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1. ช่ือ น.ส.ณฐัพร          นามสกุล  เห็นเจริญเลิศ        อายุ 52   ปี 
    ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์    ระดับ  9   สังกดั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    ไปเข้าร่วมฝึกอบรม เร่ือง Blockchain Programming 
    วนัที ่24-26 พฤษภาคม 2560   รวมระยะเวลา  3 วนั 
2.วตัถุประสงค์ของการประชุม 

 2.1 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม ใน Blockchain Technology 

          2.2 เพื่อน าความรู้ไปประยกุตใ์นการท าวจิยั  

3.สรุปเน้ือหา จากการเขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 

3.1 ความหมายของบล็อกเชน  

 บล็อกเชน (Blockchain) มีความหมายหลายอยา่งจากหลายมุมมองท่ีต่างกนั  เช่น Blockchain เป็น
ฐานขอ้มูลแบบกระจาย หรือเป็นการบนัทึกรายการแบบกระจาย เป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกบับิท
คอยท ์(Bitcoin)  เป็นแพล็ตฟอร์มหน่ึงของการกระจายการประมวลผลและการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
โดยการเขา้รหสัของรายการธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะ Peer-to-peer Network 

 ในธุรกิจแลว้ Blockchain  เป็นเทคโนโลยใีหม่ ท่ีมีประโยชน์ท่ีน ามาซ่ึงความปลอดภยั น่าเช่ือถือ 
โดยไม่ตอ้งอาศยัคนกลาง ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ดงัภาพท่ี 1 
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 ภาพท่ี 1 การท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเดิมและ การท าธุรกรรมท่ีอาศยัเทคโนโลยี
Blockchain 

 การท าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติจะเป็นแบบภาพท่ี 1 ก ตือตอ้งอาศยัองคก์รกลางเช่น ธนาคาร 
เป็นศูนยก์ลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน แต่ถา้อาศยัเทคโนโลยบีล็อกเชนแลว้จะท าใหธุ้รกิจสามารถท า
ธุรกรรมการเงินไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่นคนกลาง ดงัภาพท่ี 1 ข 

 พฒันาการของเทคโนโลย ีBlockchain แบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ Blockchain1.0, 
Blockchain2.0, และ Blockchain3.0  

- Blockchain 1.0 การพฒันาในระยะท่ี 1.0 ประกอบดว้ยสกุลเงินแบบเสมือน (เงินดิจิทลั) เช่น 
Bitcoin ซ่ึงสามารถใชแ้ทนสกุลเงินจริงได ้

- Blockchain 2.0  พฒันาการใชรู้ปแบบ smart contract โดย “smart contract” หมายถึง 
กระบวนการทางดิจิทลั ท่ีก าหนดขั้นตอนการท าธุรกรรมโดยอตัโนมติัไวล่้วงหนา้ โดยไม่ตอ้ง
อาศยัตวักลาง อยา่งเช่น ธนาคาร ซ่ึงการสร้าง smart contract ท่ีเป็นระบบอตัโนมติัอยา่งเตม็
รูปแบบ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงกนัก่อนหนา้น้ี ถึงขั้นตอน กลไกในการท า
รายการธุรกรรมดงักล่าว ซ่ึงการพฒันาน้ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของธนาคาร 
นกัพฒันาสามารถสร้างแอปพลิเคชนับน Blockchain สาธารณะ หรือ Blockchain ส่วนตวัได ้

- Blockchain 3.0 เป็นการพฒันาแนวคิดเก่ียวกบั smart contract เพื่อสร้างกระบวนการแบบ
กระจายศูนยท่ี์เป็นอิสระ ท่ีตอ้งมีการก าหนดกฎการท าธุรกรรมของกลุ่มกนัเองและด าเนินการ
ดว้ยความเป็นอิสระ ในรูปแบบธุรกรรมอตัโนมติั สามารถน าไปประยกุตแ์อปพลิเคชนัต่างๆได้
หลากหลายมากข้ึนทั้งทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ 

