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บทที ่1 

บทนํา 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํของประเทศไทย อนัเน่ืองมาจากศกัยภาพ

ด้านการเรียนการสอน การวิจยั มีผูส้นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาเป็นอนัดับต้นๆของ

ประเทศ มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที (ICT, Information and 

Communication Technology) ทั้งในดา้นการเรียนการสอน การบริหารงาน การวิจยั ทั้งในระดบั

ภายในประเทศและนานาชาติ 

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาด้าน ICT ของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้มีกรอบและสาระ

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การดาํเนินงานดา้น ICT ประเทศ และแผน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อให้การดาํเนินการพฒันามหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นองคก์รท่ีมีการบริหารการ

จดัการท่ีดี โปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลยัไดต้ระหนกั

ถึงการเขา้มีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั โดยการจดัทาํแผน

แม่บทคร้ังน้ีเป็นการทําแผนต่อเน่ืองจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 เพื่อให้ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ

วตัถุประสงค์ ของการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา ถือเป็นธรรมนูญสําคญัท่ี

จะช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานและการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั 

ดงันั้นภาพรวมของแผนแม่บทฯ จึงมีความครอบคลุมหรือใหค้วามสาํคญั 2 ประการ คือ 

1. กรอบแนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การกาํหนดยทุธศาสตร์ 

มาตรการ ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมตามหลกัวชิาการและการประยกุตใ์ช ้

ท่ีสามารถเอ้ือต่อการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาทิ การวิเคราะห์ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายท่ีเป็นเอกภาพ ทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงและใช้

งานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

2. การยกระดบัการดาํเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหมายถึง การ

ยกระดบัภาพรวมการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั ท่ี

ไดมี้การดาํเนินการอยู่แลว้หรือมีแนวโน้มจะดาํเนินการต่อไป เฉพาะในส่วนท่ีมีความเหมาะสมต่อ

การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหวา่งหน่วยงานต่างๆไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ ให้เขา้มาผนวก

ไวใ้นแผนแม่บทฯ เพื่อเป็นการให้ความสําคญัและเนน้ย ํ้าถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นส่วนร่วมกบั
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ทุกฝ่าย การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย คณะ สาํนกั สถาบนั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สามารถบูรณาการร่วมกนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

รูปท่ี  1 ความสอดคลอ้งของแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ผลสัมฤทธ์ิจากการประยุกต์ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะ

ก่อให้เกิดสารสนเทศเพื่อการศึกษา ท่ีเหมาะสําหรับการประยุกต์ใช้งานของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อาทิ 

ผูบ้ริหารท่ีตอ้งการรายงานเพื่อประกอบการวางแผน/ตดัสินใจ บุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งการขอ้มูล

เพื่อทาํรายงานนาํเสนอผูบ้ริหาร ผูส้อนท่ีตอ้งการขอ้มูลเพื่อการศึกษาคน้ควา้วิจยั ผูเ้รียน ประชาชน

ทุกภาคส่วนผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนถึงผูสู้งอายุ ท่ีตอ้งการขอ้มูลและองค์ความรู้ดา้นต่างๆ ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างฐานความรู้ เพื่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถดาํเนินการให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมได้ด้วยการกาํหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการต่างๆท่ีจาํเป็น ของแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ตามลาํดบัในการ

นาํเสนอดงัน้ีคือ 

บทท่ี 2 ทิศทางการพฒันาการศึกษาและบทบาทของ ICT ในบทน้ีจะอธิบายหลกัการ

แนวคิดในการจัดทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยจะมีการพิจารณา

สาระสาํคญัของแผนแม่บท ICT ของประเทศ แผนแม่บท ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ และตวัอยา่ง

แผนแม่บท ICT ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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บทท่ี 3 สถานภาพการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบทน้ีจะอธิบายภาพรวมของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ICT การใช ้ICT เพื่อการบริหารงาน การ 

ICT เพื่อการเรียนการสอนและการวจิยั การพฒันาบุคลากรภายใตว้ฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการ

พฒันา ICT เพื่อการบริการสู่สังคม รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามต่างๆ 

ท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

บทท่ี 4 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในบทน้ีจะอธิบาย

วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที ่2 

ทศิทางการพฒันาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

 

2.1  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของไทย ฉบับที ่2 ประเทศไทย  

พ.ศ. 2552 – 2556 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 

ไดก้าํหนดใหก้ารพฒันา ICT มีเป้าหมายเชิงพฒันาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานความต่อเน่ืองทางนโยบายจาก IT2010 มุ่งเนน้แกไ้ข

จุดอ่อนท่ีสําคญัของการพฒันา ICT ของประเทศไทย คือ การพฒันาคนให้มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้

สารสนเทศและการบริหารจดัการ ICT ระดบัชาติให้ยึดหลกัธรรมาภิบาล สอดคล้องกบัทิศทาง

เป้าหมายของการพฒันา ICT ระดบันานาชาติ ท่ีประเทศไทยได้เขา้ร่วมแสดงเจตจาํนงค์/จดัทาํ

พนัธกรณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป้าหมายในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างโอกาสการเขา้ถึง 

ICT ของประชาชนในปี 2558 เพื่อสร้างสังคมสารสนเทศ โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีมุ่งเนน้

ใหเ้กิดธรรมาภิบาล ใชแ้นวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งใหค้วามสําคญักบั

การพฒันาและการใช ้ICTเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของภาคการ

ผลิต และบริการท่ีไทยมีศกัยภาพโดยการกาํหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การดําเนินงานใน

ภาพรวม ดงัน้ีคือ 

วสัิยทศัน์ 

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ดว้ย ICT 

“สังคมอุดมปัญญา” ในท่ีน้ีหมายถึงสังคมท่ีมีการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารอยา่งชาญฉลาด โดยใชแ้นวปฏิบติัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดบั มี

ความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเขา้ถึงและใช้

สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและ

สังคม มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล (Smart 

Governance) เพื่อสนบัสนุนการพฒันาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวตักรรมอย่างย ัง่ยืน

และมัน่คง 
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พนัธกจิ 

(1) พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ ทั้ งบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอ่ืนๆ ทุกระดบั ท่ีมี

ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ มีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั 

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และ

นวตักรรมอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

(2) พฒันาโครงข่ายสารสนเทศและการส่ือสารความเร็วสูงท่ีมีการกระจายอย่างทัว่ถึง มี

บริการท่ีมีคุณภาพ และราคาเป็นธรรม เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้น ฐานสารสนเทศหลกั ท่ีทุกภาคส่วน

สามารถใช้ในการเขา้ถึงความรู้ สร้างภูมิปัญญา และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) พฒันาระบบบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล โดย

มีกลไก กฎระเบียบ โครงสร้างการบริหารและการกาํกบัดูแล ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอยา่งบูรณาการ มี

ความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อ

สนบัสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจดัการประเทศ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อพฒันากาํลงัคนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Professionals) ให้

มีปริมาณและคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ ทุกระดบั 

รวมถึงประชาชนทัว่ไป ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ พฒันา และใช้ICT อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ และรู้เท่าทนั เพื่อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศไทยสู่สังคมและ

เศรษฐกิจฐานความรู้และนวตักรรมอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

(2) เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย

ใช้แนวปฏิบติัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใช้ทรัพยากร

อยา่งคุม้ค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีการจดัสรรผลประโยชน์จากการ

พฒันาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรม โดยใชก้ลไกความเป็นหุ้นส่วนระหวา่งภาครัฐและ

ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อยา่งเหมาะสม 

(3) เพื่อสนบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของสินคา้

และบริการบนฐานความรู้และนวตักรรม โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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(4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล โดยการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากสารสนเทศในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู้ สร้างภูมิ

ปัญญา การมีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง และในการดาํรงชีวิตประจาํวนั เพื่อนาํไปสู่

