กําหนดการการประชุม เชิงปฏิบ ัต ิก าร

เรื อง "การดําเนิน กิจ กรรมบนระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา ครั งที 36" (36th WUNCA)
วัน ที 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม

วัน พุธ ที 17 มกราคม 2561 (หน้ าที 1)

ห้ อ ง Auditorium ชัน 2 วิท ยาลัย ดุริ ยางคศิล ป์ (ตึก C)

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน ณ ชัน 1 วิท ยาลัย ดุริ ย างคศิล ป์ (ตึก C)
(อาหารว่ างตามอัธ ยาศัย ตังแต่ เ วลา 08.00-10.00 น.)

09.00 - 11.30 น.

พิธ ีเ ปิ ดการประชุม และการบรรยายพิเ ศษ ณ ห้ อ ง Auditorium ชัน 2 วิท ยาลัยดุร ิ ยางคศิล ป์ (ตึก C)
เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่ าวแนะนําสถานที
เวลา 09.30 – 10.00 น. พิธ ีเ ปิ ดการประชุม
เวลา 10.00 – 11.00 น. พิธ ีร ั บ มอบเจ้ าภาพ WUNCA ครั งที 37 และรายงานความคืบ หน้ าการจัด งาน WUNCA ครั งที 37 โดย มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
เวลา 11.00 - 11.30 น. การบรรยายพิเ ศษ เรือง “Information Centric Network (ICN): the Post IP Era” โดย นายสมนึก พ่ วงพรพิท กั ษ์ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม

11.45 - 13.00 น.

พัก อาหารกลางวัน ณ ลานชัน 1 ระหว่ าง สํานัก วิท ยบริ ก าร (ตึก A) และ สํานัก คอมพิวเตอร์ (ตึก B)

ห้ อ ง

Technical Talk @ 36th WUNCA
ห้ อ ง Auditorium ชัน 2 วิท ยาลัย ดุริ ยางคศิล ป์ (ตึก C)

13.00 – 14.00 น.

การบรรยาย เรือง UniNet พบมหาวิท ยาลัย
โดย รศ.สมศัก ดิ มิต ะถา
ผู้อ ํานวยการสํานัก งานบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา

14.00 – 15.00 น.

การดําเนิน โครงการปรั บ โครงสร้ างพืนฐานทางสารสนเทศของ สจล. และการสร้ าง
สภาพแวดล้ อ มทีเหมาะสมสําหรับ Data Center
โดย นายนรฤทธิ สุน ทรศารทูล
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

16.45 - 17.45 น.
18.00 - 19.30 น.
* หมายเหตุ *

36th WUNCA for ThaiMOOC&E-learning
ห้ อ ง B-416 สํานัก คอมพิวเตอร์ (ตึก B)

ศึก ษางาน 1. การปฏิบ ัต ิงานการเตรีย มการติด ตัง และการทดสอบระบบ
Teleconference
- กาปฏิบ ัต ิก ารประชุม ทางไกล
- การติด ตังและการกําหนด (Configuration) ระบบ
- การติด ตังและทดสอบภาพและเสียง
- การนําเสนอ (Content) ผ่ านระบบประชุม ทางไกล
โดย กลุ่ม ผู้ด ูแ ลระบบการศึก ษาและการแพทย์ ท างไกล

CIO Meeting@ 36th WUNCA
ห้ อ ง B-412 สํานัก คอมพิวเตอร์ (ตึก B)

CIO Meeting

พัก อาหารว่ าง

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.45 น.

