รายงานประจําป 2564

มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย

3

กิจกรรมของมูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย
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โครงการบีเคนิกซ (BKNIX)

13

Net2Home

15

THNIC Academy
2

กิจกรรมของมูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย
1. สงเสริมการจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานขอมูลชื่อโดเมน
1.1 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนชื่อโดเมน
•
•
•
•

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน
ประชุมคณะทํางานชื่อสงวนและชื่อเฉพาะ สําหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน
ประชุมคณะทํางาน SLD
ประชุมคณะทํางานทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนชื่อโดเมน

1.2. การบริหารจัดการฐานขอมูลชื่อโดเมน
มูลนิธิฯ มอบหมายให บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร จํากัด เปนผูดูแลทะเบียน
ชื่อโดเมน .th และ .ไทย โดย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร จํากัดไดดําเนินงาน
ดูแลฐานขอมูลชื่อโดเมน รวมทั้งดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ซึ่งใชเก็บ
ขอมูลทะเบียนชื่อโดเมน สํารองขอมูล และใหบริการ DNS ตลอดเวลาที่
ผานมา บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร จํากัด ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ไดรับ การยอมรับทั่วไป รวมทั้งยังไดติดตามขาวสาร ขอแนะนําในการ
ปรับปรุงระบบอยูเสมอ

1.3. การจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย
มูลนิธิฯ มอบหมายให บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด
เปนผูรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย โดย
บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด ไดดําเนินงานตามหลักเกณฑ
และนโยบายของคณะอนุกรรมการนโยบายชือ่ โดเมน
ของมูลนิธิฯ
ในป 2564 บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด ไดรับ
จดทะเบียน ลบ โอนยายชื่อโดเมนตามที่ผูจดทะเบียน
รองขอ โดยมีจํานวนชื่อโดเมน .th เพิ่มขึ้น 1,859 ชื่อ
และ ชื่อโดเมน .ไทย เพิ่มขึ้น 12,357 ชื่อ

.th เพิ่มขึ้น 1,859 ชื่อ
.ไทย เพิ่มขึ้น 12,357 ชื่อ

17,954 73,498 30,311
.ไทย
2563

.th

2563

.ไทย
2564

75,357

.th

2564

3

ตารางที่ 1 สถิตโิ ดเมน .th

.th +1,859 ชื่อ

ตารางที่ 2 สถิตโิ ดเมน .ไทย

.ไทย +12,357 ชื่อ

4

ตารางที่ 3 สถิตโิ ดเมน .th และ .ไทย

5

1.4 โครงการ .TH Second-Level Domain Name (SLD)
ในป 2564 มูลนิธิฯ ไดเปดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 2 ภายใต .TH
จํานวน 3 ครั้ง โดยมอบหมายให บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด เปนผูดําเนินการ
รับจดทะเบียนชื่อโดเมน
ชื่อโดเมนที่อนุมัติ
17

ครั้งที่
1/2564
(SLD#14)

วันที่รับสมัคร
1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2564

2/2564
(SLD#15)
3/2564
(SLD#16)

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

13

1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
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1.5. โครงการสงเสริมธุรกิจไทยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
มูลนิธิฯ รวมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, สมาคมผูดูแลเว็บไทย, สมาคมผู
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย, สมาคมการคาดิจิทัลไทยและสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ETDA) จัดโครงการสงเสริมธุรกิจไทยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มความสามารถใน
การแขงขัน ซึ่งโครงการนี้ไดสงเสริมใหเกิดการใชงานชื่อโดเมน .co.th, online.th และ shop.th
ผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือผูประกอบการที่มีเครื่องหมาย DBD Registered
สามารถสมัครเขารวมโครงการฯ โดยจะไดรับชื่อโดเมน .co.th, online.th หรือ shop.th รวมทั้ง
เว็บไซตเริ่มตนธุรกิจ และไดสิทธิเปนสมาชิกวิสามัญของสมาคมภาคีทั้ง 3 สมาคม
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โครงการฯ ไดเปดอบรมเกี่ยวกับการตลาดออนไลนเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ จํานวน 3 หัวขอ ดังนี้
1. อบรมออนไลน หัวขอ “Live Commerce เพิ่มยอดขายอยางมืออาชีพ”
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
วิทยากรโดย คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท รีโคโนมี่ โกลบอล จํากัด

2. อบรมออนไลน หัวขอ “สรางยอดขายปง ทําเองไดดวย SEO”
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
วิทยากรโดย คุณกรกฤต ลีฬหะพันธุ SEO Specialist บริษัท ยีราฟ จํากัด

