ที่ ศธ ๐๕๐๙(๓)/ว๑๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๒๕ มกรำคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเรื่อง “สถำบันอุดมศึกษำไทยจะอยู่อย่ำงไรในยุคดิจิทัล”
เรียน ((อธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่ง)Zอธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่ง)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. โครงกำรและกำหนดกำรสัมมนำวิชำกำรเครือข่ำย นบม.
๒. รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม นบม. ในสังกัดของท่ำน
ด้ ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ทบวงมหำวิ ท ยำลั ย
และเครือข่ำยนักบริหำรระดับสูงมหำวิทยำลัย (นบม.) จะดำเนินกำรจัดโครงกำรสัมมนำวิชำกำรเพื่อส่งเสริมและ
พั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยนั ก บริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย สำยวิ ช ำกำรระดั บ สู ง (นบม.) เรื่ อ ง “สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำไทย
จะอยู่อย่ำงไรในยุคดิจิทัล ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบกำรณ์ และระดมควำมคิด เพื่อ
ร่วมกันหำยุทธศำสตร์แนวทำงในกำรผลักดันและขับเคลื่อนอุดมศึกษำให้ก้ำวสู่ยุคดิจิทัลได้ในที่สุด รวมทั้งเพิ่ม
โอกำสในกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำทั้งในระดับบุคคลและระดับสถำบันต่อไป โดยกำหนด
จัดกำรสัมมนำ ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดภูเก็ต
(รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จึงขอเรียนเชิญท่ำน ผู้บริหำร และผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรระดับสูง (นบม.) ในสังกัดของท่ำน (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย ๒) เข้ำร่วมกำรสัมมนำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะรับผิดชอบค่ำอำหำรว่ำง
อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น ตลอดกำรสัมมนำ โดยในส่วนของค่ำที่พัก ค่ำพำหนะเดินทำง ขอให้ผู้เข้ำร่วม
กำรสัมมนำเบิกจ่ำยจำกมหำวิทยำลัย/สถำบันต้นสังกัด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรสัมมนำ และอนุญำตให้ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร
นบม. ในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
ได้ทำง www.mua.go.th หั ว ข้อ อบรม : ศึกษำต่อ เรื่อง กำรสั มมนำทำงวิช ำกำรเครือข่ำย นบม. และกรุณ ำ
ส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมกำรสัมมนำไปยังสำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
กลุ่มพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ฯ
โทร. ๐-๒๖๑๐-๕๓๒๗, ๐-๒๖๑๐-๕๒๔๐
โทรสำร ๐-๒๓๕๔-๕๕๔๐, ๐-๒๓๕๔-๕๕๔๑