การพึ'งตนเองและลดปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุ

(5) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร โดยเนน้การเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) ในประเทศ การวิจยัและพฒันา และการ

ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวฒันธรรมไทย และเอกลกัษณ์ของคนไทย เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวตักรรมอยา่งย ัง่ยนื 

เป้าหมาย 

(1) ประชาชนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเขา้ถึง 

สร้างสรรค ์ และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทนั มีคุณธรรมและจริยธรรม (Information 

Literacy) ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทาํงาน และการดาํรงชีวติประจาํวนั 

(2) ยกระดบัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ โดย

ให้อยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาสูงสุด 25% (Top Quartile) ของประเทศท่ีมีการจดัลาํดบั

ทั้งหมดใน Networked Readiness Index  

(3) เพิ่มบทบาทและความสาํคญัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ'มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 15 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1. การพฒันากาํลงัคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และบุคลากรในทุก

วิชาชีพให้มีความสามารถในการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั (Information 

Literacy) 

2. การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ อย่างมี   

ธรรมาภิบาล (National ICT Governance) 

3. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร และ

การบริการของภาครัฐ (e-Governance) 

5. การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT Industry Competitiveness) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายไดเ้ขา้ประเทศ 
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6. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนื (ICT for Competitiveness) 

 

2.2  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพือ่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2554-2556 

กระทรวงศึกษาธิการได้จดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ

การศึกษาพ.ศ. 2554-2556 โดยมีเป้าหมายสําคญัอยูท่ี่การบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อให้ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งสามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมีเอกภาพ ตามบริบทและตามสิทธ์ิท่ีเหมาะสม

ต่อการใช้งานของแต่ละฝ่าย ด้วยความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คงปลอดภยัในการใช้งาน โดยมี

เป้าหมายการพฒันาดงัรูป 

รูปท่ี  2 เป้าหมายการพฒันา ICTเพื่อการศึกษา 

 
ท่ีมา แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 

 

เป้าหมายการพฒันา ICT เพือ่การศึกษา จะประกอบด้วย 

1. เครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) เพื่อใชเ้ป็น

เส้นทางหลกัในการเขา้ถึง และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา ไปยงั

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทัว่ประเทศ 
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2. ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (National Education Information System : 

NEIS) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จดัเก็บ และเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ท่ีเอ้ือประโยชน์

ต่อการสืบคน้ การประมวลผล และการเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มูลสําคญัทางดา้นการบริหารจดัการ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ศูนยก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning Center : NLC) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม

จดัเก็บ และเช่ือมโยงส่ือการเรียนรู้ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การเรียนรู้ และเป็นแหล่ง

อา้งอิงขอ้มูลท่ีสําคญัด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการวิจยัของ

กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

วสัิยทศัน์ 

การศึกษาแห่งอนาคตเป็นจริงไดด้ว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(Enabling Future Education with ICT) 

“หมายถึง พฒันาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะให้มีวฒันธรรมการใช้ระบบ ICT 

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทนั ดว้ยกระบวนการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ 

การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ ร่วมกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างการศึกษาแห่งอนาคต” 

พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะให้มีวฒันธรรมการใช้

ICT อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม วจิารณญาณ และรู้เท่าทนั 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการ

แข่งขนัของไทย 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อขจดัความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงขอ้มูลความรู้และทรัพยากรทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา ท่ีมีการบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพือ่การศึกษา 

การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี

เอกภาพและบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาํเป็นต้องกาํหนด
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ยุทธศาสตร์การพฒันาฯท่ีเหมาะสม 4 ประการ (ดงัรูปท่ี 2) เพื่อเอ้ือต่อการศึกษาแห่งอนาคต (Future 

Education) ดงัน้ีคือ 

 

รูปท่ี  3 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ท่ีมา แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 

ภาพรวมการพฒันาระบบ ICT มุ่งเน้นการสร้างกาํลงัคนให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 

ผ่านกระบวนการดา้นการศึกษา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวทางการพฒันาตามแผนแม่บท 

ICT ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดังกล่าว สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ท่ีไดมี้การกาํหนดไว ้

 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของแผนแม่บท ICT ประเทศไทย 

 

 
 

2.3 ตัวอย่างแผนแม่บท ICT (พ.ศ.2552 - 2554) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วสัิยทัศน์ (VISION)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่น ท่ีจะพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัสาํหรับคนรุ่นใหม ่

ดว้ยการเนน้ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัท่ีใชไ้อซีทีเพื่อการเรียนรู้ สร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้คู่

คุณธรรม เป็นมหาวทิยาลยัท่ีทนัสมยั มีศกัยภาพพร้อมเป็น e-University เป็นมหาวทิยาลยัในดา้นการ

วจิยัและเป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีมาตรฐานระดบันานาชาติ สร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิใหเ้ป็นท่ีภูมิใจ

ของประชาคม สร้างจุดเด่นและช้ีนาํแนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแก่สังคม และชุมชนเพื่อ

พฒันาการศึกษาท่ีย ัง่ยนื  

พนัธกจิ ( MISSION )  

1.1 วางแผนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นการเรียน การสอน การบริหารและการวจิยั 

1.2 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นไอซีที 

1.3 พฒันานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจใช้ประโยชน์จากไอซีที มีคุณธรรม 

จริยธรรม พร้อมท่ีจะกา้วเขา้สู่สังคมใหม่ ( e-Society ) 
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1.4 พฒันาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ การบริหารและการวิจยัให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

โดยใช้ไอซีทีเป็นเคร่ืองมือประกอบ และมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีมาตรฐานระดบั

นานาชาติ 

1.5 พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั โดยเนน้ให้มหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการใช้

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.6 ขยายโอกาสการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริการชุมชน 

1.7 มุ่งมัน่พฒันาและจดัการทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ นาํไปสู่

ระบบบริการแบบ e-Service และบริการแบบเบ็ดเสร็จ ( one stop service ) โดยมีเป้าหมาย

การกา้วสู่ e-University 

1.8 สร้างเครือข่ายการศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี (knowledge networking) 

 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาระบบสารสนเทศพื้นฐานและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลให้เป็น

มาตรฐาน (Information Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   สร้างเสริมโครงข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์ ICT ให้ทัว่ถึงและทนัสมยัต่อ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี(Hardware Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   เสริมสร้างพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจยั เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการเรียน การสอน การวิจยั และ การ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาระบบการจดัการความรู้ ให้บริการส่งเสริมและเผยแพร่การใชไ้อซี

ทีแก่สังคม ช้ีนาํและให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาประเทศ 
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บทที ่3 

สถานภาพการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ

บณัฑิตศึกษา มีสถานภาพการใช้ ICT ในภาพรวม ท่ีสามารถรองรับการดาํเนินงานของแต่ละ

หน่วยงานไดใ้นระดบัหน่ึง ดงัจะสังเกตไดจ้ากการมีการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีไดรั้บการพฒันาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของมหาวทิยาลยัใหเ้ทียบเท่ามหาวิทยาลยัชั้นนาํอ่ืนๆ ใน

ภูมิภาค ตลอดจนมหาวิทยาลยัชั้นนาํระดบันานาชาติ และประการสําคญั คือ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีกล่าววา่ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธรรมศาสตร์ มีความเป็นเลิศ เป็น

ธรรม ร่วมนาํสังคม โดย เป็นเลิศ ทางวิชาการ เป็นธรรมในการบริหารจดัการ และร่วมนาํสังคม โดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ือเสริมใหก้บันกัศึกษา 

แผนการดาํเนินงาน ปี 2550-2554 ภายใตน้โยบาย e-University การพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศมุ่งเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง เช่ือมโยงในทุกศูนย์

การศึกษาของมหาวทิยาลยั และเป็น Wireless Campus ท่ีทุกพื้นท่ีสาธารณะของมหาวทิยาลยัสามารถ

เขา้ถึงระบบเครือข่ายได ้

3.1 โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ มธ. 

