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สรุปสาระส าคัญ 
     กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ" ครั้งท่ี 37 
หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกมีกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจ ำเปน็ต้องมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ให้ทัดเทียมและยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สำมำรถสร้ำงอ ำนำจต่อรองกับนำนำอำรยะประเทศได ้ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
และกำรวจิัยเป็นส่วนส ำคญัมำกท่ีสุด สำมำรถส่งผลที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุ สร้ำงและน ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อสรรหำสิ่งที่
ดีที่สุดมำใช้งำน ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้ำวกระโดด มีผลผลักดัน
ทำงด้ำนกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำในหมู่อำจำรย์ นักศึกษำและนักวิจัยภำยในประเทศ ในปัจจุบันกำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ โดยเฉพำะ ทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Information Technology for Education) ดังนั้น
กำรวิจัยและพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและกบัประเทศตำ่งๆ คือ ปจัจัยหนึ่งท่ีมสี่วนในกำรรักษำสมดลุ 
ของสถำนะระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำยข้อมูล และระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ให้มี
ควำมตื่นตัว สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำได้ตลอดเวลำ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ ไดด้ ำเนินกำรโครงกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Inter-University 
Network : Uninet) โดยเป็นกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยควำมเร็วสูงระหว่ำงมหำวิทยำลัย/สถำบัน และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ
ภำยในประเทศเพื่อเป็นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำไปสู่ภูมภิำคและชุมชน เป้นกำรแบ่งปันทรัพยำกร ทำงกำรศึกษำ
ร่วมกันและไดด้ ำเนินกิจกรรมทำงกำรศึกษำท้ังทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอนและกำรวิจยัที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่ำงสมำชิก ที่เช่ือมต่ออยู่บน



เครือข่ำยดังกล่ำว กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของสมำชิกเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เป็นกำรแลกเปลีย่นข้อมูล ประสบกำรณ์ในกำรดูแลระบบและบรหิำรจดักำรเครือข่ำยที่จะต้องใช้งำนร่วมกัน ซึ่ง
นอกจำกกำรได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ำยใหม่ๆ  รวมทั้งกำรรวมกลุ่มกับเพื่อนสมำชิกเพื่อท ำกำรศึกษำและวจิัย และ
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรสนับสนุนกำรศึกษำและยังเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ใหส้ำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อให้กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำกับเครือข่ำยกำรศึกษำ
และวิจยันำนำชำติเกิดประโยชน์สงูสุด จึงจ ำเป็นต้องให้บุคลำกรของสถำบันที่เป็นสมำชิกเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ (UniNet) รับทรำบขอ้มูลของเครือข่ำยกำรศึกษำและวจิัยนำนำชำติ ทั้งในด้ำนเครือข่ำยสำรสนเทศและเนื้อหำ 
(Content) บนเครือข่ำยฯ ตลอดจนกิจกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบันสมำชิกเครือข่ำย 
     ดังนั้น เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่เป็นสมำชิกในเครือข่ำยฯ ให้มีประสิทธิภำพและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ รว่มกับ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ เห็นสมควรจัดใหม้ีกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรด ำเนินกจิกรรมบน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งท่ี 37 (37th WUNCA)” และกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2561 เนื่อง
ในโอกำสมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์ ก่อตั้งครบรอบ 96 ปี ขึน้ในระหว่ำงวันท่ี 18-20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ (ย่ำนมัทรี) อ ำเภอพยุหะคีร ี จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำรประชุมดังกล่ำวเป็นเวทีให้
มหำวิทยำลยั/สถำบันที่เป็นสมำชกิบนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบกำรณ์ในกำรดูแลระบบ และบรหิำรจดักำรเครือข่ำยที่จะต้องใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนนิกิจกรรมบนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (Uninet) 
- เพื่อศึกษำวิจัย กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศบนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
- เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรูด้้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบเครือขำ่ยระหว่ำงกลุ่มสมำชิก 
- เพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตำ่งประเทศถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในด้ำนเทคโนโลยเีครือข่ำย 
Hardware and Software 
 
หัวข้อการบรรยายและ Workshop 

1. เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ BtrFS ส ำหรบั Docker container 
โดย 1) นำยกฤษณ์วรำ รัตนโอภำส 
2) นำงสำวสุรีรตัน์ แก้วคีร ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ 

