


บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) 
 

แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (2560-
2569) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสภาพของอุปกรณ์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
กับลักษณะการใช้งาน และวางแผนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร  

โดยได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมการใช้งานครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communications) ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายการลงทุนในระยะยาว 
สามารถรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาไปสู่ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) รองรับการศึกษาระบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้ทุกที่ทุกเวลา และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้
เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย 4.0    

 
บัดนี้ คณะกรรมการวางแผนด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด 
และติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2561) และได้มอบให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) เป็น
หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐด าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ซึ่งในปี 2559 
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
IPv6 ซึ่งได้ให้บริการเว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) และโดเมนเนม (DNS) และได้
จัดเตรียมหมายเลข IP Address ส าหรับให้บริการ IPv6 ไว้แล้ว แต่การเชื่อมต่อเพ่ือให้บริการ IPv6 ไปถึง
คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากอุปกรณ์ปลายทาง
ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ยังไม่รองรับการใช้งาน IPv6 ซ่ึงปัจจุบันแนวโน้มในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมีอัตรา
การใช้งานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และบริการใหม่ๆจะใช้งานผ่านโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตรุ่นที่หก หรือ IPv6 มากยิ่งขึ้น เป็น
ยุค Internet of Things (IoT) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย ไปสู่ IPv6 โดยคณะกรรมการวางแผนด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ท า
การส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซนอินเทอร์เน็ต (Internet Zone) โซนสวิตช์กระจาย

สัญญาณหลัก (Core Switch Zone) โซนกระจาย (Distribution Zone) และโซนจุดเข้าใช้งานเครือข่ายไร้

สาย (Access Point Zone) ดังนี้ 

 
เส้นสีด า มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 1 GB เส้นสีน้ าเงิน มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10 GB  
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1) โซนอินเทอร์เน็ต (Internet Zone)  
เป็นโซนการบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าสู่

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกด้วยความเร็วในการเชื่อมต่อ 5 GBps ผ่านเส้นทางการเชื่อมต่อสัญญาณจากผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายนอก จ านวน 2 ราย คือ โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา (UniNet) มีความเร็วในการใช้งาน 3 GBps และจากผู้ให้เช่าอินเทอร์เน็ต ด้วยความเร็วในการใช้งาน 
2 GBps ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการลักษณะนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายนอกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีเส้นทางส ารองที่สามารถรองรับการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวันเพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันใจในการให้บริการในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดการเสียหายอย่างรุนแรงของเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง 
 

2) โซนสวิตช์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch Zone)  
เป็นโซนการบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย  ด้วยระบบรักษา

ความปลอดภัย (Firewall) ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  และ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) ส าหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์เครือข่าย ส าหรับโซนการบริหารจัดการระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและบริการ (Server Farm) ได้แก่ ระบบให้บริการไดเรกทอรีของระบบเครือข่าย (Active 
Directory) ระบบให้บริการอีเมลส าหรับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ (Exchange Mail Server) ระบบให้บริการชื่อ
เครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต (Domain Name System: DNS) ระบบให้บริการเชื่อมต่อส่วนตัว (Visual Private 
Network: VPN) ระบบให้บริการเชื่อมต่อแบบ Proxy ระบบให้บริการเมล์ส าหรับนิสิต (Live Mail และ Live 
Space) ระบบให้บริการ License Software ตาม Microsoft Campus Agreement ระบบให้บริการเว็บไซต์
ส่วนบุคคล (Web Portal) ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (Storage Area Network : SAN) และระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.1 การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย โดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้เริ่มน าเวอร์ชวลไลเซชั่นเทคโนโลยี (Virtualization Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยแบบรวมศูนย์ (Server Consolidation) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 
โดยได้เริ่มปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack Server ไปสู่ Virtualization มีจ านวนระบบที่
ให้บริการบนเวอร์ชวลไลเซชั่นเทคโนโลยี (Virtualization Technology) จ านวน 149 VM (Virtual Machine
) สามารถช่วยลดความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้ มค่า และยังช่วย
ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายการลงทุนในระยะยาว แต่ผลจากการส ารวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย (เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2559) พบว่ามีหลายคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังเลือกใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack Server อยู่ เป็นจ านวนมาก ดังนั้น คณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยควรเตรียมแผนในการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากแบบ Rack Server ไปสู่เวอร์ชวล
ไลเซชั่นเทคโนโลยี (Virtualization Technology) จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและช่วย
ประหยัดงบประมาณ   และยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ัง ระบบมีความเสถียรสูง (Stability) มีประสิทธิภาพสูง (Efficiency) มีความพร้อมในการใช้งานของระบบ 
(Availability) มีความเชื่อถือได้ของระบบ (Reliability) และการมีระบบส ารอง (Redundancy) สามารถ
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รองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้น พัฒนาไปสู่ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) ในอนาคต 