ที่ ศธ ๐๕๐๙(๓)/ว๑๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๒๕ มกรำคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเรื่อง “สถำบันอุดมศึกษำไทยจะอยู่อย่ำงไรในยุคดิจิทัล”
เรียน (สมำชิก นบม.)(สมำชิก นบม.)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. โครงกำรและกำหนดกำรสัมมนำวิชำกำรเครือข่ำย นบม.
๒. แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรสัมมนำ
ด้ ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ทบวงมหำวิ ท ยำลั ย
และเครือข่ำยนักบริหำรระดับสูงมหำวิทยำลัย (นบม.) จะดำเนินกำรจัดโครงกำรสัมมนำวิชำกำรเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำเครือข่ำยนั กบริหำรมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรระดับสูง (นบม.) เรื่อง “สถำบันอุดมศึกษำไทยจะอยู่อย่ำงไร
ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ” โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อแลกเปลี่ ยนแนวคิ ด ประสบกำรณ์ และระดมควำมคิ ด เพื่ อร่ว มกั น หำ
ยุท ธศำสตร์ แนวทำงในกำรผลั กดัน และขับ เคลื่ อนอุด มศึกษำให้ ก้ำวสู่ ยุคดิจิทั ล ได้ ในที่สุ ด รวมทั้งเพิ่มโอกำส
ในกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำทั้งในระดับบุคคลและระดับสถำบัน ต่อไป โดยกำหนดจัด
กำรสัมมนำ ระหว่ำงวัน ที่ ๑๕ – ๑๗ มีน ำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จัง หวัดภูเก็ต
(รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑)
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ ำนเข้ ำร่ว มกำรสั ม มนำดั งกล่ ำ ว
ทั้ งนี้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำจะรับ ผิ ด ชอบค่ ำ อำหำรว่ ำง อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็ น
ตลอดกำรสั ม มนำ โดยในส่ ว นของค่ ำ ที่ พั ก ค่ ำ พำหนะเดิ น ทำง ขอให้ ผู้ เข้ ำ ร่ ว มกำรสั ม มนำเบิ ก จ่ ำ ยจำก
มหำวิทยำลัย/สถำบันต้นสังกัด
จึ งเรี ย นมำเพื่ อ โปรดเข้ ำ ร่ ว มกำรสั ม มนำทำงวิ ช ำกำรตำมวั น เวลำ และสถำนที่ ดั ง กล่ ำ ว
ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร ได้ทำง www.mua.go.th หัวข้อ อบรม : ศึกษำต่อ เรื่อง กำรสัมมนำทำงวิชำกำร
เครือข่ำย นบม. และกรุณำส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมกำรสัมมนำไปยังสำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
กลุ่มพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ฯ
โทร. ๐-๒๖๑๐-๕๒๔๐, -๒๖๑๐-๕๓๒๗
โทรสำร ๐-๒๓๕๔-๕๕๔๐, ๐-๒๓๕๔-๕๕๔๑

โครงการสัมมนาวิชาการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)
เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาไทยจะอยู่อย่างไรในยุคดิจิทลั ”
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
---------------------------------------------หลักการและเหตุผล
พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
เศรษฐกิ จ สั งคมอย่ างพลิ ก ผั น สู่ โ ลกในยุ ค ดิ จิ ทั ล การสื่ อ สารโทรคมนาคม การผลิ ต การบริ ก าร การเกษตร
การศึกษา ตลอดจนชีวิตการทางานและชีวิต ส่วนตัวล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสาคัญ อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง องค์กรธุรกิจที่ มีผลประกอบการสูง ยังคงเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเทศไทยได้เล็ งเห็ นความสาคัญ ของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ กาหนดนโยบายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมขึ้นเป็นนโยบายที่สาคัญของชาติ และจัดให้มี กระทรวงที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้ก้าวหน้าไปในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี สร้างและพัฒนา
บุ คลากรที่ เป็ น ผู้ น าและผู้ ใช้ ที่ รู้ เท่ าทั น รวมถึ งผู้ ท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมในยุ ค เทคโนโลยี รวมถึงเป็ น
ผู้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ในการเรี ย นการสอน การวิจั ย และการบริห ารจั ดการ จึงจาเป็ น ต้ องมีค วามรู้
ความเข้าใจ และมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการดาเนินพันธกิจในยุคดิจิทัล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะองค์กรหลักที่กากับ ดูแล สนับสนุน และส่งเสริม
การจั ด การศึ กษาระดั บ อุด มศึ ก ษาของประเทศเล็ งเห็ น ถึง ความท้ าทายของโลกยุ ค ดิ จิทั ล ว่าเป็ น โจทย์ ส าคั ญ
ที่ผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยควรตระหนักรับรู้ และมียุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยให้ สามารถเจริญก้าวหน้า
ไปได้อย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างดี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความร่วมมือกับเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย
สายวิชาการระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) จึงเห็นสมควรให้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาไทย
จะอยู่ อ ย่ างไรในยุ ค ดิ จิ ทั ล ” ระหว่างวัน ที่ 15 - 17 มี น าคม 2561 ณ โรงแรมดวงจิ ต ต์ รีส อร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด ภูเก็ต เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒ นานักบริหาร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และระดมความคิดเพื่อร่วมกัน
หายุทธศาสตร์แนวทางในการผลักดันและขับเคลื่อนอุดมศึกษาให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์
1..เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้แ ละความตระหนั ก เข้ าใจเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ และสั งคมในยุ ค ดิ จิทั ล
ความท้าทาย และนโยบายของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และนโยบายด้านการอุดมศึกษา
2..เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา
ไทยในยุคดิจิทัล และการอยู่รอดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอันพลิกผันดังกล่าว
3..เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างผู้ บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบุคคล รวมถึงระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ต่อไป
/ระยะเวลา...

