กำหนดกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่ อง "กำรดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ครั ง้ ที่ 34" (34th WUNCA)
วันที่ 18-20 มกรำคม 2560 ณ M Square อำคำร E – Park มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
วันพุธที่ 18 มกรำคม 2560 (หน้ ำที่ 1)
หอประชุมสมเด็จย่ ำ มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง (พิธีเปิ ด)

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุมสมเด็จย่ ำ มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
(รั บลงทะเบียนรอบเช้ ำ ณ หอประชุมสมเด็จย่ ำ เวลำ 08.00 - 11.00 น.)
(อำหำรว่ ำงตำมอัธยำศัย ตัง้ แต่ เวลำ 08.30-10.00 น.)

09.00 - 11.30 น.

พิธีเปิ ดกำรประชุมและกำรบรรยำยพิเศษ
เวลำ 09.00 – 09.30 น. กล่ ำวแนะนำสถำนที่
เวลำ 09.30 – 10.00 น. พิธีเปิ ดกำรประชุม
เวลำ 10.00 – 11.00 น. กำรบรรยำยพิเศษ เรื่ อง “University 4.0” โดย รองศำสตรำจำรย์ บัณฑิต ทิพำกร รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงศึกษำธิกำร
เวลำ 11.00 - 11.30 น. พิธีรับมอบเจ้ ำภำพ WUNCA ครั ง้ ที่ 35 และรำยงำนควำมคืบหน้ ำกำรจัดงำน WUNCA ครั ง้ ที่ 35 โดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี

11.30 - 13.30 น.

พักอำหำรกลำงวัน ณ อำคำร M Square (E – Park) มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย

ลงทะเบียน ณ ชัน้ 3 อำคำร M Square (E – Park) มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ตัง้ แต่ เวลำ 12.30 น. เป็ นต้ นไป
Technical Talk @ 34th WUNCA

34th WUNCA for Librarian

ThaiMOOC @ 34th WUNCA

Meeting @ 34th WUNCA

ห้ อง

ห้ องคำมอกหลวง (ขนำดควำมจุ 200 ที่น่ ัง)

ห้ อง ES1-323 (ขนำดควำมจุ 200 ที่น่ ัง)

ห้ อง ES1-317 (ขนำดควำมจุ 150 ที่น่ ัง)

ห้ องพวงชมพู+ห้ องพู่ระหง (ขนำดควำมจุ 200 ที่น่ ัง)

13.30 – 14.30 น.

กำรบรรยำย เรื่ อง UniNet พบมหำวิทยำลัย
โดย ผศ.วิชำญ เลิศวิภำตระกูล
(ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ)

กำรอภิปรำย เรื่ อง ทิศทำงห้ องสมุดในวันที่มองไม่ เห็น
โดย รศ.ภญ. รั ตติมำ จีนำพงษำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร

ขับเคลื่อน University 4.0 ด้ วย ThaiMOOC
โดย รศ.ฐำปนีย์ ธรรมเมธำ
ผศ.อนุ ชัย ธีระเรื องไชยศรี

14.30 – 15.30 น.

กำรอภิปรำย เรื่ อง กำรดำเนินกำรคดีท่เี กิดจำกกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดย นำยวสวัต ชวลิตธำรง
ผู้อำนวยกำรส่ วนคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 1
สำนักคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กำรอภิปรำย เรื่ อง ThaiLIS 4.0 นวัตกรรมกำรให้ บริ กำรสนับสนุน
กำรศึกษำไทยเพื่อทุกคน
โดย นำยจีระพล คุ่มเคี่ยม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ

เสวนำ MOOC Talk เรื่ อง
ผลิตรำยวิชำ MOOC อย่ ำงไรให้ ได้ ใจผู้เรียน
ผู้แทนเครื อข่ ำยอุดมศึกษำและมหำวิทยำลัยที่ร่วมโครงกำร
ดำเนินกำรเสวนำโดย ผศ.ปรำวีณยำ สุวรรณณัฐโชติ

กำรประชุมผู้บริ หำรศูนย์ /สำนักคอมพิวเตอร์ ของ
สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นเครื อข่ ำยแกนหลักใน
ระดับจังหวัด จำนวน 89 แห่ ง ทั่วประเทศ
(กลุ่มปิ ด)
ดำเนินกำรโดย 1) รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
2) ผศ.วิชำญ เลิศวิภำตระกูล

15.30 – 15.45 น.