 

 
 

2.2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและบริการ (Server Farm) โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้
ด าเนินการปรับปรุงโครงข่ายแกนหลัก (Backbone) ในปี 2555 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลภายในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นจาก 1 GB เพ่ิมเป็น 10 GB ส าหรับการเชื่อมต่อกันระหว่าง 4NODE ได้แก่ 
NODE1 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) NODE2 (คณะวิทยาศาสตร์) NODE3 (คณะเภสัชศาสตร์) (NODE4) กอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานและทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มีความจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัย
นเรศวรจะต้องด าเนินการปรับปรุงโครงข่ายแกนหลักเพ่ิมเติม ตามกลุ่มอาคารต่างๆ ที่มีจ านวนผู้ใช้งานบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่จ านวนมาก ให้เป็นความเร็ว 10 GB และรองรับการเชื่อมต่อแบบ IPv6 เพ่ือรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ในอนาคต 

2.3 สายสัญญาณสื่อสาร (Fiber Optic, UTP Cable) ผลจากการส ารวจสายสัญญาณสื่อสารในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Ethernet LAN) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีการใช้สายสัญญาณสื่อสาร
หลายประเภท โดยแต่ละคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการใช้งานสายสัญญาณในการรับส่ง
ข้อมูลในหลายระบบ เช่น ใช้ในระบบ Network, ระบบ CCTV, ระบบ IP Camera, ระบบ IP Phone และ
ระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งมีหลายอาคารไม่สามารถรองรับในการรับส่งข้อมูลแบบ Gigabit Ethernet ได้ 
ดังนั้น จ าเป็นต้องต้องมีการปรับปรุงระบบสายสัญญาณสื่อสารใหม่ เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการรับส่ง
ข้อมูลที่เป็นแบบ Gigabit Ethernet ได้อย่างเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความ
ต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกสายสัญญาณสื่อสารจะต้อง
ค านึงถึงระยะทางในการใช้งาน โดยหากมีระยะไกลเกินกว่า 100 เมตร หรือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
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เครือข่ายหลัก (Core Switch) กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ควรเลือกเป็นสายสัญญาณสื่อสารแบบ Fiber Optic เนื่องจากสามารถรองรับการ
ท างานที่ระดับความเร็วสูงสุด ตามประเภทของอุปกรณ์เครือข่ายนั้นๆ แต่ถ้าเป็นการเชื่อมต่อไปจากอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรเลือกสายสัญญาณสื่อสารแบบ Category 6 
(Cat.6) UTP Cable หรือดีกว่า เนื่องจากสามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงสุดที่ Gigabit Ethernet โดยจะ
อิงกับมาตรฐาน 1000BASE-T(Gigabit Ethernet) และสามารถรองรับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 

3) โซนกระจาย (Distribution Zone)  
เป็นโซนการบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรกับระบบ

เครือข่ายของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเทียบเคียง
กับโทโปโลยีแบบเมช (Mesh Topology) ซึ่งประกอบด้วย 4 โหนดที่มีความเร็วในการเชื่อมต่อ 10 GBps 

ผลจากการส ารวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) จาก 
24 หน่วยงานหลัก มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) จ านวนทั้งสิ้น 578 ชุด ซึ่งมีอุปกรณ์ท่ีรองรับ 
IPv6 และมีความเร็วในการใช้งาน Gigabit Ethernet ประมาณ 51 ชุด และจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) จ านวน 527 ชุด เพ่ือให้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายมีที่ความเร็วสูงขึ้นได้ สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร และรองรับระบบแอปพลิเคชั่นใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 
จ านวน Switch 

