
 
 
 

ท่ี อว 0219/ว27550 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

          28 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญรวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” 
ครั้งท่ี ๔2 (42nd WUNCA) 

เรียน  หัวหนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (42nd WUNCA)   จำนวน 3 หนา 
 2. รายละเอียดการลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯ   จำนวน 1 หนา 

ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุม
เช ิงปฏิบัต ิการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเคร ือข ายสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา” ครั ้งที ่  ๔2 
(42nd WUNCA) ระหวางวันท่ี 8 - 10 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความรวมมือ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธเชิญชวน ผูบริหาร คณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของสำนักหองสมุด/สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนยคอมพิวเตอร และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแจงหนวยงาน/ศูนย/เขต/วิทยาเขต/
เขตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ี/สถาบัน/วิทยาลัย ฯลฯ ในสังกัดของทานใหทราบ 

2. แจงผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผูแทน เขาพิธีเปดการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ 
(42nd WUNCA) และเขารวมการประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566  

3. ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมการประชุมภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน และขอไดโปรดเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากตนสังกัด หากมีขอสงสัยประการใดขอไดโปรดติดตอสอบถามไดไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 
wunca-sec@uni.net.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ)  
 ผูอำนวยการ 
 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  
 
 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
โทรศัพท 0 2232 4000 ตอ 2003 และ 3002 - 3005 (ปฐวี) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : wunca-sec@uni.net.th

 



 
 
 

ท่ี อว 0219/ว27550 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

          28 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญรวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” 
ครั้งท่ี ๔2 (42nd WUNCA) 

เรียน  หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)  

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (42nd WUNCA)   จำนวน 3 หนา 
 2. รายละเอียดการลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯ   จำนวน 1 หนา 

ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุม
เช ิงปฏิบัต ิการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเคร ือข ายสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา” ครั ้งที ่  ๔2 
(42nd WUNCA) ระหวางวันท่ี 8 - 10 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความรวมมือ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธเชิญชวน ผูบริหาร คณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของสำนักหองสมุด/สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนยคอมพิวเตอร และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแจงหนวยงาน/ศูนย/เขต/วิทยาเขต/
เขตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ี/สถาบัน/วิทยาลัย ฯลฯ ในสังกัดของทานใหทราบ 

2. แจงผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผูแทน เขาพิธีเปดการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ 
(42nd WUNCA) และเขารวมการประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566  

3. ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมการประชุมภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน และขอไดโปรดเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากตนสังกัด หากมีขอสงสัยประการใดขอไดโปรดติดตอสอบถามไดไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 
wunca-sec@uni.net.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ)  
 ผูอำนวยการ 
 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  
 
 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
โทรศัพท 0 2232 4000 ตอ 2003 และ 3002 - 3005 (ปฐวี) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : wunca-sec@uni.net.th

 



 
 
 

ท่ี อว 0219/ว27550 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

          28 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญรวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” 
ครั้งท่ี ๔2 (42nd WUNCA) 

เรียน  หัวหนาฝายเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (42nd WUNCA)   จำนวน 3 หนา 
 2. รายละเอียดการลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯ   จำนวน 1 หนา 

ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุม
เช ิงปฏิบัต ิการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเคร ือข ายสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา” ครั ้งที ่  ๔2 
(42nd WUNCA) ระหวางวันท่ี 8 - 10 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความรวมมือ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธเชิญชวน ผูบริหาร คณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของสำนักหองสมุด/สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนยคอมพิวเตอร และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแจงหนวยงาน/ศูนย/เขต/วิทยาเขต/
เขตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ี/สถาบัน/วิทยาลัย ฯลฯ ในสังกัดของทานใหทราบ 

2. แจงผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผูแทน เขาพิธีเปดการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ 
(42nd WUNCA) และเขารวมการประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566  

3. ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมการประชุมภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน และขอไดโปรดเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากตนสังกัด หากมีขอสงสัยประการใดขอไดโปรดติดตอสอบถามไดไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 
wunca-sec@uni.net.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ)  
 ผูอำนวยการ 
 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  
 
 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
โทรศัพท 0 2232 4000 ตอ 2003 และ 3002 - 3005 (ปฐวี) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : wunca-sec@uni.net.th

 



 
 
 

ท่ี อว 0219/ว27550 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

          28 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญรวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” 
ครั้งท่ี ๔2 (42nd WUNCA) 

เรียน  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (42nd WUNCA)   จำนวน 3 หนา 
 2. รายละเอียดการลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯ   จำนวน 1 หนา 

ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุม
เช ิงปฏิบัต ิการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเคร ือข ายสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา” ครั ้งที ่  ๔2 
(42nd WUNCA) ระหวางวันท่ี 8 - 10 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความรวมมือ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธเชิญชวน ผูบริหาร คณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของสำนักหองสมุด/สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนยคอมพิวเตอร และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแจงหนวยงาน/ศูนย/เขต/วิทยาเขต/
เขตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ี/สถาบัน/วิทยาลัย ฯลฯ ในสังกัดของทานใหทราบ 

2. แจงผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผูแทน เขาพิธีเปดการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ 
(42nd WUNCA) และเขารวมการประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566  

3. ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมการประชุมภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน และขอไดโปรดเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากตนสังกัด หากมีขอสงสัยประการใดขอไดโปรดติดตอสอบถามไดไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 
wunca-sec@uni.net.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ)  
 ผูอำนวยการ 
 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  
 
 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
โทรศัพท 0 2232 4000 ตอ 2003 และ 3002 - 3005 (ปฐวี) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : wunca-sec@uni.net.th

 



 
 
 

ท่ี อว 0219/ว27550 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

          28 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญรวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” 
ครั้งท่ี ๔2 (42nd WUNCA) 

เรียน  หัวหนาภาควิชาการอำนวยการ บก.วก.รร.นรต. กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายรอยตำรวจ  

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (42nd WUNCA)   จำนวน 3 หนา 
 2. รายละเอียดการลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯ   จำนวน 1 หนา 

ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุม
เช ิงปฏิบัต ิการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเคร ือข ายสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา” ครั ้งที ่  ๔2 
(42nd WUNCA) ระหวางวันท่ี 8 - 10 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความรวมมือ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธเชิญชวน ผูบริหาร คณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของสำนักหองสมุด/สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนยคอมพิวเตอร และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแจงหนวยงาน/ศูนย/เขต/วิทยาเขต/
เขตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ี/สถาบัน/วิทยาลัย ฯลฯ ในสังกัดของทานใหทราบ 

2. แจงผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผูแทน เขาพิธีเปดการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ 
(42nd WUNCA) และเขารวมการประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566  

3. ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมการประชุมภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน และขอไดโปรดเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากตนสังกัด หากมีขอสงสัยประการใดขอไดโปรดติดตอสอบถามไดไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 
wunca-sec@uni.net.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ)  
 ผูอำนวยการ 
 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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