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หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันประเทศตำ่งๆทั่วโลกมีกำรแข่งขันทั้งด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีประเทศไทยจึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆให้ทัดเทียม และยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สำมำรถสร้ำง อ ำนำจต่อรองกับนำนำอำรยะประเทศได้กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
และกำรวจิัยเป็นส่วนส ำคญัมำกท่ีสุด สำมำรถส่งผลที่มีอยู่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุสร้ำงและน ำมำประยกุต์ใช้ เพื่อสรรหำสิ่งที่
ดีที่สุดมำใช้งำน ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้ำวกระโดด มีผลผลักดัน
ทำงด้ำนกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำในหมู่อำจำรย์นักศึกษำและนักวิจยัภำยในประเทศ ในปัจจุบันกำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำโดยเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ( Information Communication Technology )ดังนั้นกำรวิจัยและ
พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบนักำรศึกษำและกับ ประเทศต่ำงๆคือปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในกำรรักษำสมดุลของสถำนะ
ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำยข้อมูลและระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมตื่นตัว
สำมำรถปรับปรุงและ พัฒนำได้ตลอดเวลำ 
        ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ด ำเนินกกำรโครงกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพฒันำกำรศึกษำ (Inter-
university Network : Uninet ) โดยเป็นกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมเร็วสูงระหว่ำงมหำวิทยำลัย/สถำบัน และ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆภำยในประเทศเพื่อเป็นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำไปสู่ภูมภิำคและชุมชน เป็นกำรแบ่งปัน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำร่วมกันและได้ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรศึกษำทั้งทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอนและกำรวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
กับเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศกึษำต่ำงๆ รวมถึงกำรแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่ำงสมำชิก
ที่เช่ือมต่ออยู่บนเครือข่ำยดังกล่ำวกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสมำชิกเครอืข่ำยสำรสนเทศเพื่อ
กำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบกำรณในกำรดูแลระบบและบริหำรจัดกำรเคลอืข่ำยที่จะต้องใช้งำน
ร่วมกัน ซึ่งนอกจำกกำรได้แลกเปลี่ยน เทคโนโลยเีครือข่ำยใหม่ๆ รวมทั้งกำรรวมกลุม่กับเพื่อนสมำชกิเพื่อท ำกำรศึกษำและ



วิจัย และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสนับสนุนกำรศึกษำและยังเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ ของบุคลำกรให้
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและพื่อให้กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำกับเครือข่ำย
กำรศึกษำและวิจัยนำนำชำตเิกิดประโยชนส์ูงสุดจึงจ ำเป็นต้องให้ บุคลำกรของสถำบันที่เป็นสมำชิกเครอืข่ำยสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำ(UniNei) รับทรำบ ข้อมูลเครือข่ำย กำรศึกษำและวิจัยนำนำชำติ ทั้งในด้ำนครือข่ำยสำรสนเทศและเนื้อหำ
(Content) บนเครือข่ำยฯ ตลอดจนกิจกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบันสมำชิกเครือข่ำย 
        ดังนั้นเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกำรที่เป็นสมำชิกในเครือข่ำยฯ ให้มีประสิทธิภำพ และเกดิประโยชน์สูงสดุ 
ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำร่วมกับสถำนบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย และ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ที่เป็นสมำชิกของเครือข่ำย UniNet จึงเห็นสมควรจัดให้มีกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
"กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครอืข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศกึษำหรือท่ีรู้จักกันในนำมงำนWUNCA" ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น
ประจ ำปลีะสองครั้ง เป็นประจ ำทกุปี 
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนนิกิจกรรมบนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet)  
- เพื่อศึกษำวิจัย กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศบนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ  
- เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรูด้้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบเครือขำ่ยระหว่ำงกลุ่มสมำชิก  
- เพือ่ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตำ่งประเทศถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในด้ำนเทคโนโลยเีครือข่ำย 
Hardware and Software 
 
หัวข้อการบรรยายและ Workshop 

1 เรื่อง กำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ์ทำงกำรศึกษำกับงำนทรัพย์สินทำงปญัญำ 
โดย รศ.วิวัฒน์ มสีุวรรณ ์
มหำวิทยำลยันเรศวร 
 

2 เรื่อง เครือข่ำย LoRA กับกำรประยุกต์ใช้งำนใน Smart University 
โดย 1) ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณรำช  
2) นำยสุชิน เขียวเนตร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 
 

3 เรื่อง แนวโน้มกำรจดัท ำนโยบำยของ eduroam ประเทศไทย ปี 2561 
โดย 1) รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม (มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์) 
2) ผศ.อภิรักษ์  จันทร์สร้ำง (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
3) นำยเกรียงศักดิ์ เหล็กดี (UniNet) 

