
หากใครท่ีทํางานด้านดแูลระบบขนาดใหญ ่หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีต้องให้บริการผู้คนในจํานวนมาก ๆ คงจะบอกได้ทันที
เลยว่าการบาํรุงรักษาและดแูลให้เคร่ืองท้ังหมดน้ันอยู่ในสภาพท่ีปกติพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดน้ันไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนัก ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองเทคโนโลยีท่ีต้องตามโลกให้ทัน เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างให้ทันท่วงที หรือการดูแลซ่อมบาํรุงให้กับทุกภาคส่วน
ให้สามารถทํางานได้อย่างราบร่ืน ส่ิงเหล่าน้ีคือความท้าทายท่ีผู้รับผิดชอบในงานดังกล่าวจะต้องเผชิญในทุก ๆ วัน

ทว่าในโครงการความร่วมมือระหว่าง Intel ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการทดสอบใช้งานแพลตฟอร์ม 
Intel vPro ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์กว่า 2,000 เคร่ือง
ท่ีกระจายท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยน้ัน ได้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับศูนย์ไอทีไปอีกข้ัน ท่ีทําให้สามารถดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองต่าง ๆ ได้สะดวกข้ึน รวดเร็ว และปลอดภัยย่ิงข้ึนกว่าเดิม ด้วยเจ้าหน้าท่ีเพียงแค่ 10 คนเท่าน้ัน อะไรคือปัจจัยท่ี
ทําให้เป็นเช่นน้ันได้ ติดตามได้ในบทความน้ีครับ

ความท้าทายของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล
ด้วยเปา้หมายท่ีมหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวงต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยดิจทัิลช้ันนํา
ของภาคเหนือ และการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะ Blended 
Learning ท่ีสามารถปรับใช้ได้ท้ังการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ได้ 
การจดัเตรียมความพร้อมให้กับระบบคอมพวิเตอร์ ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาน้ัน 
จงึเป็นส่วนท่ีสําคัญอยา่งยิง่ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นภารกิจท่ียิง่ใหญสํ่าหรับศูนยบ์ริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวงท่ีมเีจา้หน้าท่ีอยู่ 10 ท่าน แต่ต้อง
ดแูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์กว่า 2,000 เคร่ืองให้ได้

“เคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีอยูใ่นห้องเรียน หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีอยูใ่นกลุ่ม
การเรียนการสอนต่าง ๆ เราจะต้องสามารถเขา้ไปบริหารจดัการได้ท้ังหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการอัปเดตระบบหรือติดต้ังซอฟต์แวร์ต่าง ๆ” อ.ภิญโญ คงมีลาภ หัวหน้าฝา่ย
เลขานุการและธุรการศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าว “แต่ก่อนพนักงาน 
ของเราต้องเดินเขา้ไปท่ีห้องปฏิบัติการแต่ละห้องเพือ่เปดิเคร่ือง ตรวจเช็คปญัหา
ท่ีเกิดขึน้ ซ่ึงต้องใช้เวลาเป็นอยา่งมาก หรือหากเราเขา้ไปปฏิบัติการตามออฟฟิศ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ก็จะพบปัญหาเร่ือง “ช่ัวโมงปฏิบัติการ” ท่ีบางคร้ังเจา้หน้าท่ี
ไมอ่ยูท่ี่โต๊ะ ไปทําธรุะ หรือมกีารเรียนการสอน พนักงานของเราก็ไม่สามารถทํางาน
ได้ ต้องรอให้เจา้ของเคร่ืองกลับมาก่อนจงึจะปฏิบติังานได้”

จะเห็นได้ว่าความท้าทายน้ันมท้ัีงเร่ืองจาํนวนพนักงานท่ีน้อยกว่าเคร่ืองท่ีต้องดูแล
อยา่งมาก และเร่ืองของเวลาในการดแูลแต่ละเคร่ือง ซ่ึงยงัมปัีจจยัอ่ืน ๆ  มาผนวก
ร่วมด้วย เช่น ระยะทางท่ีเจา้หน้าท่ีจะต้องเดินไปตรงหน้าเคร่ือง เวลาของเจา้หน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยท่ีอาจจะว่างไมต่รงกัน ซ่ึงก็จะยิง่ทําให้การดแูลบาํรุงรักษามคีวามยาก
ขึน้ไปอีก

 

Case Study

ยกระดับศูนย์ไอทีท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไปอีกข้ัน ด้วยแพลตฟอร์ม Intel vPro®



แพลตฟอร์ม Intel vPro คือคําตอบ
แน่นอนว่าปัญหาดังกล่าวน้ันมโีซลูชันท่ีช่วยให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้อันเป็นท่ีรู้กัน ด้วย
การใช้ซอฟต์แวร์ Remote Desktop ท่ีทําให้เจา้หน้าท่ี
สามารถเข้าถึงเคร่ืองคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ืองได้โดยท่ี
ไม่จาํเป็นจะต้องเดินไปท่ีหน้าเคร่ืองอีก แต่ถึงกระน้ัน 
ทางศูนยบ์ริการพบว่าซอฟต์แวร์ Remote Desktop ท่ีมี
อยูใ่นตลาด โดยส่วนใหญจ่ะยงัมข้ีอจาํกัดในการใช้งาน 
เช่น ค่าบริการท่ีต้องจา่ยเพิม่เติม ไมส่ามารถเข้าถึงหรือ
เปิดเคร่ืองได้ หากเคร่ืองปิดอยู ่หรือว่าไมส่ามารถส่ังเปิด
ปิดเคร่ืองได้จากระยะไกล ไม่สามารถปรับแต่ง Bios 
ได้จากระยะไกล เป็นต้น