3. อบรมออนไลนหัวขอ “Sale Page เปดรานออนไลนไดดวยเว็บไซตหนาเดียว”
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
วิทยากรโดย คุณจักรกฤษณ ตาฬวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซี้ด เว็บส จํากัด

1.6. กิจกรรมสงเสริมการจดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย รวมกับกิจกรรมครบรอบ 10 ป .ไทย (ดอทไทย)
• สงเสริมการใชงานโดเมน .ไทย รวมกับองคกรตาง ๆ
ชื่อโดเมน:
หนวยงาน:

สงเสริมวัฒนธรรม.ไทย และ ศิลปนแหงชาติ.ไทย
กรมสงเสริมวัฒนธรรม

ชื่อโดเมน:
หนวยงาน:

เนคเทค.ไทย และ นวนุรักษ.ไทย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ชื่อโดเมน:
หนวยงาน:

ทัวรเที่ยวไทย.ไทย
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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• สรางการรับรูเกี่ยวกับโดเมนภาษาไทย โดยประชาสัมพันธ
ชื่อโดเมน .ไทย ผานสื่อสังคมออนไลน Facebook Page
“ดอทไทย” (dotthai)

• เปดใหบริการดิจิทัลแพลตฟอรม “สมุดเยี่ยม.ไทย” เพื่อ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชวงที่ตองเวนระยะหาง
จากการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยผูใชงานสามารถ
เลือกชื่อเว็บไซตของตนเองภายใต“.สมุดเยี่ยม.ไทย”

• สงเสริมการจดทะเบียนโดเมนภาษาไทย .ไทย และการใช
อีเมลภาษาไทย โดยผูถือครองชื่อโดเมน .th ทุกหมวดหมู
สามารถขอจดชือ่ โดเมน .ไทย คูก นั ไดโดยไมเสียคาใชจา ย ซึง่
ทําใหมีจํานวนชื่อโดเมน .ไทย เพิ่มขึ้นจากป 2563 ถึง
12,357 ชื่อ
• เปดใหบุคคลทั่วไปสมัครใชบริการอีเมลภาษาไทย
@คน.ไทย ไดฟรี

• แสวงหาความรวมมือกับองคกรในประเทศเพื่อรวมกัน
สนับสนุน และสงเสริมใหเกิดการใชอีเมลภาษาไทยในการ
พิสูจนและยืนยันตัวตน เพื่อเขาใชบริการระบบตาง ๆ เชน
Thaimooc.org,วีคลาส.ไทย,Dek-d.com,สมุดเยี่ยม.ไทย
เปนตน
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• จัดทําเว็บไซตและประชาสัมพันธการใชโดเมน
ภาษาไทยในโครงการเว็บไซตดอทไทยเพื่อชุมชน
ไดแก เมืองเกาไชยปราการ.ไทย, พาไปกิน.ไทย
และ พาไปเที่ยว.ไทย ปจจุบันมูลนิธิฯ ใหการ
สนับสนุนเว็บไซตชุมชนจํานวน 15 เว็บ
1.วัดไทยสามัคคี.ไทย
2. บานโคกเมือง.ไทย
3.ฮักนะแมกาษา.ไทย
4.หายโศก.ไทย
5.บานผือ.ไทย
6.จําปาโมง.ไทย
7. ทากอ.ไทย
8. หางฉัตร.ไทย

9.กระเบื้องใหญ.ไทย
10.กาแฟเมืองปาน.ไทย
11. เที่ยวทุงหวา.ไทย
12. สินธุแพรทอง.ไทย
13. เมืองเกาไชยปราการ.ไทย
14.พาไปกิน.ไทย
15.พาไปเที่ยว.ไทย

• จัดทําและประชาสัมพันธการใชโดเมนภาษาไทย
ผานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก จุลสาร.ไทย และของที่ระลึก
.ไทยแจกจายใหกบั บุคคลและหนวยงานในเครือขาย
• ประชาสัมพันธการใชโดเมนภาษาไทยผานเว็บไซต ‘รูจัก.ไทย’
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2. สนับสนุนการศึกษาวิจยั และการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
• สนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง การรับรูและยอมรับการใชชื่อโดเมนภาษาไทยของผูใชอินเทอรเน็ต
เพื่อศึกษาการรับรู ความเขาใจ และการยอมรับการใชโดเมนภาษาไทยของผูใชอินเทอรเน็ต
โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทสรุปผูบริหารที่ https://www.thnic.or.th/wp-content/uploads/2021/12/thnic64-pimonpan-th-executive-summary.pdf
• สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการ AINTEC
วันที่จัดงาน: 14-16 ธันวาคม 2564