-2ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561
สถานที่
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุดมศึ กษา และผู้ บ ริห ารที่ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นานักบริ ห าร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 28 ประมาณ 200 คน
งบประมาณดาเนินการ
1. เงินสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
2. งบประมาณของส่ ว นราชการ มหาวิท ยาลั ย /สถาบั น ต้ น สั งกัด ของผู้ เข้ าร่ว มการสั มมนา
(ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักส่งเสริมและพัฒ นาสมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ
มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 28 และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญถึงความท้าทายของโลกยุคดิจิทัล
และนโยบายของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แนวคิดแนวปฏิบัติ ในการบริหารมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและรองรั บ
เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
3.. ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ รับ ทราบความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
4.. เครือข่าย นบม. ที่เข้า ร่วมสั มมนาได้ นาความรู้ที่ได้จากหลั กสูตร ผนวกกับวิสั ยทั ศน์แ ละ
ประสบการณ์ การบริห ารมหาวิทยาลั ยมาแลกเปลี่ ยนและนามาใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาของไทย
ในภาพรวม

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

กำหนดกำรสัมมนำวิชำกำร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยนักบริหำรมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรระดับสูง (นบม.)
เรื่อง “สถำบันอุดมศึกษำไทยจะอยู่อย่ำงไรในยุคดิจิทลั ”
ระหว่ำงวันที่ 15 - 17 มีนำคม 2561
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดภูเก็ต
----------------------------วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนำคม 2561
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 - 09.30 น.
พิธีเปิดโดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กล่าวรายงานโดย นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
(ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ/พูดคุยเรื่องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
09.30 - 10.30
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศในโลกยุคดิจิทัล”
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
11.00 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง “กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี กับการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในยุคดิจิทัล”
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล”
โดย ดร.เผด็จ จินดา
(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จากัด)
14.30 - 15.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.
การบรรยายเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล”
โดย วิทยากรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนำคม 2561
09.00 - 10.30 น
การบรรยายเรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจสังคมยุคดิจิทัล”
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
10.30 - 12.00 น.
กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล (โดย นบม. รุ่นที่ 28)
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น
ชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา การแบ่งกลุ่มย่อยและกิจกรรมของชาว นบม.
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา และ นบม. รุ่น 28
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13.30 - 15.00 น.

15.00 - 15.30 น.
15.30 - 17.00 น.
18.00 - 22.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้
กลุ่ม 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและผู้สอนในยุคดิจิทัล
กลุ่ม 2 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในโลกยุคดิจิทัล
กลุ่ม 3 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในโลกยุคดิจิทัล
กลุ่ม 4 Digital Transformation of Thai University
กลุ่ม 5 การสร้างบุคลากรเพื่อยุคดิจิทัล
รับประทานอาหารว่าง
การประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
รับประทานอาหารเย็น และสังสรรค์สานสัมพันธ์ นบม.

วันเสำร์ที่ 17 มีนำคม 2561
09.00 - 10.30 น.
นาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยและอภิปราย
11.00 - 12.00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและกากับดูแลมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12.00 - 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น.
ออกเดินทางไปสนามบินจังหวัดภูเก็ต และเดินทางกลับสู่ภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ

หมำยเหตุ 1. ขอความร่วมมือสมาชิก นบม. ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ร่วมกันรับฟังและแลกเปลี่ยน
ในการประชุมของแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.
3. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)
เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาไทยจะอยู่อย่างไรในยุคดิจิทลั ”
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
-------------------------------------

