กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครัง้ ที่ 36" (36th WUNCA)
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 (หน้ าที่ 1)
ห้ อง Auditorium ชัน้ 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ตึก C)
08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน ณ ..............................................
(อาหารว่ างตามอัธยาศัย ตัง้ แต่ เวลา 08.00-10.00 น.)

09.00 - 11.30 น.

พิธีเปิ ดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ตึก C)
เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่ าวแนะนาสถานที่
เวลา 09.30 – 10.00 น. พิธีเปิ ดการประชุม
เวลา 10.00 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่ อง “Information Centric Network (ICN): the Post IP Era” โดย นายสมนึก พ่ วงพรพิทักษ์
เวลา 11.00 - 11.30 น. พิธีรับมอบเจ้ าภาพ WUNCA ครั ง้ ที่ 37 และรายงานความคืบหน้ าการจัดงาน WUNCA ครั ง้ ที่ 37 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พักอาหารกลางวัน ณ สานักคอมพิวเตอร์ (ตึก B)
Telemedicine @ 36th WUNCA
(ขนาดความจุ 50 ที่น่ ัง)

11.45 - 13.30 น.

ห้ อง

Technical Talk @ 36th WUNCA
ห้ อง Auditorium ชัน้ 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ตึก C)

13.30 – 14.30 น.

การบรรยาย เรื่ อง UniNet พบมหาวิทยาลัย
โดย รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อานวยการสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

14.30 – 15.30 น.

โครงการผลิตและบริหารจัดการเกษตรอุตสาหกรรม
ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทรูปแบบโครงการหลวง
โดย ผศ.ประพัฒน์ เชือ้ ไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา

(To be Confirm)

ศึกษางาน
1. การปฏิบตั ิงานการเตรียมการติดตัง้ และการทดสอบระบบ Teleconference
- กาปฏิบตั ิการประชุมทางไกล
- การติดตัง้ และการกาหนด (Configuration) ระบบ
- การติดตัง้ และทดสอบภาพและเสียง
- การนาเสนอ (Content) ผ่ านระบบประชุมทางไกล

ระบบเครือข่ ายยุคใหม่ สาหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
(The Next Generation of KMITL Campus Network)
15.45 – 16.45 น.
โดย ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

18.00 - 19.30 น.

* หมายเหตุ *

(To be Confirm)

พักอาหารว่ าง

15.30 – 15.45 น.

16.45 - 17.45 น.

36th WUNCA for ThaiMOOC&E-learning
(ขนาดความจุ 100 ที่น่ ัง)

การดาเนินโครงการปรับโครงสร้ างพืน้ ฐานทางสารสนเทศของ สจล. และการสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับ Data Center
โดย นายนรฤทธิ์ สุนทรศารทูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ศึกษางาน
1. การปฏิบัติงานการเตรี ยมการติดตัง้ และการทดสอบระบบ Teleconference
- กาปฏิบัติการประชุมทางไกล
- การติดตัง้ และการกาหนด (Configuration) ระบบ
- การติดตัง้ และทดสอบภาพและเสียง
- การนาเสนอ (Content) ผ่ านระบบประชุมทางไกล
โดย 1) นายจักรพันธ์ สุขเจริ ญ สภากาชาดไทย
2) นายวีรพล มนัสอารีนาท มหาวิทยาลัยมหิดล
3) นายอรรถพร ถาน้ อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) นายธีรพงศ์ พวงจาปา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
งานเลีย้ งรั บรองอาหารเย็น ณ ลานแปดเหลี่ยม

กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริการรถจากสถานที่จัดเลีย้ งรั บรองอาหารเย็น (.....................) กลับที่พกั 1 รอบ เวลา 20.30 น.

(To be Confirm)

(To be Confirm)

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 36" (36th WUNCA)
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีท่ ี 18 มกราคม 2561 (หน้ าที่ 2)
36th WUNCA
(ความจุ 150 ที่น่ ัง)

36th WUNCA
(ความจุ 50-100 ที่น่ ัง)

09.00 - 10.00 น.

NOC Update (Backbone & Measurement & Monitor & Security)
โดย นายพัชรพงษ์ เอกสินิทธิ์กุล

การสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ทางการศึกษากับงานทรั พย์ สินทางปั ญญา
โดย รศ.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

10.00 - 11.00 น.

Campus Update
โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มาตรฐานการรั บรองคุณภาพข้ อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทลั : กรณีศึกษา
CoreTrustSeal Data Repository Certification
โดย รศ.นา้ ทิพย์ วิภาวิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11.00 - 12.00 น.

Taxonomy of Software Defined Networks
รศ.วรา วราวิทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

เครื อข่ าย LoRA กับการประยุกต์ ใช้ งานใน Smart University
โดย 1) ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
2) นายสุชิน เขียวเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

ห้ อง

12.00 - 13.00 น.

