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.th เพ่ิมข้ึน   1,859 ช่ือ

.ไทย เพ่ิมข้ึน 12,357 ช่ือ

.th  

2564

.ไทย  

2564
.ไทย  

2563
.th  

2563

17,954 73,498 30,311 75,357

กิจกรรมของมูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย

1. สงเสริมการจดทะเบียนช่ือโดเมน และการบริหารจัดการฐานขอมูลช่ือโดเมน

 •  ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายช่ือโดเมน 

 •  ประชุมคณะทํางานช่ือสงวนและช่ือเฉพาะ สําหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมน 

 •  ประชุมคณะทํางาน SLD 

 •  ประชุมคณะทํางานทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนช่ือโดเมน

1.1 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนช่ือโดเมน

1.2. การบริหารจัดการฐานขอมูลช่ือโดเมน

มูลนิธิฯ มอบหมายให บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร จํากัด เปนผูดูแลทะเบียน

ช่ือโดเมน .th และ .ไทย โดย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร จํากัดไดดําเนินงาน

ดูแลฐานขอมูลช่ือโดเมน รวมท้ังดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  ซ่ึงใชเก็บ

ขอมูลทะเบียนช่ือโดเมน สํารองขอมูล และใหบริการ DNS  ตลอดเวลาท่ี

ผานมา บริษัท   ไทย เนม เซิฟเวอร จํากัด ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน

ท่ีไดรับ การยอมรับท่ัวไป รวมท้ังยังไดติดตามขาวสาร ขอแนะนําในการ

ปรับปรุงระบบอยูเสมอ

1.3. การจดทะเบียนช่ือโดเมน .th และ .ไทย 

        มูลนิธิฯ มอบหมายให บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 

เปนผูรับจดทะเบียนช่ือโดเมน .th   และ  .ไทย  โดย 

บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด ไดดําเนินงานตามหลักเกณฑ 

และนโยบายของคณะอนุกรรมการนโยบายช่ือโดเมน

ของมูลนิธิฯ 

 ในป 2564  บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด   ไดรับ

จดทะเบียน ลบ โอนยายช่ือโดเมนตามท่ีผูจดทะเบียน

รองขอ โดยมีจํานวนช่ือโดเมน .th เพ่ิมข้ึน 1,859 ช่ือ 

และ ช่ือโดเมน .ไทย เพ่ิมข้ึน 12,357 ช่ือ
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ตารางท่ี 1 สถิติโดเมน .th 

ตารางท่ี 2 สถิติโดเมน .ไทย 

.th +1,859 ช่ือ

.ไทย +12,357 ช่ือ
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ตารางท่ี 3 สถิติโดเมน .th และ .ไทย
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1.4 โครงการ .TH Second-Level Domain Name (SLD) 

ในป 2564 มูลนิธิฯ ไดเปดรับจดทะเบียนช่ือโดเมนระดับท่ี 2 ภายใต .TH 

จํานวน 3 คร้ัง โดยมอบหมายให บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด เปนผูดําเนินการ

รับจดทะเบียนช่ือโดเมน 

คร้ังท่ี วันท่ีรับสมัคร ช่ือโดเมนท่ีอนุมัติ

1/2564
(SLD#14)

1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2564

2/2564
(SLD#15)

3/2564
(SLD#16)

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

17

13

11

1.5. โครงการสงเสริมธุรกิจไทยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

      มูลนิธิฯ รวมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, สมาคมผูดูแลเว็บไทย, สมาคมผู

ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย, สมาคมการคาดิจิทัลไทยและสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (ETDA) จัดโครงการสงเสริมธุรกิจไทยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมความสามารถใน

การแขงขัน ซ่ึงโครงการน้ีไดสงเสริมใหเกิดการใชงานช่ือโดเมน  .co.th,  online.th  และ  shop.th 

      ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือผูประกอบการท่ีมีเคร่ืองหมาย  DBD Registered 

สามารถสมัครเขารวมโครงการฯ โดยจะไดรับช่ือโดเมน .co.th, online.th หรือ shop.th  รวมท้ัง

เว็บไซตเร่ิมตนธุรกิจ และไดสิทธิเปนสมาชิกวิสามัญของสมาคมภาคีท้ัง 3 สมาคม  
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โครงการฯ ไดเปดอบรมเก่ียวกับการตลาดออนไลนเบ้ืองตนสําหรับผูประกอบการ จํานวน 3 หัวขอ ดังน้ี