- BtrFS เป็นระบบไฟล์แบบ Copy on write (CoW) ที่เน้นรองรับ fault tolerance, repair และกำรจดักำรที่ง่ำย 

- ข้อดี 

 Extent based file system 

 รองรับ snap shots 

 รองรับกำรท ำ Sub volumn 

 รองรับกำรท ำ compression 

- ข้อเสีย 



 สิ้นเปลืองหน่วยควำมจ ำในระหว่ำงกำรท ำงำน 

- ชนิดไฟล์ BtrFS File System ควำมสำมำรถของ BtrFS ในกำรท ำ compression 

 ZLIB - slower, higher compression ratio 

 LZO - faster compression and decompression than zlib, worse compression ratio 

- ค ำแนะน ำกำรใช้ BtrFS ร่วมกับ Docker 

 Page caching : ไม่มสี่วนน้ี จึงไมเ่หมำะกับกำรน ำมำใช้กับระบบที่เป็น PaaS 

 Docker : แนะน ำให้ใช้ SSD แทนกำรใช้ spinning disk เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเขียนข้อมูล 

 Balance Btrfs filesystems often ออกแบบใช้ร่วมกับ Block device : เพื่อช่วยให้จัดพื้นที่ของ
หน่วยบันทึกในช่วงเวลำที่ไม่ใช้งำน 

 Use volumes for write-heavy workloads : เหมำะกับกำรท ำนำยกำรขอเขียนจ ำนวนมำกๆ กรณี
ที่มีกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 
2. เรื่อง กำรบรรเทำปัญหำ phishing ด้วย DMARC (Domain-Based Message Authentication, Reporting 

and Conformance) 
โดย 1) นำยชยำ  ลิมจติติ  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ลักษณะกำรท ำงำน 
 

3. เรื่อง เทคนิค “ขุดบ่อล่อปลำ” ด้วยกำรลอกเลียนช่ือโดเมน และกำรป้องกัน 
Waterholing through DNS typosquatting and How to Protect Yourself 
โดย รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

 
4. เรื่อง ระบบตรวจสอบบริกำรเครื่องแม่ข่ำยด้วย SNMP ผ่ำน Line Bot Application 

โดย 1) นำยจยุตย์  พูลเพิ่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
2) นำยประภสัสร นุ่นแก้ว มหำวทิยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 
5. เรื่อง กำรจัดกำรควบคุมและรำยงำนผลปริมำณกำรใช้งำน Internet กรณีศึกษำมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

โดย 1) นำยสงกรำนต์ มุณีแนม 
2) นำยจตุพร ชูช่วย 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ ่

 
6. เรื่อง Emerging Tech in KKU Library 

โดย นำงสำวจรีภำ สิมะจำรึก 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

 



7. เรื่อง กำรย้ำย แอปพลเิคชั่นเดมิ สู ่โลกคอนเทนเนอร ์
โดย 1) นำยฤทธิ์ณรงค์ พรมยำ 
2) นำงสำววิภำดำ นฤพิพัฒน์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำต ิ

 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ BtrFS ส ำหรบั Docker container 

- ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเว็บและแบนด์วิดธ์ (HTTP) 

 ส ำหรับเว็บที่ไมม่ีกำรเข้ำรหสั พบว่ำ LZO ให้ประสิทธิภำพน้อยที่สดุ แต่อำจไม่ใช่ค ำตอบเพรำะมสี่วน
ของแคชของระบบเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย 

- ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเว็บและแบนด์วิดธ์ (HTTPS) 

 ส ำหรับเว็บไซต์ที่เข้ำรหัสแบบ SSL ซึ่งมีกำรเขียน-อ่ำนมำกขึ้น ส่งผลให้ LZO มีประสิทธิภำพที่สูงกว่ำ 
Zlib โดยมีเวลำในกำรประมวลผลใกล้เคียงกัน 

- BtrFS มีควำมสำมำรถในกำรลดพืน้ท่ีจัดเก็บได้ดีมำกขึ้นและมำกกวำ่ XFS ระบบไฟล์ที่ใช้ใน Kernel รุ่น 3 

