การจัดทา Explicit Knowledge จากงานประจา
ชื่อเรือ่ ง วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การประยุกต์ใช้งานระบบสาหรับ Admin ด้วย Docker
Container”
ชื่อผูเ้ สนอ เจตนันต์ เจือจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด/ฝ่ าย
ฝ่ ายโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ
๑. ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ
๑.๑ ตรวจสอบ,ดูแลเฝ้ าระวัง (monitoring) และแก้ไขปั ญหา การให้บริการระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย (ดูแล Network service ให้ Available time อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนด)
๑.๒ ตรวจสอบการทางาน และการซ่อมบารุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย, ดูแลการให้บริการ VPN,
Firewall, และระบบ Authentication, ให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ บริการให้ความช่วยเหลือคาปรึกษาแนะนาผูร้ บั บริการด้านระบบเครือข่ายและบริการที่
เกีย่ วข้อง
๑.๔ โครงการจัดอบรม/สัมมนาเกีย่ วกับการให้ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสาหรับ
ผูด้ แู ลระบบของส่วนงาน
๑.๕ การดาเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO
๑.๖ คณะกรรมการดาเนินงานตามคาสัง่ หรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๑.๗ งานตามข้อกาหนดของส่วนงาน
๒. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ “ลูกค้า/ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการทีน่ าเสนอ”
ผูร้ บั บริการส่วนหนึ่งคือผูด้ แู ลระบบของส่วนงานได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
เกีย่ วข้องกับระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผดู้ แู ลระบบมีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยี Container
- เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ Docker Container กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคนิคการพัฒนา และการประยุกต์ใช้ Docker Container กับ
งานระบบ ในกลุ่มผูด้ แู ลระบบของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ดยี งิ่ ขึน้

๔. บทสรุปองค์ความรู้
Container หรือ Software Container เป็ นเทคโนโลยีทม่ี กี ารสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะให้
ซอฟต์แวร์สามารถทางานได้โดยการแยกส่วนกันกับซอฟต์แวร์อ่นื บนระบบปฏิบตั กิ าร (Operating
System) เดียวกัน ระบบคอนเทนเนอร์ช่วยให้การสร้าง การเคลื่อนย้าย การจัดการการใช้งาน ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดย Container สามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ ปั จจุบนั Docker เป็ นระบบ
Engine ทีใ่ ช้งานได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อน นิยมใช้ในการจัดการ Software Container
ดังนัน้ เพื่อสนับสนุ นให้ผดู้ แู ลระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน ให้มคี วามรู้
และความเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี Container สามารถพัฒนา และดูแลระบบได้ง่ายรวดเร็วขึน้
สานักคอมพิวเตอร์ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารขึน้ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานระบบด้วย
Docker Container” เพื่อสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยรับหน้าทีเ่ ป็ นวิทยากรแล้วเตรียมเครื่องมือและเอกสารการสอนดังนี้
๑.เอกสาร Power Point นาเสนอหลัก “การประยุกต์ใช้งานระบบสาหรับ Admin ด้วย Docker
Container โดยมี outline ดังนี้
ความสาคัญของการใช้ Container
Docker Containers
Docker Image and Dockerfile
Create Docker application
Build a smaller image
Docker Compose
Web Based Container Management
ตัวอย่าง การติดตัง้ LEMP Stack ด้วย Docker Container
ตัวอย่าง การติดตัง้ VPS (Virtual Private Server) และ Let’s Encrypt (Free SSL Certificate)
ด้วย Docker Container
แลกเปลีย่ น ถาม-ตอบคาถาม

๒.เอกสารทดลองปฏิบตั กิ าร Lab จานวน 9 Lab Docker Engine เลือกวิธกี ารติดตัง้ ตาม
ระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้งาน แล้วให้ผเู้ ข้าอบรมปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการอบรมตาม Lab

๓. ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นวิทยากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การประยุกต์ใช้งานระบบสาหรับ
Admin ด้วย Docker Container" โดยการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมือ่
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ฝ่ ายโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ สานักคอมพิวเตอร์

๕. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
๑. ผูด้ แู ลระบบเครือข่ายได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีระบบ Container
๒. ผูด้ แู ลระบบเครือข่ายสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ ปรับปรุงระบบ และประยุกต์ใช้ Docker Container
กับงานทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคนิคการดูแลระบบ เทคนิคการพัฒนา และการประยุกต์ใช้งาน
ระบบด้วย Docker Container ในกลุ่มผูด้ แู ลระบบของมหาวิทยาลัย