1. อบรมออนไลน หัวขอ “Live Commerce เพ่ิมยอดขายอยางมืออาชีพ”
การอบรมน้ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564
วิทยากรโดย คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท รีโคโนม่ี โกลบอล จํากัด  

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

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

1.6. กิจกรรมสงเสริมการจดทะเบียนช่ือโดเมน .ไทย รวมกับกิจกรรมครบรอบ 10 ป .ไทย (ดอทไทย)

 •   สงเสริมการใชงานโดเมน .ไทย รวมกับองคกรตาง ๆ 

ช่ือโดเมน:  สงเสริมวัฒนธรรม.ไทย และ ศิลปนแหงชาติ.ไทย
หนวยงาน:  กรมสงเสริมวัฒนธรรม

ช่ือโดเมน:  ทัวรเท่ียวไทย.ไทย
หนวยงาน:  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ 
  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ช่ือโดเมน:  เนคเทค.ไทย และ นวนุรักษ.ไทย
หนวยงาน:  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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•  สรางการรับรูเก่ียวกับโดเมนภาษาไทย โดยประชาสัมพันธ
ช่ือโดเมน .ไทย ผานส่ือสังคมออนไลน Facebook Page 
“ดอทไทย” (dotthai) 

•  เปดใหบริการดิจิทัลแพลตฟอรม  “สมุดเยี่ยม.ไทย”  เพ่ือ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชวงที่ตองเวนระยะหาง

จากการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19   โดยผูใชงานสามารถ

เลือกช่ือเว็บไซตของตนเองภายใต“.สมุดเยี่ยม.ไทย” 

• สงเสริมการจดทะเบียนโดเมนภาษาไทย .ไทย และการใช

อีเมลภาษาไทย โดยผูถือครองช่ือโดเมน .th ทุกหมวดหมู 

สามารถขอจดช่ือโดเมน .ไทย คูกันไดโดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึง

ทําใหมีจํานวนช่ือโดเมน .ไทย เพ่ิมข้ึนจากป 2563 ถึง 

12,357 ช่ือ 

• เปดใหบุคคลท่ัวไปสมัครใชบริการอีเมลภาษาไทย 

@คน.ไทย ไดฟรี 

• แสวงหาความรวมมือกับองคกรในประเทศเพ่ือรวมกัน

สนับสนุน และสงเสริมใหเกิดการใชอีเมลภาษาไทยในการ

พิสูจนและยืนยันตัวตน เพ่ือเขาใชบริการระบบตาง ๆ เชน

Thaimooc.org,วีคลาส.ไทย,Dek-d.com,สมุดเยี่ยม.ไทย 

เปนตน 
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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.กระเบ้ืองใหญ.ไทย

10.กาแฟเมืองปาน.ไทย

11. เท่ียวทุงหวา.ไทย

12. สินธุแพรทอง.ไทย

13. เมืองเกาไชยปราการ.ไทย

14.พาไปกิน.ไทย

15.พาไปเท่ียว.ไทย

•  จัดทําและประชาสัมพันธการใชโดเมนภาษาไทย

ผานส่ือส่ิงพิมพ ไดแก จุลสาร.ไทย   และของท่ีระลึก 

.ไทย แจกจายใหกับบุคคลและหนวยงานในเครือขาย

• จัดทําเว็บไซตและประชาสัมพันธการใชโดเมน

ภาษาไทยในโครงการเว็บไซตดอทไทยเพื่อชุมชน 

ไดแก เมืองเกาไชยปราการ.ไทย, พาไปกิน.ไทย 

และ พาไปเท่ียว.ไทย ปจจุบันมูลนิธิฯ ใหการ

สนับสนุนเว็บไซตชุมชนจํานวน 15 เว็บ 

•  ประชาสัมพันธการใชโดเมนภาษาไทยผานเว็บไซต ‘รูจัก.ไทย’
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2. สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการพัฒนาเก่ียวกับอินเทอรเน็ตในประเทศไทย

• สนับสนุนโครงการวิจัย เร่ือง การรับรูและยอมรับการใชช่ือโดเมนภาษาไทยของผูใชอินเทอรเน็ต 

เพ่ือศึกษาการรับรู ความเขาใจ และการยอมรับการใชโดเมนภาษาไทยของผูใชอินเทอรเน็ต 

โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บทสรุปผูบริหารท่ี https://www.thnic.or.th/wp-content/uploads/2021/12/thnic64-pi-

monpan-th-executive-summary.pdf 

• สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการ AINTEC 

วันท่ีจัดงาน:  14-16 ธันวาคม 2564

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการใหความรูและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ภายใตโครงการ 