 ข้อตกลงเอกสำรนโยบำยกำรเข้ำรว่ม eduroam ประเทศไทย 

 สถำบันที่เข้ำเป็นสมำชิก eduroam 

 รำยละเอียดกำรจดักำร eduroam ทำงเทคนิค 
4 เรื่อง กำรใช้ Pipework ร่วมกับ Docker Contianer เพื่อรวมควำมเร็วของกำร์ดเครือข่ำยด้วยเทคนิค Network 

bonding 



โดย 1) นำยกฤษณ์วรำ รัตนโอภำส 
2) นำงสำวสุรีรตัน์ แก้วคีร ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ 

 รูปแบบที่หลำกหลำยของ Docker Network 

 กำรออกแบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงให้กับ Docker container 

 กำรติดตั้งใช้งำน Pipework 

 กำรใช้กำร์ดเครือข่ำย Bonding Bonding Bridge Bridge กับcontainer 
 

5 เรื่อง เปลี่ยนผ่ำนจำก Application สู่ Docker container 
โดย 1) นำยฤทธิ์ณรงค์ พรมยำ 
2) นำงสำววิภำดำ นฤพิพัฒน์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำต ิ
 

6 เรื่อง LoRa Network เทคโนโลยกีำรสื่อสำรระยะไกล 
โดย 1) นำยโสภณ พินิจกิจเจรญิกลุ 
2) นำยวุฒิพงศ์ คงสิบ 
3) นำยวิวัฒน์ เจษฏำภรณ์พิพัฒน์ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1 เรื่อง กำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ์ทำงกำรศึกษำกับงำนทรัพย์สินทำงปญัญำ 

- ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบของงำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

- ได้แนวทำงในกำรคิดสร้ำงสรรค์ คดิต่ำง ท ำต่ำง เพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ใหม ่

- ได้เรียนรูเ้รื่องวัสดคุรุภณัฑ์ทำงกำรศึกษำ ,วิธีกำรและกระบวนกำร ทำงกำรศึกษำ ,นวัตกรรมประเภทผลิตภณัฑ์
หรือสิ่งประดิษฐ์ 

- เรียนรูล้ักษณะกำรออกแบบ เช่น ผลิตภณัฑ์ปรับปรุงใหม,่ กำรออกแบบร่ำงผลติภณัฑ์เลียนแบบ, กำรออกแบบ
ร่ำงผลติภณัฑ์นวัตกรรม 

- ได้เรียนรู้ปจัจัยตำ่งๆ ที่มีผลต่องำนออกแบบ เช่น วัสดุ, กรรมวิธีกำรผลิต, ประโยชน์ใช้สอย, รูปทรง, กำรแข่งขัน
ในตลำด, ควำมสำมำรถเข้ำกันไดก้ับระบบสำกล, กำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัย, กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- ได้เรียนรู้กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ทีส่ัมพันธ์ปัจจัยอื่น เช่น ด้ำนคณุภำพ, ด้ำนวัสดุและกระบวนกำรผลติ, ด้ำน
หน้ำท่ีใช้สอย, ด้ำนควำมต้องกำรของผู้บริโภค, ด้ำนคณุค่ำทำงควำมงำม 

- ได้เรียนรูเ้รื่องประเภทของสิทธิบัตร เงื่อนไขกำรขอสิทธิบัตร 
 

2 เรื่อง เครือข่ำย LoRa กับกำรประยุกต์ใช้งำนใน Smart University 



- ได้เรียนรู้กำรใช้งำน Internet of things (IoT) บนเทคโนโลยี LoRa และ LoRaWAN ที่สำมำรถเชื่อมโยงทุกๆ 
สิ่งเข้ำด้วยกัน โดยผำ่นกำรเชื่อมตอ่ด้วย LoRa Gateway 

- ได้เรื่องรู้คุณสมบตัิของเทคโนโลยี LoRa 

- ได้เรียนรู้กำรประยุกต์ใช้งำนเทคโนโลยี LoRa  

- ได้ศึกษำตัวอยำ่งกำรใช้งำนเทคโนโลยี LoRa กับทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เช่น ถังขยะที่สำมำรถ
รำยงำนปริมำณขยะ (Solar Smart Bin), สถำนีวัดค่ำคำร์บอนไดออกไซด(์Solar Co Station), เครื่องตรวจจับ
ต ำแหน่งรถบัส(GPS Tracking U-bus Services) 

 
3 เรื่อง แนวโน้มกำรจดัท ำนโยบำยของ eduroam ประเทศไทย ปี 2561 

- ได้รับรู้ถึงข้อตกลงของนโยบำยกำรเข้ำร่วม eduroam ประเทศไทย โดยมีหน่วยงำนต่ำง เช่น  

 NRO : National Roaming Operator for Thailand : UniNet, ก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำน
ระดับประเทศ 

