โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 (41st WUNCA)
ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมีการแขงขันทั้งดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจำเปนตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหทัดเทียมและยั่งยืนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสรางอำนาจตอรองกับนานาอารยะ
ประเทศได การพัฒนาดานการศึกษาและการวิจยั เปนสวนสำคัญมากที่สดุ สามารถสงผลที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูง สุด สรางและนำมาประยุ ก ต ใช เพื่ อ สรรหาสิ่ง ที่ ดีที่ สุด มาใช ง าน ความก าวหน าทางด านวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีในปจจุบันเปนไปในรูปแบบกาวกระโดด มีผลผลักดันทางดานการศึกษา วิจัยและพัฒนาในหมู
อาจารย นัก ศึ ก ษา และนั ก วิจั ยภายในประเทศ ในปจจุบันการพัฒ นาดานการวิจัยและพัฒ นา โดยเฉพาะ
ทางดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Information Communication Technology) ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา
ความรวมมือ ระหวางสถาบั น การศึก ษาและกั บ ประเทศตาง ๆ คือ ปจ จัยหนึ่ง ที่ มีส วนในการรัก ษาสมดุ ล
ของสถานะระบบเครือ ขายเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบเครือ ขายขอ มู ล และระบบเครือ ขายการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย ใหมีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดตลอดเวลา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดำเนินการโครงการเครือขาย
สารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา (Inter-University Network : UniNet) โดยเปน การเชื่อ มโยงเครือ ข าย
ความเร็วสูงระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเปนการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาไปสูภูมิภาคและชุมชน เปนการแบงปนทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน และไดดำเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาทั้งทางดานการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันระหวาง
สถาบัน การศึ ก ษาต าง ๆ รวมถึ ง การแลกเปลี่ยนขอ มูล ระหวางสมาชิก ที่เชื่อ มตอ อยูบ นเครือ ขายดัง กลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิก เครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือขายที่จะตองใชงานรวมกัน
ซึ่งนอกจากการไดแลกเปลี่ยนขอมูลแลวยังจะเปนโอกาสอันดีที่บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่จะไดมีโอกาสรับรูขอมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือขายใหม ๆ รวมทั้งการรวมกลุมกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย และการประยุกต
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับ สนุนการศึกษาและยังเปนการพัฒ นาศัก ยภาพของบุคลากรใหส ามารถ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษากับเครือขาย
การศึกษาและวิจัยนานาชาติเกิดประโยชนสูงสุด จึงจำเปนตองใหบุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับทราบขอมูล ของเครือขายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งใน
ดานเครือ ขายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือ ขายฯ ตลอดจนกิจ กรรมการวิจัยและพัฒ นาของ
สถาบันสมาชิกเครือขาย และเพื่อเปนการปรับกระบวนทัศนหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ
มีความพรอมตอการใชงานและตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงที
ดังนั้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เปนสมาชิกในเครือขายฯใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร เห็นสมควรจัดใหมีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบ
เครื อข ายสารสนเทศเพื่ อพั ฒ นาการศึ กษา ครั้ งที่ 41 (41st WUNCA)” ระหว างวั นที่ 3 – 5 สิ งหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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2. วัตถุประสงค
- เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
- เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายระหวางกลุมสมาชิก
- เพื่ อ ให ผู เ ชี่ ย วชาญด านต างประเทศถ า ยทอดความรูแ ละประสบการณ แ ละความเชี่ ย วชาญ
ในดานเทคโนโลยีเครือขาย Hardware and Software
- เพื่อเปนการปรับกระบวนทัศนหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพไดโดยอาศัยระบบเครือขายสารสนเทศที่ดี
3. หัวขอการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลัย/สถาบันภายในประเทศและตางประเทศ
- อภิ ป รายกำหนดแนวทางของกลุ มในการดำเนิ น กิ จ กรรมของสมาชิ กบนเครือข ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
- อภิปรายและประชุมกลุมยอยในการสรางความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุม
- นำเสนอผลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย
- อบรมหัวขอเรื่อง การพัฒนาครูตนแบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศในโรงเรียน
4. วิธีการดำเนินงาน
- ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา" และรวมกันอภิปรายเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตอไป
- นำเสนอผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย
- การบรรยายพิเศษ
- อภิปรายทางวิชาการ, การประชุมสัมมนา, การประชุมกลุมยอย
- รายงานนำเสนอผลงานการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมและมหาวิทยาลัย/สถาบัน
5. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 700 คน ประกอบดวย
- ผูเขารวมประชุมจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน
350
- ผูอำนวยการสำนัก/ศูนยคอมพิวเตอร/สำนักหอสมุด
150
- ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
50
- วิทยากร
80
- คณะทำงานจัดการประชุม
70

