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แผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ท่ีท่ัวถึง ม่ันคง ปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล และ

ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานและสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

เปาประสงค : มธ. มีโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดาน network และดานระบบสารสนเทศ ท่ีมีความม่ันคง 

ปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล  และตอบสนองตอความตองการของผู ใชงานและ

สภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : รอยละของเสถียรภาพของระบบใหบริการเครือขายสารสนเทศ 

 

กิจกรรม/โครงการ ประเภท งบประมาณ (ลานบาท) 
งานประจํา งานตามแผน

กลยุทธ 
รวม งบ มธ. งบ สทส. 

รวม   58.94 58.89 0.05 
1. โครงการปรับปรุงระบบ
เครือขายหลักและพัฒนาดาน
ความม่ันคงปลอดภัยของ
โครงสรางพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย 

  41.79 41.79  

1) ปรับปรุง network SC1 /  13.00 13.00  
2) ใหใชบริการสัญญาณ 

อินเทอรเน็ต มธ. 
/  18.00 18.00  

3) บริการวงจรเชื่อมโยงเครือขาย
สารสนเทศของ มธ. 

/  3.30 3.30  

4) จางเหมาซอมบํารุงอุปกรณ
ระบบเครือขายศูนยกลาง มธ. 

/  7.49 7.49  

2. โครงการ Smart Facility 
อาคารของ สทส. 

 / 0.05  0.05 

1) ติดตั้งโมชั่นเซ็นเซอรหองน้ํา 
และโถงทางเดิน 

  0.05  0.05 

3. โครงการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียน เพ่ือรองรับ Smart 
Parking มธ 

 / ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 

 ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 
4. โครงการปรับปรุง Data 
Center 

 / 5.00 5.00  

1) ติดตั้ง Gen       
2) ก้ันหองเก็บอุปกรณ       
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กิจกรรม/โครงการ ประเภท งบประมาณ (ลานบาท) 
งานประจํา งานตามแผน

กลยุทธ 
รวม งบ มธ. งบ สทส. 

3) จัดหาอุปกรณเพ่ือรองรับ 
ISO27001  

     

4) Compile กฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

     

5. จางเหมาบํารุงรักษาระบบ
บริการสารสนเทศทางการศึกษา 

/  0.50 0.50  

6.  ซ้ืออุปกรณระบบบริการการ
เรียนการสอนทางไกล มธ. 

/  2.50 2.50  

7. เงินอุดหนุนคาสมาชิก APNIC /  0.11 0.11  
8. จางเหมาบํารุงรักษาระบบ 
Virtual Studio 

/  0.71 0.71  

9. จางเหมาบํารุงเครื่องแมขาย
อุปกรณ และระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

/  0.83 0.83  

10. จางเหมาบํารุงรักษาระบบ
อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย 

/  0.45 0.45  

11. เชาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรลูก
ขายสําหรับหองบริการ
คอมพิวเตอร 

/  1.20 1.20  

12. คาซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายสําหรับหอง
บริการคอมพิวเตอร มธ. 

/  0.80 0.80  

13. โครงการใหบริการพิมพ
เอกสาร  (ทาพระจันทร-รังสิต) 

/  5.00 5.00  

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  พัฒนาบริการพ้ืนฐานทางดิจิทัล เพ่ือรองรับการดําเนินการดานตาง ๆ ของ มธ. โดยใช

ทรัพยากรดิจิทัลรวมกัน 

เปาประสงค : มธ. มี Digital Platform and Service ท่ีสามารถใชงานรวมกันไดอยางคุมคา ลดความ

ซํ้าซอน  และสามารถบูรณาการขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

 

กิจกรรม/โครงการ ประเภท งบประมาณ (ลานบาท) 
งานประจํา งานตามแผน

กลยุทธ 
รวม งบ มธ. งบ สทส. 