 IdP : Identity Provider : สถำบนัต้นสังกัดหรือสถำบันกำรศึกษำทีท่ำหน้ำที่กำหนดและตรวจสอบ
กำรยืนยันตัวตนของผู้ใช้งำน 

 SP : Service Provider : สถำบันที่ให้บริกำรเครือข่ำยเพื่อให้ผูม้ำเยอืนเชื่อมต่อให้แก่ผู้มำเยือน 

- กำรบันทึกข้อมูล (Logging) : IdP และ SP ต้องบันทึกท้ังกำรยืนยันตัวตนและกำรร้องขอ 

 วัน เวลำ ท่ีไดร้ับกำรร้องขอ 

 อัตตลักษณ์ของผู้ร้องขอ (RADIUS request’s identifier) 

 ผลกำรร้องขอกำรยืนยันตัวตน พรอ้มเหตผุลหำกถูกปฎิเสธ 

 ค่ำสถำนะ accounting 

- กำรบันทึกข้อมูล (Logging) : SP ต้องบันทึกกำรเชื่อมต่อ DHCP 

 วัน เวลำ ท่ีอนุญำตรวมถึงระยะเวลำที่อนุญำต 

 MAC address ของผู้ใช้ที่มำเยือน 

 IP address ของผู้ใช้ที่มำเยือน 

 ระยะเวลำกำรเก็บบันทึกข้อมลูของ DHCP อย่ำงน้อย 3 เดือน หรือตำมกฎหมำยก ำหนด 

- กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสถำบัน 

 เตรียมรำยชื่อผู้ประสำนงำนและแก้ปัญหำร่วมกันกับทำง NRO 

 โดยมผีู้ประสำนงำนหลัก 1 คน และผูป้ระสำนงำนรองอีก 1 คนพร้อมรำยละเอียดกำรติดต่อ 

 ต้องแจ้งกับทำง NRO ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อตำมเวลำที่เหมำะสม 

 ต้องแจ้งมำยัง NRO เมื่อพบเหตุทำงด้ำนควำมปลอดภัย กำรใช้งำน 

 ผิดประเภท กำรขัดข้องของกำรใช้งำน และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเข้ำใช้งำน 

- สถำบันที่เข้ำเป็นสมำชิก eduroam 

 มหำวิทยำลยั 

 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 



 สำนักงำนบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet) 

 สวทช 

 สสวท 

- รำยละเอียดกำรจดักำร eduroam ทำงเทคนิค 

 กำรสร้ำงเสถียรภำพ 

 กำรเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรสื่อสำรระหว่ำง radius 

 กำรใช้ testuser เพื่อตรวจสอบสถำนะกำรให้บริกำร 
 

4 เรื่อง กำรใช้ Pipework ร่วมกับ Docker Contianer เพื่อรวมควำมเร็วของกำร์ดเครือข่ำยด้วยเทคนิค Network 

- กำรท ำ Pipework เชื่อม Link aggregation โดยใช้ bridge interface มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ Macvlan แบบ 
single interface โดยที ่Pipework ได้แบนด์วิดทท์ี่ 1,805 Mbps ซึ่งสูงกว่ำแบบ single interface ที ่901 
Mbps 

 
5 เรื่อง เปลี่ยนผ่ำนจำก Application สู่ Docker container 

- พัฒนำง่ำย อยู่ใน container dependencies ทับซ้อนกัน สร้ำง environment ของแต่ละ app ได ้

- ส่งมอบ docker image จำก dev deploy ขึ้นได้ทันที ไมต่้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม 

- สำมำรถโยกย้ำย แอพพลิเคชั่นเก่ำๆได ้
 

6 เรื่อง LoRa Network เทคโนโลยกีำรสื่อสำรระยะไกล 

- ได้ลงมือท ำกำรแสดง Hello World ออก OLED และเปลี่ยนข้อควำมใหม่ 

- ได้ลงมือท ำกำร ส่ง-รับข้อมูล Counter ไปแสดง ด้วย LoRa 

- ได้ลงมือท ำกำร ส่ง-รับข้อมูล Counter แบบก ำหนดผู้ส่ง-ผู้รับ ด้วย LoRa 

- ได้ลงมือท ำกำรต่อ Sensor วัดอุณหภูมิแสดงออก serial monitor 

- ได้ลงมือท ำกำรส่งข้อมูลอุณหภูมิและควำมชื้นออก serial monitor ของตัวรับ 

- ได้ลงมือท ำกำรส่ง-รับข้อมูลอุณหภูมิและควำมชื้นออกจอ OLED ด้วย LoRa 

- ได้ลงมือท ำกำรส่งค่ำ Counter ขึ้นไปบน thingspeak.com ด้วย LoRa 

- ได้ลงมือท ำกำรส่ง-รับข้อมูลอุณหภูมิและควำมชื้นส่งออก thingspeak.com ด้วย LoRa 
 

 
 
 
 
 
 
 





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




