 089-6922121
E-mail: pitchayanan999@hotmail.com
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
เบอร์โทร 086-1912949
E-mail: noyna-101@hotmail.com
นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
เบอร์โทร 081-7951079
E-mail: jamkogoffy@gmail.com
การเดินทาง
สําหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน
1. มีบริการรถรับ-ส่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะรอรับที่สนามบินดอนเมือง ในวันพุธที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตูทางออกที่ 9
2. สําหรับผูท้ ี่เดินทางโดยรถไฟ จะมีรถรอรับ ณ สถานีรถไฟลพบุรี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 07.00 น., 09.00 น., 12.00 น. และ 15.00 น.
3. วั น อาทิ ต ย์ ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 จะมี บ ริ ก ารรถไปส่ ง ที่ ส นามบิ น ดอนเมื อ ง โดยออกจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 07.00 น.
4. สําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับโดยรถไฟ ถ้าต้องการรถไปส่งที่สถานีรถไฟลพบุรี ขอให้แจ้งกับ
เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
โรงแรม/ที่พัก
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดําเนินการจองโรงแรม/ที่พัก ได้ด้วยตนเอง ตามหมายเลขโทรศัพท์ คือ
โรงแรมเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 036-413455, 036-411982
โรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค&รีสอร์ท
หมายเลขโทรศัพท์ 036-411689, 036-422554, 036-422844, 083-8948324
โรงแรมโตเกียว
หมายเลขโทรศัพท์ 036-786627, 094-2425253

-4โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์
หมายเลขโทรศัพท์ 036-613412, 036-615522, 092-7589853
โรงแรมปันนารา
หมายเลขโทรศัพท์ 061-1365550
ในวันสัมมนา มีรถรับ เวลา 07.30 น. โดยออกจากบริเวณหน้าโรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค&รีสอร์ท ไปยัง
โรงแรมปันนารา โรงแรมโตเกียว และโรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ ตามลําดับ

.

ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หรือชุดไทยประจําถิ่นของแต่ละภาคหรือท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นช่วงที่จังหวัดลพบุรีจดั งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งทางจังหวัดลพบุรีเชิญชวนและรณรงค์ให้ชาวจังหวัดลพบุรี ชาวไทย และนักท่องเที่ยว
ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย
ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