THNIC Academy

4. ใหคําแนะนําแกสังคม เก่ียวกับการพัฒนาอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

คุณชยา ลิมจิตติ   ท่ีปรึกษามูลนิธิฯ  ไดรับเชิญเปนวิทยากรใน

งานสัมมนาหัวขอ “ความม่ันคงปลอดภัยของระบบช่ือโดเมน 

( Information  Secutiry  in  Domain  Name  System)” 

โดยไดแนะนําประโยชนของ  DNS Security  เพ่ือใหเกิดการ

ใชงานมากข้ึน ซ่ึงงานสัมมนาน้ีจัดข้ึนภายใตงาน  

Thailand National Cyber Week 2021 

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

5. ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาวิชาการ เอกชน 

และองคกรอ่ืน ๆ ทางดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผูอํานวยการมูลนิธิ ไดรวมพูดคุยใน

รายการ “ETDA Live Ep.6: โดเมนเนมภาษาไทย ใช-ดี ยังไง? 

ไขขอสงสัย ท่ีเราอาจไมเคยรู” เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2564
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• SEA IGF 2021 webinar หัวขอ “Universal Acceptance: 

Domain Names and Email Addresses for a More 

Linguistically Inclusive and Diverse Internet”

•  ICANN 70 session “Community Update on 

Universal Acceptance Readiness”

6. ประสานความรวมมือกับองคกรอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ

รวมเปนวิทยากรในความรวมมือกับ ICANN และ APTLD ดังน้ี

•  UA regional training program webinar: 

“Universal Acceptance: Its Impact and Next Steps” 

7. เสริมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในดานอินเทอรเน็ตโดเมนเนม 

และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตอ่ืน ๆ

• บทความความรูหัวขอ “สถานะทางกฎหมายของโดเมนเนมในประเทศไทย”

  โดย รศ.ดร.ภูมินทร บุตรอินทร และ คุณคานน เท่ียงตรง

• เผยแพรขอมูลดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตบนเว็บไซต https://wiki.thnic.or.th

8. ดําเนินการหรือใหความรวมมือกับองคกรสาธารณกุศล องคกรสาธารณประโยชน 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือ

สาธารณประโยชน

บริจาคเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองผลิตออกซิเจน มอบใหกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร 
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โครงการบีเคนิกซ (BKNIX)

มูลนิธิฯ มอบหมายใหบริษัท บีเคนิกซ จํากัด ไดดําเนินการบริหารและพัฒนาศูนยแลกเปล่ียนขอมูลอินเทอรเน็ต BKNIX 
เพ่ือใหบริการกับผูเช่ือมตอกับศูนยฯ ปจจุบันมีสมาชิกผูใชบริการเช่ือมตอศูนยแลกเปล่ียนขอมูลท้ังส้ิน  46 ASNs 
มี traffic แลกเปล่ียนสูงสุด 89.38 Gbps 

แนวโนมการขยายตัวของศูนยแลกเปล่ียนตามสัดสวนจํานวนสมาชิก ต้ังแตป 2557 – 2564 

46

36

29

19

15

10

9

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

สมาชิกศูนยแลกเปล่ียนขอมูลอินเทอรเน็ตฯ ประจําป 2564 

Traffic
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Net2Home

1. พ้ืนท่ีโครงการ ปจจุบันมีพ้ืนท่ีโครงการครอบคลุม 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)กลุมบานท่ีใชบริการ (active site) 
จํานวน 45 sites จํานวนสมาชิก รวมท้ังส้ิน 426 หลังคาเรือน แบงเปน 

1) ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  

2) ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก   

3) อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี รวมท้ัง 2 ตําบล   

4) อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม    

5) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร    

จํานวน   336 หลังคาเรือน

จํานวน    11 หลังคาเรือน

จํานวน    46 หลังคาเรือน

จํานวน      9  หลังคาเรือน 

จํานวน    24 หลังคาเรือน 

สรุปการดําเนินงานป 2564 ติดต้ังเพ่ิม 10 sites สมาชิกเพ่ิมข้ึน 130 หลังคาเรือน 

สมาชิกยกเลิก 73 หลังคาเรือน
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     CWMN  คลองเตย  (Community Wireless Mesh Network)  เปนการสนับสนุนอินเทอรเน็ตให
เด็กนักเรียนนักศึกษาไดใชในชวงท่ีนักเรียนจะตองเรียนออนไลน ในชวงสถานการณระบาดของโควิด 19
ซ่ึงบางบานอาจมีขอจํากัดในเร่ืองอุปกรณและอินเทอรเน็ต 
    ในชุมชนแออัดคลองเตย แบงออกเปน 18 ชุมชน และพบวามีสายสัญญาณของ NT ขนาด 1 Gbps 
ท่ีเคยใหบริการโครงการ Google Station ชุมชนละ 1 แหง  เบ้ืองตนไดคัดเลือกชุมชนรมเกลาเปนชุมชน
นํารอง ชุมชนรมเกลามีขนาด 360 หลังคาเรือน มีผูลงทะเบียนรวมโครงการ และติดต้ังใชงานแลวท้ังส้ิน 
24 หลังคาเรือน มีปริมาณการใชงานตอวันประมาณ 80 Gb. และขณะน้ีกําลังเร่ิมประสานชุมชนเพ่ิมเติม
ท่ีอยูใกลกันช่ือ ชุมชนนองใหม สําหรับในพ้ืนท่ีคลองเตย ยังคงเปนการใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย

3.รายละเอียดเพ่ิมเติม 
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THNIC Academy

1.ศูนยการเรียนรูมูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย (THNIC Academy)

ดําเนินการจัดต้ังศูนยการเรียนรูฯ ณ ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 

โดยเร่ิมเปดใชงานคร้ังแรกเพ่ือการจัดคายแบงปนเม่ือเดือน มีนาคม 2564 

2.กิจกรรมคายแบงปน

       คายแบงปนเปนกิจกรรมคายพัฒนาทักษะการทําเว็บไซตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยม โดยรับท้ังมัธยมตน

และมัธยมปลาย ป 2564 เปนการจัดคร้ังท่ี 2 หลังจากคร้ังแรกท่ีจัดข้ึนในป 2562  ท้ังน้ี กิจกรรมคายในป 2564 

จัดเฉพาะวันเสารโดยแบงออกเปนการอบรมในหัวขอตาง ๆ จํานวน 7 คร้ัง ไดแก อบรมเร่ืองการติดต้ังโฮสต้ิง 

ระบบช่ือโดเมน, การใชงาน Wordpress, การออกแบบเว็บไซต และการทําเน้ือหา, การผลิตส่ือ และจบคายดวย

การงาน Hackathon แขงขันทําเว็บไซตเปนเวลา 2 วัน ซ่ึงผูรวมคายแบงกลุมออกเปน 7 กลุมเพ่ือแขงขันกัน 

   ระยะเวลาคายต้ังแต 13 มีนาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564 โดย 3 คร้ังแรกเปนการจัดท่ีศูนยการเรียนรูฯ 

และสวนที่เหลือเปนการจัดคายแบบออนไลน เนื่องมาจากสถานการณโควิด มีนักเรียนเขารวมคายทั้งสิ้น 

26 คน เว็บไซตจากการแขงขันของท้ัง 7 กลุม ไดแก กระเชาโอทอป.ไทย  บานปาไรเหนือ.ไทย  กาดตาตง.ไทย  

โมบายชอปตาก.ไทย  ทูคาร.ไทย  พาไปกิน.ไทย และ วิสดอมฟลด.ไทย
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เว็บ พาไปกิน.ไทย ซ่ึงเปนเว็บแนะนํารานอาหาร เว็บ พาไปเท่ียว.ไทย ซ่ึงเปนเว็บแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 

3.การพัฒนาเว็บไซต ตอเน่ืองจากคายแบงปน

คณะกรรมการ ไดมีการคัดเลือกเว็บไซตจาก 2 กลุม ท่ีเห็นวาสามารถพัฒนาตอได โดยวาจางใหท้ัง 2 กลุม

พัฒนาตอเน่ือง  ไดแก กลุม พาไปกิน.ไทย ซ่ึงเปนเว็บแนะนํารานอาหาร และกลุม กาดตาตง.ไทย ซ่ึงเปนเว็บ

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว ขณะน้ีท้ัง 2 เว็บไซตนําข้ึนใหบริการแลว โดยเว็บไซต กาดตาตง.ไทย ไดเปล่ียนช่ือ

เปน พาไปเท่ียว.ไทย 

4.การจัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking 

การอบรมหลักสูตรน้ีเปนกิจกรรมพัฒนากระบวนการทางความคิดเชิงตรรกะ และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 

โดยเปนการทดลองจัดอบรมคร้ังแรก ซ่ึงตามหลักสูตรจะมีการเรียนการสอน  5  สัปดาห  โดยจะเรียนเฉพาะ