ใช้งานได้ ต้องปรับเปลี่ยน รวม 
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 155 176 
กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน 2 21 23 
กองอาคารสถานที่   1 1 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 4 5 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 29 30 
คณะนิติศาสตร์   2 2 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร   12 12 
คณะพยาบาลศาสตร์   13 13 
คณะแพทยศาสตร์ 1 75 76 
คณะเภสัชศาสตร์ 10 7 17 
คณะมนุษยศาสตร์ 2 6 8 
คณะวิทยาศาสตร์ 2 71 73 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   18 18 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 32 37 
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หน่วยงาน 
จ านวน Switch 

ใช้งานได้ ต้องปรับเปลี่ยน รวม 
คณะศึกษาศาสตร์ 1 24 25 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 14 16 
คณะสหเวชศาสตร์ 2 19 21 
คณะสังคมศาสตร์ 1 2 3 
วิทยาลัยนานาชาติ   6 6 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน   7 7 
ส านักหอสมุด   9 9 

 51 527 578 
 

4) โซนจุดเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Access Point Zone)  
เป็นการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) มีจ านวนอุปกรณ์การส่งและรับ

สัญญาณของระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จ านวน 1,354 จุด ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง
มหาวิทยาลัย สามารถรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามอัธยาศัย (Self-access) ได้ทุกที่ทุกเวลา (Lifelong 
Learning) ครอบคลุมการใช้งานครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับปรุงแนวทางการเช่า
บริการอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถลงทุนติดตั้งระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wireless LAN) โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน  แต่ในอนาคตผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตอาจจะลงทุนในด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จะต้องเตรียมแผน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการในอนาคต 
 
ส่วนที่ 2 การปรับปรุงและพัฒาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2560-2569) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส าหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และวางแผนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ในอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศ
ไทย และประการส าคัญที่สุด สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) 
ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร เน้นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (2560-2569) บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จึงได้ก าหมด
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เป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็นเป้าหมายใน 4 
ระยะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายระยะที ่1  
ภายในปี 2560 

1) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ
บุคลากร ให้สามารถน าความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมายระยะที่ 2  
ภายในปี 2561 

2) มีบริการระบบเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ Cloud Computing และผู้ใช้งานสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3) มีบริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ที่เข้ามาช่วยในการ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ท าให้อุปกรณ์ (Hardware) มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แทนการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเดิม 

ภายในปี 2562 
4) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) ความเร็วสูง สามารถรองรับปริมาณการ

รับส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Gigabit Ethernet ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มอาคารกว่า 2,000 จุด 
5) มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านลิงค์ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น (Bandwidth International) 

ไม่น้อยกว่า 3 GBps 
 

 

 

 

 

1 ป ี

ระยะที่ 1 
ส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 ป ี
ระยะที่ 2 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ว 
Gigabit Ethernet

สารสนเทศ 

5 ปี 

ระยะที่ 3 
ก้าวสู่มหาวิทยาลัย 4.0  

ที่ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

10 ป ี
ระยะที่ 4 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ไปสู่ระบบการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) 

มหาวิทยาลัย 4.0  
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ภายในปี 2563 

6) มีระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีสมรรถนะและพัฒนาทักษะใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ด้านการเรียนรู้  

7) คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถรองรับ
ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Gigabit Ethernet และรองรับการใช้งาน IPv6 

 
เป้าหมายระยะที ่3 
ภายในปี 2565 

8) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปสู่ระบบ Server Consolidation 
ด้วยเวอร์ชวลไลเซชั่นเทคโนโลยี (Virtualization Technology)  

 
เป้าหมายระยะท่ี 4 
ภายในปี 2569 

9) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพัฒนาไปสู่ระบบการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  

 
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในอนาคต Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2016 ในช่วงระยะ 
10 ปี มีดังนี้ 

 