ปี 2548-2554 มธ.ทาํการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแกนหลกัในส่วนกลาง ติดตั้ง

สายใยแกว้นาํแสง จดัให้มีสัญญาณระบบเครือข่ายกระจายครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และ

ศูนย์การศึกษาภูมิภาค มีสัญญาณระบบเครือข่ายท่ีมีความเร็วสูง มีเคร่ืองแม่ข่ายสําหรับทาํหน้าท่ี

ให้บริการดา้นอินเทอร์เน็ต มีระบบสํารองดา้นระบบเครือข่าย มีระบบควบคุมและรักษาความปลอดภยั

ระบบเครือข่าย  

ผลการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน IT ความเร็วเครือข่ายของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดบัสูง

มาก จากการวดัความเร็วเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ SpeedTest  พบว่าความเร็วเครือข่าย มธ. สูงกว่า

เครือข่ายของทุกองค์กรในประเทศไทย อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหา ในเร่ืองของความเสถียร ซ่ึงเกิดจาก

ความไม่คงท่ีของกระแสไห อุบติัเหตุไฟดบั ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่นืองๆ 

3.2 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ 

ในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ

หลายระบบเพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบับุคลากร อาทิเช่น ระบบงบประมาณ การเงิน บญัชี และ
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พสัดุ ระบบบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อบริการทางการศึกษา ระบบการประชุมไร้กระดาษ ระบบ

อินทราเน็ต รวมทั้งไดส้ร้างระบบคลงัขอ้มูลผูบ้ริหาร (Data Warehouse) โดยบูรณาการขอ้มูลจาก

ฐานขอ้มูลหลกัของมหาวิทยาลยัไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลทะเบียนนกัศึกษา ฐานขอ้มูลงบประมาณ การเงิน 

บัญชี ฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมูลวิจัย นํามาสร้างเป็นคลังข้อมูล เพื่อตอบสนองการ

บริหารงานของผูบ้ริหารในมุมมองต่างๆ 

3.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน และ e-Learning 

มหาวิทยาลยัไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนโดยดาํเนินการใน 3 

รูปแบบ 

1) การทาํ VDO Streaming ถ่ายวีดีโอการสอนของอาจารย ์แล้วดาํเนินการนาํข้ึนสู่

อินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาทบทวนการเรียนในชั้ นเรียน ปัจจุบันได้

ดาํเนินการไปกวา่ 40 วชิา 

2) ระบบบริหารการสอน (Learing Management System) มหาวิทยาลยัไดติ้ดตั้งระบบ

บริหารการสอน ท่ีจะทาํให้ผูส้อนในแต่ละวิชาสามารถบริหารชั้นเรียน และส่ือสาร

กับนักศึกษาในชั้นเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การนําเอกสารการสอนข้ึน

อินเทอร์เน็ต การให้งาน สั่งงาน การแจ้งประกาศ การแสดงความคิดเห็นระหว่าง

ผูเ้รียนผูส้อน และอ่ืนๆ  

3) การทาํบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (บทเรียน e-Learning) มหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณให้ดาํเนินการจดัทาํบทเรียน e-Learning จากเน้ือหาวิชาท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลยั ได้ดาํเนินการไปทั้งหมด 3 โครงการ จาํนวน 40 วิชา ครอบคลุมวิชา

พื้นฐานของ มธ. และวชิาอ่ืนๆในสายสังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสุขศาสตร์  

นอกจากนั้นมหาวทิยาลยัไดก้าํหนดตวับ่งช้ี การใช ้IT เพื่อการเรียนการสอน ใน

การประกนัคุณภาพ ซ่ึงทาํใหมี้ความต่ืนตวัในการใช ้IT เพื่อการเรียนการสอนมากข้ึน 

3.4 ระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

มหาวิทยาลยัไดใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในมหาวิทยาลยัไปสู่

สังคม ในรูปแบบต่างๆ เช่น การถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การ

สัมภาษณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เอกสารวิชาการ บทความ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่าน

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
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3.5 การพฒันาบุคลากรภายใต้วฒันธรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

มหาวทิยาลยัไดมี้การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองในทุกกลุ่ม อาทิเช่น การให้ความรู้ความ

เขา้ใจทางดา้น ICT แก่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั การใช ้ICT เพื่อการบริหารงานและการตดัสินใจ การ

ส่งเสริมใหอ้าจารยส์ามารถใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอน การสัมมนาการใช ้ICT ระหวา่งหน่วยงาน 

การสัมมนาความกา้วหนา้ทางดา้น ICT การอบรม ICT เพื่อบุคลากรดา้นการศึกษา และการพฒันา

บุคลากรให1้สามารถ ICT ในการปฏิบติังานประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
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3.1 โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ มธ. 
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3.2 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ 
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1. ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพสัดุ 

มหาวิทยาลยัไดท้าํการจดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Oracle 

Application R11i เพื่อทาํให้การดาํเนินงานดา้นการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลยั เป็นไป

อย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องเช่ือมโยง ตลอดจนมีการบริหารงาน และปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานสามารถนาํระบบไปจดัทาํรายงานการเงินของหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งข้ึน ตลอดจนกองคลงัสามารถจดัทาํรายงานการเงินในภาพรวมของ

มหาวิทยาลยั ตรวจสอบ ควบคุม และบริหารการใช้งบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นกนั ซ่ึง

ระบบดงักล่าวจะมีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร นอกจากนั้นยงั

ไดด้าํเนินการพฒันาส่วนประสาน (Interface) กบัระบบ GFMIS ของสํานกังบประมาณ ให้เป็นไป

อยา่งอตัโนมติัมากข้ึน 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตวัอยา่งระบบงบประมาณ การเงิน บญัชี และพสัดุ 
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

ลาํดบัที ่ ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1 ระบบค่อนขา้งยากต่อการปรับปรุง  มีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบดูแลบาํรุงรักษา และ

กาํกบัการใชง้าน 

2 ค่าดูแลรักษาระบบ ค่อนขา้งสูง มีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบดูแลบาํรุงรักษา และ

กาํกบัการใชง้าน 

 

2. ระบบบุคลากร 

มหาวิทยาลยัไดท้าํการจา้งบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญมาพฒันาระบบฐานขอ้มูลบุคลากรเพื่อ

นาํไปใชใ้นการบริหารงานบุคคลดา้นต่างๆ และจดัหาระบบโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใ้นการบริหาร

จดัการระบบงานดา้นการบริหารบุคคล ตลอดจนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จาํนวน 1 ระบบ เพื่อ

รองรับความตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อการบริหาร และการปฏิบติังานดา้นบุคคล ของส่วนกลาง และ

ระดบัคณะ สํานกั สถาบนั โดยโปรแกรมจะถูกพฒันาในรูปของ web application ในลกัษณะของแม่

ข่าย-ลูกข่าย หน่วยงานต่างๆ สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานของตน ไปสู่

ฐานขอ้มูลของหน่วยงานกลาง ทาํใหก้ารปรับเปล่ียนฐานขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ และสามารถจดัทาํรายงานและประมวลผลขอ้มูลในภาพรวมของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี

ประสิทธิภาพ 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

ลาํดบัที ่ ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1 เน่ืองจากระบบราชการ มีการเปล่ียนแปลงวธีิการ

ปฏิบติัต่างๆอยูต่ลอดเวลา ระบบปัจจุบนัเป็นระบบ

ท่ีพฒันาข้ึนเป็นการเฉพาะ ทาํใหย้ากต่อการปรับ

โปรแกรม เช่น การปรับระบบซี เป็นระบบแท่ง ทาํ

ใหก้ระทบกบัระบบ 

ศึกษาแนวทางหาระบบใหม่มาใชง้าน 

1. เปล่ียนเป็นระบบ ERP  

2. มีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบดูแล

บาํรุงรักษา และกาํกบัการใชง้าน 
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3. ระบบฐานข้อมูลตัวช้ีวดัและประเมินผล (TU-Che Online System) 