วันเสารหรืออาทิตยเทาน้ัน และอาจมีเวนบางสัปดาห เร่ิมเรียน 4 ธันวาคม 2564 ซ่ึงในเดือนธันวาคม 2564 

มีการเรียนท้ังส้ิน 3 คร้ัง ท้ังน้ี ในการเรียนจะใชเคร่ืองมือจาก code.org ท่ีเรียกวา 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 

     ซึ ่งผู เขารวมฝกอบรมสวนใหญเปนกลุมผู ใหบริการอินเทอรเน็ต  ISP  และมีนักศึกษาที่ผานการ

พ ิจารณาคัดเลือก Fellowship

     ในการฝกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24  พฤศจิกายน   2564 มีผูเชี่ยวชาญจากหลายองคกร

เขารวมเปนวิทยากร อาทิ Network Startup Resource Center, สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และ BKNIX
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แผนงานในป 2565
6. กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ภายใตโครงการ Thailand Universal Acceptance Local 
Initiative ซ่ึงไดรับเงินสนับสนุนจาก ICANN

ในป 2564 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือถายทอดความรูและสงเสริมความเขาใจดาน Universal Acceptance 

รวมถึงสงเสริมใหเกิดการนําไปใชท้ังส้ิน 5 กิจกรรม ดังน้ี

6.1 การอบรม Online Workshop: Setting up an email server with EAI support 

การอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งอีเมลเซิฟเวอรในรูปแบบที่เขาใจงายและมีประสิทธิภาพ รองรับการใชงาน

อีเมลภาษาไทย เชน ช่ือคุณ@นามสกุล.ไทย เปนตน ผานระบบประชุมทางไกล  โดยงานอบรมจัดข้ึนใน

วันท่ี 17 มีนาคม 2564 

6.2 การอบรม Online Workshop: Universal Acceptance (UA) for Developers 

การอบรมเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตท่ีสามารถใชงานไดท้ังอีเมลภาษาไทยและอีเมลภาษาอังกฤษ เขาใจ

ถึงหลักการยอมรับสากล หรือ Universal Acceptance (UA) ผานระบบประชุมทางไกล โดยงานอบรม

จัดข้ึนในวันท่ี 12 มิถุนายน 2564 
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6.3 การอบรม Online Training: การพัฒนาโปรแกรมใหรองรับ UA ดวย Java 

การอบรมเก่ียวกับการออกแบบพัฒนาระบบแอปพลิเคชันใหรองรับการใชงานช่ือโดเมนและอีเมลภาษาไทย 

สามารถรับ ตรวจสอบ ประมวลผล จัดเก็บ และแสดงผลช่ือโดเมนและอีเมล ระดับบนสุด (TLDs) และช่ือโดเมน

ใหม (new gTLDs) รวมท้ังช่ือโดเมนและอีเมลภาษาทองถ่ินตาง ๆ  ไดอยางถูกตอง และยังสามารถนําความรู

ท่ีไดไปประยุกตใชกับการพัฒนาโปรแกรมในภาษาอ่ืน ๆ ได  โดยงานอบรมจัดข้ึนในวันท่ี 21 สิงหาคม 2564  

6.4  กิจกรรม GitHub Pull Request Hackathon .ไทย Universal Acceptance 

      กิจกรรมจัดในรูปแบบ Virtual Hackathon มีระยะเวลาการ

แขงขัน 7 วัน เพ่ือแกไข Repo ใน GitHub ใหเปน UA-Ready และ

เปด Pull Request เพ่ือแจงเจาของโปรเจค GitHub คะแนนรวม

ในการแขงขันจะคํานวณจากจํานวน Pull Request และจํานวน

การ Merge Pull Request รวมท้ังความสําคัญของ Repo ท่ีเลือก

มาแกไข 

      กิจกรรมจัดข้ึนระหวางวันท่ี 21 สิงหาคม – 18 กันยายน 2564  

โดย Hackathon เร่ิมเวลาเท่ียงคืน วันท่ี 9 กันยายน ถึงเวลา 

23:59 น. วันท่ี 15 กันยายน 2564 

6.5 กิจกรรม จิบกาแฟคนทําเว็บ “สรางตัวตนบนโลกออนไลน: ปลดพันธนาการจากออนไลน

แพลตฟอรม” (WebPresso: Create Business Digital Indentity) 

งานเสวนาพูดคุยในประเด็นเก่ียวกับมาตรการสงเสริม SME  การ

ตลาด 5.0  E-Commerce และ Thailand UA Local Initiative  

โดยกิจกรรมจัดข้ึนวันท่ี 30 ตุลาคม 2564  
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