9 
 
 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) 
อันจะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารวมทั้งความสามารถพัฒนาคุณภาพบริการที่ดี
ให้กับนิสิตและบุคลากร เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่วยพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
มุ่งเน้นการออกแบบระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน 
นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นการสื่อสารแบบรวมศูนย์ 
(Unified Communications) ที่สามารถรองรับการสื่อสารที่ใช้งานได้ครบทุกรูปแบบ ทั้งข้อมูล (Data) ภาพ 
(Video) และเสียง (Voice) ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย และสามารถรองรับระบบการศึกษาระบบเปิด 
Massive Open Online Course (MOOC) ที่นิสิต นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียน
หลักสูตรออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (Learning anytime-anywhere)  

รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน  ส าหรับ
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการได้ทั้งระบบ พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปสู่ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
และก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ดังต่อไปนี้ 
 

  

 
รูปภาพ Enterprise Architecture and Cloud Computing ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) 

 
1) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบรวมศูนย์ 

(1) มีระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Single point Communication) สามารถรองรับการ
สื่อสารที่ใช้งานได้ครบทุกรูปแบบ (Unified Communication) ทั้งข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ 
และโทรศัพท์ VoIP โดยสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้จากส่วนกลาง ซึ่งมีความ

 

Virtualization Infrastructure 

 Physical Server 

Rack Server 

Cloud Computing  

Server Consolidation  
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คุ้มค่าและช่วยประหยัดงบประมาณได้ในระยะยาว และยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างเป็นระบบ ทั้งส่วนของงบประมาณ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(2) มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
ก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย 4.0  

(3) มีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้จาก
ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับ
การใช้งาน IPv6 และสามารถรองกับการใช้งานทั้งข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ และโทรศัพท์ 
VoIP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการ 
และการให้บริการทางการศึกษา โดยมีประเด็นย่อย ดังนี้ 
(1.1) จัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
(1.2) จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่
ภายนอก 

(5) พัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร ให้สามารถน าความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานะมหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Innovation University) 

(6) ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปสู่ระบบ Server Consolidation ด้วยเวอร์ชวล
ไลเซชั่นเทคโนโลยี (Virtualization Technology)  

(7) พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 

2) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นตัวกระตุ้นในการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบ Technology-driven Learning เพ่ือให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน หรือใช้ทบทวนเนื้อหาภายหลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว ด้วยตนเอง
ได้อย่างสะดวก เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (Learning anytime-anywhere) 

(2) สามารถรองรับระบบการศึกษาระบบเปิด Massive Open Online Course (MOOC) ที่นิสิต 
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา (Learning anytime-anywhere) 

(3) มีระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีสมรรถนะและมีทักษะ
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ด้านการเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skill) 

(4) พัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน (ICT-based Learning) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตและบุคลากร ให้สามารถน าความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดระบบการผลิตและการพัฒนา
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บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลายและมีความทันสมัย และจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (The best place to live, to work and to study) 

(6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

(7) ส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความพร้อมรองรับการน าอุปกรณ์ด้วยตนเอง (Bring Your Own Device : BYOD) โดย

ผู้ใช้งานสามารถน าอุปกรณ์สื่อสาร (Computer, Smart Phone, Tablet) ของตัวเองมาใช้
งานในมหาวิทยาลัย และใช้อุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวเพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีให้บริการของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ดังนั้น ในการปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์สื่อการสอน จะต้องรองรับกับเทรนด์เหล่านี้เป็นอย่างดี 

(2) มีบริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI)  
(3) จัดหาและจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 

ที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ท าให้อุปกรณ์ (Hardware) มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น แทนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเดิม  

(4) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) ความเร็วสูง สามารถรองรับ
ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Gigabit Ethernet 

(5) มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถรองรับผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 
30,000 คน และรองรับการใช้งานของอุปกรณ์สื ่อสาร (Computer, Smart Phone, 
Tablet) ที่ใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ประมาณ 45 ,000 เครื่อง 
ซึ ่งในอนาคตมีความจ าเป็นจะต้องขยายช่องทางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านลิงค์
ต่างประเทศมากยิ่งข้ึน (Bandwidth International) 

 






