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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดท า Virtual Lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึง

จัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ซึ่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ

เทคนิคที่เก่ียวข้องกับการจัดท า Virtual Lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถน าความรู้

ไปใช้ในงานของตน และต่อยอดพัฒนาไปสู่ความรู้ด้านอื่นๆที่สลับซับซ้อนได้มากข้ึน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอบคุณ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้

และทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้การจัดงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สารบัญ 
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การจัดท า Virtual lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยคุณทัศลักษณ์ แก้วไทรเกิด 
และคุณศิครินทร์ คงไพบูลย์ 
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การจัดท า Virtual lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล 

โดย คุณทัศลักษณ์ แก้วไทรเกิด และคุณศิครินทร์ คงไพบูลย์ 

 

การจัดท า Virtual lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล เป็นการจัดท าผ่านระบบคลาวด์ โดยการ

ประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นการให้บริการตามการใช้งานจริง ใน

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ให้บริการอยู่จ านวนหน่ึง การประมวลผลแบบคลาวด์มีข้อดีคือ มีความคล่องตัวสูง มีความ

น่าเช่ือถือ มีต้นทุนต่ า สามารถใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ทันสมัย รวจเร็ว ใช้งานได้ไม่จ ากัด User มีความปลอดภัย

ระดับหน่ึง เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา มีการอัพเดทอัตโนมัติ 

 

ในขณะท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปฎิบัติการธรรมดา จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่า มีระบบความปลอดภัยต่ ากว่า กู้คืน

ข้อมูลได้ยากกว่า ต้องการการดูแลท้ัง software และ hardware มากกว่า 
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การจัดท า Virtual lab ผ่านระบบคลาวด์จะเน้นท่ีความปลอดภัยของระบบ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้า platform, 

application ตัวตน การเข้าถึง ระบบปฎิบัติการ ระบบเครือข่าย และระบบ firewall  

 

ผู้ให้บริการมีบริการหลายรูปแบบ ท้ังระบบ infrastructure ระบบบริการส่วนกลาง ระบบความปลอดภัย ระบบ 

IoT ระบบสนับสนุนการให้บริการ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการจัดท า Virtual lab ผ่านระบบคลาวด์ ก็เป็น Function 

หน่ึงในระบบ ท าให้มั่นใจว่าจะมีโครงสร้างท่ีมั่นคงปลอดภัย และมีระบบสนับสนุนท่ีมีความพร้อม 
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การจัดท า Virtual lab ผ่านระบบคลาวด์ ประกอบด้วย Online whiteboard ระบบ Video conference ระบบ 

แชร์หน้าจอ การแบ่งห้องประชุมย่อย โปรแกรมอ่านส่ือผสม ห้อง Chat ระบบการบันทึกการประชุม จะเป็น

ห้องเรียนเสมือนจริงท่ีครูและนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ มีการโต้ตอบ ส่ือสารกันได้ ผู้สอนสามารถสอนสด 

หรือสอนแบบอัดคลิปไว้ก็ได้ นักเรียนสามารถมาเรียนแบบสด หรือเรียนผ่านคลิปท่ีอัดไว้ก็ได้ สามารถดูย้อนหลังได้ 

อีกท้ังยังสามารถประชุมระหว่างวิทยาเขต หรือระหว่างมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย  

 

การจัดท า Virtual lab ผ่านระบบคลาวด์ ผ่านบริการท่ีเรียกว่า Amazon WorkSpace เป็นระบบท่ีปลอดภัยมีการ

บริหารจัดการท่ีดี จัดเป็น Deasktop-as-a-Service (DaaS) ซึ่งระบบดังกล่าวสนับสนุนการให้บริการผ่านมือถือ 

หรือการใช้งานทางไกลของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท าให้ลูกค้าใช้งานท่ีใดก็ได้ แต่ยังได้รับการบริการแบบเต็มรูปแบบ