รวม   3.70  ใช
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กิจกรรม/โครงการ ประเภท งบประมาณ (ลานบาท) 
งานประจํา งานตามแผน

กลยุทธ 
รวม งบ มธ. งบ สทส. 

งบดําเนินการ
ปกต ิ

1. โครงการจัดหา software 
สวนกลาง 

 / 3.70   

1) โครงการจัดหาโปรแกรม
ลิขสิทธิ ์

 / 0.50   

2) ซอฟแวรสําหรับพัฒนางาน
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

 / 0.70   

3) ซอฟแวร Adobe  / 2.50   
2. การจัดหาซอฟแวรลิขสิทธิ์ 
สทส. 

  ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 

 ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 
3. โครงการพัฒนา API 
standard เพ่ือรองรับ Data 
Consolidation Platform 

 / ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 

 ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 
1) ทํา API เฉพาะสวนของ 

สทส.ท่ีจะใหหนวยงานมา
ทํา API มาตอเชื่อม 

     

2) ทํา e-portal ใหเปนแบบ 
responsive 

 

     

4. พัฒนาตนแบบ TU web 
(ใหม) โดยรวม service/ขอมูลท่ี
บุคลากรตองใช (seamless 
service) 

 / ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 

 ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 :  กํากับดูแลมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

เปาประสงค : มธ. ใหบริการดานระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย ได

มาตรฐานสากล  และเปนไปตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

 

กิจกรรม/โครงการ ประเภท งบประมาณ (ลานบาท) 
งานประจํา งานตามแผน

กลยุทธ 
รวม งบ มธ. งบ สทส. 

รวม   1.50 1.50 ใช 
งบดําเนินการ

ปกต ิ
1. โครงการจัดทํานโยบายและ
ดําเนินการเพ่ือรองรับกฏหมาย
ดาน ICT 

 / 1.50 1.50  

1) จัดทํานโยบายและ
ดําเนินการเพ่ือรองรับ
กฏหมายดาน ICT 

 / 1.50 1.50 
(งบบริจาค) 

 

2) ทํา check list และให
หนวยงานทําหนังสือยืนยัน
การ compile พรบ.คอมฯ 

 / ใช 
งบดําเนินการ

ปกติ 

 ใช 
งบดําเนินการ

ปกติ 
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กิจกรรม/โครงการ ประเภท งบประมาณ (ลานบาท) 
งานประจํา งานตามแผน

กลยุทธ 
รวม งบ มธ. งบ สทส. 

3) ตั้งคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการกํากับดูแล 
ตามท่ี พรบ.ขอมูลสวน
บุคคล กําหนด 

 / ใช 
งบดําเนินการ

ปกติ 

 ใช 
งบดําเนินการ

ปกติ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตระบบ

ดิจิทัลท่ีดีและมีความรับผิดชอบแกนักศึกษาและบุคลากรธรรมศาสตร 

เปาประสงค : นักศึกษาและบุคลากร มธ. มีทักษะ ความรู สามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือ

การเรียน การศึกษาคนควา และการปฏบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

 

กิจกรรม/โครงการ ประเภท งบประมาณ (ลานบาท) 
งานประจํา งานตามแผน

กลยุทธ 
รวม งบ มธ. งบ สทส. 

รวม   3.48 0.20 3.28 

1. โครงการจัดอบรม/สมัมนา
และเผยแพรความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 / 0.98 0.20 0.78 

1) อบรมฯ บุคลากร สทส.   0.50  0.50 
2) อบรมฯ บุคลากร มธ.   0.48 0.20 0.28 
3) อบรมฯ นักศึกษา มธ.   ใชงบฝายการ 

นศ. 
ใชงบฝาย
การ นศ. 

 

2. การจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
ทดแทน สทส. 

 / 2.50  2.50 

3. การปรับโครงสราง สทส.  / ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 

 ใช
งบดําเนินการ

ปกติ 



 

แผนกลยุทธสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2563  หนา 17 
(ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ การประชุมครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2562) 

 