Telemedicine @ 36th WUNCA
ห้ อ ง B-409 สํานัก คอมพิวเตอร์ (ตึก B)

เริ มเวลา 15.15 - 17.15 น.
ระบบเครื อ ข่ ายยุค ใหม่ ส าํ หรั บ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
(The Next Generation of KMITL Campus Network)
โดย 1) นายกมล เกีย รติเ รื อ งกมลา รองอธิก ารบดีฝ่ ายสารสนเทศ
2) ผศ.อัค ริ น ทร์ คุณกิต ติ ผู้อ ํานวยการสํานัก บริ ก ารคอมพิวเตอร์
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

เทคโนโลยีพ ลิก โฉมอุด มศึก ษา
โดย ผศ.อนุช ัย ธีร ะเรื อ งไชยศรี
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย

งานเลียงรั บ รองอาหารเย็น ณ ลานแปดเหลียม
กําหนดการในแต่ ล ะวัน อาจมีก ารเปลียนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อ มูล ได้ ท ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/

มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม บริ ก ารรถจากสถานทีจัด เลียงรับ รองอาหารเย็น (ณ. ลานแปดเหลียม ระหว่ างอาคาร A B C และ D) กลับ ทีพัก 1 รอบ เวลา 20.30 น.

CIO Meeting (ต่ อ )

กําหนดการการประชุม เชิงปฏิบ ตั กิ าร

วัน พฤหัส บดีท ี 18 มกราคม 2561 (หน้ าที 2)

เรื อง "การดําเนิน กิจ กรรมบนระบบเครือ ข่ ายสารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา ครั งที 36" (36th WUNCA)
วัน ที 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม

36th WUNCA
ห้ อ ง B-412 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

36th WUNCA
ห้ อ ง B-408 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

09.00 - 10.00 น.

NOC Update (Backbone & Measurement & Monitor & Security)
โดย นายพัช รพงษ์ เอกสิน ิท ธิกุล

การสร้ างสรรค์ ผ ลิต ภัณฑ์ ท างการศึก ษากับ งานทรัพ ย์ ส ิน ทางปั ญญา
โดย รศ.วิว ัฒน์ มีสุว รรณ์
มหาวิท ยาลัย นเรศวร

10.00 - 11.00 น.

Campus Update
โดย 1) นายวีร ะศัก ดิ ศรี ว งยาง (มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม)
2) นายวุฒศิ ัก ดิ ชมดวงทิพ ย์ (มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ มหาสารคาม)
3) นายสําเริง คํามีว งษ์ (มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ร้ อ ยเอ็ด )
4) นายปิ ยะ สร้ อ ยอุด ม (มหาวิท ยาลัย กาฬสิน ธุ์)
ผู้ด าํ เนิน การอภิป ราย 5) นายเกรีย งศัก ดิ เหล็ก ดี (UniNet)

มาตรฐานการรับ รองคุณภาพข้ อ มูล ในคลังสารสนเทศดิจ ทิ ลั : กรณีศ ึก ษาCoreTrustSeal
Data Repository Certification
โดย รศ.นําทิพ ย์ วิภ าวิน
มหาวิท ยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิร าช

11.00 - 12.00 น.

Taxonomy of Software Defined Networks
รศ.วรา วราวิท ย์
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

เครือ ข่ าย LoRA กับ การประยุก ต์ ใ ช้ งานใน Smart University
โดย 1) ผศ.กิต ติพ งษ์ สุว รรณราช
2) นายสุช ิน เขีย วเนตร
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบ ูล สงคราม

ห้ อ ง

12.00 - 13.00 น.

พัก อาหารกลางวัน ณ ลานชัน 1 ระหว่ าง สํานัก วิท ยบริ ก าร (ตึก A) และ สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

13.00 - 14.00 น.

แนวโน้ มการจัด ทํานโยบายของ eduroam ประเทศไทย ปี 2561
โดย 1) รศ.อนัน ต์ ผลเพิม (มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ )
2) ผศ.อภิร ัก ษ์ จัน ทร์ ส ร้ าง (มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ )
ผู้ด าํ เนิน การอภิป ราย 3) นายเกรีย งศัก ดิ เหล็ก ดี (UniNet)

ระบบ The Dude Network Monitoring บน MiKrotik กรณีศ ึก ษาภายในมหาวิท ยาลัย ราช
ภัฏ สกลนคร
โดย 1) นายอรรณพ อรังศรี
2) นายจยุต ย์ พูล เพิม
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สกลนคร

14.00 - 15.00 น.