คน
คน
คน
คน
คน

6. ระยะเวลาดำเนินการ
จำนวน 3 วัน ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565
7. สถานที่จัดงาน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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-38. ผลที่คาดวาจะไดรบั
- ผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายและมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณซงึ่ กันและกัน
- ผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบนโยบายการใหบริการเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยและนำมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
- ไดรับการถายทอดความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีเครือขาย Hardware
and Software จากผูเ ชี่ยวชาญ
- สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
9. (ราง) กำหนดการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.
เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น.
เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น.
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น.
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน ณ .....................................
พิธีเปดการประชุม
พักอาหารวาง
การบรรยายพิเศษ
การบรรยายพิเศษ
พักอาหารกลางวัน
การบรรยายพิเศษ
การบรรยายพิเศษ
พักอาหารวาง
การบรรยายพิเศษ
การบรรยายพิเศษ
งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ………….

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 (หองที่ ๑-๓)
วลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
การบรรยายพิเศษ
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
การบรรยายพิเศษ
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.
พักอาหารวาง
เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.
การบรรยายพิเศษ
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น.
พักอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น.
การบรรยายพิเศษ
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น.
การบรรยายพิเศษ
พักอาหารวาง
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
การบรรยายพิเศษ
-4- /วันที่ 5...

-4วันที่ 5 สิงหาคม 2565 (หองที่ ๔-๑๐ WORKSHOP)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขา WORKSHOP
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
การบรรยายพิเศษ และการฝกปฏิบัติ
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
การบรรยายพิเศษ และการฝกปฏิบัติ
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.
พักอาหารวาง
เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.
การบรรยายพิเศษ และการฝกปฏิบัติ
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น.
พักอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น.
การบรรยายพิเศษ และการฝกปฏิบัติ
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น.
การบรรยายพิเศษ และการฝกปฏิบัติ
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.
พักอาหารวาง
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
การบรรยายพิเศษ และการฝกปฏิบัติ
หมายเหตุ

กำหนดการอยูระหวางการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบไดที่
http://www.uni.net.th หรือ http://wunca.uni.net.th/wunca41

กำหนดการ
พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” (41st WUNCA)
และการประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ในหัวขอ “PDPA กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565
ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
เวลา 08.00 – 09.00 น.
- ลงทะเบียน ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 08.45 – 10.00 น.

- พิธีเปดการประชุม
โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
- พิธีรับมอบเจาภาพ WUNCA ครั้งที่ 42

เวลา 10.00 – 12.00 น.

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง Asia - Pacific Internet and its REN Strategy
โดย Distinguished Professor.JUN MURAI (Keio University,Japan)

เวลา 12.00 – 13.00 น.

(พักรับประทานอาหารกลางวัน)

เวลา 14.00 – 17.00 น.

- การประชุม CIO เรื่อง “PDPA กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”

เวลา 18.00 – 20.00 น.

- งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ

หมายเหตุ
- กำหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามไดที่ https://wunca.uni.net.th/wunca41/

กำหนดการลงทะเบียนเขารวมการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” (41stWUNCA)
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
- เปดรับลงทะเบียน
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
- ผูเขารวมประชุมที่ลงทะเบียนผานระบบฯ แลว
จัดสงหนังสือยืนยันการเขารวมงานจากตนสังกัด
พรอมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผานระบบฯ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารวมประชุม
วันที่ 3 ถึง 5 สิงหาคม 2565
- งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 41st WUNCA

(หากพนกำหนดและยังไมไดจัดสงหนังสือยืนยันจากตนสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก)

การประชุม
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
- เปดรับลงทะเบียน
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
- ประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ณ หองประชุมแกวมุกดา อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ลงทะเบียนเขารวมงานไดที่
https://wunca.uni.net.th/wunca41cio/
https://wunca.uni.net.th/wunca41/

ลงทะเบียน
เขารวมงาน WUNCA

ลงทะเบียน
เขารวมประชุม CIO

