
 
 
ที่ อว ๐๖๑๒.๑๐/ ว๒๕๔  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 ๒๐๒  ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก 
 อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๓๐๐ 
 

   ๒๕  ธันวำคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเขตภำคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ 

 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

ตำมที่ ส ำนักหอสมุด และส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติ
ให้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเขตภำคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือของเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ให้เกิดควำมเข้มแข็ง และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกร นั้น  

            

ทั้งนี้ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้ก ำหนดจัดกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำย
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอ้ืองค า ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่ำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง รวมจ ำนวน ๕ คน 
เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ดังกล่ำว โดยมีค่ำลงทะเบียน หน่วยงำนละ ๕,๐๐๐ บำท (หน่วยงำนที่ส่งผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
เกิน ๕ คน มีค่ำลงทะเบียนเพ่ิมคนละ ๑,๐๐๐ บำท) และขอควำมอนุเครำะห์ส่งแบบตอบรับมำยังฝ่ำยประสำนงำน
โครงกำร ภำยในวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓ ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐-๕๓๘๘-๕๙๐๐  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  และขอขอบพระคุณมำ  ณ  โอกำสนี้ 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์  ชื่นชม) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่  

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๘-๕๙๐๘  โทรสำร  ๐-๕๓๘๘-๕๙๐๐ 



ก าหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 10 

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร 
    โดย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
09.30 – 10.30 น. กำรบรรยำย เรื่อง Learning Hub : ห้องสมุดส่งเสริมกำรเรียนรู้ในดิจิทัล 
    โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นิโลบล วิมลสิทธชิัย 
10.30 – 12.00 น. กำรบรรยำย เรื่อง กำรรู้ดิจิทัล : ทักษะของบัณฑิตในยุคดิจิทัล 
    โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุภำภรณ์ เกียรติสิน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 17.00 น.  กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร 
17.00 – 18.00 น. กำรประชุมผู้บริหำร และบุคลำกร 
18.00 – 21.00 น. งำนเลี้ยงรับรอง 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
09.00 – 16.00 น. ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่  
     
  
    

----------------------------------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ รับประทำนอำหำรว่ำง  เวลำ  10.30 น.  และเวลำ  14.30 น. 
                        (ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม) 
 

 
 
 
 



แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 10 

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563   
ณ ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 

1. หน่วยงำน..................................................................................................................... .................................. 

2. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรฯ 
 2.1 ชื่อ – สกุล  .............................................................................ต ำแหน่ง ................................................ 
  อีเมล  ..................................................................................... โทรศัพท ์................................................ 
 2.2 ชื่อ – สกุล  .............................................................................ต ำแหน่ง ................................................ 
  อีเมล  ..................................................................................... โทรศัพท ์................................................ 
 2.3 ชื่อ – สกุล  .............................................................................ต ำแหน่ง ................................................ 
  อีเมล  ..................................................................................... โทรศัพท ์................................................ 
 2.4 ชื่อ – สกุล  .............................................................................ต ำแหน่ง ................................................ 
  อีเมล  ..................................................................................... โทรศัพท ์................................................ 
 2.5 ชื่อ – สกุล  .............................................................................ต ำแหน่ง ................................................ 
  อีเมล  ..................................................................................... โทรศัพท ์................................................ 
 2.6 ชื่อ – สกุล  .............................................................................ต ำแหน่ง ................................................ 
  อีเมล  ..................................................................................... โทรศัพท ์................................................ 
 2.7 ชื่อ – สกุล  .............................................................................ต ำแหน่ง ................................................ 
  อีเมล  ..................................................................................... โทรศัพท ์................................................ 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับมายังฝ่ายประสานงานโครงการ 
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 
โทรสารหมายเลข 0-5388-5900 

 
 

 