เพื่อความสะดวกในการจัด การสั มมนา และประสานงานต่างๆ กรุณ าส่ งแบบตอบรับ เข้าร่วม
การสัมมนาไปยัง สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางอีเมล
ohectraining@gmail.com หรื อทางโทรสาร 0-2354-5540, 0-2354-5541.ภายในวัน ศุ กร์ ที่ 28 กุม ภาพั น ธ์
2561
1. ชื่อ – สกุล.................................................................................................... นบม. รุ่นที่...................................
ตาแหน่งทางการบริหาร....................................................................................................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................
มือถือ.....................................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร........................................
2. ที่พักระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
ผู้เข้าร่วมสัมมนารับผิดชอบค่าใช้จ่าย และสารองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม
โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต โทร. 076 366 333
ฝ่ายสารองห้องพัก 081-970-6064
ฝ่ายขาย 093-574-1716 (คุณสุกัญญา)
(ตามเอกสารการจองห้องพักที่แนบ)
3. การจัดรถบริการ รับ–ส่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ดังนี้
3.1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 จัดรถรับ ณ สนามบินภูเก็ต - โรงแรมดวงจิตต์
จานวน 2 รอบ คือ รถออกจากสนามบิน เวลา 17.00 น. และ เวลา 19.00 น.
3.2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 จัดรถรับ ณ สนามบินภูเก็ต - โรงแรมดวงจิตต์
จานวน 3 รอบ คือ รถออกจากสนามบิน เวลา 06.00 น. เวลา 08.00 น. และเวลา 09.30 น.
3.3 ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 จัดรถส่ง ณ โรงแรมดวงจิตต์ – สนามบินภูเก็ต
จานวน 2 รอบ คือ รถออกจาก โรงแรมดวงจิตต์ เวลา 13.30 น. และเวลา 14.00 น.
(ผู้เดินทางต้องมีบัตรโดยสารเที่ยวกลับ ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
หากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเดินทางนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว สามารถใช้บริการรถของโรงแรมดวงจิตต์
หรือรถรับจ้างอื่นๆ ได้ (ผู้เดินทางเป็นผู้ประสานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) ระยะทางระหว่างสนามบิน-โรงแรม
ดวงจิตต์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
4. กรุณาแจ้งการเดินทางให้ สกอ. ทราบ เพื่อความสะดวกในการจัดรถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน – รร.ดวงจิตต์
 เที่ยวไป วันที่.................มีนาคม 2561 สายการบิน ................................เทีย่ วบิน……….............
เวลา....................................น. ถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต เวลา…...............................น.
 เที่ยวกลับ วันที่.................มีนาคม 2561 สายการบิน ............................เทีย่ วบิน………..............
เวลา....................................น.
 อื่นๆ .....................................................................................
5. อาหาร (ตลอดการสัมมนา)

 อาหารอิสลาม

 ทุกประเภท

 อื่นๆ ........................
/6.การเลือกกลุ่มย่อย...
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6. การเลือกกลุ่มย่อยในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้ โดยขอให้เรียงลาดับ
ตามความสนใจ 5 ลาดับ (การประชุมกลุ่มย่อยวันที่ 16 มีนาคม 2561)
 กลุ่ม 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและผู้สอนในยุคดิจิทัล
(ประเด็น : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและผู้สอนในยุคดิจิทัล :
จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาบัตรแทนเงินสดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ในการ
ซือ้ -ขาย ภายในเมือง โดยอาศัยความร่วมมือในการพัฒนากับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) จึงเป็นที่มาของหัวข้อเพื่อให้มหาวิทยาลัย
มีพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและผู้สอนในยุคดิจิทัล)
 กลุ่ม 2 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในโลกยุคดิจิทัล
(ประเด็น : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในโลกยุคดิจิทัล :
การร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมจะสามารถนาไปใช้ใน
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่)
 กลุ่ม 3 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในโลกยุคดิจิทัล
(ประเด็น : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในโลกยุคดิจิทัล: ในกรณีมีผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วยในพื้นที่ จะสามารถนาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการช่วยเหลือได้บ้าง
โดยจะให้มหาวิทยาลัยช่วยคิดค้นเครื่องมือ/นวัตกรรม อะไรมาช่วยได้บ้าง)
 กลุ่ม 4 Digital Transformation of Thai University
(ประเด็น : Digital Transformation of Thai University : ในสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสามารถพัฒนาอะไรเพิ่มเติม
หรือการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยได้บ้าง)
 กลุ่ม 5 การสร้างบุคลากรเพื่อยุคดิจิทัล
(ประเด็น : การสร้างบุคลากรเพื่อยุคดิจิทัล : การสร้างบุคลากรเพื่อยุคดิจิทัลอาจารย์ผู้สอน
มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่มีความก้าวหน้าสูงทางเทคโนโลยี)
(ลงชื่อ) ............................................................................ผูแ้ จ้งข้อมูล
โทรศัพท์ติดต่อ....................................................................................
หมายเหตุ