- BtrFS ของ LZO และ Zlib จำกหลักกำรท ำงำนของ LZO ซึ่งมีควำมเร็วในกำรบีบอัดข้อมูล สูง พบว่ำมีควำม
เหมำะสมกับกำรบริกำรเว็บแบบ HTTPS มำกกว่ำ วิธีกำรบีบอัดข้อมูลแบบอ่ืนๆ 

 
2. เรื่อง กำรบรรเทำปัญหำ phishing ด้วย DMARC 

- เพิ่มควำมปลอดภยัให้กับกำรรบั-สง่อีเมลล ์
3. เรื่อง ระบบตรวจสอบบริกำรเครื่องแม่ข่ำยด้วย SNMP ผ่ำน Line Bot Application 

- ตรวจสอบบริกำรเครื่องแม่ข่ำยด้วย SNMP ผ่ำน Line Application 

- สำมำรถแจ้งเตือนบริกำรเครื่องแมข่่ำยได้ทันทีเมื่อแม่ข่ำยล่ม 
4. เรื่อง กำรจัดกำรควบคุมและรำยงำนผลปริมำณกำรใช้งำน Internet กรณีศึกษำมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

- สำมำรถน ำเข้ำข้อมลูผ่ำน Syslog บันทึกลงไฟลไ์ด ้

- สำมำรถท ำกำรวิเคำระหไ์ฟล ์log 

- สำมำรถท ำกำรรวมค่ำแบนด์วดิท์ Session, Packet, เวลำที่ใช้งำน 

- สำมำรถน ำมำปรับปรุง QoS 
5. เรื่อง Emerging Tech in KKU Library 

- ได้แนวคิดกำรปรับเปลีย่นรูปแบบกำรใช้ห้องสมุด 

- กำรใช้ข้อมูลกำรเข้ำ-ออกห้องสมุด, กำรใช้ข้อมูลยืม-คืนทรัพยำกร ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด 

- กำรจัดพื้นท่ีให้บริกำร, กำรเปิด-ปดิแอร์อัตโนมัต ิ
6. เรื่อง กำรย้ำย แอปพลเิคชั่นเดมิ สู ่โลกคอนเทนเนอร ์

- ช่วยให้เตรียมเครื่องส ำหรับพัฒนำ ได้เร็วขึ้น 



- หมดปัญหำเรื่องสภำพแวดล้อมของเครื่องมือท่ีไม่ตรงกัน ระหว่ำง เครื่อง นักพัฒนำ, ผลงำน ท ำให้กำรสร้ำง
และท ำงำนได้เร็วขึ้นกว่ำเดิมมำก 

- หมดปัญหำเรื่องเวอร์ชั่นของ frameworkและกำรพึ่งพำกันไปมำ 

- ส่งมอบงำนไดเ้ร็วข้ึน  ทีม่ี ทุกๆ กำรเปลีย่นแปลง, ทุกๆ เดือน 

- ใช้งำน container เบำกว่ำ VM มำก เพรำะไม่ใช้ทรัพยำกรโดยไม่จ ำเป็น 
7. วิทยำศำสตร์ข้อมูลส ำหรับกำรศึกษำ 4.0 (Data Science for Education 4.0) 

- กำรน ำ Data Science ไปใช้ร่วมกับกำรศึกษำ ซึ่งจะมีกระบวนกำรทำงข้อมูลดังนี้  

 เก็บข้อมูล - เป็นกำรรวบรวมข้อมลูเพื่อท ำกำรวิเครำะห์ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลเชิงปริมำตรหรือ
คุณภำพ 

 คลีนข้อมูล (Analyze + Cleansing) 

 ท ำโมเดล  

 ทดลองใช้  

 วนกลับไปยังข้ันตอนเก็บข้อมูลจนกว่ำจะไดผ้ลลัพธ์ที่ดีท่ีสดุ 
8. แนววิจัยด้ำน AI ขั้นสูงที่ท ำได้ในประเทศไทย 

- กำรอธิบำยถึงกระบวนกำรท ำงำนเชิงลึกมำกขึ้นโดยจะมีกำรกลำ่วถึง Machine learning  

- ซึ่งกำรท ำงำนกับข้อมูลนั้นจะต้องมีกำรท ำโมเดลข้อมูล เรำต้องมีควำมและท ำกำร Tuning parameters 
เพื่อให้โมเดลของเรำนั้นดียิ่งขึ้น 

