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โครงการบริการสั งคม หลักสู ตร : การใช้ งานและติดตั้งระบบ OpenStack ซอฟต์ แวร์
สาหรับบริหารจัดการ Cloud Computing เบื้องต้ น
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน Cloud Computing ในปั จจุ บนั ทาให้มีความต้องการที่จะใช้ระบบ Cloud
เพื่อ สนับสนุ น การใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรมากขึ้ น แต่ซ อฟต์แ วร์ ส าหรั บ บริ หารจัด การระบบ Cloud
Computing ในองค์กรที่มีมาแต่เดิมส่ วนใหญ่จะเป็ นซอฟต์แวร์ แบบ Proprietary ซึ่ งมีราคาแพง
ในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ สาหรับบริ หารจัดการ Cloud Computing แบบ Open Source ซึ่ ง
ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้งานขึ้นหลายระบบ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม
เป็ นอย่างมากก็คือระบบ OpenStack ซึ่ งมีผูร้ ่ วมพัฒนาและนาไปใช้งานเป็ นจานวนมาก ดังนั้นการเรี ยนรู ้ ระบบ
OpenStack จึงน่าจะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่มีความสนใจที่จะใช้งาน Cloud Computing ในองค์กรและผูท้ ี่ตอ้ งการจะ
ให้บริ การ Cloud Computing เป็ นอย่างยิง่
ในการณ์ น้ ี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่ วมกับ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และ ห้องปฏิบตั ิการ
วิจยั การจาลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกันศึกษา ติดตั้ง
และใช้งานระบบ Cloud โดยใช้ระบบ OpenStack มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และมีความประสงค์จะเผยแพร่ ความรู ้
เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปจึงได้ดาริ จดั การฝึ กอบรมครั้งนี้ข้ นึ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cloud Computing
2. เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้และทักษะเบื้องต้นในการใช้งานระบบ OpenStack
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้และทักษะเบื้องต้นในการติดตั้งระบบ OpenStack
ค่าใช้ จ่าย
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
การจองที่นั่งและลงทะเบียน
ผูส้ นใจเข้าฟังขอให้ส่งข้อมูลต่อไปนี้มาให้คุณกรรณิ การ์ ทรัพย์สมบูรณ์ที่ kns@tu.ac.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม
1. ชื่อ นามสกุล
2. โทรศัพท์ และอีเมล์
3. องค์กรค์หรื อหน่วยงานต้นสังกัด (Optional)
สิ่ งที่ควรนามาด้ วย
ผูเ้ ข้าอบรมที่ตอ้ งการทดลองติดตั้งระบบ OpenStack
Notebook
ซึ่ ง
คอมพิวเตอร์ ที่นามาควรได้รับการติดตั้ง Ubuntu 12.04 หรื อ Windows 7 (ในกรณี ที่เป็ นระบบ Windows 7 ผูใ้ ช้ควร
ติดตั้งซอฟต์แวร์ Virtualbox มาด้วย)
ระยะเวลาในการดาเนินการ
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30 --16.30 น.
สถานที่
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ช้ นั สาม อาคาร บร. 2 (ดูแผนที่ดา้ นล่าง)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

8. หัวข้ อในการฝึ กอบรม
วันพุทธที่ 12 ธันวาคม 2555
เวลา
หัวข้อ
9:15 – 9:30
ลงทะเบียน
9:30 – 10:00 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cloud
Computing
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00

Break
แนะนาระบบ OpenStack และเรี ยนรู ้การ
ไช้งานระบบ OpenStack

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

ทานอาหารกลางวัน
การทดลองติดตั้งและไช้งานระบบ
OpenStack ด้วยตนเอง

วิทยากร
1. อ. ดร. กษิดิศ ชาญเชี่ยว
2. คุณวศินี ศิริปุณย์
3. คุณพิทกั ษ์ แท่นแก้ว

รายละเอียด
แนะนาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับหลักการของ Cloud
Computing และรู ปแบบการใช้งาน Cloud
Computing ในปัจจุบนั
เรี ยนรู ้สถาปัตยกรรม ส่ วนประกอบของระบบ
OpenStack และการประสานงานของส่ วนประกอบ
เหล่านั้น และเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการใช้งานระบบ
OpenStack และชม Demo การไช้งาน
ทดลองติดตั้งส่ วนประกอบต่างๆของระบบ
OpenStack และทดลองไช้งานระบบที่ติดตั้ง ผูเ้ ข้า
อบรมจะได้ฝึกปฎิบตั ิจริ งและแก้ไขปั ญหาที่พบใน
การติดตั้งและใช้งานด้วยตนเอง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั การจาลองขนาดใหญ่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค)

แผนที่ส่ ู ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