มหาวิทยาลยัได้นาํระบบฐานขอ้มูลด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีพฒันาโดย สกอ.มา

ติดตั้ งเพื่อให้บริการหน่วยงานในการจดัเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อใชป้ระเมินในปีการศึกษา 2553  เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรฐานดา้นการจดัเก็บขอ้มูล

เหมือนกนัทุกหน่วยงาน  

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

ลาํดบัที ่ ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1 ระบบท่ีติดตั้ง ยงัไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากผูพ้ฒันา 

(สกอ.) ส่งมอบชา้ 

มอบหมายใหห้น่วยงานประกนัคุณภาพ

มหาวทิยาลยั ประสานงานกบัผูพ้ฒันาอยา่ง

ใกลชิ้ด 

2 ผูใ้ชง้าน มีเวลาศึกษาระบบ และฝึกอบรมการใช้

งานนอ้ย 

มีเครือข่ายการปฏิบติังาน 

 

 

รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งระบบ Che-Online 
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4. ระบบสารสนเทศเพือ่การบริการทางการศึกษา 

สาํนกัทะเบียนและประมวลผล ไดมี้การใหบ้ริการดว้ยระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้

มา ทาํให้การบริการดา้นการศึกษา เช่นการจดทาํเบียนลกัษณะวิชา การแจง้จบ ใช้ระบบออนไลน์

ทั้งหมด ทาํให้นักศึกษาสะดวกมากข้ึน และสํานัดทะเบียนฯ สามารถบริหารจดัการข้อมูลได้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งระบบ บริการทางการศึกษา 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

ลาํดบัที ่ ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1 บางคณะ สามารถรับนกัศึกษาเขา้เรียนเองได ้ทาํให้

การรวมขอ้มูล ไม่สามารถทาํไดแ้บบเรียลไทมส์ 

ตอ้งรอใหค้ณะส่งขอ้มูล 

ปรับระบบ ใหส้ามารถบริการระดบัคณะ และ

เช่ือมโยงขอ้มูล 

2 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละชั้นปี ทาํให้

ระบบตอ้งมีการปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 

มีทีมพฒันาท่ีแขง็แกร่ง 
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5. ระบบบริหารการเรียน การสอนผ่านเวบ็ (TU-Moodle) 

โปรแกรม Moodel (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)  ซ่ึงเป็น

โปรแกรมช่วยสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นกัศึกษาสามารถเขา้มาศึกษาบทเรียน คน้ขอ้มูลต่าง ๆ 

ไดต้ลอดเวลา ในส่วนของอาจารยก์็สามารถจดัทาํเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ลงไปในรายวิชา

ของตนเอง เช่น ไฟล์เวิร์ด พาวเวอร์พอ้ยท ์ pdf ไฟล์เสียง รูปภาพ หรือแมแ้ต่วิดีทศัน์ ประกอบการ

เรียนการสอน อีกทั้งยงัสามารถสร้างแบบทดสอบทั้งแบบปรนยั อตันยั เติมคาํ จบัคู่ คาํถามแบบสุ่ม 

สร้างกระดานเสวนาเพื่อให้นกัศึกษาไดพู้ดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ หรือถกปัญหากนั สั่งการบา้น

นกัศึกษา โดยอพัโหลดไฟลก์ารบา้น ข้ึนบนเซิร์ฟเวอร์ ส่งการบา้นนอกเวบ็ เช็คเวลาเขา้เรียนของ

นกัเรียน ท่ีให้เขา้มาศึกษาเน้ือหาในเวลาท่ีระบุได ้นอกจากนั้นยงัสามารถประกาศข่าวสารต่าง ๆ ให้

นกัศึกษาไดท้ราบและยงัมีฟังกช์ัน่อีกมากมาย ท่ีอาํนวยความสะดวกให้ทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษาสร้าง

ห้องเรียนเสมือนซ่ึงจะเหมือนกบั การเรียนการสอนในห้องเรียนทุกประการ     ปัจจุบนัมีอาจารย์

ลงทะเบียนใชง้าน  xxx ท่าน รวม xxx  วชิา 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งระบบ TU-Moodel 
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

ลาํดบัที ่ ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1 การเช่ือมโยงขอ้มูล Classlist กบัระบบ ยงัไม่

สามารถทาํไดอ้ตัโนมติั ทาํใหผู้ส้อนตอ้งมีการแจง้

ล่วงหนา้ก่อนใชง้าน 

ปรับปรุงระบบอยูต่ลอดเวลา 

2 ระบบท่ีจะติดต่อนกัศึกษา กบัผูส้อนยงัไม่สมบูรณ์ นกัศึกษามี email ของมหาวทิยาลยั 

 

6. ระบบคลงัข้อมูลเพือ่การบริหารมหาวทิยาลยั (Datawarehouse) ระยะที ่1 

 ระบบคลงัขอ้มูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยั (Data Warehouse) เป็นระบบท่ีเกิดจากการ 

บูรณาการฐานขอ้มูลหลกัของมหาวิทยาลยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลนักศึกษา จากสํานกัทะเบียนฯ 

ฐานขอ้มูลระบบงบประมาณ การเงิน บญัชี และพสัดุ จากกองคลงั ฐานขอ้มูลบุคลากร จากงานกอง

การเจา้หนา้ท่ี ฐานขอ้มูลวจิยั และฐานขอ้มูล ก.พ.ร.และประกนัคุณภาพ จากงานบริการวิชาการ ทั้งน้ี

เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลดงักล่าวในการตดัสินใจหรือการบริหารงานดา้น

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นการเรียน การสอน  

ใหส้ารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาในมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและการ

ตดัสินใจ เช่น แสดงจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาในแต่ละปี  จาํแนกตามเกียรตินิยม และช่วงคะแนน

เฉล่ียสะสม (GPA) โดยแสดงผลเปรียบเทียบเป็นรายปี ทั้งมหาวทิยาลยั หรือแยกเป็นรายคณะ 

 ดา้นการบริหารงาน  

ให้สารสนเทศสําหรับการบริหารงานงบประมาณ การเงิน บญัชี และพสัดุ และบุคลากร  

โดยงานงบประมาณ แสดงงบประมาณเปรียบเทียบในแต่ละปีแยกตามหน่วยงาน งานรายได ้แสดง

รายไดส้ะสมในแต่ละปี เปรียบเทียบตามหมวดรายได ้ และงานดา้นบุคลากร แสดงจาํนวนบุคลากร

แยกตามสายงาน 

 ดา้นการวจิยั 

ใหส้ารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เช่น แสดงจาํนวนบทความวิจยัท่ีพิมพเ์ผยแพร่และงาน

สร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํทุก 

 ดา้นประกนัคุณภาพและก.พ.ร 
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ใหส้ารสนเทศดา้นประกนัคุณภาพและก.พ.ร. เช่น แสดงค่าระดบัเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาท่ี

สอบเขา้ มธ.ได ้(ป.ตรี) 

 

รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งการแสดงผลระบบคลงัขอ้มูลเพื่อการบริหารมหาวทิยาลยั 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ลาํดบัที ่ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ระบบขอ้มูลเพ่ือการบริการจดัการและระบบขอ้มูล

