
(ราง) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา” ครั้งท่ี ๔2 (42nd WUNCA)  
ระหวางวันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ 2566  

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 
1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกมีการแขงขันท้ังดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจำเปนตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหทัดเทียมและยั่งยืนอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสรางอำนาจตอรองกับนานาอารยะ
ประเทศได การพัฒนาดานการศึกษาและการวิจัยเปนสวนสำคัญมากท่ีสุด สามารถสงผลท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด สรางและนำมาประยุกตใช เพ่ือสรรหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดมาใชงาน ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีในปจจุบันเปนไปในรูปแบบกาวกระโดด มีผลผลักดันทางดานการศึกษา วิจัยและพัฒนาในหมู
อาจารย นักศึกษา และนักวิจัยภายในประเทศ ในปจจุบันการพัฒนาดานการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
ทางดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Information Communication Technology) ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและกับประเทศตาง ๆ คือปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนในการรักษาสมดุล 
ของสถานะระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายขอมูล และระบบเครือขายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหมีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดตลอดเวลา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดำเนินการโครงการเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) โดยเปนการเชื่อมโยงเครือขาย
ความเร็วสูงระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือเปนการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาไปสูภูมิภาคและชุมชน เปนการแบงปนทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน และไดดำเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาท้ังทางดานการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันระหวาง
สถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกท่ีเชื่อมตออยูบนเครือขายดังกลาว  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ  ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือขายท่ีจะตองใชงานรวมกัน 
ซ่ึงนอกจากการไดแลกเปลี่ยนขอมูลแลวยังจะเปนโอกาสอันดีท่ีบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีจะไดมีโอกาสรับรูขอมูล
เก่ียวกับเทคโนโลยีเครือขายใหม ๆ รวมท้ังการรวมกลุมกับเพ่ือนสมาชิกเพ่ือทำการศึกษาและวิจัย และการประยุกต 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาและยังเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหการเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษากับเครือขาย
การศึกษาและวิจัยนานาชาติเกิดประโยชนสูงสุด จึงจำเปนตองใหบุคลากรของสถาบันท่ีเปนสมาชิกเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับทราบขอมูลของเครือขายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ท้ังใน 
ดานเครือขายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือขายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันสมาชิกเครือขาย และเพ่ือเปนการปรับกระบวนทัศนหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ  
มีความพรอมตอการใชงานและตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงที  

ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเปนสมาชิกในเครือขายฯใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เห็นสมควรจัดใหมีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา” ครั้งท่ี ๔2 (42nd WUNCA) ระหวางวันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 
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2. วัตถุประสงค 
- เพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet)  
- เพ่ือศึกษาวิจัย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายระหวางกลุมสมาชิก 
- เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญดานตางประเทศถายทอดความรูและประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

ในดานเทคโนโลยีเครือขาย Hardware and Software 
- เพ่ือเปนการปรับกระบวนทัศนหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถดำเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพไดโดยอาศัยระบบเครือขายสารสนเทศท่ีดี 
3. หัวขอการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลัย/สถาบันภายในประเทศและตางประเทศ 
- อภิปรายกำหนดแนวทางของกลุมในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือขายสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
- อภิปรายและประชุมกลุมยอยในการสรางความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
- นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุม 
- นำเสนอผลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  
- อบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย 
- อบรมหัวขอเรื่อง การพัฒนาครูตนแบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศในโรงเรียน 

4. วิธีการดำเนินงาน 
- ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา" และรวมกันอภิปรายเพ่ือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตอไป 
- นำเสนอผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย 
- การบรรยายพิเศษ 
- อภิปรายทางวิชาการ, การประชุมสัมมนา, การประชุมกลุมยอย 
- รายงานนำเสนอผลงานการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมและมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

5. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จำนวนผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 700 คน ประกอบดวย 
- ผูเขารวมประชุมจากมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐ และเอกชน  350 คน 
- ผูอำนวยการสำนัก/ศูนยคอมพิวเตอร/สำนักหอสมุด  150 คน 
- ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู    50 คน 
- วิทยากร       80 คน 
- คณะทำงานจัดการประชุม     70 คน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
จำนวน 3 วัน ระหวางวันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ 2566 

7. สถานท่ีจัดงาน 
 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- ผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายและมีการแลกเปลี่ยน 

ความรู ประสบการณซ่ึงกันและกัน 
- 3 -/ผูเขารวม... 
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- ผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบนโยบายการใหบริการเครือขายสารสนเทศเพ่ือการศึกษาวิจัยและนำมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
- ไดรับการถายทอดความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีเครือขาย Hardware 

and Software จากผูเชี่ยวชาญ 
- สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสมาชกิบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

9. (ราง) กำหนดการ  
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ..................................... 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดการประชุม 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักอาหารวาง 
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. การบรรยายพิเศษ 
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 
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. พักอาหารวาง 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยายพิเศษ 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. การบรรยายพิเศษ 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ …………. 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 (หองท่ี 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 
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. พักอาหารวาง 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยายพิเศษ 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566 (หองท่ี 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 สามารถตรวจสอบไดท่ี 
  http://www.uni.net.th หรือ http://wunca.uni.net.th/wunca42 