พักอำหำรว่ ำง

15.45 – 16.45 น.

กำรอภิปรำย เรื่ อง กำรเชื่อมโยงข้ อมูลพืน้ ฐำนสถำบันอุดมศึกษำ
และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศร่ วมกัน
โดย 1) รศ.เด่ นพงษ์ สุดภัคดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและสื่อสำรองค์ กรมหำวิทยำลัยขอนแก่ น
2) นำงสำวนิตมิ ำ จิตต์ จำนงค์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ สำรสนเทศอุดมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 3) นำงสำวปั ทมำ บุนนำค หัวหน้ ำฝ่ ำยทรั พยำกรกำรเรียนรู้ สำนักงำนบริ หำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
4) นำยรุ สดี แวดือรำมัน มหำวิทยำลัยขอนแก่ น

กำรอภิปรำย เรื่ อง Information Seeking by Course Code
โดย นำงสำวดำวนภำ สุยะนนท์
นำยนภสินธุ์ งำมกำร
มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง

เสวนำ MOOC Talk เรื่ อง แนะนำวิชำน่ ำสนใจใน ThaiMOOC
จำกมหำวิทยำลัยไทย
ผู้แทนเครื อข่ ำยอุดมศึกษำและมหำวิทยำลัยที่ร่วมโครงกำร
ดำเนินกำรเสวนำโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดำ
ดร.ถนอมพร เลำหจรั สแสง

16.45 - 17.45 น.

กำรอภิปรำย เรื่ อง “Thailand 4.0 : Urgent Needs for Smart School and Smart Student”
โดย ผศ.น.อ.ธงชัย อยู่ญำติวงค์
มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง

กำรอภิปรำย เรื่ อง ห้ องสมุดกับบริกำรเชิงรุ ก
โดย นำงสำวจีรกำญจน์ ศรี วิเศษ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำธนบุรี

เสวนำ MOOC Talk เรื่อง ควำมร่ วมมือของเครื อข่ ำยอุดมศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำกำรเรี ยน
กำรสอน MOOC ของไทย
ผู้แทนเครื อข่ ำยอุดมศึกษำและมหำวิทยำลัยที่ร่วมโครงกำร
ดำเนินกำรเสวนำโดย ผศ.อนิรุทธ์ สติม่ ัน

18.00 - 19.30 น.

งำนเลีย้ งรั บรองอำหำรเย็น (ณ ลำนดำว )

* หมำยเหตุ *

กำหนดกำรในแต่ ละวันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca34/
งำนเลีย้ งรั บรองอำหำรเย็น http://www.wunca.uni.net.th/wunca34

กำรประชุมผู้บริ หำรศูนย์ /สำนักคอมพิวเตอร์ ของ
สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นเครื อข่ ำยแกนหลักใน
ระดับจังหวัด จำนวน 89 แห่ ง ทั่วประเทศ
(กลุ่มปิ ด)

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 34" (34th WUNCA)
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีท่ ี 19 มกราคม 2560 (หน้ าที่ 2)
M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
Technical Talk @ 34th WUNCA

34th WUNCA for Librarian

34th WUNCA

ห้ อง

ห้องคามอกหลวง (ความจุ 200 ที่น่ ัง)

ห้ อง ES1-323 (ความจุ 200 ที่น่ ัง)

ห้ อง ES1-317 (ความจุ 100 ที่น่ ัง)

09.00 - 10.00 น.

NOC & Campus Update

การอภิปราย เรื่อง ตารางแบบ ORC บน
Hadoop-Hive (SQL-like) สาหรั บประมวลผล
ข้ อมูล Big Data
โดย 1) นายกฤษณ์ วรา รั ตนโอภาส
2) นางสาวสุรีรัตน์ แก้ วคีรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10.00 - 11.00 น.