พักอาหารกลางวัน ณ สานักคอมพิวเตอร์ (ตึก B)

13.00 - 14.00 น.

แนวโน้ มการจัดทานโยบายของ eduroam ประเทศไทย ปี 2561
โดย 1) รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม
2) ผศ.อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบ The Dude Network Monitoring บน MiKrotik กรณีศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
โดย 1) นายอรรณพ อรั งศรี
2) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

14.00 - 15.00 น.

How to Build a 100 Gbps DDoS Generator
"สร้ าง 100 Gbps DDoS ใช้ เองได้ อย่ างไร"
โดย 1) รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การใช้ Pipework ร่ วมกับ Docker Contianer เพื่อรวมความเร็ วของการ์ ดเครื อข่ าย
ด้ วยเทคนิค Network bonding
โดย 1) นายกฤษณ์ วรา รั ตนโอภาส
2) นางสาวสุรีรัตน์ แก้ วคีรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บรรยายด้ านหน้ าที่พลเมืองของผู้ดูแลระบบ
(Administrators’ Civic-Duty Lecture Series)
เรื่ อง “โครงการ Deploy360 ของ Internet Society---ISOC” และ “การใช้ งาน TLS ใน
15.00 - 16.00 น.
บริ การ (Services) ต่ างๆ”
โดย 1) ผศ.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
2) นายชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)

เปลี่ยนผ่ านจาก Application สู่ Docker container
โดย 1) นายฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
2) นางสาววิภาดา นฤพิพัฒน์
ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริ การรถจากหน้ าอาคาร............. กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 36" (36th WUNCA)
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีท่ ี 18 มกราคม 2561 (หน้ าที่ 3)
Telemedicine @ 36th WUNCA
ห้ อง
(ขนาดความจุ 50 ที่น่ ัง)

Application Development @36th WUNCA
(ความจุ 50 ที่น่ ัง)

36th WUNCA for ThaiMOOC&E-learning
(ขนาดความจุ 100 ที่น่ ัง)

(To be Confirm)

09.00 - 10.00 น.

KMUTT Wrap-up
โดย นายอภิลักษณ์ สุทรอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

(To be Confirm)

10.00 - 11.00 น.

การเรียนการสอนทางไกล (Tele-education)
หัวข้ อ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ ทางการแพทย์ ผ่านระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดย รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.00 - 12.00 น.

(To be Confirm)

พักอาหารกลางวัน ณ สานักคอมพิวเตอร์ (ตึก B)

12.00 - 13.00 น.
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในวงการแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ กรณีศกึ ษา
- โครงการความร่ วมมิอ ระหว่ างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม การให้ บริการด้ านสาธารณสุขกับประชาชนโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทลั
โจย ผ.ศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทรู กลชิต (Remote)
13.00 - 14.00 น.
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) นายจักรพันธ์ สุขเจริญ สภากาชาดไทย
2) นายวีรพล มนัสอารีนาท มหาวิทยาลัยมหิดล
3) นายอรรถพร ถาน้ อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) นายธีรพงศ์ พวงจาปา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

14.00 - 15.00 น.

Data Quality: Lessons Learned from iThesis
Project and Its Challenges
โดย นายธีรยุทธ โกสินทร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การนาเสนอข้ อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้าน Tele-education,
Teleconference, Telemedicine หัวข้ อ ระบบการประชุมทางไกลทางการแพทย์
โดย 1) นายรั ตนธ์ พงศ์ ใสแก้ ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2) นายวีรพล มนัสอารีนาท มหาวิทยาลัยมหิดล
3) นายอรรถพร ถาน้ อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) นายธีรพงศ์ พวงจาปา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

การเชื่อมโยง iThesis กับคลังปั ญญามหาวิทยาลัย:
กรณีศกึ ษาสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โดย นางอมรรัตน์ ศรี สุรภานนท์
นายวสันต์ สุขสุทธิ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การประชุมเสวนากลุ่ม Telemedicine ครั ง้ ที่ 4
- การสร้ างและขยายเครื อข่ ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ความร่ วมมือด้ านการบริการ
ด้ านการแพทย์ ทางไกล และการศึกษาทางไกลที่ย่ งั ยืน
- ประสบการณ์ งานการประชุมทางไกลทางการแพทย์ ใน
15.00 - 16.00 น.
ประเทศและระหว่ างประเทศ

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริ การรถจากหน้ าอาคาร............. กลับที่พกั 1 รอบ เวลา 16.15 น.

(To be Confirm)

(To be Confirm)

(To be Confirm)

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 36" (36th WUNCA)
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันศุกร์ ท่ ี 19 มกราคม 2561 (หน้ าที่ 4)
ห้ อง
08.00 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.

