กาหนดการ บรรยายพิเศษ ของผู้สนับสนุน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครัง้ ที่ 30 " (30th WUNCA)
วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

09.00 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.

พักอาหารกลางวัน ณ อาคาร หอประชุมเล็ก
241004-5
"A New Era of IT Education Certification and Degree Program"
CompTIA

14.00 - 15.30 น.
15.30 - 15.45 น.

พักอาหารว่ าง

15.45-16.45 น.
16.45 - 17.45 น.
18.00 - 20.00 น.
* หมายเหตุ *

งานเลีย้ งรับรองอาหารเย็น (ณ อาคารหอประชุมใหญ่ )
กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca30/
21 มกราคม 2558 บริ การรถจากอาคาร…หอประชุมใหญ่ .... กลับที่พกั 1 รอบ เวลา .20.00 . น. แจ้ งความประสงค์ กลับ ได้ ท่ ี จุดลงทะเบียน

กาหนดการ บรรยายพิเศษ ของผู้สนับสนุน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครัง้ ที่ 30 " (30thWUNCA)
วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ หนั ตรา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วันพฤหัสบดีท่ ี 22 มกราคม 2558
ห้ อง

ผู้สนับสนุน
241001

ผู้สนับสนุน
241002

ผู้สนับสนุน
240804

"Education for Success with Extreme Networks"
TGS Enterprise Network

09.00 - 09.50 น.
T-Sign Solution

"Better Connected Campus with Huawei e-Education Solutions"
HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND)
"802.11ac Next-Generation Wireless LAN and Optimize IPv6 networks
efficiency and service"
DataOne Asia(Thailand)

09.50 - 10.40 น.
พักอาหารว่ าง

10.40 - 10.55 น.
10.55 - 11.20 น.

“The Future of University Management”
A-HOST and Alliance

11.20 - 11.45 น.

SANGFOR TECHNOLOGIES

11.45 - 13.00 น.

"Today challenge of DC management ,And how to manage by
using the best practice"
The Communication Solution

"Migration from Windows Server 2003"
Microsoft Systems (Thailand)

พักอาหารกลางวัน ณ อาคาร หอประชุมเล็ก
ผู้สนับสนุน
240804

ห้ อง

13.00 - 13.50 น.

"Education for Success with Extreme Networks"
TGS Enterprise Network

13.50 - 14.15 น.

“ What is IBM SPSS statistic?”
Sift Analytics Group (Thailand)

14.15 - 14.40 น.
14.40 - 14.55 น.
14.55 - 15.45 น.
15.45 - 16.35 น.
หมายเหตุ

พักอาหารว่ าง

กาหนดการในแต่ ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca30/
22 มกราคม 2558 บริ การรถจากอาคาร..24... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา .17.00... น. แจ้ งความประสงค์ กลับ (ระบุรอบ) ได้ ท่ ี จุดลงทะเบียน