การอภิปราย เรื่อง โมบายไอพีสาหรั บการบริ การ
อินเทอร์ เน็ต
Why Mobile IP is ‘alive’ for the Internet Service
โดย รศ.สินชัย กมลภิวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

เริ่มเวลา 09.00-10.30
การอภิปราย เรื่อง เตรียมตัวห้ องสมุดและ
บรรณารั กษ์ อย่ างไร
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
โดย 1) นางอารี ย์ ธัญกิจจานุกิจ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
2) นายบุญเลิศ อรุ ณพิบลู ย์ (สวทช.)
3) นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (ห้ องสมุดมารวย)

11.00 - 12.00 น.

Tele-education ในวงการแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ กรณีศกึ ษา
โดย 1) ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทรู กลชิต สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (VCS) 2) ผศ.นพพล เผ่ าสวัสดิ์
3) นายวีรพล มนัสอารีนาท มหาวิทยาลัยมหิดล 4) จักรพันธ์ สุข
เจริญ สภากาชาดไทย 5) คุณอรรถพร ถาน้ อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6) คุณธีรพงศ์ พวงจาปา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น 7) คุณนฤพล ฤทธิ์คารพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (VCS)

การอภิปราย เรื่ อง เทคนิคการเชื่อมโยง การแจ้ งเตือน
(alert) ของระบบผ่ าน Application Line
เริ่มเวลา 10.30-12.00
โดย 1) นายฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
การอภิปราย Post Classroom : Digital Libraries and
2) นางสาววิภาดา นฤพิพฒ
ั น์
Digital Learning Environments
ศูนย์ เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ

โดย 1) นายอภิภู สิทธิภูมมิ งคล มหาวิทยาลัยมหิดล
2) นายบรรพต สร้ อยศรี จุฬาลงกรณ์
การอภิปราย เรื่อง การให้ บริ การห้ องเรียนเสมือน
มหาวิทยาลัย
(LMS) ด้ วยรู ปแบบ Multi-tier web
Moderator ผศ.เนตร หงษ์ ไกรเลิศ
โดย 1) นายสรายุทธ กูลเกือ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) นายพรศักดิ์ ศรี ช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พักอาหารกลางวัน ณ ........

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

การอภิปราย เรื่อง 'HAZEMON IoT เพื่อการเฝ้ าระวัง
หมอกควัน
โดย 1) นางสาวนิศารั ตน์ ตันสกุล
2) นางสาวสาทิตา ฟั กประไพ
AIT

การอภิปราย เรื่อง พืน้ ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
(Learning Space) กับการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
โดย นายจิตติ อภิบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

14.00 - 15.00 น.

การอภิปราย เรื่อง ระบบป้ องกันการบุกรุ กและเฝ้ า
ระวังเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต (THAHINC)
โดย 1) ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
2)นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์ พิพัฒน์ 3)นายวุฒิพงศ์ คง
สิบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

การอภิปราย เรื่อง การบริ หารจัดการความเสี่ยง:
Database และ Server กรณีศกึ ษาระบบห้ องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib
โดย นายสุรเดช เพชรานนท์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15.00 - 16.00 น.

การอภิปราย เรื่อง การวิเคราะห์ ข้อมูลล็อกของ
ระบบตรวจสอบตัวตนสาหรั บเครือข่ ายไร้ สาย
โดย นายชนันท์ กรณ์ จันแดง
นางเพียรขวัญ ชยันต์ เกียรติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16.00 - 17.00 น.

Service Design for Library
โดย นายธงชัย โรจน์ กังสดาล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอภิปราย เรื่อง DNS/DNSSEC Panel
Discussion @WUNCA
โดย 1) ผศ.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
2) รศ.สินชัย กมลภิวงศ์
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
3) ผศ.อิฐอารั ญ ปิ ติมล
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
4) นายชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
5) นายสหชัย คงจุ้ย (THNIC)
การบรรยาย เรื่อง Thesis 2017: DevOps and
Impact Analysis on Multilayered Architecture for
Collaboratio
โดย 1) นายธีรยุทธ โกสินทร์
2) นายวัลลภ อัศวพึ่งรุ่ ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอภิปราย เรื่อง เทคนิคการบริ หารและเทคโนโลยี
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซือ้ วารสาร
สาหรับระบบอักขราวิสุทธิ์
โดย 1) นางดวงฤทัย ภิราษร
โดย 1) นายวิชญ์ เนียรนาทตระกูล
2) นายนภสินธุ์ งามการ
2) นายวันปิ ติ ทัง้ วัชรพงศ์
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.45 - 11.15 น. และ เวลา 14.45 - 15.15 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca34/