หากท่านต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ขอความกรุณาแจ้งให้ทาง สกอ. ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน
นางภัทรพร โอฬารพุฒิกร
นางสาวศิริพร กิตติวรา
นางสาวจามจุรี หารไชย
E-mail:
โทรสาร

กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา
สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6105240, 064-6985259
โทร. 02-6105327, 084-7595454
โทร. 02-6105327, 086-2378710
ohectraining@gmail.com
02-3545540, 02-3545541

HOTEL RESERVATION

ชื่อผู้เข้าพัก……………………………………………………….………...นามสกุล………………………………………………………………….
หน่วยงาน/บริษัท………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่………………………………….. ………………………………………………………….…………………………………………………………..
โทร……………………………………………มือถือ…………………………………………….อีเมล์……………………………….…..……………
การสารองห้องพัก
วันเข้าพัก…………………………………………………………..……เที่ยวบิน…………………………………………………………………......
วันออกพัก………………………………………….……………….…..เที่ยวบิน………………………………….………………….………………
รูปแบบห้องพัก
o ห้องซูพิเรีย
ราคา 1,800 บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน
o ห้องดีลักซ์การ์เด้น
ราคา 2,100 บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน
o ห้องดีลักซ์กาซาลอง
ราคา 2,700 บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน
o ห้องแกรนด์ดีลักซ์
ราคา 2,900 บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน
o ห้องดีลักซ์บังกะโลชิโน
ราคา 3,100 บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน
o เตียงเสริม
ราคา 1,000 บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน
หมายเหตุ โรงแรมขอสงวนสิทธิ์การสารองห้องพักระดับซูพิเรียเมื่อเกินจานวนโควตาที่กาหนด โดยผู้เข้าพักจะต้องเลือกสารอง
ห้องพักในระดับห้องไทด์ต่อไป
จานวนห้อง…………………………………………………….………จานวนคืน…………………………………………………………………..
รวมยอดค่าใช้จ่าย………………………………………………..…………………………......…… (ราคา x จานวนห้อง x จานวนคืน)
*อัตราค่าห้องพักข้างต้นเป็นราคาเน็ทสุทธิเรียบร้อยแล้ว
การสารองรถรับ-ส่ง สนามบิน
รถเก๋ง ราคา 800 บาท ต่อ เที่ยว (ผู้โดยสาร 2 ท่าน พร้อมสัมภาระ)
รถตู้ ราคา 1,200 บาท ต่อ เที่ยว (ผู้โดยสาร 8 ท่าน พร้อมสัมภาระ)
การชาระเงิน โรงแรมเรียกเก็บชาระเงินค่าห้องพักเต็มจานวน หลังดาเนินการสารองห้องพัก 7 วัน หากมิได้ดาเนินการชาระ
เงินตามรยะเวลาที่กาหนดทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสารองทันที
1. การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี
บริษัท ดวงจิตต์ จากัด
ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขา
ลาดพร้าว 102
เลขที่บัญชี
169-1-48008-4 (ออมทรัพย์)
หมายเหตุ กรุณานาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ esm@duangjittresort-spa.com CC: rsvn@duangjittresort-spa.com

2. การชาระผ่านบัตรเครดิต

ข้อมูลโรงแรม
ที่อยู่ เลขที่ 18 ถนนประชานุเคราะห์ ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 076 366 333
ฝ่ายสารองห้องพัก 081 970 6064
ฝ่ายขาย 093 574 1716
อีเมล์: esm@duangjittresort-spa.com CC: rsvn@duangjittresort-spa.com