- Tuning parameters คือ ในแต่ละโมเดลจะมี parameter ต่ำงๆ คอยควบคุมกำรค ำนวณ เช่น โมเดล
นำอิฟเบมี parameter รูปแบบกำรค ำนวณ เรำจะต้องเลือกรูปแบบเพื่อใช้ท ำโมเดล ถ้ำเรำท ำกำร Tuning 
parameter ของโมเดลใหเ้ข้ำกับข้อมูลที่เรำใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีมำก  

- ค่ำผลลัพย์หรือ out put นั้นจะมสี่วนท่ีซ่อนอยู่ เลยต้องมีกำรตรวจสอบหรือวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดข้อง
ข้อมูลว่ำมีควำมใกล้เคยีงอันไหนมำกสุด โดยในขึ้นตอนกำร cleansing ข้อมูลจะมีกำรท ำ classification 
วิเครำะห์ข้อมูล และท ำ clustering ข้อมูลเพื่อจัดกลุม่และหำค่ำ noise ของข้อมูล และเมื่อเรำท ำกำร 
cleansing ข้อมูลเสร็จเรำถึงเริ่มท ำโมเดลข้อมลู 

- โดยได้อธิบำยให้ฟังและยกตัวอย่ำงจำกหัวข้อ สังเกตุจำกพฤติกรรมสัตว์ 

- Generate solution นกบินไปทำงนี้มำวิเครำะห์ Cost function > ทุกปัญหำร้องมcีostฟังช่ันคือเรำจะท ำ
อย่ำงไรให้แก้ปัญหำโดยใช่เวลำ(time) ต่ ำสุด เรำต้องสิ่งตำมผิวหรือกรำฟละหำส่วนท่ีเป็นgradientสูงๆหรือ
ส่วนท่ีกรำฟจะตั้งฉำก เพื่อหำcost function.....และก็หำจุดวกกลับต้องเปรียบเทียบค่ำgradient x1 และx2 
เพื่อหำจุดวกกลับ และก็หำคำ่ grace multipler คือค่ำconstrain รวมกับ cost function เพื่อหำค่ำ
รวมกันเพื่อหำจดุสูงสดุต่ ำสุด เป้ำหมำยของกำร solve optimization คือรวำมถูกต้องกับควำมเร็ว และสิ่ง
ที่เรำต้องท ำต่อคือ กำรโยนผลไปในfield หรือ mandiflow และกำรที่เรำจะให้เครื่องมันท ำงำนซับซ้อนมำก
ขึ้น 

- ปัญหำที่เกิดขึ้นคือข้อมลูล้นmemory ปัญหำเกิดจำกเมื่อก่อนข้อมูลมีกำรเปลี่ยนtargetเช่นคนเดิม แน่
เปลี่ยนเป็น รศ ผศ หรือแม้แตเ่ปลีย่นเป็นตำย สังเกตุเห็นว่ำ ข้อมูลมนัมีอำยุ และจ้อมูลพวกนี้มันไหลเข้ำมำ



ตลอดเวลำ แม้จะพูดถึงdeep learning จะต้องเอำข้อมูลที่ได้มำนั่นมำcompareและกต็้องน ำข้อมูลทีไ่ด้
ใหม่และมีอยู่มำผสมกัน 

- วิธีท ำคือข้อมูลที่มีอยู่นั่นมีควำมเปน็ไปได้ยังไงบ้ำงในกำรดึงข้อมลูเชน่ดึงภำพ. เรำดึงทีละ 1 pixel เท่ำกับเรำ
ต้องดึง n pixel เพื่อให้ได่ทั้งภำพซึ่งมันต้องใช้พลังและเวลำทีสู่งท ำให้เกิด curse functionality. เรำต้อง
ตั้งใจหำตัวสกดัfeature ให้ดีเพื่อสกัดข้อมูล 