อยา่งไรก็ดี ด้วยโซลชัูนแพลตฟอร์ม Intel vPro ท่ีออกแบบ
มาสําหรับหน่วยงานธุรกิจโดยเฉพาะ ซ่ึงมีคณุสมบัติครบ
ท้ังด้านประสิทธภิาพ ความเสถียร ความปลอดภัยระดับสูง 
และท่ีสําคัญคือมีระบบจดัการจากระยะไกลได้ด้วยเทคโนโลย ี
Intel Active Management Technology (Intel AMT) ท่ี
ช่วยลดขอ้จาํกัด ในการจดัการจากระยะไกลโดยไม่ต้อง
กังวลว่าเคร่ืองจะเปดิอยู่หรือไม ่หรือว่าเคร่ืองจะใช้ระบบ
ปฎิบัติการอะไรอยู่ก็ตาม โดยจะทํางานร่วมกับ Intel 
Endpoint Management Assistant (Intel EMA) ซ่ึง 
Intel ให้มาใช้งานได้ “ฟรี” ทําให้ผู้ดแูลระบบไอทีสามารถเขา้
ถึงและแก้ไขเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
ท่ีอยู่ภายในเครือข่ายได้จากระยะไกล ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน
ก็ตาม

จงึเป็นท่ีมาท่ีทางศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง ได้ตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์ม 
Intel vPro มาใช้งาน เกิดเป็นโครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหมป่ระมาณ 700 เคร่ือง เข้าศูนยบ์ริการ
ในเฟสแรกเป็นท่ีเรียบร้อย
 

หลังจากท่ีได้เร่ิมทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม Intel vPro 
แล้ว เจา้หน้าท่ีในศูนย์บริการต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า “ตอบโจทย์” เพราะความสามารถของเทคโนโลย ีIntel 
AMT และ Intel EMA น้ีเอง ท่ีทําให้เจา้หน้าท่ีแต่ละท่าน
สามารถทํางานได้มีประสิทธภิาพดียิง่ข้ึนและไมต้่องเสีย
เวลาเดินทางไปท่ีหน้างานอีกด้วย ซ่ึงบางงานในบางกรณี 
จากเดิมต้องใช้เวลาเป็นหลักช่ัวโมงในการแก้ไข ก็สามารถ
ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้เสร็จส้ินภายในไมก่ี่นาที
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“เจ้าหน้าท่ี 1 คนดแูลได้ 700 เคร่ือง”

จะเห็นได้ว่าหลังจากท่ีได้นําเอาแพลตฟอร์ม Intel vPro 
มาใช้งานน้ัน ก็สามารถแก้ไขปญัหาท้ังเร่ืองเวลาและจาํนวน
พนักงานท่ีไมเ่พยีงพอลงไปได้ทันที ซ่ึงความสามารถ
ต่าง ๆ เหล่าน้ีในแพลตฟอร์ม Intel vPro มีให้ใช้งานได้
โดยไมมี่ค่าใช้จา่ยเพิม่เติมแต่อย่างใด อีกท้ังใน Intel vPro 
จะมีโปรแกรม Intel Stable IT Platform Program (Intel 
SIPP) ท่ีจะทําให้อุปกรณ์รองรับเทคโนโลยีใหม ่ๆ จาก 
Intel ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 15 เดือน เรียกได้ว่า เป็นการ
ลงทุนท่ีคุ้มค่าสําหรับศูนยบ์ริการของมหาวิทยาลัยโดย
แท้จริง

ทางศูนยบ์ริการมคีวามพงึพอใจเป็นอยา่งมากด้วย
ประสิทธิภาพจาก แพลตฟอร์ม Intel vPro และมแีผนท่ีจะ
ซ้ือระบบ Intel vPro เพิม่เติมในอนาคตเพือ่ความมัน่ใจ
ในการบริการ  และบํารุงรักษาคอมพวิเตอร์ ในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป
ความสําเร็จในการยกระดับศูนยไ์อทีของมหาวิทยาลัย
แมฟ้่าหลวง ทําให้เห็นได้อยา่งชัดเจน ท่ีจะช่วยให้
องค์กรสามารถแข่งขนัได้ในตลาดท่ีมกีารเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว สามารถเพ่ิม ศักยภาพให้กับทีมงาน
ไอทีให้ทํางานได้อย่างมปีระสิทธภิาพเพิม่มากขึน้ 

สําหรับขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับ แพลตฟอร์ม Intel vPro 
สามารถเยีย่มชมได้ท่ี  www.intel.com/vpro หรือ
ติดต่อ natrapa.khunnathamdee@intel.com 
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