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การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ บริบทภายนอก
1) แผนยุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ ฉบับที่ 12 (2560-

2564)

2) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปS (พ.ศ.2560-
2564)

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564)

5) ยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปS (พ.ศ.2560-2579)

6) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT 2020
พ.ศ.2554-2563

7) กฏหมายด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เก่ียวของกับกับ
การดำเนินธุรกิจขององค/กร เชUน พระราชบัญญัติวUาด̂วยความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร/ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติวUาด̂วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส/ พ.ศ.2554

8) แนวโน^มนวัตกรรมด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ
การเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบตUอการบริการขององค/กร และ
อัตราการสร^างนวัตกรรม รวมถึงภัยคุกคามบนโลกไซเบอร/ (Cyber 
Threats)



(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563-2565

วิสัยทัศน์

เป#นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพ่ือประชาชน 
“Digital University for the People”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปรับเปลี่ยนจากการแยกการ
ดำเนินงานตามหน่วยงานให้เกิด
การใช้ทรัพยากรทางดิจิทัลร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า

• ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการ
นำเอาเทคโนโลย ีAI มาใช้เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

• ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่มีการ
เรียนการสอนเฉพาะบน campus 
เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าถึงได้
จากทุกที่ ทุกเวลา

• ปรับเปลี่ยนจาก Physical Campus ให้
เป็น Smart Campus 

Smart 
Campus

Education 
Beyond 
Campus

Shared 
Digital 

Platform

AI becomes 
Intelligent 
Assistant



ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง (เป้าประสงค์หลัก) จากการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563-2565

Education Beyond Campus

Shared Digital Platform

AI Becomes Intelligent Assistants

Smart Campus

ตัวชี้วัดระดับแผน (KPI)

ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมดผ่าน Digital Channel 
(20)

จำนวน Digital Service ท่ีสามารถใช้งานร่วมกัน
(3)

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาด้าน Digital 
Skill (90)

ระดับความสำเร็จของการเป็น Smart Campus 
(90)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563-2565(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563-2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561-2566

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

สามารถเข้าถึงได้

จากทุกท่ี ทุกเวลา
(Ubiquitous)
ผ่านช่องทางดิจิทัล

ท่ีหลากหลาย

(Multichannel)) 
ท่ีเช่ือมประสานกัน

อย่างลงตัว 
(Seamless)

ปรับเปลี่ยน Content 
และ Service ให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล (Digitize)

สร้างช่องทางดิจิทัลเพ่ือ

เข้าถึง  Content และ 
Service (Distribute)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง  

ปรับเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนเฉพาะบน campus เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ี 
ทุกเวลา (D3)

โครงการบูรณาการ Digital Learning Platform สำหรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการ Lifelong Learning ( 5 ลบ.)

จัดอบรมการใช้งาน Moodle เพ่ือการเรียนการสอนแบบ online

สร้างความร่วมมือกับ 
Digital Platform 
หน่วยงานชั้นนำ 
ในการเผยแพร่  
Content และ Service 
(Develop 
Partnership)

โครงการจัดทำ courseware 
บน International MOOCs

(1 ลบ.)
โครงการ TU Smart App

(Partnership)

โครงการกระตุ้น ส่งเสริมศักยภาพการสร้าง และ จัดเก็บ online content
(ปีละ 2 ลบ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563-2565

โครงการพัฒนา Line Business 
Connect Application (5 ลบ.)

โครงการจัดทำ Smart 
eClassroom (5 ลบ.)

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

Student placement 
management system

(7 ลบ.)



องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

สามารถใช้

ทรัพยากรทาง

ดิจิทัลร่วมกันได้

อย่างคุ้มค่า  
ลดความซ้ำซ้อน

(Sharing 
culture) เกิด
แพลตฟอร์ม 
(Platform 

culture) และ
วัฒนธรรมการ

ทำงานแบบดิจิทัล

ร่วมกัน (Digital 
culture)

ส่งเสริมการใช้งานร่วมกัน
ของบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
(Infrastructure 
Sharing)

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง  กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับเปล่ียนการดำเนินการแบบ Decentralized -> Shared (S3)

พัฒนา Digital Platform 
และ Service ท่ีสามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ท้ัง
มหาวิทยาลัย (Platform 
Sharing)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โครงการบูรณาการข้อมูล
ด้านวิจัย
(5 ลบ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563-2565

บูรณาการใช้งานร่วมกัน
ของข้อมูล และ การ
ให้บริการด้านการจัดเก็บ
และการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Sharing)

โครงการ TU Open Data
(3 ลบ.)

โครงการจัดทำระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่ (2 ปีๆละ 10 ลบ.)

