
 
ที่ ทปอ. ๖๔/ว ๐๔๓๗ 
     ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
เร่ือง ขอเร ียนเช ิญ เข ้า ร ่ วมการส ัมมนาร ูปแบบออนไลน ์ภายใต ้ห ั วข ้อ  “Digital Transformation  
 ใน Online Learning และ Exam เพื่อเทคโนโลยีการศึกษาแห่งอนาคต” 
เรียน อธิการบดี  
อ้างถึง หนังสือบริษัท Nextwave (Thailand) จำกัด ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท Nextwave (Thailand) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และโซลูชั่น
ทางด้านความปลอดภัยทางด้าน Network และทางด้านการศึกษา นำเข้าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัท Class Technologies Inc. และ บริษัท AvePoint EduTech ในประเทศไทย ได้มีการจัดสัมมนารูปแบบ
ออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “Digital Transformation ใน Online Learning และ Exam เพื่อเทคโนโลยีการศึกษา
แห่งอนาคต” ผ่าน Zoom Webinar ให้สถานศึกษาเพื่อเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีนำเสนอหัวข้อการ
บรรยาย ดังนี้ 
 ๑) Class Built on Zoom จาก Class Technologies Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาที ่จะมาเติมเต็ม
เครื่องมือที่ขาดหายไปของการเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน เพือ่ปรับใช้กับรูปแบบ Hybrid Classroom ที่ใช้งานได้จรงิ
เสมือนยกห้องเรียนจริงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรูปแบบเดิม ๆ การวัดผลด้วยระบบประเมินผลอยู่ใน
โปรแกรมผ่านการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและที่สำคัญที่สุดคือการให้นักเรียนสามารถโฟกัสกับสื่อการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแม้จะต้องเรียนออนไลน์เพื่อการช่วยเหลือที่ทันท่วงที 
 ๒) AvePoint Examena จาก AvePoint EduTech บริษัทฯ ชั ้นนำที ่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ 
Microsoft มายาวนานกว่า ๑๐ ปี ซึ่งปัจจุบันนำเสนอ Solution ด้าน Education เพื่อการจัดสอบออนไลน์ที่มีการ
ป้องกันการทุจริตตั้งแต่การ verify ด้วย AI Detection และการจับความผิดปกติผ่าน Live Proctoring ที่ระบุได้
เป็นวินาทีพร้อมแจ้งเตือนถึงผู ้ค ุมสอบทันทีเพื ่อให้เห็นถึง Key Features และ Benefits ของ Class และ 
AvePoint Examena เป็นการบริหารจัดการระบบการใช้งานจริงและประสิทธิภาพรวมถึงประโยชน์ที่กล่าวใน
ข้างต้น นั้น 
 ในการนี ้  ทปอ. ใคร่ขอเร ียนเช ิญท่านและบุคลากรที ่สนใจเข้าร ่วมการสัมมนาออนไลน์ภายใต้ 
หัวข้อ “Digital Transformation ใน Online Learning และ Exam เพื ่อเทคโนโลยีการศึกษาแห่งอนาคต” 
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียน โดย
สแกน QR Code หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณพิฐมล พรหมคุณ โทรศัพท์ ๐๙๖ ๐๔๐ ๒๑๒๖ ตำแหน่ง Business 
Development Manager 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนา จักขอบคุณยิ่ง 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต  ไชยสิทธิ์) 
            เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์มือถือ ๐๖๔-๗๕๑-๘๑๗๐ 
E-mail:  contacts@cupt.net 

mailto:contacts@cupt.net




บริษัท Nextwave (Thailand) จํากดั

5/15 อาคารแอท็แอเรีย ชั Gน 7 ถนนนนทรี 5 

เขตยานนาวา ชอ่งนนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 

วนัทีV 2 กนัยายน 2564 

เรืVอง ขอความอนเุคราะห์ประชาสมัพนัธ์เรืVองการจดัสมัมนารูปแบบออนไลน์ภายใต้หวัข้อ “Digital Transformation ใน Online 

Learning และ Exam เพืVอเทคโนโลยีการศกึษาแหง่อนาคต” 

เรียน สํานกังานเลขาธิการทีVประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 

บริษัท Nextwave (Thailand) จํากัด ซึVงเป็นตัวแทนจําหน่าย อุปกรณ์และโซลูชัVนทางด้านความปลอดภัยทางด้าน 

Network และทางด้านการศึกษา นําเข้าสินค้าภายใต้เครืV องหมายการค้าของบริษัท Class Technologies Inc. และ บริษัท 

AvePoint EduTech ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ มีความประสงค์ขอความอนเุคราะห์ประชาสมัพนัธ์เรืVองการจดัสมัมนารูปแบบ

ออนไลน์ ในหัวข้อเรืVอง “Digital Transformation ใน Online Learning และ Exam เพืVอเทคโนโลยีการศึกษาแห่งอนาคต” ผ่าน 

Zoom Webinar  ให้สถานศึกษาเพืVอเรียนรู้นวตักรรมทางการศึกษา โดยบริษัท Nextwave (Thailand) จํากัด ขออนุญาตนําเสนอ

หวัข้อการบรรยายดงัรายการตอ่ไปนี G 

1) Class Built on Zoom จาก Class Technologies Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีVจะมาเตมิเตม็เครืVองมือทีVขาดหายไปของ

การเรียนออนไลน์ในปัจจบุนัเพืVอปรับใช้กบัรูปแบบ Hybrid Classroom ทีVใช้งานได้จริง เสมือนยกห้องเรียนจริงทีVมี

ประสทิธิภาพมากกวา่การเรียนรูปแบบเดมิ ๆ การวดัผลด้วยระบบประเมินผลอยูใ่นโปรแกรมผา่นการมีสว่นร่วมใน

ห้องเรียน และทีVสําคญัทีVสดุคือการให้นกัเรียนสามารถโฟกสักบัสืVอการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพแม้จะต้องเรียนออนไลน์ 

เพืVอการชว่ยเหลือทีVทนัทว่งที

2) AvePoint Examena จาก AvePoint EduTech บริษัทฯ ชั GนนําทีVมีประสบการณ์ทํางานร่วมกบั Microsoft มายาวนานกวา่

10 ปี ซึVงปัจจบุนันําเสนอ Solution ด้าน Education เพืVอการจดัสอบออนไลน์ทีVมีการปอ้งกนัการทจุริต ตั Gงแตก่าร verify

ด้วย AI Detection และการจบัความผิดปกตผิา่น Live Proctoring ทีVระบไุด้เป็นวินาทีพร้อมแจ้งเตือนถงึผู้คมุสอบทนัที

เพืVอให้เหน็ถงึ Key Features และ Benefits ของ Class และ AvePoint Examena ในแงข่องการบริหารจดัการระบบการใช้งาน

จริงและประสทิธิภาพรวมถงึประโยชน์ ทีVกลา่วในข้างต้น 

บริษัท Nextwave (Thailand) จํากดั เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมการสมัมนาออนไลน์ดงักล่าวในวนัทีV 11 กนัยายน พ.ศ.2564 

ตั Gงแตเ่วลา 10.30-11.30 น. ให้กบัทางสถาบนัการศกึษาทีVสนใจเข้าฟังโดยไมมี่คา่ใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ทาง Link หรือสแกน 

QR Code เพืVอลงทะเบียนได้จากข้อมลูแนบท้ายจดหมายฉบบันี G  

 ทั Gงนี Gหากต้องการข้อมูลเพิVมเติมสามารถประสานงานได้ทีV คุณพิฐมล  พรหมคุณ โทรศัพท์ 0960402126 ตําแหน่ง 

Business Development Manager 

จงึเรียนมาเพืVอโปรดพิจารณา 

               นางสาวพิฐมล  พรหมคณุ 

  Business Development Manager 

       บริษัท Nextwave (Thailand) จํากดั 

 ชอ่งทางเพืVอลงทะเบียนภายในวนัทีV 11 กนัยายน พ.ศ. 2564 

https://zoom.us/webinar/register/3116305646453/WN_2p9JgxLBRZ2BzmtBE4oRNQ 

แจงเวียนมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 
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