UniNet To School

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อง Auditorium ชัน้ 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ตึก C)

(ความจุ 50 ที่น่ งั )

ลงทะเบียน ณ .....................
กล่ าวต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมงาน
โดย รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อานวยการสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

การอภิปราย เรื่ อง
"การบริ การเครื อข่ าย UniNet กับสถาบันการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน"
โดย 1) นายทวี ศรี บุศย์ ดี
2) นายวราวุฒิ ไผ่ ป้อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

LoRa Network เทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล
โดย 1) นายโสภณ พินิจกิจเจริ ญกุล
2) นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
3) นายวิวัฒน์ เจษฏาภรณ์ พพ
ิ ฒ
ั น์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
(รั บจานวน 30 คน)

OBEC Content Center
โดย นายสมคิด จรี ยานุวัฒน์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

พักอาหารกลางวัน ณ สานักคอมพิวเตอร์ (ตึก B)

เริ่ มเวลา 13.00 - 14.30 น.
การอภิ
ป
ราย
เรื
่
อ
ง
“ความร่
ว
มมือของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ ายสารสนเทศ
13.00 - 14.00 น.
โรงเรียน”
โดย 1) นายเสรี ชิโนดม
2) ว่ าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่ อนเอือ้ น
3) นายพงช์ ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
(มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว)
4) นายจาเนียร พวงแก้ ว (โรงเรียนซับม่ วงวิทยา)

14.00 - 15.00 น.

ต่ อ

15.00 - 16.00 น.

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
โดย รศ.มนตรี แย้ มกสิกร
มหาวิทยาลัยบูรพา

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริ การรถจากหน้ าอาคาร............. กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 36" (36th WUNCA)
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันศุกร์ ท่ ี 19 มกราคม 2561 (หน้ าที่ 5)
Workshop @ 36th WUNCA

Workshop @ 36th WUNCA

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อง

(ความจุ 50 ที่น่ ัง)

(ความจุ 50 ที่น่ ัง)

(ความจุ 50 ที่น่ ัง)

08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

การจัดการและติดตัง้ ระบบ Multi-Protocol VPN
ด้ วย Open Source VPN
โดย 1) นายเจตนันต์ เจือจันทร์
10.00 - 11.00 น.
2) นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
(รับจานวน 30 คน)

การปรั บปรุ งระบบ DNS ให้ รองรับ DNSSEC การพัฒนา API services และการจัดการบริ หาร
โดย 1) นายชยา ลิมจิตติ
APIs ให้ มีความปลอดภัยและมีความคงทนต่ อการ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยลัย
เรียกใช้ บริการ
2) ผศ.นิษฐิดา เอลซ์
โดย 1) นายธวัช วราไชย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) นางสาวพัฒนาวดี ศิวติณฑุโก
3) นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี
3) นางสาวเกสินี พัฒนพิสุทธิ์
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(รับจานวน 25 คน)
(รับจานวน 30 คน)

11.00 - 12.00 น.

พักอาหารกลางวัน ณ สานักคอมพิวเตอร์ (ตึก B)

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

ต่ อ

ต่ อ

15.00 - 16.00 น.

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริการรถจากหน้ าอาคาร............. กลับที่พกั 1 รอบ เวลา 16.15 น.

ต่ อ

กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั ง้ ที่ 36" (36th WUNCA)
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันศุกร์ ท่ ี 19 มกราคม 2561 (หน้ าที่ 6)
Workshop @ 36th WUNCA

Workshop @ 36th WUNCA

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อง

(ความจุ 50 ที่น่ ัง)

(ความจุ 50 ที่น่ ัง)

(ความจุ 50 ที่น่ ัง)

08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ประมวลผล Big Data ด้ วย Apache Hive และ
Tez-engine บน Container ของ Hadoop
Cluster
โดย 1) นายกฤษณ์ วรา รัตนโอภาส
2) ผศ.สารภี จุลแก้ ว
3) นายพิชยดนย์ ชายมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(รับจานวน 20 คน)

แนะนาการใช้ งานระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ALIST
Web-based Application
โดย 1) นายชานาญ อินทสโร
2) นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริ ฐกุล
3) นางสาวศศิธร คงหนู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(รับจานวน 30 คน)

09.00 - 10.00 น.

การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้ วย IONIC
Framework
โดย 1) ผศ.วิชาญ ทุมทอง
10.00 - 11.00 น.
2) ผศ.ปฏิคม ทองจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
(รับจานวน 30 คน)

11.00 - 12.00 น.

พักอาหารกลางวัน ณ สานักคอมพิวเตอร์ (ตึก B)

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

ต่ อ

ต่ อ

15.00 - 16.00 น.

อาหารว่ างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริการรถจากหน้ าอาคาร............. กลับที่พกั 1 รอบ เวลา 16.15 น.

ต่ อ