3.2 การท างานของ Blockchain 

 การท างานของ Blockchain พฒันามาจากลกัษณะการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้มูล
ต่างๆ เช่น ยอดเงินท่ีเกิดข้ึน ใครเป็นเจา้ของรายการ วนัเวลาท่ีเกิดรายการ เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะการท างานของ 
Blockchain เป็นแบบ Public Ledger คือ สมุดจดบญัชีท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะ การบนัทึกรายการเดินบญัชีก็จะ
บนัทึกต่อกนัมาเร่ือยๆ เน่ืองจากเป็นระบบเครือข่ายแบบกระจาย จึงตอ้งมีการส าเนาบญัชีน้ีใหทุ้กคนใน
เครือข่าย ซ่ึงก็คือโหนด แต่ละโหนดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ลกัษณะเฉพาะในการท างานมีดงัน้ี 

1. ทุกๆ ขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกลงไปใน Blockchain นั้นจะไม่สามารถถูกลบออกไปได ้และสามารถติด
ตามล าดบัการบนัทึกขอ้มูลยอ้นหลงัทั้งหมดไดอ้ยา่งโปร่งใส 
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2. ขอ้มูลภายใน Blockchain น้ีจะถูกกระจายไปจดัเก็บบน Hardware หลายๆ เคร่ืองซ่ึงเราจะเรียก 
Hardware แต่ละชุดน้ีวา่ Node โดยจะมีการรับประกนัวา่ขอ้มูลเหล่านั้นจะเหมือนกนัทั้งหมด ซ่ึง 
Node เหล่าน้ีจะเก็บเอาไวใ้นองคก์รเดียวกนั หรือกระจายช่วยกนัเก็บในหลายองคก์รก็ไดเ้ช่นกนั 

3. การบนัทึกขอ้มูลใดๆ ลงไปใน Blockchain นั้นจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและยนืยนัจาก Node 
อ่ืนๆ ตามเง่ือนไขการตรวจสอบท่ีก าหนด ก่อนท่ีจะมีการบนัทึกขอ้มูลเหล่านั้นเขา้ระบบและ
กระจายให ้Node ต่างๆ บนัทีกขอ้มูลชุดเดียวกนัลงไป เพื่อใหส้ามารถปรับใชง้านไดต้ามความ
ตอ้งการ 

4. รองรับการเขา้รหสัส าหรับขอ้มูลแต่ละชุดได ้ดงันั้นถึงแมข้อ้มูลของเราจะถูกกระจายไปยงั Node 
อ่ืนๆ และอาจถูกบางคนมองเห็น แต่คนอ่ืนๆ ก็จะไม่สามารถถอดรหสัขอ้ความของเราได ้นอกจาก
ตวัเราเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเหล่าน้ีท่ีเราอนุญาตใหเ้ขา้ถึงไดเ้ท่านั้น 

การเขา้รหสัจะใช ้Function Hash คือ การเขา้รหสัทางเดียว แลว้จะไดชุ้ดตวัเลขสั้น ๆ โดยจะสร้าง 
Digital Signature ของขอ้มูล Digital ท่ีไม่สามารถถอดรหสักลบัมาได ้และใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูล
นั้นๆ โดยใชห้ลกัการของ Private key และ Public key  

1. ท าการเขา้รหสัดว้ย Function Hash โดยใช ้Private Key ของผูส่้ง ออกมาเป็น Digital Signature 

2. เม่ือได ้Digital Signature มาก็จะส่งใหก้บัผูรั้บ พร้อมกบั Public Key 

3. ผูรั้บตรวจสอบ Digital Signature ท่ีไดโ้ดยใช ้Public Key ของผูส่้งถา้ไดค้่า Hash ท่ีตรงกนั ก็
ตรวจสอบไดว้า่เป็นขอ้ความท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

3.3 ประเภทของ Blockchain   

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Public Private และ Consortium ซ่ึงเหมาะสมกบัการใชง้านแตกต่างกนั
ไป 