ผ่านระบบคลาวด์ 
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ตัวอย่างผู้ท่ีเคยใช้บริการ การจัดท า Virtual lab ผ่านระบบคลาวด์ เช่น บริษัท amazon บริษัท EndemolShine 

Nederland บริษัท CMC พบว่าลูกค้าต่างมีความพึงพอใจในการให้บริการ และบริการดังกล่าวน้ีช่วยลดค่าใช้จ่าย

ขององค์กรได้มาก 

 

การจัดท า Virtual lab ผ่านระบบคลาวด์ ปัจจุบันเป็น version AppStream 2.0 ท่ีมีระบบสนับสนุนอย่าง

เพรียบร้อม ได้แก่ ระบบสถาปัตยกรรม ระบบ Admid-curated ระบบ Approach และระบบ End user 

experience และแสดงถึงล าดับการด าเนินการในระบบ 
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สรุปความพึงพอใจการจัดท า Virtual lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล 

โดย คุณทัศลักษณ์ แก้วไทรเกิด และคุณศิครินทร์ คงไพบูลย์ 

สรุปความพึงพอใจการจัดท า Virtual lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 24 

คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 คน โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย (�̅�) S.D. การแปลผล 

ด้านหัวข้อสัมมนา 
ด้านเน้ือหาการอภิปราย 4.90 0.32 มากท่ีสุด 
การอภิปรายตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 4.90 0.32 มากท่ีสุด 
ด้านวิทยากร 
มีความรู้ มีประสบการณ์ในเน้ือหาตามกิจกรรมท่ีก าหนด 5 0 มากท่ีสุด 
มีความสามารถในการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ได้ตรง
ประเด็น ชัดเจน 

5 0 มากท่ีสุด 

มีความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า การเปิด
โอกาสให้ซักถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น 

5 0 มากท่ีสุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Virtual Lab ส าหรับการเรียนการ
สอนทางไกล 

4.9 0.32 มากท่ีสุด 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 4.9 0.32 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดการ 
การประชาสัมพันธ์ 5 0 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของโปรแกรมท่ีจัดสัมมนาและช่วงเวลาท่ีจัด 5 0 มากท่ีสุด 
การติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 4.9 0.32 มากท่ีสุด 
สรุปภาพรวมของการสัมมนา 5 0 มากท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจภาพรวมของการสัมมนาอยู่ใน 

ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.90, S.D.=0.32) ด้านหัวข้อสัมมนา เน้ือหาการอภิปรายมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย=4.90, S.D.=0.32) การอภิปรายตรงตามวัตถุประสงค์โครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.90, 

S.D.=0.32) ด้านวิทยากรมีความรู้ มีประสบการณ์ในเน้ือหาตามกิจกรรมท่ีก าหนดมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย=5.00, S.D.=0) มีความสามารถในการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ได้ตรงประเด็น ชัดเจน มีความพึงพอใจ
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มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=5.00, S.D.=0) มีความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า การเปิดโอกาสให้ซักถาม 

ร่วมแสดงความคิดเห็นมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=5.00 , S.D.=0) ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับ Virtual Lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกลมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.90 , 

S.D.=0.32) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.90, S.D.=0.32) ด้านการ

จัดการการประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=5.00, S.D.=0) ความเหมาะสมของโปรแกรมท่ีจัด

สัมมนาและช่วงเวลาท่ีจัดมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=5.00, S.D.=0) และการติดต่อประสานงานกับผู้ท่ี

เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.90, S.D.=0.32) 
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ภาคผนวก ก บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
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ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการบรรยาย 
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Provisioning your first Amazon 
AppStream 2.0 environment

Greg LaVigne (he/him)

E U C 2 0 2

SA Team Leader, Prod Apps
AWS

Jeremy Schiefer (he/him)
Solutions Architect
AWS

Dylan Barlett (he/him)
EUC Specialist SA
AWS

Vishal Lakhotia (he/him)
EDU Solutions Architect 
AWS

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Before we get started today

What you’ll need today
• A laptop (Windows, Mac, Chromebook)

