
1



2

 IT
Clinic

 TSU
 eduroam

 Self-Access
Learning Center

 Cloud
Computing

7

8

10

12

 ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขต
พทัลุง มีควำมมุ่งม่ันให้บริกำรเพือ่สนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย กำรบริหำรและบริกำรแก่บุคลำกรและหน่วยงำนใน
วิทยำเขตพัทลุง โดยพยำยำมปรับปรุงกำรบริกำรมำตลอด 
 จดหมำยข่ำวฉบับปฐมฤกษ์นี้จึงเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ท่ีบอกเล ่ำเก ้ำสิบเ ร่ืองรำวของกำรให ้บริกำรเหล ่ำนั้น
หำกท่ำนมีค�ำติชมประกำรใดก็ยินดียิ่งเพื่อท่ีเรำจะได้ไป
ปรับปรุงจดหมำยข่ำวให้ดีขึ้นตรงกับควำมต้องกำรและเป็น
ประโยชน์ต่อท่ำนผู้อ่ำนต่อไป
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งำนเกษตรแฟร์  ครั้งที่  12 มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 ตำมที่มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้มอบหมำยให้คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด�ำเนิน
กำรจัดงำนเกษตรแฟร์  ครั้งที่ 12 ภำยใต้แนวคิด "เกษตรแก้จน" ซึ่งก�ำหนดจัดในระหว่ำงวันที่ 26 สิงหำคม 2559 - 4 
กันยำยน 2559 ณ  มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 โอกำสนีส้�ำนกัคอมพวิเตอร์ วทิยำเขตพทัลุง ได้รับมอบหมำยให้จดันทิรรศกำรภำยในงำนด้วย ซึง่รูปแบบของกจิกรรม
เป็นกำรน�ำเคร่ืองคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบต่ำงๆมำให้ชมพร้อมท้ังมีนกัศกึษำฝึกงำนคอยให้ควำมรู้เกีย่วกบัเร่ืองคอมพวิเตอร์ 
รวมถึงกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกำรตอบค�ำถำมเพื่อรับของรำงวัลให้แก่นักเรียน
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คณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2559 บุคลำกรและนกัศกึษำ สำขำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยเทคโนโลยีนครหำดใหญ่ จ�ำนวน 
50 คน ได้เดินทำงมำทัศนศึกษำดูงำน ณ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องกำรทัศนศึกษำดูงำนและกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริงเพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ซึง่สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิชวีติได้อย่ำงเหมำะสม
รวมถึงเพื่อศึกษำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 โอกำสนี้ อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนกัคอมพวิเตอร์เป็นผู้กล่ำวต้อนรับพร้อมท้ังน�ำเสนอกำรให้บริกำร
ต่ำงๆของส�ำนักคอมพิวเตอร์และอนุญำติให้เข้ำเยี่ยมชมห้อง
พัฒนำระบบและเครือข่ำย
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 ระหว่ำงวันที่ 25-26 สิงหำคม 2559 ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ได้จัดโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตร กำรตกแต่งรูปภำพด้วยโปรแกรม Adobe photoshop ให้กับนักเรียน
โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง จ�ำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถใช้งำนโปรแกรม 
Adobe photoshop ส�ำหรับกำรกำรตกแต่งรูปภำพและสร้ำงสื่อส�ำหรับน�ำไปใช้งำนต่ำงๆได้   
 โอกำสนี้ อำจำรย์กฤษณ์ ทองขุนด�ำ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่ำวเปิดโครงกำรอบรม โดยมี
นำยกฤษฎำ คงหนู ต�ำแหน่งนักวิชำชีพและนำยวิเชียร ขุนเพชร ต�ำแหน่งนักวิชำกำรเป็นวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
                                                                      การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงร่วมกับกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(กศน.) อ�ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุงจัดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ หลักสูตร กำรพัฒนำคุณภำพผู้
เรียน ด้ำน ICT ให้กับนักศึกษำ กศน. อ�ำเภอป่ำพะยอม จ�ำนวน 65 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องกำรให้นักศึกษำสำมำรถใช้
งำนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  ซึ่งจัดระหว่ำงวันที่ 1- 20 กันยำยน 2559 จ�ำนวน 40 ชั่วโมง 
 โอกำสนี้ อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์ กล่ำวต้อนรับพร้อมท้ังเปิดโครงกำร 
และนำยวิรัตน์ สุขอ่อน ผู้อ�ำนวยกำร กศน. อ�ำเภอป่ำพะยอม ได้กล่ำวให้โอวำทก่อนเริ่มกำรอบรมโดยมี    
นำยกฤษฎำ คงหนู ต�ำแหน่งนักวิชำชีพและนำยวิเชียร ขุนเพชร ต�ำแหน่งนักวิชำกำรเป็นวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร