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 34" (34th WUNCA)
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีท่ ี 19 มกราคม 2560 (หน้ าที่ 3)
M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
34th WUNCA for MIS

Meeting @34th WUNCA

ห้ อง

ห้ อง ES2-306 (ความจุ 100 ที่น่ ัง)

ห้ อง ES1-416 (ความจุ 50 ที่น่ ัง)

09.00 - 10.00 น.

การอภิปราย เรื่ อง แนวโน้ มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนเพื่อสร้ าง
ผู้เรี ยนในยุคการศึกษา 4.0
โดย นายกุลเชษฐ์ เล็กประยูร
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรั งสิต

10.00 - 11.00 น.

การอภิปราย เรื่ อง การบริ หารจัดการข้ อมูลมหาวิทยาลัย (University Data
Management) กรณีศกึ ษา : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โดย 1) ผศ.สมใจ บุญศิริ
2) นายจารุ มาตร ปิ่ นทอง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

11.00 - 12.00 น.

การอภิปราย เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนแบบ การเรี ยนรู้ ด้วยโครงงาน
(Project Based Learning) ในรายวิชา Special Project in Computer Engineering
โดย 1) นายธีรวิศฏิ ฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
2) นายเขมชาติ เขมาวุฒานนท์
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

พักอาหารกลางวัน ณ …….

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

การอภิปราย เรื่ อง การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนขนาดใหญ่ โดยใช้
ระบบการเรี ยนการสอน
กรณีศกึ ษาวิชา Introduction to IT
โดย นายเขมชาติ เขมาวุฒานนท์
(มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง)

14.00 - 15.00 น.

การอภิปราย เรื่ อง ERP Implementation
โดย 1) นายสุรินทร์ ปั ญญาเพ็ชร
2) นายธีระยุทธ ไชยชมภู
(มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง)

15.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

การประชุม เรื่ อง
'"การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ งดิจิทัล (Digital
University)
เพื่อรองรั บนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" (กลุ่มปิ ด)

การอภิปราย เรื่ อง G Suite for Education
กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดย 1) นางสาวสุนทริ นทร์ นุภาพ
2) นางสาวภัทรมน วุฒิพิทยามงคล
3) ผศ.สุกลั กฤตลักษณ์ วงศ์
(มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง)
4) นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (Google Inc)

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.45 - 11.15 น. และ เวลา 14.45 - 15.15 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca34/

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 34" (34th WUNCA)
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ท่ ี 20 มกราคม 2560 (หน้ าที่ 4)
M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
UniNet To School

34th WUNCA for Librarian

ห้อง

ห้ องคามอกหลวง+พวงชมพู+พู่ระหง (ความจุ 400 ที่น่ ัง)

ณ ศูนย์ บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

07.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน ณ ชัน้ 5 M Square อาคาร E – Park

08.45 - 09.00 น.

กล่ าวต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมงาน
โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล
ผู้อานวยการสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

09.00 - 10.00 น.
การอภิปราย เรื่อง "การบริ การเครือข่ าย UniNet
กับสถาบันการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน"
โดย 1) นายทวี ศรี บุศย์ ดี
2) นายอาทิตย์ ไชยชิต
UniNet

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

เริ่มเวลา 11.00 - 12.00 น.
การบรรยาย เรื่อง "Internet of thing กับการบริ หารจัดการชัน้ เรี ยน”
โดย ผศ.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

พักอาหารกลางวัน ณ ....

