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บทสรุปผู้บริหาร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกพื้นที่
ระบบเครือข่ายไร้สายนั้นได้มีการพัฒนามาตรฐาน IEEE802.11b ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดที่ 11Mbps และมาตรฐาน
IEEE802.11g ที่มีความเร็ ว ในการส่ ง ข้อ มูล สู งสุ ดที่ 54Mbps ในปัจจุบัน ดูเหมือนจะถูก แทนที่ด้ว ยมารตรฐานใหม่ นั่ น คื อ
มารตฐาน IEEE802.11n ซึ่งได้มีการพัฒนาจนสามารถส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงสุด 300Mpbs ที่เข้ามาช่วยขจัดข้อจากัดในเรื่อง
ของความเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ ในการใช้งานที่มีมากชึ้นอีกด้วย ดังนั้นทางสานักวิทยบริการจึงปิด
ให้บริการการปล่อยสัณญาณ 802.11b ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อต่าสุด ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
อุปกรณ์การจายสัณญาณเครือข่าย (Access Point) ได้มากขึ้น

ประวัติหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มดาเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสานักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทเวศร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ให้เป็นสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลั กในการจัดหา พัฒนา ดูแ ล รวมถึงการประยุ กต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสั งกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศูนย์วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พระนครเหนือ การดาเนินงาน
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีภารกิจดังนี้

ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1: (e-Learning) การสร้ างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับ มาตรฐานการเรียนรู้ด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 2: (e-Management) การเป็นผู้นาในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ทางการศึกษา
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3: (e-Manpower) การผลิ ตและพัฒ นาคุณภาพผู้ จบการศึกษาให้ มีส มรรถนะทาง ICT เพื่อพัฒ นา
ประเทศ

การดาเนินงานในอดีต
ในระยะแรกทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการการเชื่อมต่อไร้สายบนมาตรฐาน IEEE
802.11 b, g, n ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน นั่นทาให้นักศึกษาและบุลคากรในมหาวิทยาลัยสามารถ
เข้าใช้งานอิน เตอร์ เน็ ตมากขึ้น ดังนั้ น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้จึงต้องมีการพัฒ นา ระบบเครือข่ายให้ ก้าวทัน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยการนาทรัพทยากรที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการดาเนินงานตามหลัก (PDCA)
การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถแยกออกเป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA ได้ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน (Plan)
1. สารวจความต้องการและปัญหาการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Fidelity : Wi-Fi)
จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้งาน ในมหาวิทยาลัยพบว่า สัญญาณ Wi-Fi ยังไม่ครอบคลุม
การใช้งานในบางพื้นที่ เช่น ตามทางเดินระหว่างอาคาร ภายในห้องเรียน ลานอเนกประสงค์ ในบางพื้นที่ที่มี
นักศึกษาทากิจกรรม ณ บริเวณนั้นมากๆ การเชื่อมต่อสัญญาณจะไม่ มีความเสถียรหรือไม่สามารถเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
2.1 ระบบปฏิบัติการและตัวรับสัณญาณที่ใช้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android, Windows Phone, IOS
2.2 ระบบปฏิบัติการและตัวรับสัณญาณที่ใช้บนคอมพิวเตอร์แล็บท็อป (Notebook)
2.3 อุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi อื่น ๆ
2.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Point)