โครงการพัฒนาระบบ 
Workflow เพ่ือการบริหาร
งานของมหาวิทยาลัย

(5 ลบ.)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผน โดยDigital Transformation Unit (DTU) (ปีละ 2 ลบ.)

โครงการปรับปรุง Data Center 
(ปีละ 5 ลบ.)

โครงการ Services 
enablement

(3 ลบ.)



แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561-2566

บุคลากรทุกระดับ
ในมหาวิทยาลัย 
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Awareness)
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูล 

(Analytics) เกิด
ประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน 
และการตัดสินใจ
(Automated)

พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 
(Amplify)

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง  

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรด้วย AI เพ่ือส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น (A3)

จัดหา และส+งเสริมการพัฒนา

เครื่องมือเพื่อการทำงาน การใช=

ข=อมูลเพื่อการพัฒนางาน และ

การตัดสินใจ 

(Augmented)

ใช=ประโยชนDจากเทคโนโลยี 

(AI) ในการช+วยให=การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทำได=

อย+างมีประสิทธิภาพ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โครงการ Predictive Analytic  

สำหรับผู้บริหาร
(10 ลบ.)

โครงการพัฒนา Digital Literacy, Digital Leadership, IT Professional และ Innovative Mindset ของ

ผู=บริหารและบุคลากร (ปgละ 1 ลบ.)

โครงการพัฒนาระบบ AI เพ่ือ
การเรียนการสอน (พัฒนาการ

เรียนการสอน)
(7 ลบ.)

โครงการ Online Training 

Platform สำหรับบุคลากร
(2 ลบ.)

โครงการพัฒนา Data 

Consolidation Platform
(5 ลบ.)

โครงการจัดทำระบบ Job 

Matching Human Analytic

(5 ลบ.) 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563-2565

โครงการจัดทำระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

(15 ลบ.)

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3



แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561-2566

มหาวิทยาลัยมี
โครงสร้างพื้นฐาน
ท้ังด้าน network 
และด้าน physical 
ท่ีมีความ ทันสมัย 
ปลอดภัย

(secured) และ
เป็นมาตรฐาน
(standard)

สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ชาญฉลาด (smart)

จัดเตรียมความพร้อม

ของโครงสร้างพ้ืนฐาน

ให้เอื้อต่อการสร้าง

ข้อมูลท่ีจำเป็นต่อการ

บริหารจัดการ

(Instrumentalize)

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง  

ยกระดับการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความชาญฉลาดในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล (I3)

บูรณาการเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาด้าน 
Smart Facility 
(Integrate)

ส่งเสริมการนำข้อมูลไป

ใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรม (Innovate) 
บนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี

สามารถตอบสนองความ

ต้องการได้อย่างชาญ

ฉลาด

องค์การสุรา กรมสรรพสามิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563-2565

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โครงการ Smart Facility
(ปีละ 10 ลบ.)

โครงการ Smart Safety Campus 
(Partnership)

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย – 100GB upgrade, SDN 
(ปีละ 15 ลบ.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน

(ปีละ 4 ลบ.)

โครงการ TU Smart Campus Hackathon
(ปีละ 1 ลบ.)

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

โครงการ Smart Facility
(ปีละ 10 ลบ.)



การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู5การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร<ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ใชDงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 210 ลDานบาท
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ยุทธศาสต ร์ ที,  . ยุทธศาสต ร์ ที,  / ยุทธศาสต ร์ ที,  0 ยุทธศาสต ร์ ที,  1 รวม  ( ล้ านบาท)

งบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์และปี

2563 2564 2565

2563 2564 2565 รวม (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 12 13 9 34
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 8 27 15 50
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 21 10 16 47
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 29 20 30 79
รวม (ล้านบาท) 70 70 70 210





การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู5การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำโครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
ท้ังในข้ันตอนการพัฒนาและข้ันตอนการดำเนินงานต่อเน่ือง

วางแผน บูรณาการ 
ประสานงานและติดตามผล

แหล่งงบประมาณ
คณะ สำนัก ศูนย์ สถาบัน กองDTU

ภายใน

คณะกรรมการดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายนอก/รูปแบบอ่ืนๆ

11



2563

2564

2565

Digital Ready

Digital Engaged

Digital University for the 
People

Digital Roadmap

Borderless People Platform Campus

T R A N S F O R M A T I O N

Smart & 
Secured 
Network

Infra

Digital 
LiterateDistance 

Learning

Smart 
Facility

Digital 
Engaged

Integrated 
Learning 
Platform

Smart 
Campus

Service

Smart 
People

Life Long 
Learning 
Platform

Digital Transformed

Data



ปัจจัยความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดจิิทัลสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน

การเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
(Partnership) 

การเสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทบทวนอย่างต่อเน่ือง



Digital University 
for the People

ขอบคุณครบั