• Access to Event Engine account (details on next slide)

• Access to an email account (business or personal)

• Curiosity and a willingness to try

Notes
• The accounts provided today have some resources already provisioned; 

these accounts will be terminated after the lab

• It will help to temporarily disable your browser’s pop-up blocker

• We’re here to help

E U C 2 0 2 - P R O V I S I O N I N G  Y O U R  F I R S T  A P P S T R E A M E N V I R O N M E N T

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Accessing the lab platform

1. Open your device and connect to the wireless network:

SSID: @AWSreInvent

Password: PoweredByLumen

1. You’ll be handed a sheet a paper with a unique event hash for the lab platform

2. Open your browser and navigate to https://dashboard.eventengine.run

3. Enter your event hash and select “Email One-Time Password (OTP)”

4. Enter your email address

5. Enter the passcode that’s emailed to you

6. In a different browser tab, navigate to https://appstream2.workshop.aws/

E U C 2 0 2 - P R O V I S I O N I N G  Y O U R  F I R S T  A P P S T R E A M  2 . 0  E N V I R O N M E N T

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

DDo any of these scenarios sound familiar?

• Have a need to provide a virtual desktop for a group of users or use cases 
where user persistence isn’t required?

• Have applications that are resource hogs (compute, memory, graphic), complex 
in nature, and thus, both a performance and administrator challenge?

• Are an ISV or internal enterprise software development team that wants to 
provide a web-based/SAAS application experience for your customers but may 
not have the resources (developer skills or time) to rewrite the application(s)?
Maybe for software trial purposes?

• Are an enterprise or educational institution that needs to provide a virtual lab 
or remote access to a set of applications for your users or students?
Possibly in short order, like say in the case of a global pandemic?

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon AppStream 2.0

A managed service built to securely deliver non-persistent
desktops and applications to any device
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ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการการจัดท า Virtual Lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล 

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน 

1 นาย คฑาวุธ แขนนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 นาย เมฆินทร์ วรศาสตร์ อ่ืน ๆ 

3 นางสาว เพ็ญพรรณ จารุสาร ส านักบรรณสารสนเทศ 

4 นาย ธานี จงยัง อ่ืน ๆ 

5 นางสาว ปวีณ์ธิดาเนตรหาญ ส านักบรรณสารสนเทศ 

6 นาย ธราวุฒิ ไกรศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 นางสาว พิมพรรณ ช่ืนสุวรรณ ส านักบรรณสารสนเทศ 

8 ดร. สิทธิชัย รัชยศโยธิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9 ผศ.ดร. จ าเนียร ราชแพทยาคม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

10 อาจารย์ อภิชาติ ล้ิมเมธี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

11 ผศ.ดร. ศรชัย สินสุวรรณ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

12 นาย สุรชัย จตุธนะสุวรรณ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

13 ผศ.ดร. ลักษณา ศิริวรรณ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

14 รศ.ดร. เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

15 นาย คฑาวุธ แขนนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

16 นางสาว เชาวณี อ้นล าพูน ส านักวิชาการ 

17 นางสาว ฟาริดา สุวรรณโคตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

18 ผศ.ดร. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

19 รศ.ดร. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

20 นาย เฉลิมพล จันทะบาล ส านักคอมพิวเตอร์ 

21 นาง สุมนมาน แสนอี ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 

22 รศ.ดร. กุลกานต์ เล็กสกุล สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

23 นาย นพดล สายคติกรณ์ อ่ืน ๆ 

21 ผศ.ดร. เจริญศักด์ิ แสงฉัตรสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ง แบบประเมนิความพึงพอใจ 
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9/14/22, 10:46 AM แบบประเมนิความพงึพอใจ โครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคม " Virtual Lab สําหรับการเรยีนการสอนทางไกล"

https://docs.google.com/forms/d/1reDzYffvRgE26D2gi1kjPE4v_SMjbeEFvaVAW6bR5Dw/edit 1/3

1 อเีมล *

2

แบบประเมนิความพงึพอใจสมัมนาออนไลน ์“การจัดทํา Virtual lab สําหรับการเรยีนการ
สอนทางไกล” จัดโดย มสธ.