How to Build a 100 Gbps DDoS Generator
"สร้ าง 100 Gbps DDoS ใช้ เ องได้ อ ย่ างไร"
โดย 1) รศ.สุร ศัก ดิ สงวนพงษ์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์

การใช้ Pipework ร่ วมกับ Docker Contianer เพือรวมความเร็ว ของการ์ ด เครือ ข่ ายด้ ว ย
เทคนิค Network bonding
โดย 1) นายกฤษณ์ วรา รั ต นโอภาส
2) นางสาวสุรี ร ัต น์ แก้ วคีร ี
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา

บรรยายด้ านหน้ าทีพลเมือ งของผู้ด แู ลระบบ
(Administrators’ Civic-Duty Lecture Series)
เรือง “โครงการ Deploy360 ของ Internet Society---ISOC” และ “การใช้ งาน TLS ในบริก าร
15.00 - 16.00 น.
(Services) ต่ างๆ ”
โดย 1) ผศ.พีร วัฒน์ วัฒนพงศ์ (มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ )
2) นายชยา ลิม จิต ติ (จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย )

เปลียนผ่ านจาก Application สู่ Docker container
โดย 1) นายฤทธิณรงค์ พรมยา
2) นางสาววิภ าดา นฤพิพ ัฒน์
ศูน ย์ เ ทคโนโลยีอ ิเ ล็ก ทรอนิก ส์ แ ละคอมพิว เตอร์ แ ห่ งชาติ

อาหารว่ างตามอัธ ยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กําหนดการในแต่ ล ะวัน อาจมีก ารเปลียนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อ มูล ได้ ท ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม บริ ก ารรถจากหน้ า สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B) กลับ ทีพัก 1 รอบ เวลา 16.45 น.

กําหนดการการประชุม เชิงปฏิบ ัต ิก าร

เรือง "การดําเนิน กิจ กรรมบนระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา ครังที 36" (36th WUNCA)
วัน พฤหัส บดีท ี 18 มกราคม 2561 (หน้ าที 3)
Telemedicine @ 36th WUNCA
ห้ อ ง
ห้ อ ง B-409 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

วัน ที 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

การเรี ยนการสอนทางไกล (Tele-education)
หัวข้ อ การพัฒนาระบบการเรีย นรู้ท างการแพทย์ ผ่ านระบบ
เทคโนโลยีเ พือการศึก ษา
โดย 1) รศ.ปานใจ ธารทัศ นวงศ์
คณบดีบ ัณฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร
2) นายณัฐพงษ์ พลหาญ (Remote)
3) นางสาวจุต มิ า รัต นคช (Remote)
โรงเรี ยนกายอุป กรณ์ ส ิริน ทร
คณะแพทยศาสตร์ ศ ิริ ร าชพยาบาล มหาวิท ยาลัย มหิด ล

Data Quality: Lessons Learned from iThesis Project
and Its Challenges
โดย นายธีร ยุท ธ โกสิน ทร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย

อบรมเชิงปฏิบ ัต ิก าร "ผลิต รายวิช า MOOC ไม่ ย ากอย่ างทีคิด "
โดย 1) ผศ.อนุช ัย ธีร ะเรือ งไชยศรี
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
2) นายบัณฑิต พฤฒเศรณี
3) นายนพดล โชติ
4) นางสาวราตรี วิศ ิษฏ์ ส ุร วงศ์
โครงการมหาวิท ยาลัย ไซต์ เ บอร์ ไ ทย

พัก อาหารกลางวัน ณ ลานชัน 1 ระหว่ าง สํานัก วิท ยบริก าร (ตึก A) และ สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

