
       
 
 
ที่ ศธ 0538.1(7)/พิเศษ                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                        อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 

       5  พฤศจกิายน  2561  
 

เรื่อง   เชิญร่วมงานสัมมนาฟรี “ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0” 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0”  ในวันพฤหัสบดี
ที่ 29  พฤศจิกายน  2561   ณ  ห้อง Grand Convention Hall  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  เวลา 8.30-16.30 น.   ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการก้าวสู่ Smart School  ส าหรับโรงเรียนไทย  และมีการน าเสนอเทคโนโลยีหลากหลายอย่างที่มีการ
ใช้งานในต่างประเทศ  และที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมา  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอนทุกระดับรวมถึงระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น   

ในโอกาสนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และครูที่มีความสนใจในการร่วมสัมมนาฟรี    โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย   สามารถลงทะเบียนและแจ้งการเข้าร่วมงานได้  ไม่เกินโรงเรียนละ 2 ท่าน  ดังรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนของท่าน  จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมงานสัมมนาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   

 
                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช) 
     ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
โทร. ๐๕๕-๒๖๗๒๐๐ 
โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๒๐๑ 

 
 



งานสัมมนาฟรี “ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0” 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ห้อง Grand Convention Hall 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน)์ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันกระแสของการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน หรอื
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นในต่างประเทศและในประเทศไทยได้รับความสนใจมากในวง
กว้าง แนวคิด Smart School ได้มีการขยายวงกว้างในหลายๆ ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับ
โรงเรียนไทยในยุค Thailand 4.0 จะต้องก้าวหรือพัฒนาตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบ
กันทุกวันนี้มีเทคโนโลยีหลากหลายแบบที่เกดิขึ้นและสามารถช่วยให้การบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ จนถึงขนาด
เล็กสามารถเลอืกใช้งานได้อย่างเหมาะสม  และนบัว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับวงการการศึกษาของไทยในทุก
ระดับที่จะเปลี่ยนตัวเองและก้าวสู่โรงเรียนแบบ Smart School  ด้วยเหตุน้ีทางอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาและมีส่วนช่วยส่งเสริม แนะน า ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการน าเอา ICT มาช่วยประยุกต์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มกีารใช้งาน
แพร่หลายในตา่งประเทศ และเทคโนโลยหีลาย ๆ ตัวก็ยังสามารถช่วยลดเวลาการท างาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้ดีมาก จึงถือโอกาสนี้จัดงานสัมมนา 
“ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0” ขึ้นมา และเรียนเชิญบริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ที่มีความสนใจ
ในเรื่อง Smart School เข้าร่วมการจัดงานสัมมนาในครั้งนี ้
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นเวทนี าเสนอเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ในโรงเรียนเพ่ือ ก าหนดแนวทาง Smart 

School ได้ 

2. เพื่อเป็นเวทีและเผยแพร่เทคโนโลยี Smart School จากมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน 

3. เพื่อเป็นเวทีในแนะน าและจุดประกาย แนวคิดการลดต้นทุนในการสร้าง Smart School ภายใน

โรงเรียน 

ผู้ร่วมงาน 
 ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกินโรงเรียนละ 2 ท่าน ซึ่งในการจัดสมัมนานี้ มี
ผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 200 ท่าน โดยเป็นงานสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จดัสัมมนา 1 วัน 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูทีร่่วมงานได้เห็นมุมมองการพัฒนา Smart School  

2. ผู้ร่วมงานสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เหมาะสมกับโรงเรียนของตน 

3. ผู้ร่วมงานสามารถประยุกต์ และจัดการเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน เพื่อช่วยในการ

เรียนการสอน และการบริหารงาน 



ตารางการสัมมนา 

8.30 – 9.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา 

9.00 – 9.30 พิธีเปิดงาน 

9.30 – 10.45 
เทคโนโลยีการพัฒนา Smart School แบบมุ่งหวังผล 

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช 

10.45 – 11.00 พักทานอาหารว่างช่วงเช้า 

11.00 – 12.00 
บรรยายพิเศษนวัตกรรมการสื่อสารส าหรับโรงเรียนยุคใหม่ 

และระบบ  School One สู่ Smart School 
บรรยายโดย คุณพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และคุณรัฐวิภาค อู่ทองมาก 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งาน LINE@ Manager ส าหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

(สิทธิ์มีจ านวนจ ากัด !!) 

13.30 – 14.30 
Work Shop - สอนการใช้งาน LINE@ ในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
บรรยายโดย คุณพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร และคุณรฐัวิภาค อู่ทองมาก 

14.30 – 14.45 พักทานอาหารว่างช่วงบ่าย 

14.45 – 15.30 Lucky Draw แจกรางวัลจากผู้ที่ตอบค าถามร่วมสนุก และแบบสอบถาม ผ่าน LINE  

 
วิธีการสมัครรว่มสัมมนาฟร ี
 ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ สามารถสมัครอบรมได้ตามที่อยู่นี้                
           http://www.psru.ac.th/smartschool/ 
 (ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ ผู้บริหารและครูที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนเท่านั้น จ านวนโรงเรียนละ
ไม่เกิน 2 ท่าน) 
 
ติดต่อสอบถาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช 
 ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 โทร. 081-660-5372 หรืออีเมล์ kitti@psru.ac.th 
 Line ID : kittipong.jojo 
 



หากต้องการให้ประสานงานส ารองที่พัก 
 โรงแรม วังจันทน์ริเวอร์วิว  (อยู่ภายในพื้นที่จัดงานสัมมนา) 
 ติดต่อ คุณนิตยา ปิ่นแก้ว  โทร. 055-267-200 (ในวันและเวลาราชาการ) 
 