 - Public Blockchain เป็นการใชง้านบนอินเทอร์เน็ตแบบเปิด ทุกคนท่ีเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถเขา้ใชง้านไดท้ัว่โลก เป็นการใชง้านจริงของ Bitcoin และ Ethereum ในฐานะท่ีเป็นสกุลเงินดิจิทลั 
ขอ้ดีของ Public Blockchain คือองคก์รไม่ตอ้งลงทุนทางดา้น Infrastructure ผูใ้ชเ้พียงแค่จ่ายค่าการรับส่งบน 
Public Blockchain จะกลายเป็นวา่ขอ้มูลนั้นโดนเปิดเผยแก่สาธารณชน ซ่ึงจะตอ้งหาวิธีการหรือโปรแกรม
เพื่อห่อหุม้ขอ้มูลขององคก์รอีกที 

 - Private Blockchain เป็นการใชง้านบนเครือข่ายเฉพาะขององคก์รเอง หรือภายในเครือข่ายของ
องคก์รท่ีไดท้  าขอ้ตกลงกนัไวจึ้งจะเขา้ถึงขอ้มูลในวงได ้ซ่ึงจะท าใหมี้ขอ้จ ากดัท่ีตอ้งมีการลงทุนในการสร้าง
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ระบบ Infrastructure เอง ขอ้ดีอีกแบบของ Private Blockchain คือ องคก์รสามารถปรับกฎเกณฑต่์างๆของ 
Blockchain Network ใหท้ างานไดต้ามท่ีตอ้งการ ไม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบระบบใหเ้ป็นไปตามกฎของ Public 
Public Blockchain เช่น ถา้ Ethereum เวลามีการส่งเงินนั้นก็ตอ้งออกแบบระบบใหมี้การรอ Confirm 
ธุรกรรม 10-15 นาทีตามกฎของ แต่กลบักนัถา้องคก์รตั้งวง Private Blockchain เองสามารถออกแบบใหก้าร 
Confirm ธุรกรรมแลว้เสร็จภายใน 2 วนิาทีก็เป็นไปได ้

- Consortium Blockchain การรวมกนัของ 2 แนวคิดแรกเขา้ดว้ยกนัเป็นการผสาน Public – Private 
Blockchain เขา้ดว้ยกนั เป็นการท่ีองคก์รต่างๆ ท่ีมีลกัษณะธุรกิจเหมือนกนัและตอ้งรับส่งแลกเปล่ียนขอ้มูล
กนัอยูแ่ลว้ มารวมกนัตั้งส่ิงท่ีเรียกวา่ Consortium Blockchain เช่น Consortium Blockchain ส าหรับธนาคาร
ใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลการโอนเงินกนัภายในสมาคมธนาคารดว้ยกนั และธนาคารท่ีจะเขา้มาร่วมในวง
ไดต้อ้งไดรั้บการอนุญาตจากตวัแทนเสียก่อนถึงจะมีสิทธิเขา้ถึงการใชง้านร่วมกนัได ้ขอ้ดีคือ ธนาคารไม่
ตอ้งกลวัวา่ขอ้มูลส าคญัขององคก์รและลูกคา้จะกลายเป็นขอ้มูล Public และในเร่ืองการลงทุน Infrastructure 
ก็ลดลง แต่มีขอ้จ ากดัดา้นความไม่คล่องตวัในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชง้านต่างๆ เพราะ
อาจจะตอ้งผา่นมติเห็นชอบในสมาคมเสียก่อน เป็นตน้ 

