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THNG Camp#9 Internet Governance & Hackathon
วันที4 21 – 24 ธันวาคม 2562
ณ อุทยานสิ4 งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
ความเป็ นมา
มู ล นิ ธิ ศู น ย์ส ารสนเทศเครื อ ข่ า ยไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็ นองค์ก รไม่
แสวงหากําไรที>ดาํ เนิ นงานเกี>ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่ วนนโยบายของ .th และมี
วัตถุประสงค์การดําเนินงานส่ วนหนึ>ง เพื>อส่ งเสริ มการพัฒนาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์ เน็ต
ไทย มูลนิ ธิฯ ได้ตระหนักถึ งช่ องทางที> เปิ ดกว้างแก่ บุคคลในการเข้าถึ งแหล่งความรู ้ เชิ งเทคโนโลยีผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ต รวมทัOงเล็งเห็นการเชื> อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชี วิตอย่างไม่หยุดยัOงของสังคม
ปัจจุบนั ที>ทาํ ให้หลายครัOงการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึOนควบคู่กนั ไป
ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิ ธิฯ ได้ริเริ> มผลักดันให้เกิ ดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) และได้จดั
โครงการค่าย THNG ขึO นเพื>อเป็ นเครื อข่ายสังคมที> เปิ ดกว้างแก่ นิสิตนักศึ กษาและผูส้ นใจทัว> ไปทัOงจากภาค
เทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพOืนที>ในการเผยแพร่ แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รอบตัวเพื>อสังคมร่ วมกัน
กิ จกรรมหนึ> ง ของ THNG คื อ THNG Camp เป็ นค่ า ยสํา หรั บผูท้ ี> สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์ เ น็ ต โดย
มุ่ งเน้นไปที> เ ทคโนโลยีอินเทอร์ เ น็ ตเพื> อสังคม ซึ> งไม่ ได้ส่งเสริ มเฉพาะคนรุ่ นใหม่ ที>มีความสนใจทางด้าน
นวัตกรรม หรื อเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเท่านัOน แต่ยงั มี พนั ธมิ ตรและความสัมพันธ์ที>เข้มแข็งกับผูท้ ี> มีความรู ้
ความชํานาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต และภาคสังคม เพื>อให้เกิ ดการแลกเปลี> ยนประสบการณ์ และ
มุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย
สําหรับปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิฯ ยังคงเห็นถึงความสําคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance)
อย่างที>ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็ นส่ วนหนึ>งของการดําเนินชีวติ ในปัจจุบนั ค่ายนีOจะสร้างการตระหนักรู ้ในการ
ร่ วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที>ควรมีการรวมทุกภาคส่ วนเข้าด้วยกัน ทัOงภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาค
ประชาสังคม ฯลฯ ร่ วมเรี ยนรู ้ประเด็นสําคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกํากับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความ
เป็ นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนืOอหาที>เป็ นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็ นส่ วนตัว, กลไกการ
อภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื> อออนไลน์และโอกาสในการมี
ส่ วนร่ วม รวมทัOงสถานการณ์ภยั คุกคามไซเบอร์ โครงการในปี นีOจึงจัดภายใต้ชื>องาน “THNG Camp#9: Internet
Governance & Hackathon”
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วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื>อสร้างเครื อข่ายกลุ่มคนรุ่ นใหม่ในประเทศ ทัOงนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนา
ชุมชน ให้สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาชุมชนได้
2. เพื>อสร้างพืOนที>การเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการให้สามารถแลกเปลี>ยนความรู ้และความ
ชํานาญในด้านที>ตนเองถนัดร่ วมกันได้
3. เพื>อสร้างการรับรู ้และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet
Governance) ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
ประวัตขิ องกิจกรรม
• ค่าย THNG ครัOงที> 1: IT Networking for Disaster Response ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2553)
• ค่าย THNG ครัOงที> 2: IT Networking for Disaster Response ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร (2554)
• ค่าย THNG ครัOงที> 3: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื>อสังคม ณ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (2556)
• ค่ าย THNG ครัO งที> 4: เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตเพื>อสังคม ณ หมู่ บา้ นห้วยขมอาข่ า ต.แม่ ยาว อ.เมื อง
จ.เชียงราย (2557)
• ค่าย THNG ครัOงที> 5: เครื อข่ายเพื>อชุมชนบ้านใหม่ ต.แม่ตา้ น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (2558)
• ค่าย THNG ครัOงที> 6: เศรษฐกิจดิจิทลั เพื>อชุมชน ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (2559)
• ค่าย THNG ครัOงที> 7: นวัตกรรมดิจิทลั เพื>อสุ ขภาพสําหรับชุมชน ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (2560)
• ค่าย THNG ครัOงที> 8: Internet Governance & Hackathon ณ Go Genius Learning Center เขาใหญ่ (2561)
ทีป4 รึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.โคทม
2. ศ.ดร.กาญจนา
3. ดร.ยรรยง
4. รศ.ดร.ปานใจ
5. รศ.สุ รศักดิZ
6. รท.ดร.เจษฎา
7. ดร.พนิตา
8. ดร.พจนันท์