3. ศึกษาเทคโนโลยี IEEE802.11 และอุปกรณ์กระจายสัณญาณ Access Point
3.1 IEEE802.11b ถูกพัฒนามากจาก IEEE 802.11a ทาให้อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานนี้จะมีความสามารถในการส่ง
คลื่นสัญญาณไปได้ไกลกว่าคือประมาณ 38 เมตรในโครงสร้างปิดและ 140 เมตรในที่โล่งแจ้ง รวมถึง สัญญาณ
สามารถทะลุท ะลวงโครงสร้างตึกได้มากกว่าอุปกรณ์ที่รองรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11a ด้วย ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายภายใต้มาตรฐานนี้ได้รับการผลิตออกมาเป็นจานวนมาก โดยอุปกรณ์ที่ใช้
ความถี่ย่านนี้เช่น IEEE 802.11, Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย, และเตาไมโครเวฟ
3.2 IEEE802.11n ทางานบนย่านความถี่ 2.4 และ 5 GHz โดยที่สามารถให้อัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 300
Mbps มีความสามารถในการส่งคลื่นสัญญาณ ได้ระยะประมาณ 70 เมตรในโครงสร้างปิด และ 250 เมตรใน
ที่โล่งแจ้ง เพิ่มความสามารถในการกันสัญญาณกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่ 2.4GHz เหมือนกัน และ
สามารถรองรับอุปกรณ์มาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g ได้
3.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถรองรับการปล่อยสัญญาณได้ทั้ ง
รูปแบบ IEEE802.11 b, g, n ที่ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz เปรียบเทียบประสิทธิภาพหลังปิด การใช้
งานการเชื่อมต่อ IEEE802.11b และเปิดการใช้งาน IEEE802.11n
การเปิดใช้งานเฉพาะโหมด G และ N นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point ใน
การเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client ได้มากขึ้น เนื่องจากตัวรับสัญญาณจะเลือกรูปแบบหรือช่องทางการเชื่อมต่อที่มี
ความเร็วสูงสุดเป็นอันดับแรก

ระยะที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใช้อุปกรณ์แม่ข่ายสาหรับ Access Point เป็น Alcatel-Lucent(OAW-4550)
ขั้นตอนการปิดใช้งานโหมดกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบ 802.11b และเปิด โหมดกระจายสัญญาณ 802.11n

1. เลือกเมนู Configuration

2. เมนูด้านซ้าย หัวข้อ WIRELESS เลือก AP Configuration

3. เลือกเมนู AP Group เลือก Group ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก wifi-tw

4. เลือกหัวข้อ RF Management >> 802.11b radio >> เอาเครื่องหมายถูก ที่ Radio enable ออก
จากนั้น คลิ๊ก Apply

5. เปิดการใช้งานโหมดกระจายสัญญาณ Wi-Fi 802.11n
เลือก 802.11n radio >> คลิ๊กเครื่องหมายถูก ที่ Radio enable >> จากนั้น คลิ๊ก Apply

ระยะที่ 3 ตรวจสอบ (Check)
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi ของผู้ใช้กับ Access Point

2. สุ่มทดสอบความเร็วในการใช้งาน

ระยะที่ 4 การนาไปใช้ (Action)
1. นาไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
2. ความสะดวกสบายในการใช้งานเครือข่ายไร้สายในมหาวิทยาลัย

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือการสร้างคุณค่า
1. ประโยชน์ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับ
1.1 เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
1.2 การใช้งานมีความเสถียรภาพมากขึ้น
1.3 ความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ตอบสนองการใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ

2.1 มหาวิทยาลัยมีความก้าวทันทางเทคโนโลยี ส่งผลดีต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.2 มหาวิทยาลัยประหยัดงบในการจัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณ เนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถดึงประสิทธิภาพ
การทางานของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเทคโนโลยีของผู้ใช้ เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุข้อพกพร่องในการใช้งาน
2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนาเทคโนโลยีมาพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่เสมอ
3. นักศึกษาและบุลากรในมหาวิทยาลัย ช่วยกันตรวจสอบและแจ้งถึงความต้องการหรือปัญหาในการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย
1. ปัญหาและอุปสรรค
1.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายจะต้องสารวจให้แน่ใจก่อนที่จะยกเลิกการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ในโหมด B
เพราะถ้าหากอุปกรณ์รับสัญญาณของผู้ใช้ยังไม่สามารถรองรับการใช้งาน Wi-Fi ในโหมด G หรือ N ได้ จะทา
ให้ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทันที
1.2 ถึงแม้จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ Access Point โดยยกเลิกการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ใน
โหมด B และ ปล่อยสัญญาณเฉพาะในโหมด G, N แล้วก็ตาม สัญญาณก็ยังไม่ครอบคลุมนบางพื้นที่
2. แนวทางแก้ไข
2.1 ให้มีการประกาศช่องทางการติดต่อกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถแจ้งถึง
ความต้องการและปัญหาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point เพิ่มเติม เนื่องด้วยในบางพื้นที่มีข้อจากัดของจานวน
อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

