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บทนํา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2563-2565  เพ่ือไดมุงสู
วิสัยทัศนการเปน “Digital University for the People” ซ่ึงจะมีการแปลงรูปสูดิจิ ทัล (Digital 
Transformation) เพ่ือยกระดับการเปนมหาวิทยาลัยของประชาชนในศตวรรษท่ี 21 โดยประกอบดวย
เปาหมาย 4 ดานไดแก  

1) ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนเฉพาะใน Campas เปนมหาวิทยาลัยท่ี
สามารถเขาถึงไดจากทุกท่ีทุกเวลา (Education Beyond Campus) 

2) ใชทรัพยากรทางดิจิทัลรวมกันอยางคุมคา และเกิดแพลตฟอรม ทางดิจิทัลท่ีชวยใหสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (Sharing Digital Platform) 

3) นําเอาเทคโนโลยี AI มาใชเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากร  ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (AI becomes Intelligent Assistant) 

4) ปรับเปลี่ยนจาก Physical Campus ใหเปน Smart Campus 

สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในฐานะหนวยงานกลางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีพันธกิจหลักในพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กํากับดูแลมาตรฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ  และสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แกนักศึกษาและบุคลากร  
เพ่ือใหการดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดจัดทําแผนกลยุทธของ
สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563 – 2565 ข้ึน  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนดิจิทัลฯ ของมหาวิทยาลัย  โดยใชงบประมาณรวมจํานวน  735.75 ลานบาท จําแนกเปน ประมาณมาณ
ในป 2563 จํานวน 223.05 ลานบาท  ประมาณมาณในป 2564 จํานวน 268.90 ลานบาท  และประมาณมาณ
ในป 2565 จํานวน 243.80 ลานบาท 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนฯ สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ  สํานักงานศูนยฯ  
จึงปรับแผนและจัดทํา “แผนกลยุทธของสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563 – 
2565 ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563” ข้ึน  โดยมีการดําเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) ปรับลดเนื้องานให
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ 2) เลื่อนการดําเนินการจากป 2563 เปนป 2564-2565 และ 3) ดําเนินการ
ในสวนท่ีสามารถดําเนินการเองได โดยใชงบดําเนินการตามปกติของหนวยงาน  โดยการปรับแผนฯ จะไม
กระทบกับเปาประสงคของการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีไดกําหนดไว  โดยไดปรบัลดงบประมาณรวมเปนจํานวน 
544.15 ลานบาท จําแนกเปน ประมาณมาณในป 2563 จํานวน 24.65 ลานบาท  ประมาณมาณในป 2564 
จํานวน 271.70 ลานบาท  และประมาณมาณในป 2565 จํานวน 247.80 ลานบาท 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

เปนผูนําในการสนับสนุนดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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พันธกิจ (Mission) 

1. จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใหการ
ดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใหการดําเนินการตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. กํากับดูแลมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
4. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตระบบดิจิทัลท่ี

ดีและมีความรับผิดชอบแกนักศึกษาและบุคลากรธรรมศาสตร 
 
ปรัชญา (Philosophy)  

สทส. มีปรัชญา (philosophy) ในการดําเนินการและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามแนวทาง “SHAI” ดังนี้ 

• SMART HUMAN   เพ่ิมศักยภาพและความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ของนักศึกษาและบุคลากร 

• SMART APPLICATION   ตอบสนองการทํางานของนักศึกษาและบุคลากร 

• SMART INFRASTRUCTURE   ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยและใชทรัพยากรรวมกันอยาง
คุมคาและประหยัด 

หรืออีกนัยหนึ่ง “SHAI” หมายถึง การบริการอยางเปนมิตร 
 

คานิยมหลัก (core value)  
บุคลากรทุกคนของ สทส. มีคานิยมหลัก (core value ) ในการทํางาน ดังนี้ 

“TU First / Teamwork / Embrace Changes / Positive Thinking” 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและตอบสนองตอพันธกิจท่ีไดตั้งไว จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