3.4 การประยกุตใ์ช ้Blcokchain 

 ดว้ยคุณสมบติัของ Blockchain สามารถน าไปประยกุตท์างการเงิน เช่น เป็นสกุลเงินดิจิทลั หรือ
ทางดา้นอ่ืนๆ เช่น บตัรประชาชนดิจิทลัในประเทศ Astonia บนัทึกขอ้มูลสุขภาพ ทรัพยสิ์น โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ใน Blockchain 2.0 และ 3.0 ท่ีมี smart contact ท่ีสามารถโปรแกรมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในการท างาน
ได ้ท าใหป้ระยกุตใ์นดา้นต่างๆ ไดม้ากข้ึน เช่น การตรวจสอบหรือยนืยนัทรัพยสิ์น การประยกุตใ์น Internet 
of Things (IoT) ในยคุของ Blockchain จะกลายเป็น Ledger of Things คือมี “บญัชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
เพื่อจะ track อุปกรณ์ท่ีน ามาเช่ือมต่อ เช่น  ในการขนส่ง  พาหนะต่างๆ ท่ีเรานัง่ไปนั้นจะช่วยเลือกเส้นทางท่ี
เร็วท่ีสุดให ้หลีกเล่ียงจุดก่อสร้าง จดัการเร่ืองค่าใชจ่้ายทางด่วน ท่ีจอดรถ และส่ือสารกบัสัญญาณจราจรได ้
การขนส่งสินคา้ต่างๆ จะจดัการเร่ืองการตรวจสอบภาษีไดไ้วข้ึน เป็นตน้ 

3.5 การเขียนโปรแกรมใน Blockchain 

 การเขียนโปรแกรมใน Blockchain โดยใชแ้พล็ตฟอร์มของ Ethereum  ซ่ึงเป็นสกุลเงินดิจิทลั
เช่นเดียวกบั Bitcoin ความนิยมใน Bitcoin ส่งผลใหมี้คนจ านวนมากสร้างสกุลเงินดิจิทลัลกัษณะเดียวกนั
ข้ึนมา และหน่ึงในนั้นคือ  Ethereum เร่ิมพฒันาโดย Vitalik Buterin ชาวรัสเซีย Vitalik เป็นหน่ึงใน
นกัพฒันา Bitcoin มาก่อน แต่ก็เห็นขอ้บกพร่องและขอ้จ ากดัของ Bitcoin ท าใหเ้ขาหนัมาเร่ิมสร้าง Ethereum 
ข้ึนมาใชแ้ทน ปัจจุบนั Ethereum เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สท่ีดูแลโดยหน่วยงานไม่หวงัผลก าไร Ethereum 
Foundation ในสวติเซอร์แลนด์ ความสามารถของ Ethereum ท่ีเพิ่มเขา้มาคือฟีเจอร์ท่ีเรียกวา่ Smart 
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Contracts ท่ีอนุญาตใหส้ามารถเขียนโปรแกรมลงไปในขอ้มูลของสกุลเงิน Ether ใหท้ างานอตัโนมติัเม่ือเจอ
เง่ือนไขท่ีก าหนด ความสามารถน้ีท าใหส้ามารถสร้างแอพพลิเคชนัต่างๆ ข้ึนมาบนเครือข่าย Ethereum อีก
ชั้นหน่ึง 

3.6 การโปรแกรม Blockchain 

 1. ติดตั้ง Virtual Machine ของ Ethereum  ซ่ึงอยุบ่น VM ของ Ubuntuโดยเขา้สู่โหมดของ server 
และสร้างโหนดต่างๆ ข้ึนบน VM เพื่อจ าลองวา่เป็นโหนดท่ีอยูใ่นเครือข่าย Ethereum ท่ีเป็น private network 
และมีการรับส่งขอ้ความ หรือขอ้มูลต่างๆ ในเครือข่าย สามารถใชค้  าสั่งของ Java Script ,Solidity และค าสั่ง
ระบบของ VM ในการโปรแกรม ตวัอยา่งค าสั่ง บน console mode 

 -## Starting Ethereum 

-Starting Ethereum node and connect to public test network 

-cd eth-intro 

-./ge.sh console 

-Connect to the local node. Do this on a separate ssh prompt. 

-geth attach http://localhost:8545 

-geth attach ipc://$HOME/.ethereum/testnet/geth.ipc 

2.  ติดตั้ง Ethereum โดยการดาวน์โหลด Mist/Eteherum  v0.8.10  ตวั Mist เป็น browser ในการท า 
decentralized applications on the Ethereum blockchain ดงัภาพ 
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 ซ่ึงในการสั่งให ้Ethereum ประมวลผลใดๆ ตอ้งมีการใช ้gas  จึงตอ้งมีการ miner ท่ีตวั console 
เพื่อใหมี้ gas เพียงพอในการประมวลผลแต่ละคร้ัง หน่วยของ gas ท่ีใชจ้ะเป็น ether 