 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์
กศน.อ�าเภอป่าพะยอม
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 ปัจจุบัน เทคโนโลยสีำรสนเทศได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ในชวีติประจ�ำวนั
ของเรำ ทั้งในกำรใช้ชีวิตส่วนตัวและกำรท�ำงำน เช่น facebook ซึ่งเป็นสื่อที่
ก�ำลังเป็นท่ีนิยมของทุกเพศทุกวัยท่ีใช้ในกำรแลกเปล่ียนข่ำวสำรและติดต่อ
สื่อสำร ดังนั้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆเช่น Notebook tablet 
เป็นต้น จะต้องมีควำมพร้อมเพื่อใช้งำนที่มีประสิทธิภำพและมำกขึ้นอีกด้วย
 ดังนั้น ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงได้
เล็งเห็นควำมส�ำคญัของกำรให้บริกำรของเทคโนโลยสีำรสนเทศ จึงได้มีกำรจัด
โครงกำร IT Clinic เพื่อให้บริกำรให้กับนิสิตในกำรตรวจเช็ค ซ่อมบ�ำรุง ติด
ตัง้ซอฟต์แวร์ ปรับตัง้ค่ำส�ำหรับซอฟต์แวร์ คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์พกพำให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหำกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์

 ณ หอพักนิสิตหญิง (หอพักพะยอม 2 )  

IT Clinic

เปิดให้บริกำรทุกวัน  พุธ
ตั้งแต่เวลำ 13.00-16:30
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 มหำวิทยำลัยทักษิณได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก eduroam (Education Roaming) ซึ่งให้บริกำรเครือข่ำยโรมมิ่งเพื่อ
กำรศึกษำและกำรวิจัยของสถำบันกำรศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลำกรให้
สำมำรถใช้ชื่อและรหัสผ่ำนของตนเองเพื่อเชื่อมต่อและใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของสถำบันกำรศึกษำอื่นในเครือข่ำย
ของ eduroam ให้สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

 eduroam เร่ิมต้นขึ้นในปี 2546 จำกกำรสำธิต
ควำมเป็นไปได้ส�ำหรับกำรให้บริกำรงำนเครือข่ำยโรมมิ่ง
ข้ำมเครือข่ำย โดยกำรใช้มำตรฐำน 802.1x ท�ำงำนร่วม
กับ Radius server ของแต่ละสถำบันเพื่อให้บริกำรกับ
นักศึกษำและนักวิจัยจำกสถำบันสมำชิกจำก 5 ประเทศ 
ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตเุกส โครเอเชยี และ
สหรำชอำณำจักร โดย Radius server แต่ละตัวจะท�ำ
หน้ำที่ในกำรส่งต่อข้อมูลกำรยืนยันตัวบคุคลจำกเครือข่ำยผู้
ให้บริกำร (Service Provider) ไปยังเครือข่ำยต้นสังกัด
ของผู้ใช้งำนเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนเครือข่ำยของผู้ใช้ 
  ส�ำหรับ eduroam ในประเทศไทยมีกำรให้บริกำร
ครั้งแรกในงำน Asia-Pacific Advanced Network 
(APAN) คร้ังท่ี 33 ในเดอืนกมุภำพนัธ์ พ.ศ.2555 ซึง่จัดขึน้
ในประเทศไทย โดยมีส�ำนกังำนบรหิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet) ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ด�ำเนินกำร
หลักของประเทศไทย (National Roaming Operator 
for Thailand :NRO)
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     การใช้งาน