เพ่ือการบริหารทั้งในระดบัมหาวทิยาลยัและระดบั

หน่วยงานยงัดาํเนินการไม่ครบถว้นสมบูรณ์   

1) จดัทาํระบบขอ้มูลเพ่ือการบริหารงาน

มหาวทิยาลยั (back office) ใหค้รบถว้นทุกระบบ 

2) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจของ 

3) มีระบบ intranet เพ่ือใชใ้นการบริหารงาน

มหาวทิยาลยั 

4) มีระบบสารสนเทศสาํหรับการบริการผา่น 

website เพ่ือใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสารซ่ึงเป็น

ประโยชน์ดา้นวชิาการกบับุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั 

5) มีการประเมินความเส่ียงระบบสารสนเทศ

และมีการบาํรุงรักษาระบบอยูเ่สมอ 

2 - ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัระบบฐานขอ้มูลต่างๆยงัไม่

เป็นแบบอตัโนมติั ทาํใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอผา่น 

Dashboard ไม่ Update 

- การปรับปรุง Data Cube เพ่ือ การนาํเสนอ 

Dashboard ใหม่ๆทาํไดย้ากตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ 
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3.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน และ e-Learning 
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ระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอนและ e-Learning 

 

1.  สถานภาพปัจจุบัน  

 เป้าหมายของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในการพฒันา ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียน

การสอนและ e-Learning ก็เพื่อเป็นส่ือสําหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา เสริมเพิ่มเติม

จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซ่ึงในปัจจุบนัมหาวทิยาลยัดาํเนินการใน ๓ รูปแบบไดแ้ก่ 

• ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System) 

• การพฒันาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์  

• การบนัทึกการสอนในรูป Video Streaming 

 1.1  ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System)  

มีใหบ้ริการแก่นกัศึกษา  2  ระบบ 

 1. ระบบบริการการเรียนการสอน  Moodle 

  ได้ติดตั้งระบบ Moodle ซ่ึงเป็นระบบบริหารการเรียนการสอนแบบเปิด (Open 

Source Software) สําหรับให้อาจารยผ์ูส้อนสามารถบริหารชั้นเรียน และส่ือสารกบันกัศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนผา่นทางเวบ็ โดยผูส้อนสามารถนาํเคา้โครงการสอน เอกสารการสอน การให้

งาน ทดสอบ และอ่ืนๆข้ึนเวบ็ตามช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงใชเ้วบ็สําหรับการแสดงความคิดเห็น

ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน การประกาศข่าวต่างๆ ซ่ึงระบบ Moodle จะส่ือสารขอ้มูล (วิชาท่ีเปิดสอน 

และผูเ้รียนในแต่ละวชิา) กบัระบบทะเบียนนกัศึกษาของสาํนกัทะเบียน 
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  ในปัจจุบนัมีคณะต่างๆใชบ้ริการ Moodle จาํนวนทั้งส้ิน 21 คณะ  เป็นจาํนวนวชิา

ทั้งส้ิน  679วชิา จากวชิาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 5,260  วชิา      คิดเป็นวชิาท่ีใชบ้ริการ  12.9% และ

เม่ือพิจารณาจาํนวนวชิาท่ีใชบ้ริการแยกตามคณะพบวา่ คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะท่ีมีอาจารยใ์ช้

บริการมากสุด เป็นจาํนวน 266 วชิา  ของวชิาในคณะนั้น  และถา้พิจารณาแยกตามกลุ่มคณะ

พบวา่คณะทางสังคมศาสตร์ใชบ้ริการ 316 วชิาจากทั้งหมด 2,039 วชิา คิดเป็น 12.7  เปอร์เซ็นต ์ 

คณะทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ใชบ้ริการ 113 วชิาจากทั้งหมด 1,022 วชิา 

คิดเป็น 11.1  เปอร์เซ็นต ์ คณะทางสุขศาสตร์ใชบ้ริการ 74 วชิาจากทั้งหมด 507 วชิา คิดเป็น14.6  

เปอร์เซ็นต ์ 

 

ลาํดบัท่ี กลุ่มคณะ จาํนวนวชิาท่ี

เปิดสอน 

จาํนวนวชิาท่ีใช้

บริการ 

วชิาท่ีใชบ้ริการ/ภาคการศึกษา 

Cumulate Activate 

1.  วทิยาศาสตร์สุขภาพ 507 74 14.6 % 4.5% 

2.  วทิยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ 528 67 11.8% 0.5% 

3.  วศิวกรรมศาสตร์ 1,022 113 11.1% 2.5% 

4.  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 168 4 14.6% 4.5% 

5.  บริหารธุรกิจฯ 846 100 15.5 % 1.3% 

6.  ศิลปกรรมศาสตร์ฯ 150 5 3.3 % 3.3% 

7.  สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2,039 316 12.7% 7.4% 

  รวม 5,260 679 12.9 % 2.4% 

 

 2.ระบบบริการการเรียนการสอน WCL (Workplace Collabolative Learning) เป็นระบบ

การเรียนท่ีมีบทเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์

ภายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และในอนาคตจะเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจ

ลงทะเบียนใชบ้ริการ 
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ซ่ึง ณ ปัจจุบนัไดบ้รรจุบทเรียน e-learning ไวบ้ริการนกัศึกษา เป็นจาํนวนทั้งหมด 40 วิชา โดยท่ี

ระบบสามารถบริการในเร่ือง   การลงทะเบียน หลกัสูตท่ีมีใบรับรอง การคน้หาหลกัสูตร การ

แจง้เตือนและขอ้ความ แสดงตารางเวลาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม    ความคืบหนา้ของผูเ้รียน  แสดง

พฤติกรรมการเรียนและการต่ออายใุบรับรองท่ีดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์    แผนการเรียน รวมทั้ง

สามารถ อพัโหลดการบา้นใหน้กัศึกษาดาวน์โหลดไปทาํ และนกัศึกษาอพัโหลดเพื่อส่งการบา้น

ท่ีอาจารยส์ั่งใหท้าํตามวนัเวลาท่ีกาํหนด  หรือดาวน์โหลดการบา้นของอาจารยป์ระจาํวิชา       

และอาจารยป์ระจาํวชิาดาวน์โหลดการบา้นท่ีนกัศึกษาส่งใหเ้พื่อตรวจ เป็นตน้ 

 

 1.2   บทเรียนเนือ้หาวชิา e-Learning   (e-Content) 

             มหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัโครงจดัทาํพฒันาบทเรียน   E-Learning จาํนวน 25 วชิา และ อีก 

15 วชิา  ข้ึนในปี 2551  2552   ตามลาํดบั และดาํเนินการจดัทาํบทเรียน และผลิตเป็นส่ือการ

สอน (Content) ท่ีอยูใ่นรูปของอิเลคทรอนิค ท่ีใชก้บั LMS  ซ่ึงเป็นกลุ่มเน้ือหาวชิาท่ีจดัทาํเป็น

วชิาพื้นฐาน และกลุ่มวชิาอิสระ โดยเน้ือหาของบทเรียน นั้นไดจ้ากคณาจารยผ์ูส้อนของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    
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มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดสอนสอนวชิาทั้งหมดจาํนวน 5,260 วิชา และขณะมีบทเรียน E-

Learning ท่ีไดจ้ดัทาํเป็นบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ แบบ Animation / Multimedia  ซ่ึงรวมแลว้ 40 

วชิา เม่ือเทียบกบั  

 

 

1.3  การบันทกึการสอนในรูป Video Streaming 

 สถาบนัประมวลขอ้มูลไดจ้ดัทาํบทเรียน e-Learning ในอีกรูปแบบหน่ึงคือ Video 

Streaming ซ่ึงไดด้าํเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 และได้เผยแพร่บทเรียนนี ้เพื่อเป็นส่ือเสริมท่ีให้

นกัศึกษา สามารถทบทวนหรือฟังการบรรยายในชั้นเรียนซํ้ าได ้โดยไม่จาํกดั  
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ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยน้ีีสามารถดาํเนินการและจดัทาํไดโ้ดยท่ีมีอุปสรรคและปัญหาไม่มาก

นกัหรือนอ้ยกวา่วธีิอ่ืนๆ  โดยอาศยัเน้ือหาบทเรียนของคณาจารยท่ี์สมคัรใจใหค้วามร่วมในการ