อารี ยา
กาญจนสุ ต
เต็งอํานวย
ธารทัศนวงศ์
สงวนพงษ์
ศิวรักษ์
พงษ์ไพบูลย์
รัตนไชยพันธ์
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คณะกรรมการจัดโครงการ
1. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์
2. นายภาคภูมิ
ไตรพัฒน์
3. นายชัชวาล
สังคีตตระการ

ผูจ้ ดั การโครงการ
กรรมการฝ่ ายวิชาการ
กรรมการฝ่ ายกิจกรรม

กิจกรรมทีจ4 ะเกิดขึน1
1. บรรยาย
- Internet Governance (60 นาที)
- Cyberbullying (30 นาที)
- GDPR (45 นาที)
- Localization (60 นาที)
2. Workshop
- Network Workshop (120 นาที)
- จําลองการหารื อเรื> อง GDPR (90 นาที)
- จําลองการหารื อเรื> อง EAI (60 นาที)
- Agile Workshop (120 นาที)
3. Hackathon (ปฏิบตั ิการ 12 ชัว> โมง)
4. กิจกรรมอื>น ๆ
- กิจกรรม “พลังเปลี>ยนโลก” (120 นาที)
- Internet Flow Game (90 นาที)
- ถอดบทเรี ยน (60 นาที)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (90 นาที)
กําหนดการจัดโครงการ
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื>อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
กําหนดวันเข้าค่าย

15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
6 ธันวาคม 2562
21 – 24 ธันวาคม 2562

สถานทีจ4 ดั กิจกรรม
อุทยานสิ> งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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ผู้เข้ าร่ วมโครงการ THNG Camp ครั1งที4 9
• จํานวน 40-45 คน
• เมื>อจบค่ายจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงการผ่านการเข้าร่ วมโครงการ
• ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่ วมโครงการ
คุณสมบัตผิ ู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ
1. นิสิตนักศึกษา และผูส้ นใจ อายุระหว่าง 18 – 29 ปี ที>สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
- ภาคสังคม: เปิ ดกว้างให้กบั ทุกสาขาวิชา สามารถนําความรู ้ที>มีมาต่อยอดได้
- ภาคไอที: เฉพาะสาขาวิชาที>เกี>ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและสนใจกิจกรรมเพื>อสังคม
3. ชอบแลกเปลี>ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก
การรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.thng.in.th
การคัดเลือก
พิจารณาจากการตอบคําถามจากโจทย์ที>ส่งมาพร้อมใบสมัคร หากมีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเบืOองต้นเกินจํานวนที>
รับสมัคร ทางมูลนิ ธิฯ จะสัมภาษณ์ผสู ้ มัครผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงอีกครัOง โดยการตัดสิ นของมูลนิ ธิฯ ถือเป็ น
ที>สิOนสุ ด
การประชาสั มพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์ผา่ นคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายของ Thailand Networking Group (THNG)
3. ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื> อออนไลน์ต่าง ๆ ในเครื อข่ายมูลนิธิฯ
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