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โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ 
กิจกรรมท่ี 1 บรรยายวิชาการและนิทรรศการดาน ICT เพื่อใหความรูประชาชน 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ฉบับป พ.ศ. 2552 - 2554  ที่มุงพัฒนาคน
ไทยทุกกลุม  ทุกวัย ใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลตั ้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนคนไทยใหมีศักยภาพเพื่อการดํารงชีวิตและมีศักยภาพในการนําความรูไปประกอบ
อาชีพแหงตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดใหความสําคัญกับการพัฒนาประชาชนในดานความรูความสามารถในการ
ใชระบบไอซีที (ICT) หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนอยางมาก นโยบายดังกลาวไดเนนในประเด็น
สําคัญหลายอยาง อาทิเชน  

• การกําหนดใหกลุมผูดอยโอกาสสามารถเขาถึง ICT และ นําICT มาใชประโยชนในการเรียนรูในการ
เรียนรูและประยุกตใชกับชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 10   

• การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 30 

• การพัฒนาและจัดระบบใหบุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 50 ใหสามารถเขาถึงและนํา ICT มาใช
ประโยชนในการทํางานและการเรียนรู 

• การพัฒนาใหประชาชนไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ใน
ชีวิตประจําวันได เปนตน 

จากนโยบายดังกลาวโครงการ  Cyber Education  Center  สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายนี้ และเพื่อเปนการสงเสริมใหนโยบายดังกลาวเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน:โครงการ Cyber Education  Center จึงขอรวมเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมนโยบาย
ดังกลาวขางตน จึงไดจัดโครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการขึ้นโดยจัดเปนกิจกรรมบรรยายวิชาการและนิทรรศการ
ดาน ICT เพื่อใหความรูแกประชาชน  เพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาไดเขาใจและ
ติดตามความกาวหนาดาน ICT โดยเฉพาะในดานการประยุกตไอซีทีเพื่อการจัดการศึกษา เพื่อการสื่อสาร เพื่อการ
ประกอบภารกิจแหงตนไดอยางปลอดภัยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และประการสําคัญเพื่อเปนเวทีในการแบงปน
ความรูและประสบการณรวมกัน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมนโยบายของประเทศไทยในดานการพัฒนาประชาชนชาวไทยใหมีความรูและมีสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. เพื ่อเผยแพรความรู เรื ่องไอซีทีใหแกนักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

3. เพ่ือเผยแพร แลกเปล่ียนประสบการณ และแบงปนประสบการณดานการประยุกตไอซีทีใหแกผูเขารวมงาน 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน บก13. โครงการ Cyber Education Center 
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

1. ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยสาโรช เมาลานนท ท่ีปรึกษา 
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 
4. ดร.อรรณพ โพธิสุข กรรมการ 
5. ดร.อุราพร   ศุขะทัต กรรมการ 
6. อาจารยทะนุพงศ  ศรีกาฬสินธุ กรรมการ 
7. นายนคร บริพนธมงคล กรรมการ 
8. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการ 
9. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 
10. นายสมบุญ อุดมพรย่ิง กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาววันทนา  ผองภักต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
หมายเหตุ มีนิสิตชวยงาน จํานวน 31 คน(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

ระหวางวันท่ี 29 – 30 มกราคม 2553  

6. สถานท่ีจัดประชุมวิชาการ 

หองประชุม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    

7. คุณสมบัติของผูเขาโครงการ 

นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

8. วิธีการจัดกิจกรรม 

1. บรรยายวิชาการ 
2. นิทรรศการความรูดานไอซีที 
3. เผยแพรความรูดานการประยุกตไอซีทีในยุคปจจุบันผานทางวีดีทัศน 
4. นิทรรศการและประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรความรูจากระบบหองสมุดดิจิตทัลเพ่ือการศึกษา (คิดดี ท่ี มศว) 

ใหแก นักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
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9. กําหนดการ 

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553  

ณ หองแปดเหล่ียม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่องฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นิทรรศการ และ การประชาสัมพันธ 

9.00 – 16.00 น. 1. เผยแพรความรูดานการประยุกตไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผานทางวีดีทัศน 

2. นิทรรศการความรูดานไอซีทีเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บรรยายวิชาการ 

10.00 – 11.00 น. 3. บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยี 3G เรื่องใหมที่ใกลตัว” 

        โดย  วิทยากรจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

11.00 - 12.00 น. 4. บรรยาย เรื่อง “การยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

       โดย  ผูชวยศาสตราจารยนริศา ชุตินารา  

              คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12.00 – 13.00 น. พักการบรรยายวิชาการ 

13.00 – 14.00 น. 5. บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยี 3G เรื่องใหมที่ใกลตัว” 

        โดย  วิทยากรจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

14.00 – 15.00 น. 6. บรรยาย เรื่อง “พ.ร.บ. การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เกี่ยวของอะไรกับเราบาง”

        โดย นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ  

              จากสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2553  

หองแปดเหล่ียม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่องฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นิทรรศการ และ การประชาสัมพันธ 

9.00 – 16.00 น. 1. เผยแพรความรูดานการประยุกตไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผานทางวีดีทัศน 
2. นิทรรศการความรูดานไอซีทีเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บรรยายวิชาการ 

10.00 – 11.00 น. 3. บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยี Android ในโลกใหมของการสื่อสาร” 
       โดย วิทยากรจากบริษัท  แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)   

11.00 – 12.00 น. 
 

4. บรรยาย เรื่อง “Virtualization in Memory สําคัญอยางไรในโลกปจจุบัน” 
        โดย วิทยากรจากบริษัท  แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)   

12.00 – 13.00 น. พักการบรรยายวิชาการ 

13.00 – 14.00 น. 5. เสวนาเรื่อง “IT Services ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
โดย นายสันติ สุขยานันท  นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักด์ิ และ 
  นางสาวพรทิพย พงษสวัสด์ิ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมสงเสริมนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางวิชาการดานไอซีทีใหแกชุมชน 

3. นักวิชาการจากหนวยภาคเอกชน ไดมีโอกาสเผยแพรความรูทางวิชาการแกชุมชนรวมกัน 

4. นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณรวมกัน 

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการในระดับดีขึ้นไปไมตํ่ากวารอยละ 80 

2. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 500 คน  
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