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
กิจกรรมการใหความรูและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ภายใตโครงการ
THNIC Academy

4. ใหคําแนะนําแกสังคม เกี่ยวกับการพัฒนาอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
คุณชยา ลิมจิตติ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรใน
งานสัมมนาหัวขอ “ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน
( Information Secutiry in Domain Name System)”
โดยไดแนะนําประโยชนของ DNS Security เพือ่ ใหเกิดการ
ใชงานมากขึ้น ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นภายใตงาน
Thailand National Cyber Week 2021
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

5. ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาวิชาการ เอกชน
และองคกรอื่น ๆ ทางดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผูอ าํ นวยการมูลนิธิ ไดรว มพูดคุยใน
รายการ “ETDA Live Ep.6: โดเมนเนมภาษาไทย ใช-ดี ยังไง?
ไขขอสงสัย ที่เราอาจไมเคยรู” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
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6. ประสานความรวมมือกับองคกรอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ
รวมเปนวิทยากรในความรวมมือกับ ICANN และ APTLD ดังนี้
• SEA IGF 2021 webinar หัวขอ “Universal Acceptance:
Domain Names and Email Addresses for a More
Linguistically Inclusive and Diverse Internet”
• UA regional training program webinar:
“Universal Acceptance: Its Impact and Next Steps”
• ICANN 70 session “Community Update on
Universal Acceptance Readiness”

7. เสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในดานอินเทอรเน็ตโดเมนเนม
และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตอื่น ๆ
• บทความความรูหัวขอ “สถานะทางกฎหมายของโดเมนเนมในประเทศไทย”
โดย รศ.ดร.ภูมินทร บุตรอินทร และ คุณคานน เที่ยงตรง
• เผยแพรขอมูลดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตบนเว็บไซต https://wiki.thnic.or.th

8. ดําเนินการหรือใหความรวมมือกับองคกรสาธารณกุศล องคกรสาธารณประโยชน
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลหรือเพื่อ
สาธารณประโยชน
บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน มอบใหกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร
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โครงการบีเคนิกซ (BKNIX)
สมาชิกศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตฯ ประจําป 2564
มูลนิธฯิ มอบหมายใหบริษทั บีเคนิกซ จํากัด ไดดาํ เนินการบริหารและพัฒนาศูนยแลกเปลีย่ นขอมูลอินเทอรเน็ต BKNIX
เพือ่ ใหบริการกับผูเ ชือ่ มตอกับศูนยฯ ปจจุบนั มีสมาชิกผูใ ชบริการเชือ่ มตอศูนยแลกเปลีย่ นขอมูลทัง้ สิน้ 46 ASNs
มี trafﬁc แลกเปลีย่ นสูงสุด 89.38 Gbps
แนวโนมการขยายตัวของศูนยแลกเปลี่ยนตามสัดสวนจํานวนสมาชิก ตั้งแตป 2557 – 2564
46
36
29
19
15
10
9

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

Trafﬁc
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Net2Home
1. พื้นที่โครงการ ปจจุบันมีพื้นที่โครงการครอบคลุม ประกอบไปดวย
1.1 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2 ตําบล
1.2 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม
1.3 อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ตําบล
1.4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - ครอบคลุม ชุมชนรมเกลา