3

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

แบบประเมนิความพงึพอใจ โครงการบรกิาร
วชิาการแกส่งัคม " Virtual Lab สําหรับการ
เรยีนการสอนทางไกล"

*จําเป็น

ชื�อ - นามสกลุ *
กรณุาระบตํุาแหน่ง (ถา้ม)ี

ดา้นหวัขอ้สมัมนา *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

ดา้นเนื�อหาการอภปิราย

การอภปิรายตรงตาม
วตัถปุระสงคโ์ครงการ

ดา้นเนื�อหาการอภปิราย

การอภปิรายตรงตาม
วตัถปุระสงคโ์ครงการ
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9/14/22, 10:46 AM แบบประเมนิความพงึพอใจ โครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคม " Virtual Lab สําหรับการเรยีนการสอนทางไกล"

https://docs.google.com/forms/d/1reDzYffvRgE26D2gi1kjPE4v_SMjbeEFvaVAW6bR5Dw/edit 2/3

4

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

5

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

ดา้นวทิยากร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

มคีวามรู ้มปีระสบการณ์
ในเนื�อหาตามกจิกรรมที�
กําหนด

มคีวามสามารถในการ
บรรยาย ถา่ยทอดความรู ้
ไดต้รงประเด็น ชดัเจน

มคีวามชดัเจนในการ
ตอบขอ้ซกัถาม ใหคํ้า
แนะนํา การเปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม รว่มแสดง
ความคดิเห็น

มคีวามรู ้มปีระสบการณ์
ในเนื�อหาตามกจิกรรมที�
กําหนด

มคีวามสามารถในการ
บรรยาย ถา่ยทอดความรู ้
ไดต้รงประเด็น ชดัเจน

มคีวามชดัเจนในการ
ตอบขอ้ซกัถาม ใหคํ้า
แนะนํา การเปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม รว่มแสดง
ความคดิเห็น

ดา้นการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

ไดรั้บความรูเ้กี�ยวกบั
Virtual lab สําหรับการ
เรยีนการสอนทางไกล

สามารถนําความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ

ไดรั้บความรูเ้กี�ยวกบั
Virtual lab สําหรับการ
เรยีนการสอนทางไกล

สามารถนําความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ
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9/14/22, 10:46 AM แบบประเมนิความพงึพอใจ โครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคม " Virtual Lab สําหรับการเรยีนการสอนทางไกล"

https://docs.google.com/forms/d/1reDzYffvRgE26D2gi1kjPE4v_SMjbeEFvaVAW6bR5Dw/edit 3/3

6

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

7

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

8

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

ดา้นการจัดการ *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

การประชาสมัพันธ์

ความเหมาะสมของ
โปรแกรมที�จัดสมัมนา
และชว่งเวลาที�จัด

การตดิตอ่ประสานงาน
กบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

การประชาสมัพันธ์

ความเหมาะสมของ
โปรแกรมที�จัดสมัมนา
และชว่งเวลาที�จัด

การตดิตอ่ประสานงาน
กบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

สรปุภาพรวมของการสมัมนา *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

สรปุภาพรวมของการ
สมัมนา
สรปุภาพรวมของการ
สมัมนา

ขอ้เสนอแนะ

 ฟอรม์
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ภาคผนวก จ ภาพบรรยากาศการสัมมนา 
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ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดท า Virtual Lab ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล 

วันที่ 2 กันยายน 2565 

 
ประธานกลา่วเปิดงาน 

 
ประธานกลา่วเปิดงาน 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab  

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 
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บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab  

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 

 
บรรยายการจดัท า Virtual Lab 
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