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ภายใตส้ถานการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19 ในชว่ง 2 ปีที�ผา่นมานี� หลายอตุสาหกรรม

ตา่งเรง่ทํา Digital Transformation เพื�อใหธ้รุกจิยงัคงดําเนนิตอ่ไปได ้ไมเ่วน้แมแ้ต่

สถาบนัการศกึษา บทความนี�เป็นกรณีศกึษาของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงที�จับมอืกบั

CSL ผูใ้หบ้รกิารระบบ Cloud, IT Solutions และ Data Center ชั �นนําของไทย ในการ

อปัเกรดและขยายระบบเครอืขา่ยสูม่าตรฐาน Wi-Fi 6 กวา่ 2,000 จดุ เพื�อรองรับการเรยีน

การสอนแบบ Blended Learning ซึ�งเป็นรากฐานสําคญัของการเป็น Digital University

ผูใ้หส้มัภาษณ:์ อ. วทิยาศกัดิ� รจุวิรกลุ ผูอํ้านวยการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เบื�องหลงัความกา้วหนา้สู ่Digital University
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ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

มหีนา้ที�ดแูลและขบัเคลื�อนเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั ไมว่า่จะเป็นวาง

โครงสรา้งพื�นฐาน ระบบเครอืขา่ย การเชื�อมตอ่ระหวา่งหน่วยงาน อนิเทอรเ์น็ต ศนูยข์อ้มลู

ระบบบรหิารจัดการดา้นตา่งๆ เชน่ LMS และ ERP ไปจนถงึระบบการเรยีนการสอน

อเิล็กทรอนกิส ์(e-Learning) และซอฟตแ์วรต์า่งๆ ที�มหาวทิยาลยันําเขา้มาใช ้เพื�อให ้

หน่วยงานทั�วมหาวทิยาลยัและ 16 สํานักวชิา รวมถงึบคุลากรและเหลา่คณาจารยก์วา่

2,000 คนและนักศกึษาอกี 15,000 คน สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกลางไดอ้ยา่ง

ราบรื�น

“ภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 มหาวทิยาลยัตอ้งเปลี�ยนรปูแบบไปสู ่Blended

Learning ที�รองรับทั �งการเรยีนการสอนแบบออนไลนแ์ละออนไซต ์นนวตักรรมดา้นการ

เรยีนการสอนที�หลากหลายไดถ้กูนํามาใชง้าน ไมว่า่จะเป็นระบบ Learning

Management System (LMS) ระบบ Video Conference หรอืระบบ e-Learning ซึ�ง

เทคโนโลยเีหลา่นี�จําเป็นตอ้งมโีครงสรา้งพื�นฐานที�แข็งแกรง่ เพื�อใหดํ้าเนนิการเรยีนการ

สอนไดอ้ยา่งราบรื�น ไมม่สีะดดุ” — อ. วทิยาศกัดิ�กลา่ว

ปรบัปรงุระบบ Wi-Fi พรอ้มรบั Blended Learning ชว่ง COVID-19

กอ่นหนา้นี� มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงใหบ้รกิารเครอืขา่ย Wi-Fi แกบ่คุลากรและนักศกึษา

ดว้ยเทคโนโลยรีะดบัโลกจาก Cisco มากถงึ 1,200 จดุ แตด่ว้ยพื�นที�ที�กวา้งขวางของ

มหาวทิยาลยั ทําใหก้ารใหบ้รกิารยงัไมค่รอบคลมุพื�นที�บางสว่น ประกอบกบัจํานวน
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อปุกรณเ์คลื�อนที�ที�เพิ�มมากขึ�น ทั �งโน๊ตบุก๊ สมารต์โฟน แท็ปเล็ต และการเรยีนการสอน

แบบออนไลนท์ี�ตอ้งพึ�งพาการเชื�อมตอ่ระบบเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งโซนหอพักนักศกึษาที�มนัีกศกึษาอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก ทําใหม้หาวทิยาลยัภายใต ้

คณะทํางานมหาวทิยาลยัดจิทิลัตดัสนิใจอนุมตุใิหศ้นูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศอปั

เกรดระบบเครอืขา่ยและขยายการเชื�อมตอ่ Wi-Fi ใหค้รอบคลมุพื�นที�ทั �งหมด พรอ้มเพิ�ม

แบนดว์ดิทใ์หม้ากขึ�น เพื�อสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานที�มทีั �งความเร็วและความเสถยีร รองรับ

การเรยีนแบบ Blended Learning ที�กําลงัดําเนนิการในขณะนั�น

“เราตอ้งการระบบเครอืขา่ยและ Wi-Fi ที�แรง เร็ว และเสถยีร สําหรับการเรยีนการสอน

แบบ Blended Learning อาจารยแ์ละนักศกึษาตอ้งสามารถเชื�อมตอ่เครอืขา่ยของ

มหาวทิยาลยัและเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากทกุที� โดยเฉพาะในหอพักนักศกึษาที�มี

นักศกึษาเรยีนออนไลนเ์ป็นจํานวนมาก การมโีครงสรา้งพื�นฐานที�แข็งแกรง่จะเป็นรากฐาน

สําคญัของการเป็น Digital University และ Blended Learning ที�มปีระสทิธภิาพกค็อื

กา้วแรกที�สําคญั” — อ. วทิยาศกัดิ�ระบถุงึความตอ้งการของมหาวทิยาลยั

จบัมอื CSL อปัเกรดระบบเครอืขา่ยสูสู่ร่ะดบั 10G พรอ้มมาตรฐาน Wi-Fi 6

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง เลอืกใชบ้รกิารจาก CSL ใน

การอปัเกรดโครงสรา้งพื�นฐาน ทั �งการเชื�อมตอ่ระหวา่งหน่วยงานและสํานักวชิา รวมไปถงึ
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เครอืขา่ย Wi-Fi ทั�วมหาวทิยาลยั โดย CSL ไดเ้ลอืกใชโ้ซลชูนั Cisco Wi-Fi 6 ไดแ้ก่