ท่ัวถึง ม่ันคง ปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล และตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชงานและสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานทางดิจิทัล เพ่ือรองรับการดําเนินการดานตาง ๆ 
ของ มธ. โดยใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 กํากับดูแลมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายใตระบบดิจิทัลท่ีดีและมีความรับผิดชอบแกนักศึกษาและ
บุคลากรธรรมศาสตร 

 ท้ังนี้ ในแตละประเด็นยุทธศาสตร มีเปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ
ท่ีตองใช รวม 544.15 ลานบาท ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีท่ัวถึง 

ม่ันคง ปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล และตอบสนองตอความตองการของผูใชงานและสภาพแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม  

เปาประสงค : มธ. มีโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดานเครือขายและดานระบบสารสนเทศ ท่ีมีความม่ันคง 
ปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล  และตอบสนองตอความตองการของผูใชงานและสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรม/โครงการ 
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายหลักและพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยของโครงสราง

พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย   
2) โครงการ Smart Facility อาคารของ สทส.  

• ติดตั้ง access control หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

• Smart Building 
3) โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียน เพ่ือรองรับ Smart Parking มธ. 
4) โครงการ IT Care ทุกศูนยการศึกษา 
5) โครงการปรับปรุง NOC ศูนยลําปางและศูนยพัทยา 
6) โครงการปรับปรุง Data Center 

งบประมาณ  : 458.85 ลานบาท 
ตัวชี้วัด        : รอยละของเสถียรภาพของระบบใหบริการเครือขาย 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาบริการพ้ืนฐานทางดิจิทัล เพ่ือรองรับการดําเนินการดานตาง ๆ ของ มธ. โดย

ใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกัน 
เปาประสงค : มธ. มี Digital Platform and Service ท่ีสามารถใชงานรวมกันไดอยางคุมคา ลด

ความซํ้าซอน  และสามารถบูรณาการขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม/โครงการ 

1) โครงการจัดหา software สวนกลาง  
2) โครงการจัดอบรมการใชงาน Moodle เพ่ือการเรียนการสอนแบบ online  
3) โครงการจัดหา content ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ Online Training Platform 

สําหรับบุคลากร 
4) โครงการจัดหา license K2 เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระบบ Workflow เพ่ือการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย  
5) โครงการพัฒนา API standard  เพ่ือรองรับ Data Consolidation Platform  
6) โครงการพัฒนา data sharing platform เพ่ือรองรับ Services enablement  
7) โครงการจัดทํา API portal เพ่ือรองรับ TU Open Data  
8) โครงการพัฒนาระบบ AI เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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9) โครงการ TU Webportal  
10) โครงการ TU Smart App 
11) โครงการพัฒนา Line Business Connect Application 

งบประมาณ  : 63.10  ลานบาท 
ตัวชี้วัด        : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กํากับดูแลมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

เปาประสงค :  มธ. ใหบริการดานระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย  
ไดมาตรฐานสากล  และเปนไปตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ     

กิจกรรม/โครงการ 
1) โครงการจัดทํานโยบายความม่ันคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ เพ่ือเปนมาตรฐานและเปน

แนวทางในการติดตั้งและใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงานตางๆ ใน มธ. 

• จัดทํา ISO 27001 ของ Data Center 

• จัดทํา Enterprises Architecture (EA) 
2) โครงการจัดทํานโยบายและดําเนินการเพ่ือรองรับกฏหมายดาน ICT 

งบประมาณ  : 15.50   ลานบาท 
ตัวชี้วัด        : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต
ระบบดิจิทัลท่ีดีและมีความรับผิดชอบแกนักศึกษาและบุคลากรธรรมศาสตร 

เปาประสงค : นักศึกษาและบุคลากร มธ. มีทักษะ ความรู สามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
เพ่ือการเรียน การศึกษาคนควา และการปฏบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ    

กิจกรรม/โครงการ 
1) โครงการจัดอบรม/สัมมนาและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการพัฒนาระบบคลังขอสอบและวัดผลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน TU Smart Campus Hackathon 

งบประมาณ  : 6.70 ลานบาท 
ตัวชี้วัด        : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 


