
แผนปฏิบัติงาน/โครงการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา                          
                ครั้งที่ 37” (Workshop on UniNet Network and Computer Application :  
                 37th  WUNCA) 
หน่วยงาน    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
   ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมและยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สามารถสร้างอ านาจต่อรองกับนานาอารยะ
ประเทศได้ การพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นส่วนส าคัญมากท่ีสุด สามารถส่งผลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างและน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสรรหาสิ่งที่ดีมาใช้งาน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้าวกระโดด มีผลผลักด้านทางด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาในหมู่
อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยภายในประเทศ ในปัจจุบันการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Information Technology for Education) ดังนั้นการวิจัยและ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษาและกับประเทศต่างๆ คือ ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการรักษาสมดุล
ของสถานะระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูล และระบบเครือข่ายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตลอดเวลา 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา (Inter-University Network : UniNet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง
มหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และได้ด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้ง
ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายดังกล่าวการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่ง
นอกจากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสรับรู้ ข้อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเพ่ือสมาชิกเพ่ือท าการศึกษาและวิจัย และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษากับ
เครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติเกิดประโยชน์สูงสุดจึงจ าเป็นต้องให้บุคลากรของสถาบันที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ 
ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือข่ายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันสมาชิกเครือข่าย 
   ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เห็นสมควรจัดให้มีการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37 th  WUNCA)” 
และการจัดแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้งครบรอบ 96 ปี ขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/
สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์
ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
(2) เพ่ือศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(3) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก 
(4) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน 
     เทคโนโลยีเครือขาย Hardware and Software 

 (5) เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้ง ครบ 96 ปี 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1,390 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง   40 คน 
(2) ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์คอมพิวเตอร์/ส านักหอสมุด   70 คน 
(3) ผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน 800 คน 
(4) ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.                             180 คน  
(5) วิทยากร 100 คน 
(6) คณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 200 คน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 วันเริ่มต้นโครงการ 18 กรกฎาคม 2561  วันสิ้นสุดโครงการ 20 กรกฎาคม 2561 
 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)  อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายและมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

(2) ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย 
Hardware and Software จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

(3) สามารถก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 

(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
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7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้เข้าร่วมงานเกิดองค์ความรู้เรื่องเครือข่ายสารสนเทศของ UniNet ที่
เป็นปัจจุบัน 
 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้เข้าร่วมงานสามารถน าความรู้ไปด าเนินการในหน่วยงานของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมงานตามที่ก าหนด 80% 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และความพึงพอใจในการด าเนินงาน 3.5 
เชิงเวลา สามารถด าเนินงานในเวลาที่ก าหนด 100% 
 
8. แผนการด าเนินงาน  

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดท าสื่อเพ่ือ 

การประชาสัมพันธ์ 
     / /      

2 เผยแพร่สื่อเพ่ือ 
การประชาสัมพันธ์ 

      / / /    

3 เปิดรับลงทะเบียน
เข้าร่วมงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

      / / /    

4 ผู้เข้าร่วมประชุม 
จัดส่งหนังสือยืนยัน
การเข้าร่วมงานจาก
ต้นสังกัดพร้อมแนบ
รายละเอียด 
การลงทะเบียน 
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        / /   

5 ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม 

       / / /   

6 ลงทะเบียนร่วม
อบรม Workshop 

       / / /   

7 งานประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 37th 
WUNCA 

         /   

8 สรุปรายงานผล 
การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

         / /  
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9. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
    ขออนุมัติใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ดังนี้  
    9.1 งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จ านวน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    9.2 งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับผิดชอบจ่ายตามบิล  
    9.3 งบประมาณสนับสนุนจากผู้ประกอบการ จ านวน 22 บริษัท (ประเภท Platinum 150,000 บาท  
          x 5 บริษัท, ประเภท Gold 100,000 บาท x 6 บริษัท, ประเภท Silver 50,000 บาท x 11 บริษัท)  
         รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่าย 85% ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
         ราชภฎันครสวรรค์ เรือ่ง การให้บริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน  1,615,000 บาท 
         (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จา่ย ดังนี้ 
 

ล าดับ หมวดรายจ่าย / รายการ 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณสนับสนุน
จาก สกอ. 

เงินสนับสนนุจาก       
ผู้ประกอบการ 

ค่าจ้างเหมา - 60,000 650,000 
1 จ้างเหมาตกแต่งเวทีภายใน 

ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี 
   

2 จ้างเหมาออกแบบบูธ พร้อมติดตั้ง    
3 จ้างท าป้ายบอกทาง จุดจอดรถ    
4 ค่าจ้างเหมาท าถุงผ้า/กระเป๋า    
5 ค่าจ้างเหมาท าของที่ระลึก และ 

ของรางวัลสมนาคุณ (สุ่มจับจาก 
การตอบแบบสอบถามออนไลน์) 

   

6 ค่าจ้างท าคูปองอาหาร    
7 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง อุปกรณ์ 

แสง สี (งานพิธีเปิด) และงานเลี้ยง
รับรอง 

   

8 ค่าจ้างเหมาการจัดการแสดง 
ในงานพิธีเปิด  

   

9 ค่าจ้างการแสดงดนตรี ทีมแดนเซอร์ 
และการแสดงในงานเลี้ยงรับรอง 

   

10 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร    
11 ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูโต๊ะ     
12 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด     
13 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

และป้ายบนเวทีหน้างานหอประชุมฯ 
   

14 ค่าจ้างเหมาจัดท าบัตรผู้เข้าร่วมงาน 
และบัตรผู้สนับสนุน (ID card) 

   

15 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล ธงญี่ปุ่น 
ป้าย Back drop พร้อมค่าติดตั้ง-รื้อ
ถอน 
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ล าดับ หมวดรายจ่าย / รายการ 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณสนับสนุน
จาก สกอ. 

