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การสอบมาตรฐานไอที
สำหรับใชในการยื่นจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไป
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtualization 
และ Docker โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก :  อาจารย ดร. ปติพล พลพบู 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (26 มิถุนายน 2562)

 เทคโนโลยีใหมในป 2562 ที่ผมจะนำเสนอในจดหมายฉบับนี้มีความสำคัญอยางยิ่งในการติดตั้งระบบแมขาย 

คอมพิวเตอร (Server) และบริการตาง ๆ ทางระบบคอมพิวเตอร กวาทศวรรษที่เราไดนำเทคโนโลยี Virtualization 

มาใชสรางระบบ Server เพื่อความสะดวกในหลาย ๆ ดาน ในปจจุบันไดมีการพัฒนาตอยอดจากเทคโนโลยี Virtualiza-

tion ในอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี Docker ที่เราจะมาทำความรูจักกันนะครับ

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า
 สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครปฐม สำหรับนักศึกษาแรกเขา" ประจำปงบประมาณ 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารสำนักคอมพิวเตอร อาคารเอ 6 คณะวิทยาการจัดการ และอาคารปฏิบัติ 

การคอมพิวเตอร โดยนักศึกษาที่เขารวมการอบรมจะไดรับ Account Single Sign-On (SSO) ของมหาวิทยาลัย 

สำหรับการเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

  โดยระบบการทำงานนี้จะมีชื่อเรียกวา Virtual Machines (VMs) การทำงานคราวๆ สามารถแบงออกไดเปน 5 

ระดับคือ 1) Infrastructure คือสวนของ Hardware ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร 1 เครื่องขึ้นไป 2) Host OS 

เปนระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอรในสวนที่ 1 เพื่อควบคุมการทำงานของ Hardware 3) Hypervisor 

เปนสื่อกลางระหวาง Host OS และ Guest OS ใชในการจำลอง Hardware เสมือน 4) Guest OS 

เปนระบบปฏิบัติการที่ลงซอนลงไปบน Hypervisor เพื่อความคุมการทำงานของ Hardware เสมือน 5) Application 

ติดตั้งบน Guest OS เพื่อใหบริการตาง ๆ ตอไป โดยแตละ Guest OS ในสวนการทำงานที่ 4 และ Application 

ที่ติดตั้งบน Guest OS ตัวเดียวกันในสวนที่ 5 รวมกันเรียกวา 1 VM

 Docker ถูกพัฒนาตอยอดจาก Virtualization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแบงปนทรัพยากรของระบบ 

คอมพิวเตอร โดยใช Docker Engine ทำหนาที่แทน Hypervisor และการทำงานบางสวนของ Guest OS 

ทำใหไมจำเปนตองสราง Hardware เสมือนที่มีขอจำกัดในการแบงปนทรัพยากรขาม VM เปนผลให Application 

สามารถเขาถึง Hardware ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแตละสวนการทำงานของ Application บน Docker 

Engine เรียกวา Container

 อยางไรก็ตาม Docker มีขอจำกัดดานความปลอดภัยและการใชงานทรัพยากรของระบบรวมกัน เนื่องจากแตละ 

Container จะมีการใชงาน Host OS และ Hardware รวมกัน หากการรักษาความปลอดภัยไมสูงพอ 

อาจเกิดปญหาการเจาะระบบขาม Container ได อีกทั้งยังมีปญหาการแยงทรัพยากรของระบบหากการติดตั้ง 

ควบคุมไมดีพอ นอกจากนี้การทำงานที่เปลี่ยนไปทำใหผูใชงานจำเปนตองศึกษาเพิ่มเติมการทำงานของระบบใหดีกอน 

จะสามารถนำมาใชจริงครับ

 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรจะจัดโครงการอบรม Microsoft Office Specialist สำหรับนักศึกษาชั้นป 

สุดทาย ที่ตองการประกาศนียบัตรเพื่อใชในการสมัครงาน รุนที่ 14-16 จำนวน 3 รุน รุนละ 60 คน โดยทำการอบรมวันละ 

2 รุน รุนละ 2 วัน เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร ดังนี้

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม MOS 

(ภาพจาก www.aquasec.com)

กอนอื ่นผมขอกลาวสรุปเกี ่ยวกับเทคโนโลยี 

Virtualization กอนนะครับ Virtualization 

เปนเทคโนโลยี ทางดานคอมพิวเตอรที่จำลอง 

การทำงานของคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องบน 

กล ุ มของคอมพ ิวเตอร หร ือคอมพ ิวเตอร  

เพียงเครื่องเดียวก็ได

ภาพบรรยากาศการอบรม

รุนที่ 14 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1

รุนที่ 15 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2

รุนที่ 16 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2

 โดยโครงการดังกลาวจัดขึ้นฟรีไมเสียคาใชจาย (โดยปกติจะเสียคาอบรมและทดสอบ 1,500 ตอคน) 

ลงทะเบียนสมัครสอบไดตั้งแตวันนี่ที่เว็บไซต http://cic.npru.ac.th/mos/ หรือติดตอคุณวชิราวุธ จันผอง โทร 

034-109300 ตอ 3716 

 