เริ่มเวลา 13.00 - 14.30 น.
การอภิปราย เรื่อง “นโยบายสถานศึกษาด้ าน ICT กับชุมชน”
โดย 1) นายพงช์ ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
2) ว่ าที่ ร.ต.กิตติศกั ดิ์ อ่ อนเอือ้ น
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.

ทัศนศึกษา รอบที่ 1
9.00 - 11.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ บรรณสารฯ และหอประวัตมิ หาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
(รับจานวน 70 คน)
เวลา 8.40-9.00 น. ผู้ลงทะเบียนศึกษาดูงาน พร้ อมกันที่บริ เวณหน้ าศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา ชั ้น 3
เวลา 9.00-11.00 น. ศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง
เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง

เริ่มเวลา 14.30 – 16.00 น.
การอภิปราย เรื่อง “Thailand 4.0 : Urgent Needs for Smart School and
Smart Student”
โดย ผศ.น.อ.ธงชัย อยู่ญาติวงค์
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

ทัศนศึกษา รอบที่ 2
13.30 – 15.30 น.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ บรรณสารฯ และหอประวัตมิ หาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
(รับจานวน 70 คน)
เวลา 13.15-13.30 น. ผู้ลงทะเบียนศึกษาดูงาน พร้ อมกันที่บริ เวณหน้ าศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา ชัน้ 3
เวลา 13.30 – 15.30 น. ศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง
เวลา 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.45 - 11.15 น. และ เวลา 14.45 - 15.15 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca34/

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครัง้ ที่ 34" (34th WUNCA)
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ท่ ี 20 มกราคม 2560 (หน้ าที่ 5)
M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
Workshop for Cloud computing

Workshop for Cloud computing

Workshop for IT Application

Workshop for Network monitoring

ห้ อง

ห้ อง ES1-220 (ความจุ 50 ที่น่ งั )

ห้ อง ES1-221 (ความจุ 50 ที่น่ งั )

ห้ อง ES1-222 (ความจุ 50 ที่น่ งั )

ห้ อง ES1-414 (ความจุ 50 ที่น่ งั )

08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

การติดตัง้ ระบบทดสอบโอเพนโฟลว์ จาลอง
ตามสถาปั ตยกรรมของระบบทดสอบ
OF@TEIN ในระดับนานาชาติ
โดย 1) รศ.เชาวน์ ดศิ อัศวกุล
2) นาย Khamxay Leevangtou
3) นายเกียรติคุณ กาวิละ
4) นายชญานนท์ แสงอาไพ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(รั บจานวน 20 คน)

การติดตัง้ และใช้ งาน Next generation
platform scalable storage : Ceph storage
โดย 1) นายมหัทธวัฒน์ รั กษาเกียรติศักดิ์
2) นางสาวธัญย์ ธรฐ์ พงษ์ เฉลิม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(รั บจานวน 30 คน)

การพัฒนาระบบ Authorization services
provider ตามแบบวิธี OAuth 2.0 Protocol Advanced monitoring system by cacti with
สาหรั บให้ บริ การพิสูจน์ ตวั ตนเพื่อเข้ าใช้ งาน
custom data input, data source and
แอพพลิเคชั่น
graphing solution
โดย 1) นายธวัช วราไชย
โดย 1) นายศุภวิทย์ วรรณภิละ
2) นางสาวพัฒนาวดี ศิวติณฑุโก
2) นายโอภาส หมื่นแสน
3) นางลภัสรดา ศิริไพบูลย์ สงสุข
3) นายสันติ เซี่ยงวงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หาดใหญ่
(รั บจานวน 20 คน)
(รั บจานวน 30 คน)

11.00 - 12.00 น.

พักอาหารกลางวัน ณ ....