การนําเสนอข้ อ เสนอแนะ และการแลกเปลียนการเรียนรู้ด้ าน Tele-education,
Tele conference, Telemedicine หัว ข้ อ : ระบบการประชุม ทางไกลทางการแพทย์
และระบบเครือ ข่ าย ของระบบ Google Chrome meetings การศึก ษา Microsoft
Skype for Business และการศึก ษาระบบของ Cisco WebEX + Cisco Spark Board
14.00 - 15.00 น.
โดย 1) นายวีร พล มนัส อารีน าท มหาวิท ยาลัยมหิด ล
2) นายวรวิท ย์ แสนผาลา มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม
3) นายรัต นธ์ พ งศ์ ใสแก้ ว มหาวิท ยาลัยนวมิน ทราธิร าช
4) นายอรรถพร ถาน้ อ ย (Remote) มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
5) นายธีร พงศ์ พวงจําปา (Remote) มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น

15.30 - 16.30 น.

36th WUNCA for ThaiMOOC&E-learning
ห้ อ ง B-416 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

KMUTT Wrap-up
โดย นายอภิล ัก ษณ์ สุท รอาคเนย์
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี

การใช้ เ ทคโนโลยีด ิจ ทิ ลั ในวงการแพทย์ แ ละโรงเรีย นแพทย์ กรณีศ ึก ษา
หัว ข้ อ โครงการความร่ วมมิอ ระหว่ างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจ ทิ ลั เพือ
เศรษฐกิจและสังคม การให้ บ ริก ารด้ านสาธารณสุข กับ ประชาชนโดยใช้ เ ทคโนโลยีด ิจทิ ลั
โดย 1) ผศ.(พิเ ศษ) นพ.พลวรรธน์ วิท รู กลชิต (Remote)
13.00 - 14.00 น.
สํานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
2) ผศ.นพพล เผ่ าสวัส ดิ (Remote) มหาวิท ยาลัย มหิด ล
3) นายจัก รพัน ธ์ สุข เจริญ สภากาชาดไทย
4) นายวีร พล มนัส อารีน าท มหาวิท ยาลัย มหิด ล

15.00 - 15.30 น.

Application Development @ 36th WUNCA
ห้ อ ง B-402 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

การเชือมโยง iThesis กับ คลังปั ญญามหาวิท ยาลัย:
กรณีศ ึก ษาสํานัก งานวิท ยทรั พ ยากร จุฬ าลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย
โดย นางสาวอมรรั ต น์ ศรีสุร ภานนท์
นายวสัน ต์ สุข สุท ธิ
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
อบรมเชิงปฏิบ ัต ิก าร "ผลิต รายวิช า MOOC ไม่ ย ากอย่ างทีคิด " (ต่ อ )

เสวนากลุ่ม Telemedicine การสร้ างและขยายเครือ ข่ ายในการแลกเปลียนเรีย นรู้แ ละความร่ ว มมือ
ด้ านการบริก าร ด้ านการแพทย์ ท างไกล และการศึก ษาทางไกลทียังยืน หัว ข้ อ : ประสบการณ์ งานการ
ประชุม ทางไกลทางการแพทย์ ในประเทศและระหว่ างประเทศ
โดย 1) นายอรรถพร ถาน้ อ ย (Remote) มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
2) นพ.นพวัช ร์ สมานคติวัฒน์ (Remote) โรงพยาบาลราชบุรี
3) นายวรวิท ย์ แสนผาลา มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม

การนําเสนอข้ อ เสนอแนะ และประสบการณ์ การจัด การเทคโนโลยีร ะบบ
การแพทย์ ท างไกล สําหรับ ห้ อ งผ่ าตัด
โดย 1) นายวีร พล มนัส อารีน าท มหาวิท ยาลัย มหิด ล
2) นายชุม ศิล ป์ ปานนาค บริษัท โอลิม ปั ส (ประเทศไทย) จํากัด
3) นายจัก รพัน ธ์ สุข เจริญ สภากาชาดไทย
4) นายภูว ะดล พานาดา (Remote) โรงพยาบาลราชวิถ ี
5) นายธนาชัย นุ่ม พรม มหาวิท ยาลัย มหิด ล

อาหารว่ างตามอัธ ยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กําหนดการในแต่ ล ะวัน อาจมีก ารเปลียนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อ มูล ได้ ท ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม บริก ารรถจากหน้ า สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B) กลับ ทีพัก 1 รอบ เวลา 16.45 น.