 ใน Mist/Ethereum จะมี User Interface (UI) ช่วยในการโปรแกรมไดด้งัภาพ 

 

 เม่ือไดเ้ขา้สู่ Ethereum wallet  แลว้สามารถสร้างบญัชีและรหสัผา่นของผูใ้ช ้ซ่ึงจะเป็น Main 
Account และจะได ้Account Address ซ่ึงเป็นเลขฐาน 16 เพื่อเป็นการอา้งอิงในการส่งขอ้ความ และ ether 
ระหวา่ง Account ได ้

 จะตอ้งมี ether จึงจะประมวผลได ้จึงตอ้งมีการส่ง ether ระหวา่ง account  ดงัภาพ 
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ซ่ึงในการส่ง ether เขา้สู่ Account หรือ Wallet ถือวา่เป็น transaction และจะมีการรวม transaction เป็น block 
และจะถูกเขา้รหสัดว้ย hash function ใน blockchain 

ตวัอยา่งค าสั่งในการส่ง ether  ภายในเครือข่าย ผา่น console ของ VM 

 $ ./ge1.sh --mine --minerthreads=1 console 

หรือจะใชค้  าสั่ง java script เพื่อส่ง ether ไปท่ี main account ได ้

 balance = web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[0]), "ether") 

ซ่ึงเป็นการส่ง ether  หรือ miner เพื่อใหไ้ดจ้  านวน ether เก็บไวใ้นการประมวลผลต่างๆ  

เม่ือตอ้งการหยดุการ miner ใชค้  าสั่ง 

 $ miner.stop() 

ค าสั่งในการส่ง ether ไปยงั Account จากหนา้ console 

-From geth console 

-sender = eth.accounts[0]; 

-receiver = eth.accounts[1]; 

-amount = web3.toWei(0.01, "ether") 

-eth.sendTransaction({from:sender, to:receiver, value: amount}) 
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ในการโปรแกรมเพื่อส่ง ether ระหวา่ง Account ตรวจสอบ transaction ค่า Balance 

ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งขอ้ดว้ยภาษา java script ท่ีสมบูรณ์ข้ึน 

contract MessageStorage { 
string storedData; 

 event Set( 
          address indexed _from, 
        string s 

); 
   function set(string s) { 
        storedData = s; 
         Set(msg.sender, s); 
    } 
    function get() constant returns (string retVal) { 
        return storedData; 
     } 
 } 
ตวัอยา่งค าสั่งในการ check Balances 
function checkAllBalances() { 
  var i =0;  
  eth.accounts.forEach( function(e){ 
+   console.log("  eth.accounts["+i+"]: " +  e + " \tbalance: " + web3.fromWei(eth.getBalance(e), "ether")  
" ether");  
        i++;  
  }) 
} 
checkAllBalances() 
ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา Solidity ในการสร้าง contact 
pragma solidity ^0.4.0; 
pragma solidity ^0.4.10; 
  contract MessageStorage { 
     string storedData; 
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ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา Solidity ในการ tweet ขอ้ความ 
pragma solidity ^0.4.10; 
 // "class" TweetStorage 
 contract TweetStorage { 
    
 @@ -13,7 +15,7 @@ contract TweetStorage { 
   event Tweet(   
     address indexed _from, 
     string s,   int _tweetCount 
     uint256 _tweetCount 
   ); 
    // constructor 
ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา Solidity เพื่อส่งขอ้ความ tweet 
// "class" TweetStorage 
 contract TweetStorage {  
// "array" of all tweets of this account: maps the tweet id to the actual tweetmapping (uint => string) 
_tweets;  
// total number of tweets in the above _tweets mapping 
 uint _tweetCount; 
// "owner" of this account 
 address _adminAddress; 
// "array" of all tweets of this account: maps the tweet id to the actual tweet 

  mapping (uint => string) _tweets; 
  // total number of tweets in the above _tweets mapping 

  uint _tweetCount; 
// "owner" of this account 
  address _adminAddress;  

event Tweet(  
 event Tweet(   

      address indexed _from, 
      string s, 
      int _tweetCount  ); 
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// constructor 
 function TweetStorage() { 
  _tweetCount = 0; 
  _adminAddress = msg.sender; 
 } 
// returns true if caller of function ("sender") is admin 
 function isAdmin() constant returns (bool isAdmin) { 
  return msg.sender == _adminAddress; 
 } 
  