    พื้นที่ให้บริการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง

ห้องประชุมทองหลำง 1
อำคำร 7

ส�ำนักหอสมุด 

ห้องประชุมสัตตบงกช
อำคำรบริหำร
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ส�ำนักคอมพิวเตอร์
หอสมุด
 

หน่วยงำนที่ต้องกำรติดตั้งจุดบริกำร eduroam โปรดติดต่อผู้ดูแล
ระบบของส�ำนักคอมพิวเตอร์ของทั้งสองวิทยำเขต

หมายเ
หตุ

หมายเ
หตุ
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Self-Access Learning CenterSelf-Access Learning Center
 
     คือพื้นที่สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
และกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยของนิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
รวมท้ังยงัสนบัสนนุกำรเรียนรู้ตลอดชวีติ น�ำไปสู่ควำมเข้มแขง็  ทำงด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยให้บริกำรและจัดพืน้ท่ีสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
กำรเรียนรูน้อกห้องเรียน และสอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม
และวิถีชีวิตของนิสิตท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี จัดหำ
ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก ส่ือกำรเรียนรู้รูปแบบต่ำงๆท่ีมีสำระวิชำกำร
แทรกผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆทั้งในรูปของหนังสือ ดนตรี ภำพยนตร์ และ สื่อ
มัลตมีิเดยี เพือ่ให้ผู้เรียนมีโอกำสได้เรียนรูด้้วยตนเอง ค้นคว้ำ ปฏบัิตจิริง 
รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์    

 เวลา 08.00 – 19.00 น

วันเสาร์ – วันอาทิตย์   
เวลา 09.00 – 17.00 น   

  วันหยุดนักขัตฤกษ์
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 บ่อยคร้ังท่ีเรำใช้งำนคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่อุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่ำงๆให้เกิดปัญหำขึ้น จนเป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถใช้งำนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้ปกติเหมือนเดิมได้ ส่งผลกระทบต่อกำรท�ำกิจกรรม
ต่ำงๆได้ โดยสำเหตุอำจเกิดจำกส่ิงเล็กๆน้อยๆท่ีเรำสำมำรถแก้ไขเองได้
จนถึงปัญหำท่ีจะต้องให้ผู้มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนคอมพิวเตอร์แก้ไข
ให้ แต่ปัญหำเหล่ำนี้ไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ถ้ำหำกเรำไม่ได้มีควำมรู้
หรือกำรลงมือท�ำด้วยตนเองพร้อมค�ำแนะน�ำท่ีถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์

 ดงันัน้ ส�ำนกัคอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลัยทักษิณ วทิยำเขตพทัลุง
ได้มีกำรจัดท�ำห้องท่ีมีชื่อว่ำ  ห้องเรียนรู้และแก้ไขปัญหำคอม
พิวเตอร์ (Computer Maintenance and Trouble
shooting Room) เพื่อให้นิสิตหรือผู้มำใช้บริกำรท่ีต้องกำรน�ำเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มำ ตรวจเช็ค ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร ติดตั้งโปรแกรม 
สแกนไวรัส หรืออ่ืนๆ ได้ลงมือท�ำด้วยตนเองจำกกำรแนะน�ำของเจ้ำ
หน้ำท่ีของส�ำนักคอมพิวเตอร์ จนเกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำร
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเองในเบ้ืองต้นได้ต่อไป 

ห้องเรียนรู้และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
(Computer Maintenance and Troubleshooting Room)