ทาํโดยไม่มีงบประมาณสนบัสนุน  และดาํเนินการโดยบุคลากร/เคร่ืองมือของสถาบนัฯ รวมวชิา

ท่ีได้จัดทาํ เป็นจํานวนอกี 40 วชิา 

 ถา้พิจารณาบทเรียน e-Learning ท่ีไดจ้ดัทาํในรูปแบบท่ีเป็น Animation VDO 

Streaming รวมทั้งหมดแลว้มี จาํนวนเพียง 80 วชิา เท่านั้น คิดเป็น 1.5 % โดยเป้าหมายท่ีจะ

พฒันาระบบการเรียนการสอนนั้น บทเรียน e-Learning ควรมีอยา่งนอ้ย 20% ของวชิาทั้งหมด 

5,256 คิดเป็น 1,051 วชิา   

 

ลาํดบัที่ กลุ่มคณะ 
จํานวนวชิาที่เปิด

สอน 

จํานวนที่ทําเป็นบทเรียนอเิลคทรอนิคส์ เนือ้หาบทเรียน 

ทั้งหมด Animation VDO  
Streaming รวม 

๑ วทิยาศาสตร์สุขภาพ 507 7 3 10 2 % 

๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ 528 18 11 29 5.5% 

๓ วศิวกรรมศาสตร์ 1,022 0 - - - 

๔ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 168 0 - - - 

๕ บริหารธุรกิจฯ 846 4 7 11 1.3% 

๖ ศิลปกรรมศาสตร์ฯ 150 0 1 1 0.7% 

๗ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2,039 11 18 29 1.4% 

 รวม 5,260 40 40 80 1.5% 

 

2.  ปัญหาอุปสรรค 

 2.1  เน้ือหาวชิา  

• มีจาํนวนเน้ือหาวชิานอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนวชิาทั้งหมดและมีสัดส่วนของ

เปอร์เซนตย์งัไม่ไดเ้กณฑม์าตราฐาน 20% 

• ขาดเน้ือหาวชิาท่ีพร้อมจะทาํเป็นบทเรียนอิเลคทรอนิคส์  ขาดอาจารยท่ี์สมคัรใจใน

การทาํบทเรียน e-Learning   

 2.2  ขบวนการผลิต 

• ตอ้งทาํการแกไ้ขบ่อยคร้ัง เพื่อใหเ้ป็นตามเน้ือหาวชิาและถูกตอ้ง ตามท่ีผูส้อนได้

กาํหนดและวางลาํดบัหลกัเกณฑไ์ว ้จึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ ในการผลิตบทเรียน

อิเลคทรอนิกส์ในแต่ละวชิา 
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 2.3  ระบบ Authentication ยงัไม่ Stability เสถียรพอ  

• มีการปรับเปล่ียนการเขา้ใชร้ะบบ LMS โดยผา่นระบบ Single Sign On ซ่ึงยงัตอ้งมี

ขั้นตอน ในการ Activate User ก่อนการใชร้ะบบ ทาํใหย้งัติดขดัและขาดความ

เขา้ใจ และพร้อมใชย้งัไม่ทัว่ถึง  

 2.4  Hardwareและ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีปฏิบติังาน มีความสามารถในการทาํงานทางดา้น Graphic 

ค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงใช ้CPU เต็มพกิดั ความเร็วในการประมวลผลค่อนขา้งชา้ 

Performance /Response Time ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร 
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• ขนาดเน้ือท่ีของ Storage ในการเก็บ Media ทางดา้น ภาพเคล่ือนไหว ภาพยนต ์

Animation ต่างๆ ใชเ้น่ือท่ีเป็นจาํนวนมาก ทาํใหข้ณะมีเน้ือท่ีเก็บเหลือนอ้ย ซ่ึงมีผล

กบัการทาํงานและการเก็บ Media ต่างๆ จึงไม่มีท่ีเก็บ media พร้อมใช ้จาก 323 GB  

เหลอืเพยีง 29 GB 

 

 
 

 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น Sever ใหบ้ริการบทเรียนและส่ือต่างๆทาง

Internet  มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 5 ปี  ซ่ึงการใหบ้ริการและการบริหารความเส่ียง

อยา่งรอบครอบแลว้ ควรจดัหาเพื่อทดแทนของเก่าท่ีกาํลงัจะหมดอายกุารใชง้าน

และรวมถึงขนาดของความจุ ท่ีเหลือเน้ือท่ีไม่เพียงพอกบั ปริมาณงาน/บทเรียน

อิเลคทรอนิกส์ท่ีเพิ่มข้ึน 

• อุปกรณ์/สถานท่ี ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์/การ์ดตดัต่อ หอ้งตดัต่อ เคร่ืองเสียง 

เคร่ืองบนัทึกภาพเคล่ือนไหว  ไมดบ์นัทึกเสียง เป็นตน้  มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 5 

ปี มีอาการเส่ือม และชาํรุดบางส่วน หอ้งตดัต่อขาดคุณสมบติัในการเก็บเสียง และ

ป้องกนัเสียง 

 

 2.5  ระบบเครือข่าย 

• ไม่สามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ มีการขาดช่วงเป็นระยะ  ใชไ้ดบ้า้ง 

ไม่ไดบ้า้ง สถานท่ีบางแห่งไม่ไดใ้หรั้บความร่วมมือ  
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 2.6  บุคลากร/การทาํงาน 

• บุคลากรทางดา้นเทคนิคมีนอ้ย ทาํใหมี้ปัญหาดา้นการถ่ายทาํบทเรียน ในกรณีท่ี

บุคลากรมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ จะขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในเร่ืองน้ี   

• เส่ียงต่อความปลอดภยัของบุคลากร และทรัพยสิ์น    ซ่ึงการปฏิบติังานตอ้งขน

อุปกรณ์สัมภาระ เช่น สายไฟท่ีมีความยาวมากๆ ขาตั้งกลอ้ง ตวักลอ้งวดีิโอ 

ผูป้ฏิบติังาน โดยปฏิบติังานค่อนขา้งยาก ซ่ึงใชย้านพาหนะมอเตอร์ไซด ์พร้อม

สัมภาระในการบนัทึกวดีิโอการสอน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 

 

 2.7 Software  

• Software ท่ีใชเ้ป็น Software รุ่นเก่า มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ส่วนใหญ่ใช ้Software 

แบบ Free Software /trial Software ซ่ึงมกัมีปัญหาในการทาํงาน เช่น เกิด Error บ่อย 

และ ปิดตวัเองอตัโนมติั ทาํใหเ้สียเวลา ในการดาํเนินงานในแตละขั้นตอน 

 2.8 ความรู้ความชาํนาญและเทคนิคใหม่ๆ 

• ขาดเทคนิคใหม่ๆ มีความรู้จาํกดั การคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ ตอ้งใชทุ้นตนเอง 

และใชต้อ้งใชห้นงัสือหลายเล่ม  เพื่อใหไ้ดเ้ทคนิคต่างๆ ใชป้ระกอบการทาํงาน ซ่ึงแต่

ละเล่มมีราคาแพง  

 

3.  วเิคราะห์ความต้องการ 

3.1  เน้ือหาวชิา   

• เพิ่มจาํนวนวชิาท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนดว้ยสารสนเทศ 

• ควรมีเน้ือหาแบบตาํราเรียนและเป็นหลกัความจริง   ซ่ึงเน้ือหาวชิาหลกัสูตรมีลกัษ

ระท่ีค่อนขา้งแน่นอน และเป็นหลกัเกณฑ์ มากกว่าเป็นการวเิคราะห์โดยอาศัย

ส่ิงแวดล้อม ตามกาลเวลา  

• คดัสรรคณาจารยท่ี์สามารถจดัสรรเวลามอบเน้ือหาและตรวจเน้ืองาน ใหก้บั

โครงการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดว้ยความเตม็ใจ เช่น อาจารยท่ี์ใกลเ้กษียณ หรือเกษียณอายุ