กําหนดการการประชุม เชิงปฏิบ ัต ิก าร

เรือง "การดําเนิน กิจ กรรมบนระบบเครือ ข่ ายสารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา ครังที 36" (36th WUNCA)
วัน ศุก ร์ ท ี 19 มกราคม 2561 (หน้ าที 4)

วัน ที 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม

UniNet To School

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อ ง

ห้ อ ง Auditorium ชัน 2 วิท ยาลัย ดุร ิยางคศิล ป์ (ตึก C)

ห้ อ ง B-314 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

08.45 - 09.00 น.

กล่ าวต้ อ นรับ ผู้เ ข้ าร่ ว มงาน
โดย รศ.สมศัก ดิ มิต ะถา
ผู้อ าํ นวยการสํานัก งานบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา

ลงทะเบีย น

08.00 - 08.45 น.

ลงทะเบีย น ณ ลานชัน 1 วิท ยาลัย ดุร ิย างคศิล ป์

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.

การอภิป ราย เรื อง
"การบริก ารเครื อ ข่ าย UniNet กับ สถาบัน การศึก ษาขันพืนฐาน"
โดย 1) นายทวี ศรี บ ุศ ย์ ด ี
2) นายวราวุฒิ ไผ่ ป้ อ ง
สํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา

LoRa Network เทคโนโลยีก ารสือสารระยะไกล
โดย 1) นายโสภณ พิน ิจ กิจ เจริ ญกุล
2) นายวุฒพิ งศ์ คงสิบ
3) นายวิวัฒน์ เจษฏาภรณ์ พ พิ ัฒน์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบ ูล สงคราม
(รับ จํานวน 30 คน)

การอภิป รายเรื อง "ภาพรวมโครงสร้ างพืนฐานของสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขันพืนฐาน"
โดย 1) นายโกศิล ป ดวงใจ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพืนฐาน
พัก อาหารกลางวัน ณ ลานชัน 1 ระหว่ าง สํานัก วิท ยบริก าร (ตึก A) และ สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

เริมเวลา 13.00 - 14.30 น.
การอภิป ราย เรือง “ความร่ ว มมือ ของสถานศึก ษา เพือพัฒนาเครือ ข่ ายสารสนเทศ
โรงเรีย น”
โดย 1) นายเสรี ชิโนดม
2) ว่ าที ร.ต.กิต ติศัก ดิ อ่ อ นเอือน
3) นายพงช์ ศนัญ ชาญชัย ชิณวรฒ์
(มหาวิท ยาลัย บูร พา วิท ยาเขตสระแก้ ว )
4) นายจําเนีย ร พวงแก้ ว (โรงเรี ย นซับ ม่ ว งวิท ยา)

ต่ อ

เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิช าชีพ
โดย รศ.มนตรี แย้ ม กสิก ร
สํานัก งานเลขาธิก ารคุรุ ส ภา

อาหารว่ างตามอัธ ยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.

กําหนดการในแต่ ล ะวัน อาจมีก ารเปลียนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อ มูล ได้ ท ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม บริก ารรถจากหน้ า สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B) กลับ ทีพัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.

กําหนดการการประชุม เชิงปฏิบ ัต กิ าร

เรื อง "การดําเนิน กิจ กรรมบนระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา ครั งที 36" (36th WUNCA)
วัน ที 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม

วัน ศุก ร์ ท ี 19 มกราคม 2561 (หน้ าที 5)
ห้ อ ง

08.45 - 09.00 น.

