
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

ส่                    โทร. 07-4317-146 โทรสำร. 07-4317-147  เบอร์ภำยใน 1161, 3030

ที ่ อว 0655.12/ วันที่          มิถุนำยน  2565

เรื่อง ขอเชิญร่วมงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
  กำรศึกษำ ครั้งที่ ๔๑ ” (41st WUNCA) 

เรียน   หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ตำมที่มหำวิทยำลัยได้รับหนังสือจำก กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ อว 0219/ว 12662 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 41” (41st WUNCA) ระหว่ำง
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  นั้น 

 ในกำรนี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงขอส่งหนังสือมำยังหน่วยงำนของท่ำน 
เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน
ประชุมได้ภำยในวันที่  15 กรกฎำคม 2565 หำกมีข้อสงสัยประกำรใดสำมำรถสอบถำมได้ที่ E-mail : 
wunca-sec@uni.net.th รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

       (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะพร  มูลทองชุน
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป รักษำรำชกำรแทน 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ปิยะ ประสงค์จันทร์



ที่ อว 0219/ว 12662 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400 

    14  มิถุนายน 2565 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ครั้งที่ ๔1” (41st WUNCA) 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (41st WUNCA) และกำหนดการ จำนวน 3 หน้า 

2. กำหนดการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) จำนวน 1 หน้า
3. กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 1 หน้า 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔1” (41st WUNCA) 
ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของสำนักห้องสมุด/สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/ศูนย์/เขต/วิทยาเขต/
เขตพ้ืนที่/พ้ืนที่/สถาบัน/วิทยาลัย ฯลฯ ในสังกัดของท่านให้ทราบ 

2. แจ้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้แทน เข้าพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ (41st WUNCA) และร่วมการประชุมเชิงอภิปราย เรื่อง “PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 
ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

3. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และขอได้โปรดเบิกค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการจากต้นสังกัด หากมีข้อสงสัยประการใดขอได้โปรดติดต่อสอบถามได้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
wunca-sec@uni.net.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) 
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
โทรศัพท์ 0 2232 4000 ตอ่ 2003 และ 3001 - 3005 (ปฐวี) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wunca-sec@uni.net.th
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เรียน อธิการบดี         สป.อว. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (41st WUNCA)๓-๕ ส.ค. ๖๕ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล         -เพื่อโปรดพิจารณา        -มอบ สวส. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน         -มอบ ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.สันติ สถิตวรรธนะ) และ          ผอ. สวส. เข้าร่วมประชุม (เป็นผู้แทน CIO)
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