แลว้ และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 

• เนน้การดาํเนินการตามนโยบายท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัใหค้ณาจารยเ์ปล่ียนวฒันธรรม

การใหค้วามรู้ในหอ้งเรียนเป็นความรู้เชิงวเิคราะห์ ส่วนความรู้ทางดา้นเน้ือหาให้

สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งนอกหอ้งเรียนและในโลกของอินเตอร์ ซ่ึง

หมายถึงความรู้ท่ีมีอยูท่ ัว่โลก ไม่กาํจดัเพียงในหอ้งเรียน หรือแต่ในประเทศ  
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• ใหส้นบัสนุนและใชน้โยบายอยา่งจริงจงั เพื่อกา้วสู้การเป็นมหาวทิยาลยัท่ีสามารถ

ใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง     และใชเ้ทคโนโลยสีารเทศในการพฒันา

ความสามารถใหก้า้วทนัโลกการศึกษาในปัจจุบนั 

3.2  ขบวนการผลิต  

• กระบวนการสรรหาบริษทัท่ีจดัทาํ นั้น บริษทัตอ้งมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง   

• ในการจดัจา้ง/ตรวจการจา้ง ผูต้รวจควรมีความเขม้งวด และละเอียดลออ พิถีพิถนั 

กบัผลงานท่ีจดัทาํในทุกขั้นตอน  

 

 3.3  ระบบ Authentication ระบบท่ี Reliability 

• ระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 3.4  Hardware และ อุปกรณ์เคร่ืองมือ   

• จดัหางบประมาณ/จดัหาอุปกรณ์ ระบบ เพื่อทดแทนเคร่ืองเก่า และเคร่ืองมือท่ีมีการ

ชาํรุด เพื่อความพร้อมของการทาํงาน และไดม้าซ่ึงความสมบูรณ์ของบทเรียนต่างๆ  

 

 3.5  ระบบเครือข่าย 

• ใหมี้เครือข่ายท่ีมีความเร็วสูง สามารถใหบ้ริการบทเรียนต่างๆ ซ่ึงมีปริมาณขอ้มูล

ขนาดใหญ่ พร้อมท่ีจะส่งและเผยแพร่ทาง Internet  

• ติดตามและศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจงั รวมทั้งแกไ้ขปัญหาในแต่ละจุดให้

สามารถใช ้Internet ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

 

 3.6  บุคลากร 

• จดัหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน  

• สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั ท่ีสามารถ แบก/ขน/ข่ีมอเตอร์ไซด/์ถ่ายทาํ/เทคนิค 

พร้อม 

• สร้างขวญัและกาํลงัใจ ใหก้บั บุคลากร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจริง 

 

 3.7  Software 

• จดัสรรงบประมาณ/จดัหา  Software และ Utilities Software ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ

มหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่เฉพาะแต่ Software หลกัท่ีใชใ้นการทาํงานเท่านั้น แต่ควรจดัหา 
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ตวัช่วย Software หลกั เช่น Plug in  Template Extension Add-on ต่างๆ  เสียง

ประกอบ ภาพประกอบ เป็นตน้     

• พฒันา Software ท่ีเป็น Open Source หรือส่งเสริมใหพ้ฒันาใชเ้อง โดยสรรหา

บุคลากร และพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทางดา้น ICT ดว้ย

ความสามารถของบุคลากรของมหาวทิยาลยั มากกวา่การใชท้รัพยากรจากภายนอก  

 

 3.8  ความรู้ความชาํนาญและเทคนิคใหม่ๆ 

• ใหมี้หนงัสือ/ตาํรา ในเวอร์ชัน่ใหม่ๆ ท่ีสถาบนัน่าจะจดัซ้ือไวใ้หบุ้คลากรท่ีทาํงาน

เฉพาะดา้น  เช่น ดา้น Graphic 2D  3D การทาํ Animation  การปรับแต่งเสียง 

ปรับแต่ง Texture  เป็นตน้  ใหไ้ดใ้ชเ้พื่อเพิ่มทกัษะและเทคนิคต่างๆ ในการท่ีจะ

พฒันางานท่ีทาํอยูใ่หมี้คุณภาพและมีความสวยงาม รวมถึงใชเ้ทคโนโลยใีหม่ใน

ปัจจุบนัทาํงานเสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

• มีงบประมาณเพื่อการดูงาน/ฝึกอบรม ตามสถานท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ ท่ีสามารถใช้

งานไดจ้ริง 
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3.4 ระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
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ระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

 

1.  สถานภาพปัจจุบัน  

 มหาวทิยาลยัไดเ้ร่ิมดาํเนินการใหบ้ริการจดัทาํเวบ็ไซตใ์ห้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลยั ตั้งแต่ปี 2542 โดยไดจ้ดัทาํใหก้บัหน่วยงานสาํนกังานอธิการบดี เช่น กองการ

เจา้หนา้ท่ี  กองกลาง สาํนกัเสริมศึกษาฯ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมวทิยาฯ ได้

ใหบ้ริการจดัทาํเวบ็ท่ีเป็นรูปแบบท่ีเป็นขอ้ความ และมีการส่ือสารในลกัษณะเป็นทางเดียว ซ่ึง

ค่อนขา้งมีกราฟฟิกนอ้ย และเน้ือหาไม่มากนกั ซ่ึงก็ยงัใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

โดยไดป้รับปรุงให้เวบ็มีลกัษณะท่ีดึงดูดและใชก้ราฟฟิกมากข้ึน และเป็นการส่ือสารสองทาง ซ่ึง

การใหบ้ริการแบ่งออกเป็น 

• การใหบ้ริการ Web Site ใหก้บัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• การใหบ้ริการ Web Application 

• การใหบ้ริการเวบ็หนา้แรกมหาวทิยาลยั 

• การถ่ายทอดสด 

 

1.1 การให้บริการ Web Site หน่วยงาน 

ณ ปัจจุบนั การจดัทาํเวบ็ไซตจ์ะอยูใ่นรูปแบบเวบ็สาํเร็จรูปมากข้ึน และมีการใช ้Web Application 

หรือเวบ็ Tool เขา้มาช่วยในการจดัทาํเวบ็ไซต ์ซ่ึงตอ้งอาศยั engine ต่าง ๆ โดยเฉพาะ Database และ 

Java เขา้มาช่วยในการจดัทาํเวบ็ไซตใ์หมี้ความสวยงาม และดึงดูดผูท่ี้เขา้เยีย่มชมมากข้ึน พร้อมทั้ง

ตอ้งใช ้plug in ต่าง ๆ เพื่อช่วยการแสดงหนา้เวบ็ท่ีอยูใ่นรูปของ Flash หรือ Multimedia มากข้ึน โดย

ตอ้งใช ้Technology ทางดา้น Computer Graphic เขา้มาแต่งเติมใหเ้วบ็ไซตน่์าสนใจมากยิง่ข้ึน ซ่ึง

ตอ้งใชท้รัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และแม่ข่ายมากข้ึนตามไปดว้ย รวมทั้งตอ้งใชเ้ทคนิค

ผสมผสานระหวา่ง Programming ศิลปะ และการรวบรวมเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัการเรียน

การสอนแก่มหาวทิยาลยั 
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1.2 การให้บริการ Web Application 

 

การใหบ้ริการทางดา้น Web Application ไดใ้หบ้ริการพร้อม ๆ กบัการใหบ้ริการจดัทาํเวบ็ไซต ์

ซ่ึงเป็นส่วนขยายหรือเพิ่มเติม เพื่อใหเ้วบ็ไซตม่ี์ประสิทธิภาพในการส่ือสารกบัผูใ้ชเ้วบ็มากข้ึน 