2. การเติบโตของจํานวนสมาชิก
(สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)กลุมบานที่ใชบริการ (active site)
จํานวน 45 sites จํานวนสมาชิก รวมทั้งสิ้น 426 หลังคาเรือน แบงเปน
1) ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จํานวน 336 หลังคาเรือน
2) ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จํานวน 11 หลังคาเรือน
3) อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง 2 ตําบล
จํานวน 46 หลังคาเรือน
4) อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 9 หลังคาเรือน
5) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
จํานวน 24 หลังคาเรือน
สรุปการดําเนินงานป 2564 ติดตั้งเพิ่ม 10 sites สมาชิกเพิ่มขึ้น 130 หลังคาเรือน
สมาชิกยกเลิก 73 หลังคาเรือน
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3.รายละเอียดเพิม่ เติม
CWMN คลองเตย (Community Wireless Mesh Network) เปนการสนับสนุนอินเทอรเน็ตให
เด็กนักเรียนนักศึกษาไดใชในชวงทีน่ กั เรียนจะตองเรียนออนไลน ในชวงสถานการณระบาดของโควิด 19
ซึง่ บางบานอาจมีขอ จํากัดในเรือ่ งอุปกรณและอินเทอรเน็ต
ในชุมชนแออัดคลองเตย แบงออกเปน 18 ชุมชน และพบวามีสายสัญญาณของ NT ขนาด 1 Gbps
ทีเ่ คยใหบริการโครงการ Google Station ชุมชนละ 1 แหง เบือ้ งตนไดคดั เลือกชุมชนรมเกลาเปนชุมชน
นํารอง ชุมชนรมเกลามีขนาด 360 หลังคาเรือน มีผลู งทะเบียนรวมโครงการ และติดตัง้ ใชงานแลวทัง้ สิน้
24 หลังคาเรือน มีปริมาณการใชงานตอวันประมาณ 80 Gb. และขณะนีก้ าํ ลังเริม่ ประสานชุมชนเพิม่ เติม
ทีอ่ ยูใ กลกนั ชือ่ ชุมชนนองใหม สําหรับในพืน้ ทีค่ ลองเตย ยังคงเปนการใหบริการโดยไมคดิ คาใชจา ย
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THNIC Academy
1.ศูนยการเรียนรูมูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย (THNIC Academy)
ดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรูฯ ณ ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
โดยเริ่มเปดใชงานครั้งแรกเพื่อการจัดคายแบงปนเมื่อเดือน มีนาคม 2564

2.กิจกรรมคายแบงปน
คายแบงปนเปนกิจกรรมคายพัฒนาทักษะการทําเว็บไซตสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม โดยรับทั้งมัธยมตน
และมัธยมปลาย ป 2564 เปนการจัดครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกที่จัดขึ้นในป 2562 ทั้งนี้ กิจกรรมคายในป 2564
จัดเฉพาะวันเสารโดยแบงออกเปนการอบรมในหัวขอตาง ๆ จํานวน 7 ครั้ง ไดแก อบรมเรื่องการติดตั้งโฮสติ้ง
ระบบชื่อโดเมน, การใชงาน Wordpress, การออกแบบเว็บไซต และการทําเนื้อหา, การผลิตสื่อ และจบคายดวย
การงาน Hackathon แขงขันทําเว็บไซตเปนเวลา 2 วัน ซึ่งผูรวมคายแบงกลุมออกเปน 7 กลุมเพื่อแขงขันกัน
ระยะเวลาคายตั้งแต 13 มีนาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564 โดย 3 ครั้งแรกเปนการจัดที่ศูนยการเรียนรูฯ
และสวนที่เหลือเปนการจัดคายแบบออนไลน เนื่องมาจากสถานการณโควิด มีนักเรียนเขารวมคายทั้งสิ้น
26 คน เว็บไซตจากการแขงขันของทั้ง 7 กลุม ไดแก กระเชาโอทอป.ไทย บานปาไรเหนือ.ไทย กาดตาตง.ไทย
โมบายชอปตาก.ไทย ทูคาร.ไทย พาไปกิน.ไทย และ วิสดอมฟลด.ไทย
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3.การพัฒนาเว็บไซต ตอเนื่องจากคายแบงปน
คณะกรรมการ ไดมีการคัดเลือกเว็บไซตจาก 2 กลุม ที่เห็นวาสามารถพัฒนาตอได โดยวาจางใหทั้ง 2 กลุม
พัฒนาตอเนื่อง ไดแก กลุม พาไปกิน.ไทย ซึ่งเปนเว็บแนะนํารานอาหาร และกลุม กาดตาตง.ไทย ซึ่งเปนเว็บ
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว ขณะนี้ทั้ง 2 เว็บไซตนําขึ้นใหบริการแลว โดยเว็บไซต กาดตาตง.ไทย ไดเปลี่ยนชื่อ
เปน พาไปเที่ยว.ไทย