เงินสนับสนนุจาก       
ผู้ประกอบการ 

16 ค่าจ้างเหมาจัดท าโล่อคิลิก ขอบคุณ
ผู้สนับสนุน 

   

17 จ้างเหมารถรางไฟฟ้า     
ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุอ่ืน ๆ  26,000 - 150,000 

1 ค่าวัสดุส านักงาน/ วัสดุในการ
ด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   

2 ค่าของที่ระลึกส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 
และวิทยากร  

   

3 ค่าวัสดุอ่ืน ๆ     
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   130,000 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ ไอที และเครือข่าย    
ค่าตอบแทน   6,000 

1 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ - -  
2 ค่าตอบแทนวิทยากร - สกอ.รับผิดชอบ  

ค่าใช้สอย/ค่าอาหาร - 773,000 442,000 
1 ค่าจัดท าเสื้อโปโล     
2 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (ผู้เขา้ร่วมประชุม) 
   

3 อาหารงานเลี้ยงรับรอง (อาหารเย็น)    
4 ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม

คณะกรรมการ นักศึกษาช่วยงาน  
   

5 ค่าเช่าห้องพักผู้สนับสนุน     
6 ค่าแต่งหน้าพิธีกร (พิธีเปิดและพิธี 

เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม) 
   

7 ค่าเช่าชุดพิธีกร (งานเลี้ยงรับรอง)    
8 ค่าบริการหอประชุมใหญ ่และ

บริการสถานที่จัดอาหาร 
   

9 ค่าใช้จ่ายระหว่างเตรียมการจัดงาน 
(ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

   

10 ค่าเช่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  สกอ.รับผิดชอบ  
11 ค่าเช่าสายอลูมิเนียมหุ้ม ในการต่อ

ส ารอง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
   

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ฝ่ายยานพาหนะ)  25,000 1,500 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ภายในจังหวัด

นครสวรรค์ 
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ล าดับ หมวดรายจ่าย / รายการ 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณสนับสนุน
จาก สกอ. 

เงินสนับสนนุจาก       
ผู้ประกอบการ 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รับ-ส่งวิทยากร
สกอ.-ดอนเมือง-ที่พัก จ.นครสวรรค์ 

 สกอ.รับผิดชอบ 
จ่ายตามบิล 

 

3 ค่าผ่านทางและค่าใช้จา่ย ในการรับ-
ส่งวิทยากร (สกอ.-ดอนเมือง- 
จ.นครสวรรค์) 

   

รวม 26,000 858,000 1,379,500 

รวมทั้งสิ้น (สองล้านสองแสนหกหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,263,500 

 
10. การประเมินโครงการ 
 ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ
ทราบผล ฯลฯ) 

(1)  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 
11. การติดตามผล 

(1)  วิธีการ : สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
(2)  เครื่องมือ : แบบประเมินความพึงพอใจ 
(3)  ระยะเวลา : ติดตามผล เดือนกรกฎาคม 2561  

               ส่งรายงานผลหลังสิ้นเสร็จโครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
 

12. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการปิดความเสี่ยง 

การจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่าที่คาดไว้ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเนื้อหา
เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการอยาก
เข้าร่วมงานมากขึ้น 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(1) นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
(2) นางสาวจีรพรรรณ  เทียนทอง 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  อนุกูลธนากร 
(4) นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 

 
 
          ลงชื่อ.................................. .........................ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

                                            (นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม) 
                     ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ความเห็นของอธิการบดีฯ  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
          ลงชื่อ............................................. ......................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                                  (นายประยุทธ  สุระเสนา) 
                        รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
[   ] อนุมัต ิ  
[   ] ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................................ 
 
                  
             ลงชื่อ.......................................................... ............ผู้อนมัุติโครงการ 

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ก าหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37” (37th  WUNCA) 

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม  2561  
 เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน   
 เวลา 09.00 – 11.30 น.  พิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ 
   (หัวข้อและผู้บรรยายจะมีการก าหนดอีกครั้ง) 
 เวลา 11.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.30 – 15.30 น.  การบรรยาย 
 เวลา 15.30 – 15.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณโถงหน้าห้องบรรยาย 
 เวลา 15.45 – 17.40 น.  การบรรยาย 
 เวลา 18.00 – 20.00 น.  งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 
 เวลา 09.00 – 12.00 น.  การอภิปรายและการปฏิบัติการ (หัวข้อจะมีการก าหนดอีกครั้ง) 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 15.30 น.  การอภิปรายและการปฏิบัติการ (หัวข้อจะมีการก าหนดอีกครั้ง) 
 เวลา 15.45 – 17.00 น.  การบรรยายการอภิปรายและการปฏิบัติการ   
*อาหารว่างตามอัธยาศัยระหว่างเวลา 10.45 – 11.15 น. และ 14.45 – 15.15 น. บริเวณโถงหน้าห้องบรรยาย 
 
วันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม  2561 (Workshop) 
 เวลา 09.00 – 12.00 น.  การอภิปรายและการปฏิบัติการ (หัวข้อจะมีการก าหนดอีกครั้ง) 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 15.30 น.  การอภิปรายและการปฏิบัติการ (หัวข้อจะมีการก าหนดอีกครั้ง) 
 เวลา 15.45 – 17.00 น.  การอภิปรายและการปฏิบัติการ (หัวข้อจะมีการก าหนดอีกครั้ง) 
*อาหารว่างตามอัธยาศัยระหว่างเวลา 10.45 – 11.15 น. และ 14.45 – 15.15 น. บริเวณโถงหน้าห้องบรรยาย 
 