Catalyst 9800 Wireless Controller และ Catalyst 9120AX Access Point มาตรฐาน

Wi-Fi 6 เพื�อตดิตั �งจดุกระจายสญัญาณ Wi-Fi เพิ�มเตมิจากเดมิอกี 2,000 จดุ ซึ�งเนน้พื�นที�

บรเิวณหอพักนักศกึษาเป็นหลกั เนื�องจากมนัีกศกึษาอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมากและรองรับ

การเรยีนแบบ Blended Learning ในชว่งสถานการณ ์COVID-19 สว่นที�เหลอืถกูตดิตั �ง

เพิ�มเตมิในหอ้งเรยีน หอ้งประชมุ และพื�นที�อื�นๆ จนครอบคลมุพื�นที�ทั �งมหาวทิยาลยั CSL

ยงัไดเ้ชื�อมตอ่ระบบ Wi-Fi ใหมเ่ขา้กบัระบบ Wi-Fi เดมิที�เป็น Cisco เหมอืนกนัเพื�อเปิด

ใชค้ณุสมบตั ิRoaming ชว่ยใหก้ารใช ้Wi-Fi ลื�นไหลและตอ่เนื�องยิ�งขึ�น

นอกจากนี� CSLยงัไดอ้ปัเกรด Switch ทั �งในสว่น Core, Distributed และ Access ให ้

สามารถรองรับการเชื�อมตอ่ Wi-Fi 6 ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ รวมไปถงึปรับปรงุการ

เชื�อมตอ่เครอืขา่ย Fiber ทั�วมหาวทิยาลยัจากระดบั 1G ไปสู ่10G เพื�อรองรับนวตักรรม

ดา้นการเรยีนการสอนที�จะนํามาใชเ้พื�อใหเ้ป็น Smart Campus & Classroom อกีดว้ย

“เราไดรั้บคําแนะนําใหใ้ชบ้รกิารจาก CSL ซึ�งเป็นบรษัิทขนาดใหญ ่มคีวามน่าเชื�อถอื และ

มสีถาบนัการศกึษาเลอืกใชบ้รกิารเป็นจํานวนมาก CSL มบีคุลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญ

ชว่ยสนับสนุนเราในการยกระดบัโครงสรา้งพื�นฐานในทกุขั �นตอน ที�สําคญัคอืตอบสนองเร็ว

แมจ้ะมเีหต ุCOVID-19 ที�ทําใหแ้ผนเปลี�ยนแปลงอยูบ่อ่ยครั �ง บางจดุที�ตอ้งเรง่ขึ�นระบบ

กอ่นกดํ็าเนนิการไดอ้ยา่งรวดเร็ว รายงานผลอยา่งเป็นรปูแบบ ตดิตามไดง้า่ย มคีวามเป็น

มอือาชพี ทั �งยงัสามารถประสานการทํางานรว่มกบัทมีงานของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งด”ี — อ. วทิยาศกัดิ�กลา่วชมเชย CSL
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ม ั�นใจความพรอ้มใชง้าน ดว้ยบรกิาร Managed Services จาก CSL

เพื�อใหโ้ครงสรา้งพื�นฐานของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงทํางานไดอ้ยา่งราบรื�น CSL ไดใ้ห ้

บรกิาร Managed Services สําหรับดแูลระบบเครอืขา่ยและ Wi-Fi ของมหาวทิยาลยั

แบบครบวงจร ทั �งการเฝ้าระวงั ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาที�เกดิขึ�น รวมถงึการจัดทํา

รายงานสรปุ โดยมทีมีผูเ้ชี�ยวชาญจาก CSL 1 ทา่นรับหนา้ที� Service Desk ประจําอยูท่ี�

มหาวทิยาลยั พรอ้มอปุกรณสํ์ารองทั �ง Wireless Controller, Access Point และ Switch

รุน่ตา่งๆ พรอ้มเปลี�ยนทนัทเีมื�อมอีปุกรณใ์ดทํางานขดัขอ้ง นอกจากนี� CSL ยงัใหบ้รกิาร

Web Managed Service สําหรับใหท้มีงานของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัเปิดเคสซพัพอรต์ ตดิตามสถานะการแกไ้ขปัญหา และจัดทํารายงานดว้ย

ตนเองไดอ้กีดว้ย

“หลงัการอปัเกรดระบบเครอืขา่ยและ Wi-Fi พบวา่การเชื�อมตอ่เร็วขึ�นอยา่งเห็นไดช้ดั

กระแสตอบรับจากเหลา่คณาจารยแ์ละนักศกึษากด็มีาก การมโีครงสรา้งพื�นฐานที�

แข็งแกรง่ชว่ยใหเ้รากลา้ตอ่ยอดเทคโนโลยใีหม่ๆ  เชน่ LMS และนวตักรรมดา้นการเรยีน

การสอนตา่งๆ เพื�อกา้วสูก่ารเป็น Digital University ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ” — อ. วทิยาศกัดิ�

กลา่วปิดทา้ย
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สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั Wi-Fi Solution และบรกิาร Managed Services

สามารถตดิตอ่ทมีงาน AIS Business และ CSL เพื�อขอรับคําแนะนําไดท้นัที