ออ oh
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 หำกพูดถึงว ่ำ คลำวด ์คอมพิวติ้ ง  (Cloud 
Computing) คืออะไร? หลำยคนอำจจะนึกถึงแค่บริกำร
พื้นที่ฝำกไฟล์บนอินเทอร์เน็ต อย่ำง iCloud บน iPhone, 
iPad หรือ Google Drive บน Android หรอื OneDrive 
บนมือถือ Windows Phone ซึ่งส่ิงเหล่ำนี้คือบริกำร 
Cloud Storage อันเป็นบริกำร Cloud ประเภทหนึ่ง
เท่ำนั้น แต่อันที่จริงแล้ว บริกำร Cloud Computing มี
ควำมหมำยกว้ำงขวำงกว่ำนั้นมำก
Cloud Computing คือบริกำรที่ครอบคลุมถึงกำรให้ใช้
ก�ำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์
ต่ำงๆจำกผู้ให้บริกำร เพือ่ลดควำมยุง่ยำกในกำรตดิตัง้ ดแูล
ระบบ ช่วยประหยัดเวลำ และลดต้นทุนในกำรสร้ำงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริกำรฟรีและ
แบบเก็บเงิน
 รู้จักคลำวด์คอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) 
แบบเข้ำใจง่ำยหำกแปลควำมหมำยของค�ำว่ำ Cloud 
Computing ดูจะเข้ำใจยำก หรือถ้ำแปลเป็นไทย “กำร
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ” กย็ิง่ดูจะงงเข้ำไปใหญ่ แต่น่ำจะง่ำย
กว่ำถ้ำบอกว่ำ Cloud Computing คือกำรท่ีผู้ใช้ใช้
ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยำกรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริกำร ผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถเลือกก�ำลัง
กำรประมวลผล เลือกจ�ำนวนทรัพยำกร ได้ตำมควำม

ต้องกำรในกำรใช้งำน และให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลบน 
Cloud จำกที่ไหนก็ได้ ดังแผนภำพด้ำนบนนี้นั่นเอง
 Cloud Computing คือบริกำรท่ีเรำใช้หรือเช่ำ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยำกรด้ำนคอมพิวเตอร์ ของ
ผู้ให้บริกำร เพือ่น�ำมำใช้ในกำรท�ำงำน โดยท่ีเรำไม่จ�ำเป็นต้อง
ลงทุนซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ ไม่
ต้องวำงระบบเครือข่ำยเอง ลดควำมรับผิดชอบในกำรดูแล
ระบบลง (เพรำะผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ดูแลให้เอง) แถมตอน
อัพเกรดระบบยังท�ำได้ง่ำยกว่ำ ผู้ใช้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง
ระบบ ข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนอินเทอร์เนต็ สำมำรถจัดกำร บริหำร
ทรัพยำกรของระบบ ผ่ำนเครือข่ำย และมีกำรแบ่งใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน (shared services) ได้ด้วย และกำร
จ่ำยเงินเพื่อเช่ำระบบ ก็สำมำรถจ่ำยตำมควำมต้องกำรของ
เรำ ใช้เท่ำไหร่ จ่ำยเท่ำนั้นได้ หำกวันใดควำมต้องกำรมีมำก
ขึน้กส็ำมำรถซือ้เพิม่เตมิเพือ่เพิม่ศกัยภำพของระบบ Cloud 
Computing ได้ โดยท่ีไม่ต้องอัพเกรดระบบ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้วุ่นวำย ดังนั้น ธุรกิจขนำดเล็ก และขนำด
กลำง รวมไปถงึสถำบันกำรศกึษำ จึงหันมำใช้บริกำร Cloud 
Computing ท่ีท้ังช่วยลดต้นทุนและลดควำมยุ่งยำกท้ัง
หลำยกันมำก คล้ำยกับเป็นกำร Outsource งำนนี้ออก
ไปเพื่อจะได้ Focus กับงำนหลักของตนเองจริงๆ
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ประเภทของบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง
)Cloud Service Models(

มีรูปแบบหลักๆ 3 แบบได้แก่

ประเภทของบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง

 เป็นกำรท่ีใช้หรือเช่ำใช้บริกำร
ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น ผ่ำนอิน
เทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของ
ผู้ให้บริกำร ท�ำให้ไม่ต้องลงทุนในกำร
สร้ำงระบบคอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์เอง ไม่ต้องพะวงเร่ืองค่ำใช้
จ่ำยในกำรดูแลระบบ เพรำะซอฟต์แวร์
จะถกูเรียกใช้งำนผ่ำน Cloud จำกท่ีไหน
ก็ ได ้  ซึ่ งกำรประมวลผลจะท�ำบน 
Server ของ Google ท�ำให้เรำไม่
ต้องกำรเคร่ืองท่ีมีก�ำลังประมวลผลสูง
หรือพื้นท่ีเก็บข้อมูลมำกๆในกำรท�ำงำน 
Chromebook รำคำประหยัดซัก
เครื่องก็ท�ำงำนได้แล้ว มหำวิทยำลัยทั้ง
ในไทยและต่ำงประเทศหลำยแห่งใน
ปัจจุบัน ก็ยกเลิกกำรตั้ง Mail Server 
ส�ำหรับใช้งำน e-mail ของบุคลำกร 
และนักศึกษำในมหำวิทยลัยกันเองแล้ว 
แต่หันมำใช้บริกำรอย่ำง Google Apps 
แทน เป็นกำรลดต้นทุน, ภำระในกำร
ดูแล, และควำมยุ่งยำกไปได้มำก