 // create new tweet 
 function tweet(string tweetString) returns (int result) { 
  if (bytes(tweetString).length > 256) { 
   // limit to 256 bytes 
   result = -3; 
  } else { 
   _tweets[_tweetCount] = tweetString; 
   _tweetCount++; 
   result = 0; // success 
  } 
  // constructor 
   function TweetStorage() { 
     _tweetCount = 0; 
     _adminAddress = msg.sender; 

  } 
 // returns true if caller of function ("sender") is admin 
   function isAdmin() constant returns (bool isAdmin) { 
    return msg.sender == _adminAddress; 

 } 
 // create new tweet 

  function tweet(string tweetString) returns (int result) { 
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  if (bytes(tweetString).length > 256) { 
 // limit to 256 bytes 
       result = -3; 
     } else { 
       _tweets[_tweetCount] = tweetString; 
      _tweetCount++; 
       result = 0; // success 
      } 
      Tweet(msg.sender, tweetString, _tweetCount) 
 } 
 function getTweet(uint tweetId) constant returns (string tweetString) { 
  tweetString = _tweets[tweetId]; 
 } 
  
 function getLatestTweet() constant returns (string tweetString, uint numberOfTweets) { 
  tweetString = _tweets[_tweetCount - 1]; 
  numberOfTweets = _tweetCount; 
 } 
 function getOwnerAddress() constant returns (address adminAddress) { 
  return _adminAddress; 
 } 
 function getNumberOfTweets() constant returns (uint numberOfTweets) { 
  return _tweetCount; 
  } 

  } 
  function getTweet(uint tweetId) constant returns (string tweetString) { 
     tweetString = _tweets[tweetId]; 
   }   

function getLatestTweet() constant returns (string tweetString, uint numberOfTweets) { 
     tweetString = _tweets[_tweetCount - 1]; 
     numberOfTweets = _tweetCount; 
   } 
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   function getOwnerAddress() constant returns (address adminAddress) { 
    return _adminAddress; 
   } 
   function getNumberOfTweets() constant returns (uint numberOfTweets) { 
    return _tweetCount; 
   } 
  function adminDeleteAccount() { 
  if (isAdmin()) { 
   function adminDeleteAccount() { 
     if (isAdmin()) { 
 // Deletes the contract and returns all funds to the owner's address 
 suicide(_adminAddress);  
  } 
 }  
       suicide(_adminAddress);  
    } 
   }  

 } 
 นอกจากน้ียงัมีการเขียนโปรแกรมในการส่งขอ้ความ และใหป้รากฏช่ือผูส่้ง การนบัจ านวนขอ้ความ 
รายละเอียดโปรแกรมสามารถสืบคน้ไดท่ี้  https://github.com/skanakakorn/eth-intro 
4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) น าความรู้ไปใชใ้นการท าวิจยั เร่ือง การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในการพฒันาระบบการ
ตรวจสอบวฒิุการศึกษา 

2) น าความรู้ไปปรับปรุงเน้ือหาเอกสารการสอนทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารให้
ทนัสมยั 

3) น าความรู้ไปแนะน าเทคโนโลยใีหม่ในการสัมมนาเขม้ สัมมนาเสริม และหวัขอ้ในการท า
วทิยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ค ำชี้แจงกำรใช้เอกสำร 

ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความสนใจศึกษาเอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ    
เทคโนโลยี มสธ. ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการในวงกว้าง ทั้งนี้หากท่านน าข้อมูล      
จากเอกสารนี้ไปใช้ ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาจากเราด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้เราทราบแหล่งที่ท่านน าไปอ้างอิง     
โดยแจ้งทางอีเมล์มาที่ stoffice@stou.ac.th เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

 


