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ถึง  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.๖๓/ว 
๐๑๖๒  ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASIHL Online World 
Congress 2020 on “COVID-19 : the Global New Reality” (AOWC-2020) นั้น 

พร้อมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี จึงขอส่งหนังสือดังกล่าวมายังหน่วยงาน
ของท่านเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวผ่าน e-mail@rmutsv.ac.th 
ของบุคลากรทุกท่าน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม 
Family ต่อไป



๑ 

ดวนท่ีสุด 
ท่ี ทปอ.๖๓/ว ๐๑๙๓ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง เรียนเชิญเขารวมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on “COVID-19: the Global 

New Reality” (AOWC-2020) 

เรียน อธิการบดี 

ตามท่ีศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และประธาน

สมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association of Southeast Asian 

Institutions of Higher Learning : ASAIHL) ขอเรียนเชิญผูสนใจเขารวมการประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL 

Online World Congress 2020 (AOWC-2020)  ในหัวขอ “COVID-19: the Global New Reality” เพ่ือรับฟง

มุมมองจากผูทรงคุณวุฒิระดับโลก ตอผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในทุกมิติ ท้ังผลกระทบ 

เชิงการแพทยและสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตอทุกประเทศท่ัวโลก สิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันทันที 

เปนตัวเรงของการเกิดความเปนจริงใหม (New reality) ซ่ึงจะสงผลตอความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของโลก ผูคน สังคม 

เทคโนโลยี ปรับ เปลี่ยน ดิสรัปท เขาสูระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ การยกระดับศักยภาพ ความกาวหนาดาน

การแพทยและสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงดานเมือง สังคมและการทองเท่ียว การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สูสังคม เศรษฐกิจ ดิจิทัลนําไปสู วิถีชีวิตรูปแบบใหม รวมถึงสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ การปฏิรูป “วงการการศึกษา” 

ท่ัวโลกครั้งใหญอยางไร สามารถรวมระดมพลังความคิดในหัวขอการประชุมและกําหนดการ ดังนี้ 

๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.  :  COVID-19: the Global New Reality 

ประกอบดวย Sub-themes: 

A. Medical & Health: infectious data and forecasting

B. Social Communication & Public Measure: privacy, security

C. Economy, Business & Services: food security

D. Education & Life-long Learning

E. City, Living & Tourism

F. Technology & Innovation
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 ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. : “COVID-19 Together: รวมเดินเคียงขางไปดวยกัน คุยสบาย ๆ ภาษาไทย 

 โดย ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ และคุณสุทธิชัย หยุน พรอมแขกรับเชิญ 

 การจัดประชุมระ ดับโลกในครั้ งนี้ ไ ด รั บ เ กียรติบรรยาย เสวนา จากผู ทรง คุณวุฒิแต ละสาขา 

ท้ังในและตางประเทศ ท่ีจะมาใหความรูและแสดงความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ นอกจากนี้ประเทศ

ไทยจะนําเสนอความสําเร็จในการควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีเปนท่ีประจักษไปท่ัวโลกดวย  

จึงขอเรียนเชิญอธิการบดี ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนผูสนใจ 

ท่ัวไปไมจํากัดจํานวน เขารวมรับฟงการประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน The ASAIHL Online World Congress 

2020 ในหัวขอ “COVID-19: the Global New Reality” (AOWC-2020)  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ผาน ZOOM Webinar โดยไมมีคาใชจาย ผูสนใจสามารถลงทะเบียน

ไ ด ท่ี  http://www.cupt.net/aowc-2020/ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด ท่ี  http://www.cupt.net/aowc-

2020/registration  และจะไดรับ Link ในการลงทะเบียน ท้ังนี้ ไดจัดสงกําหนดการจัดการประชุมเพ่ือทราบ 

และโปรดพิจารณาเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร  สวุรรณสวัสดิ์) 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  

 

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

โทร ๐๒-๑๒๖-๕๑๑๑ กด ๒ 

E-mail: Contacts@cupt.net 
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