 ส�ำหรับกำรพัฒนำแอพพลิเค
ชั่นนั้น หำกเรำต้องกำรพัฒนำเว็บแอพ
พลิเคชั่นท่ีค่อนข้ำงซับซ้อน ซึ่งรันบน
เซิร์ฟเวอร์ หรือ Mobileapplication
ท่ีมีกำรประมวลผลท�ำงำนอยู่บนเซิร์ฟ
เวอร์ เรำก็ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ำย และสร้ำงสภำพแวด
ล้อม เพื่อทดสอบและรันซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคชั่น เช่น ติดตั้งระบบฐำนข้อ
มูล, Web server, Runtime, 
Software Library, Frame
works ต่ำงๆ เป็นต้น จำกนั้นก็อำจยัง
ต้องเขียนโค้ดอีกจ�ำนวนมำกแต่ถ้ำเรำ
ใช้บริกำร PaaS  ผู้ให้บริกำรจะเตรียม
พื้นฐำนต่ำงๆ เหล่ำนี้ไว้ให้เรำต่อยอดได้
เลย  พื้นฐำนท้ัง Hardware, Soft
ware, และชุดค�ำส่ัง ท่ีผู ้ให้บริกำร
เตรียมไว้ให้เรำต่อยอดนี้เรียกว่ำ Plat
form ซึง่กจ็ะท�ำให้ลดต้นทุนและเวลำท่ี
ใช้ในกำรพัฒนำซอฟท์แวร์อย่ำงมำก 
ตัวอย่ำง เช่น Google App Engine ที่
หลำยๆบริษัทน�ำมำใช้เพื่อลดต้นทุน

 เป็นบริกำรให้ใช้โครงสร้ำงพื้น
ฐำนทำงคอมพิวเตอร ์อย ่ำง หน่วย
ประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ
เครือข ่ำย ในรูปแบบระบบเสมือน 
(Virtualization) ข้อดีคือองค์กร
ไม่ต้องลงทุนส่ิงเหล่ำนี้เอง, ยืดหยุ ่น
ในกำรปรับเปล่ียนโครงสร ้ำงระบบ
ไ อ ที ข อ ง อ ง ค ์ ก ร ใ น ทุ ก รู ป แ บ บ , 
สำมำรถขยำยได้ง่ำย ขยำยได้ทีละนิด
ตำมควำมเติบโตขององค์กรก็ได้ และ
ท่ีส�ำคัญ ลดควำมยุ ่งยำกในกำรดูแล 
เพรำะหน้ำท่ีในกำรดูแล จะอยู ่ท่ีผู ้ให้
บริกำรตัวอย่ำงเช่น บริกำร Cloud 
storage อย่ำง DropBox ซึ่งให้
บ ริกำรพื้น ท่ี เก็บข ้อมูลนั่น เอง แต ่
นอกจำกนี้ก็ยังมีบริกำรให้เช ่ำก�ำลัง
ประมวลผล, บริกำรให้เช่ำ เซิร์ฟเวอร์
เสมือน เพื่อใช้ลงและรันแอพพลิเคชั่น
ใดๆตำมท่ีเรำต ้องกำรไม ่ว ่ำจะเป ็น 
W e b  A p p l i c a t i o n  ห รื อ 
Software เฉพำะด้ำนขององค์กร 
เป็นต้น

Software as a Service )SaaS( Platform as a Service )PaaS( Infrastructure as a Service )IaaS(

ที่มำ : ไอที 24ชั่วโมง เทคโนโลยีใกล้ตัว เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
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