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อ ง B-414 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)
ลงทะเบีย น

09.00 - 10.00 น.
การจัด การและติด ตังระบบ Multi-Protocol VPN ด้ ว ย
Open Source VPN
โดย 1) นายเจตนัน ต์ เจือ จัน ทร์
10.00 - 11.00 น.
2) นางสาวกาญจนา สุก ปลัง
มหาวิท ยาลัย บูร พา
(รับ จํานวน 30 คน)
11.00 - 12.00 น.

Workshop @ 36th WUNCA

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อ ง B-415 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

ห้ อ ง B-411 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

การปรั บ ปรุ งระบบ DNS ให้ ร องรั บ DNSSEC
โดย 1) นายชยา ลิม จิต ติ
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยลัย
2) ผศ.นิษฐิด า เอลซ์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์
3) นายเกรี ย งศัก ดิ เหล็ก ดี
สํานัก บริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพือการศึก ษา
(รับ จํานวน 25 คน)

การพัฒนา API services และการจัด การบริห าร APIs
ให้ ม ีความปลอดภัย และมีค วามคงทนต่ อ การ
เรี ย กใช้ บ ริ ก าร
โดย 1) นายธวัช วราไชย
2) นางสาวพัฒนาวดี ศิว ติณฑุโก
3) นางสาวเกสิน ี พัฒนพิส ุท ธิ
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์
(รับ จํานวน 30 คน)

ลงทะเบีย น

ลงทะเบีย น

พัก อาหารกลางวัน ณ ลานชัน 1 ระหว่ าง สํานัก วิท ยบริก าร (ตึก A) และ สํานัก คอมพิว เตอร์ (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 างตามอัธ ยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กําหนดการในแต่ ล ะวัน อาจมีก ารเปลียนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อ มูล ได้ ท ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม บริก ารรถจากหน้ า สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B) กลับ ทีพัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.

ต่ อ

กําหนดการการประชุม เชิงปฏิบ ัต กิ าร

เรื อง "การดําเนิน กิจ กรรมบนระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศเพือพัฒนาการศึก ษา ครั งที 36" (36th WUNCA)
วัน ที 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม

วัน ศุก ร์ ท ี 19 มกราคม 2561 (หน้ าที 6)
ห้ อ ง

08.45 - 09.00 น.

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อ ง B-410 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)
ลงทะเบีย น

09.00 - 10.00 น.
การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้ ว ย IONIC
Framework
โดย 1) ผศ.วิช าญ ทุม ทอง
10.00 - 11.00 น.
2) ผศ.ปฏิคม ทองจริง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รําไพพรรณี
(รับ จํานวน 30 คน)

Workshop @ 36th WUNCA

Workshop @ 36th WUNCA

ห้ อ ง B-404 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

ห้ อ ง B-315 สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B)

ประมวลผล Big Data แบบ DBMS ด้ ว ย Tez-engine
ของ Hadoop Cluster บน Docker Container
โดย 1) นายกฤษณ์ ว รา รั ต นโอภาส
2) นายประภัส สร นุ่น แก้ ว
3) นายพิช ยดนย์ ชายมะ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา
(รับ จํานวน 20 คน)

แนะนําการใช้ งานระบบห้ อ งสมุด อัต โนมัต ิ ALIST
Web-based Application
โดย 1) นายชํานาญ อิน ทสโร
2) นายสุท ธิพ งษ์ อุด มประเสริฐกุล
3) นางสาวศศิธ ร คงหนู
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์
(รับ จํานวน 30 คน)

ลงทะเบีย น

ลงทะเบีย น

11.00 - 12.00 น.
พัก อาหารกลางวัน ณ ลานชัน 1 ระหว่ าง สํานัก วิท ยบริก าร (ตึก A) และ สํานัก คอมพิว เตอร์ (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 างตามอัธ ยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กําหนดการในแต่ ล ะวัน อาจมีก ารเปลียนแปลง โปรดตรวจสอบข้ อ มูล ได้ ท ี http://www.wunca.uni.net.th/wunca36/
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม บริก ารรถจากหน้ า สํานัก คอมพิว เตอร์ (ตึก B) กลับ ทีพัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.

ต่ อ