- ในกำรเรียนรู้เรำต้องก ำหนดค่ำ constrain เช่น ก ำหนดให้แยกภำพชำยหญิง. เรำต้องหำฟังช่ันท่ีมำครอบตัว
แปร และมำก ำหมดกรอบหรือวงรีของตัวแปรโดยอำจจะอำศัยคำ่ตัวแปรที่อยู่ในกรอบนั้นจะมี=nตัวแปร
เท่ำนั้นโดยคัวแปรในวงรีจะถูกก ำหนดจ ำนวนตัวแปรไว้โดยที่อันนี้เป็นข้อมูลหรือตัวแปรที่เรำไม่ใข้จะท ำกำร
ตัดทิ้ง แม้แต่ถ้ำเรำจะค ำนวนค่ำทีม่ีตัวแปรที่มำขึ้น ให้เรำลบข้อมูลเดิมแต่เก็บแค่เฉพำะคำ่ผลลัพย์หรอืข้อมูล
บำงส่วนมำใช่ในกำรหำข้อมูลในกรอบใหม่ท ำให้เปลื่องพื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลง(แนวคิดของสมกำร 
recursive) ด้วยค่ำnet work ไมค่งที่ซึ่งถ้ำเปรียบเทียบโครงสร้ำงหรือจ ำนวนneuron และควำมถูกตอ้งของ
ข้อมูลจะสงเกตุเห็นว่ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้นจะดูไม่แข็งทือแบบdeep learning...concept drift...ข้อมูลมี
หลำยclass ถ้ำเรำเปลี่ยนclass(วงของclass) concept drift สำมำรถแก้ได้โดยโครงสรำ้ง net work2ช้ัน 
โดนอำจจะเทียบข้อมูลส่วนfirst spectrum และ second spectrum โดยถ้ำไปเทียบชนจ ำนวนneuron 
กับreviewer ของdeep learning ไงก็ชนะด้วยที่ค่ำnet workเค้ำคงที่เรำไม่คงท่ี โดยที่ควำมถูกต้องเรำยัง
สูงกว่ำวิธีอื่น เรื่องจำกเรำไมไ่ด้เปลี่ยนค่ำ cost function ปัญหำที่น่ำสนใจ 1.ถ้ำเรำจะเรยีนรู้เพิม่เตมิด้วย
จ ำนวน neuron ที่เท่ำเดิมเรำจะท ำอย่ำงไร 2. Feature อะไรที่เหมำะสมที่เรำจะใช้ที่ไม่ใช่สองยกก ำลังnที่
บริษัทชอบใช้เพื่อเร่งกำรขำย 

9. กำรพัฒนำ AR Location Based Application 

- กำรใช้เทคโนโลยี AR กับงำนในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ บันเทิง และอื่นๆ ได้มีกำรยกตัวอย่ำง 
app อย่ำง 

10. กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในวงกำรแพทย์และโรงเรียนแพทย์ กรณีศกึษำ หัวข้อ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งส ำหรับ
โรงพยำบำล (IoT for Hospital) 

- กำรใช้เทคโนโลยี IOT หรือ Internet Of Thing มำใช้ร่วมกับเครื่องมือกำรแพทย์ โดยทำงโรงพยำบำลได้พบ
ปัญหำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำเครื่องมือทำงกำรแพทย์ต่ำงๆนั้นมีรำคำสูงและดูแลรักษำยำก จึงไดม้ีกำร
วิเครำะหด์ูว่ำมีอุปกรณ์ใดบำ้งที่สำมำรถน ำเทคโนโลยี IOT มำใช้แก้ปัญหำดังกลำ่วได้ ทำงเจ้ำหน้ำท่ี IT ของ
โรงพยำบำลจึงพัฒนำและติดตั้งอุปกรณ์ IOT เอง จึงท ำให้นอกจำกปัญหำที่พบจะลดน้อยลงยังช่วยให้
ประหยดังบประมำณทีต่้องหมดไปกับค่ำอุปกรณด์้วย 

11. กำรจัดกำรเรยีนรู้ด้วย edpuzzle 

- กำรน ำโปรแกรม edpuzzle มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำจำกห้องเรียนธรรมดำเป็น Smart 
Classroom โดยโปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมฟรีและสำมำรถใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือ วิทยำกรได้ให้
ผู้เข้ำร่วมทุกคนทดลองโหลด ตดิตัง้และทดลองใช้โปรแกรม edpuzzle 

12. Hyper-Converged Infrastructure with Microsoft Storage Spaces Direct 

- เรียนรู้กำรตดิตั้ง Window HyperV ต้องท ำกำร enable virtualization technology ใน bios จะสำมำรถ 
enable hyper-v ใน Feature ของ window10 ได้ 