เว็บ พาไปกิน.ไทย ซึ่งเปนเว็บแนะนํารานอาหาร

เว็บ พาไปเที่ยว.ไทย ซึ่งเปนเว็บแนะนําสถานที่ทองเที่ยว

4.การจัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking
การอบรมหลักสูตรนีเ้ ปนกิจกรรมพัฒนากระบวนการทางความคิดเชิงตรรกะ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งตน
โดยเปนการทดลองจัดอบรมครั้งแรก ซึ่งตามหลักสูตรจะมีการเรียนการสอน 5 สัปดาห โดยจะเรียนเฉพาะ
วันเสารหรืออาทิตยเทานั้น และอาจมีเวนบางสัปดาห เริ่มเรียน 4 ธันวาคม 2564 ซึ่งในเดือนธันวาคม 2564
มีการเรียนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ทั้งนี้ ในการเรียนจะใชเครื่องมือจาก code.org ที่เรียกวา AppLab และมีอาจารย
ดานการเขียนโปรแกรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปนผูออกแบบหลักสูตร และดําเนินการสอน
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5. กิจกรรม BGP Peering Workshop 2021
BGP Peering Workshop เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิคที่ประกอบ
ดวยการบรรยายและการทํางานในหองปฏิบัติการเพื่อสอนทักษะ IS-IS และ BGP ที่จําเปนสําหรับการ
กําหนดคาและการทํางานของเครือขายขนาดใหญที่ประกอบเปนอินเทอรเน็ต
ซึ่งผูเขารวมฝกอบรมสวนใหญเปนกลุมผูใหบริการอินเทอรเน็ต ISP และมีนักศึกษาที่ผานการ
พิ จ ารณาคัดเลือก Fellowship
ในการฝกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 มีผูเชี่ยวชาญจากหลายองคกร
เขารวมเปนวิทยากร อาทิ Network Startup Resource Center, สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และ BKNIX
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แผนงานในป 2565

6. กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ภายใตโครงการ Thailand Universal Acceptance Local
Initiative ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจาก ICANN
ในป 2564 มีการจัดกิจกรรมเพื่อถายทอดความรูและสงเสริมความเขาใจดาน Universal Acceptance
รวมถึงสงเสริมใหเกิดการนําไปใชทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ดังนี้
6.1 การอบรม Online Workshop: Setting up an email server with EAI support

การอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งอีเมลเซิฟเวอรในรูปแบบที่เขาใจงายและมีประสิทธิภาพ รองรับการใชงาน
อีเมลภาษาไทย เชน ชื่อคุณ@นามสกุล.ไทย เปนตน ผานระบบประชุมทางไกล โดยงานอบรมจัดขึ้นใน
วันที่ 17 มีนาคม 2564
6.2 การอบรม Online Workshop: Universal Acceptance (UA) for Developers

การอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาเว็บไซตทส่ี ามารถใชงานไดทง้ั อีเมลภาษาไทยและอีเมลภาษาอังกฤษ เขาใจ
ถึงหลักการยอมรับสากล หรือ Universal Acceptance (UA) ผานระบบประชุมทางไกล โดยงานอบรม
จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2564
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6.3 การอบรม Online Training: การพัฒนาโปรแกรมใหรองรับ UA ดวย Java

การอบรมเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาระบบแอปพลิเคชันใหรองรับการใชงานชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย
สามารถรับ ตรวจสอบ ประมวลผล จัดเก็บ และแสดงผลชื่อโดเมนและอีเมล ระดับบนสุด (TLDs) และชื่อโดเมน
ใหม (new gTLDs) รวมทั้งชื่อโดเมนและอีเมลภาษาทองถิ่นตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และยังสามารถนําความรู
ที่ไดไปประยุกตใชกับการพัฒนาโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ ได โดยงานอบรมจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2564
6.4 กิจกรรม GitHub Pull Request Hackathon .ไทย Universal Acceptance
กิจกรรมจัดในรูปแบบ Virtual Hackathon มีระยะเวลาการ
แขงขัน 7 วัน เพื่อแกไข Repo ใน GitHub ใหเปน UA-Ready และ
เปด Pull Request เพื่อแจงเจาของโปรเจค GitHub คะแนนรวม
ในการแขงขันจะคํานวณจากจํานวน Pull Request และจํานวน
การ Merge Pull Request รวมทั้งความสําคัญของ Repo ที่เลือก
มาแกไข
กิจกรรมจัดขึ้นระหวางวันที่ 21 สิงหาคม – 18 กันยายน 2564
โดย Hackathon เริ่มเวลาเที่ยงคืน วันที่ 9 กันยายน ถึงเวลา
23:59 น. วันที่ 15 กันยายน 2564
6.5 กิจกรรม จิบกาแฟคนทําเว็บ “สรางตัวตนบนโลกออนไลน: ปลดพันธนาการจากออนไลน
แพลตฟอรม” (WebPresso: Create Business Digital Indentity)
งานเสวนาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการสงเสริม SME การ
ตลาด 5.0 E-Commerce และ Thailand UA Local Initiative
โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2564
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