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

การติดตัง้ ระบบทดสอบโอเพนโฟลว์ จาลองตาม
สถาปั ตยกรรมของระบบทดสอบ OF@TEIN ใน
ระดับนานาชาติ (ต่ อ)

การติดตัง้ และใช้ งาน Next generation
platform scalable storage : Ceph storage
(ต่ อ)

การพัฒนาระบบ Authorization services
Advanced monitoring system by cacti with
provider ตามแบบวิธี OAuth 2.0 Protocol
custom data input, data source and
สาหรั บให้ บริ การพิสูจน์ ตวั ตนเพื่อเข้ าใช้ งาน
graphing solution
แอพพลิเคชั่น
(ต่ อ)
(ต่ อ)

15.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

ทุก Workshop ผู้เข้ าร่ วมสัมมนานา Notebook มาเอง
อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.45 - 11.15 น. และ เวลา 14.45 - 15.15 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca34/

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 34" (34th WUNCA)
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ท่ ี 20 มกราคม 2560 (หน้ าที่ 6)
M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
Workshop for Network monitoring

Workshop for Network Security

Workshop for Network Technology

ห้ อง

ห้ อง ES1-415 (ความจุ 50 ที่น่ งั )

ห้ อง ES1-416 (ความจุ 50 ที่น่ งั )

ห้ อง ES2-306 (ความจุ 50 ที่น่ งั )

08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

การติดตัง้ และใช้ งาน ระบบวิเคราะห์ ข้อมูลล็อก
การจัดการและติดตัง้ ระบบ Multi-Protocol VPN
ด้ วยเทคโนโลยี ElasticSearch
ด้ วย SoftEther VPN Open Source
โดย 1) ผศ.นิษฐิดา เอลซ์
โดย 1) นายเจตนันต์ เจือจันทร์
(มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ )
2) นายคณิต ธุระ
2) นายชนันท์ กรณ์ จันแดง
3) นายภาณุมาศ นิคมคาย
3) นางสาวสุพพัต รุ่ งเรื องศิลป์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )
(รั บจานวน 20 คน)
(รั บจานวน 25 คน)

แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ใี นการออกแบบและบริหารจัดการ
เครือข่ าย IPv6 ภายในสถาบันการศึกษา
โดย 1) นายธัชชัย เอ้ งฉ้ วน
2) นายพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์
3) นายรุ่ งโรจน์ แซ่ จ้ งุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(รับจานวน 20 คน)

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.
การติดตัง้ และใช้ งาน ระบบวิเคราะห์ ข้อมูลล็อก
ด้ วยเทคโนโลยี ElasticSearch
(ต่ อ)

การจัดการและติดตัง้ ระบบ Multi-Protocol VPN
ด้ วย SoftEther VPN Open Source
(ต่ อ)

แนวปฏิบัติท่ดี ีในการออกแบบและบริ หารจัดการ
เครื อข่ าย IPv6 ภายในสถาบันการศึกษา
(ต่ อ)

15.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

ทุก Workshop ผู้เข้ าร่ วมสัมมนานา Notebook มาเอง
อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.45 - 11.15 น. และ เวลา 14.45 - 15.15 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca34/

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครัง้ ที่ 34" (34th WUNCA)
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ท่ ี 20 มกราคม 2560 (หน้ าที่ 7)
M Square อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
Workshop for System Admin

Workshop for Librarian

Workshop for Librarian

ห้ อง

ห้ อง ES2-307 (ความจุ 50 ที่น่ ัง)

ห้ อง ES2-308 (ความจุ 50 ที่น่ ัง)

ห้ อง ES2-405 (ความจุ 50 ที่น่ ัง)

08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

PaaS/SaaS Cloud with Docker
โดย 1) นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย
2) นายสุชาติ จุลรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(รั บจานวน 20 คน)

แนะนาการใช้ งานระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ALIST
Web-based Application
โดย 1) นายชานาญ อินทสโร
2) นายอัษฎายุทธ์ แซ่ ล่ ิม
3) นางสาวศศิธร คงหนู
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(รับจานวน 30 คน)

KMUTT-LM Wrap up
โดย 1) นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์
2) นางสาวพิมลมาศ พรรณบัว
3) นางสาวอารยา ศรีบัวบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
(รับจานวน 30 คน)

PaaS/SaaS Cloud with Docker
(ต่ อ)

แนะนาการใช้ งานระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ALIST
Web-based Application (ต่ อ)

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

ทุก Workshop ผู้เข้ าร่ วมสัมมนานา Notebook มาเอง
อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.45 - 11.15 น. และ เวลา 14.45 - 15.15 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca34/