- ท ำกำรติดตั้ง virtual machine 3 เครื่อง (แบ่งติดตั้งตำมกลุ่ม) ในกรณีที่เรำต้องกำรที่จะท ำกำร run 
hypervisor ซ้อน hypervisor นั้นเรำต้องท ำกำร enable nested virtualizations โดยกำร enable 
nested virtualization นั้นจะต้องท ำกำร enable ที่ host ไม่ใช่ที่ guest แล้วตอน enable นั้นต้อง 
down guest ก่อนจึงจะ enable ได ้

- สร้ำง virtual switch internal และ external  ไว้ก่อนใน virtual switch manager 

- start virtual machine ทั้ง 3 เครื่องขึ้นมำ เข้ำไปท่ีเครื่องที่ 1 ท ำกำร add role and feature ท ำกำร
เลือก hyper-v role และ failed over cluster 

- เครื่องแรก ติดตั้ง Active Directory Domain Service (AD) 

- น ำเครื่องที่เหลือท้ัง 2 เครื่องท ำกำร join AD โดยกำรที่จะ join AD ได้เครื่องนั้นต้องท ำกำร fix ip address 
แล้วใส่ DNS เป็น IP ของ AD ตอนจะสร้ำงเครื่องให้ virtual เห็น เนื่องจำกเรำมี card lan ใบเดียวดงันั้น
ต้องสร้ำง virtual switch ที่เป็น external แล้วไปผูกกับ card lan  

- ไปท่ี hyper-v manager เพื่อสร้ำง vm ขึ้นมำ กรณีตอนสร้ำง vm ขึ้นมำนั้นตรง cpu ต้องเลือก compat 
ด้วยและในส่วนของ virtual switch manager ก็ต้องสร้ำง virtual switch ให้เหมือนกันด้วยไม่งั้นจะไม่
สำมำรถ live migration ได้ จำกนั้นก็เอำ vm เข้ำไปท่ี failed over cluster โดยกำรเลือก add role เป็น 
virtual machine แล้วก็เลือก virtual machine เป็นกำรเสร็จสิ้น 

- มีกำรกลำ่วเกี่ยวกับกำรท ำ witness ควบคู่กับกำรท ำ fail over cluster ข้ำงต้น 

- fail over cluster 

 cluster quorum คือจะเป็นกำรดูหน้ำ node จะdownได้เท่ำไหรถ่ึงจะท ำงำนไม่ได้ ตำยได้กี่ 
node 

 หลักกำรท ำคือ ต้องกำรมี พยำน witness ที่ช่วยยืนยันช่วยให้ cluster ไม่ down ในกรณีที่ 
node ดับ ต้องให้ตำม concept ของ node majority 

 cluster ควรเป็นเลขข่ี : vote เปน็เลขคู่ witness จะท ำงำนเลย, เป็นเลขข่ี witness ยังไม่ท ำงำน
(ยังไม่เริม่ vote) 

 pool quorum คือลง detail ไปอีกว่ำ disk จะเสียได้กี่ลูก 

 ถ้ำdisk เหลือมำกยังรอด แต่ถ้ำdiskน้อย down 

 cluster up แต่ pool ไม่ up cluster ก็ไม่รันอยู่ด ี

 กำรท ำ fail over cluster ไม่ควรท ำกับ node ที่มี disk ไม่เท่ำกันเนื่องจำกอำจจะท ำให้เกิด
ทรัพยำกรส ำหรับใช้รัน VM ไม่พอได ้

 
 
 
 
 
 

 





หมำยเหตุ  :  1.  จัดท ำรำยงำนฯ หลังจำกเข้ำอบรม / สมัมนำ / ศึกษำดูงำน  ภำยใน  15  วัน  เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน 
2. หัวหน้ำหน่วยงำนเสนอควำมเห็น  ภำยใน  3  วัน  เสนอผูบ้ริหำรที่ก ำกับดูแล
3. แจ้งผู้รำยงำนทรำบ  และจัดเก็บเข้ำแฟ้ม  รำยงำนกำรเข้ำอบรม / สมัมนำ / ศึกษำดูงำน
4. หัวหน้ำหน่วยงำนติดตำมผลกำรปรับปรุงพัฒนำ