ดงัน้ี 

ชนิด Web Application ทีใ่ห้บริการกบัมหาวทิยาลยั unit 

1 ใหบ้ริการเวบ็บอร์ดแสดงความคิดเห็น ตั้งกระทู ้ 8 

2 ใหบ้ริการระบบข่าวประชาสมัพนัธ์ข่าวหน่วยงานอตัโนมติั 3 

3 ใหบ้ริการระบบเอกสารอิเลค็ทรอนิค 4 

4 ระบบ รับสมคัรงานจากหน่วยงานภายนอก 1 

5 ระบบขอ้มูลหลกัสูตร 1 

6 เวบ็ขอ้มูลผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 3 

7 เวบ็ระบบลงทะเบียน   เวบ็แจง้ขอ้มูล  ฐานขอมูลโทรศพัท ์ 3 

8 เวบ็ Blog ความรู้สู่สงัคม 2 

9 ใหบ้ริการ Counter 44 

10 บริการ Poll e-Learning 40 

11 เวบ็ขอ้สอบ/แบบฝึกหดั 4 

12 กิจกรรมของมหาวทิยาลยัระหวา่งภาคการศึกษา 3 

 รวม 116 

 

เช่น การใหบ้ริการ Counter ตวันบัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์การให้บริการ Webboard เพื่อแสดงความ

คิดเห็นและตอบกระทูต้่าง ๆ การใหบ้ริการ Poll สาํรวจความพึงพอใจ  การใหบ้ริการลงทะเบียน

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงไดใ้ชฐ้านขอ้มูล MySQL เป็นตวัจดัเก็บขอ้มูล

ทั้งหลายเหล่าน้ี และใช้เคร่ืองแม่ข่ายซ่ึงมีสภาพอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และมีจํานวนที่

ให้บริการทางด้านนีม้ากขึน้ จนทาํให้ Response Time ทีใ่ห้บริการนานเกินไป ไม่ทนัใจกบัผู้เข้า

ชม หรือไม่สามารถสนองตอบผูเ้ขา้ชมได ้ถา้มีจาํนวนผูเ้ขา้ชมมากเกินไป ซ่ึงทางมหาวทิยาลยั 

น่าจะจดัหาเคร่ืองแม่ข่าย เพื่อทดแทนเคร่ืองท่ีจะหมดสภาพการใชง้าน  
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รายการทีใ่ห้บริการ Web Application 

ลาํดบั ช่ือหน่วยงาน Server ภาษา Databases 

1 ข่าว WEBTURAC  cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

2 แสดงความคดิเห็น IT มธ. cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

3 แสดงความคดิเห็นในการออกนอกระบบ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

4 ระบบติดติดตามงาน E-learning 25 วชิา cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

5 ระบบติดติดตามงาน E-learning 15 วชิา cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

6 web board TURAC cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

7 ข่าวกองกจิการนักศึกษา 203.131.222.109 PHP MYSQL 

8 counter VDO  ถ่ายทอดสด 203.131.222.72 PHP MYSQL 

9 counter  มธ. cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

10 counter สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

11 counter แม่โดมเกมส์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

12 ลงทะเบียน VDO streaming E-learning PHP MYSQL 

13 web board แม่โดมเกมส์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

14 web board มธ.ศูนย์รังสิต cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

15 ระบบข่าว TU cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

16 ระบบ TU openhouse2010 cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

17 ข่าวกองงานศูนย์รังสิต cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

18 ร้องทุกข์อธิการ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

19 ระบบแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ท่าพระจันทร์/รังสิต cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

20 ระบบเอกสารงานประชุม cwweb.tu.ac.th PHP ms Acess 

21 สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

22 ระบบ รายนามผู้บริหาร cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

23 ระบบรายนามกรรมการสภามหาวทิยาลยั cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

24 สภาข้าราชการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

25 ระบบ Blog KM  PHP MYSQL 

26 ระบบ รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

27 ระบบ เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ cwweb.tu.ac.th PHP ms Acess 

28 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

29 ลงทะเบียน ธรรมศาสตร์วชิาการ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

30 งานประกนัคุณภาพหลกัสูตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

31 ประกาศรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตรตาม

เกณฑ์มาตราฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 

cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 

32 Web board e-learning cwweb.tu.ac.th PHP MYSQL 
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1.3 การให้บริการเวบ็หน้าแรกมหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลยัไดใ้หบ้ริการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมของมหาวทิยาลยั โดยทาํเป็นแบนเนอร์

ซ่ึงใชค้อมพิวเตอร์กราฟฟิกเขา้ช่วยในการเผยแพร่ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม วนัสาํคญั รวมทั้ง

โครงการท่ีมหาวทิยาลยัไดจ้ดักิจกรรมข้ึนตลอดทั้งปี และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของ

มหาวทิยาลยัท่ีมีจาํนวนรวมทั้งปีมากกวา่ 1,000  เร่ือง โดยเฉพาะในปัจจุบนั มีการเผยแพร่

ข่าวสารทางแบนเนอร์ท่ีอยูห่นา้แรกของเวบ็มหาวทิยาลยัมากยิง่ข้ึน ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคนิคและพื้นท่ีท่ี

ใหบ้ริการมากข้ึน โดยเฉพาะมีส่ือมลัติมีเดียเขา้มาร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานของ

มหาวทิยาลยั และตอ้งมีการปรับเปล่ียนเวบ็หนา้แรกอยูเ่สมอ ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญั

ในดา้นน้ีมาก  

 

ชนิด การให้บริการเวบ็หน้าแรกของมหาวทิยาลยั 

http://www.tu.ac.th 
หน่วย/ปี 

1 ใหบ้ริการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมของหาวทิยาลยั 1250 เร่ือง 

2 ใหบ้ริการป้ายประกาศ Banner (Computer Graphic) 76  ช้ิน 

3 ปรับปรุงพฒันาและออกแบบใหม ่ 2 คร้ัง 

4 Restore/ปรับปรุง Link/maintenance 410 คร้ัง 

5 การเข้ามาเยี่ยมชมเวบ็หน้าแรก  (1,1410,114) 4,428,000 

   

 

1.4 การถ่ายทอดสด 

มหาวทิยาลยัไดเ้ร่ิมเขา้มาให้บริการดา้นการถ่ายทอดสด ในการประชุม การสัมมนา และพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรให้กบันกัศึกษาในปี 2553 ซ่ึงตอ้งอาศยัเครือข่าย เคร่ืองมือ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ และความชาํนาญเช่ียวชาญเฉพาะของบุคลากร ในการเผยแพร่กิจกรรมน้ี 

และมหาวทิยาลยัมีนโยบายจะใชก้ารถ่ายทอดสดไปในเร่ืองการเรียนการสอนจากหอ้งเรียนสู่

ประชาชน โดยผา่นทางอินเทอร์เน็ตโดยท่ีนกัศึกษาหรือประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจการเรียนของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์สามารถเรียนรู้นอกหอ้งเรียนได ้ 

 

รายการทีใ่ห้บริการถ่ายทอดสดของมหาวทิยาลยั http://www.tu.ac.th 
Size 

MB 
ประกอบด้วย 

1 การถ่ายทอดสดและแพร่ภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2552  

 

1000 

- งานถ่ายทอดสด 

- งาน Graphic 
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รายการทีใ่ห้บริการถ่ายทอดสดของมหาวทิยาลยั http://www.tu.ac.th 
Size 

MB 
ประกอบด้วย 

2 ถ่ายทอดสดกิจกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ผา่นระบบ Internet 500 

- งานเครือข่าย 

- งานส่ือวิดีทศัน์ 

- งานเวบ็หนา้แรก 

- งานข่าวประชาสมัพนัธ์ 

- งานสารบรร 

3 ถ่ายทอดสดและแพร่ภาพการรับฟังความเห็นจากประชาคมในการสรร

หาอธิการบดีผา่นทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั   

500 

- Server 

- Notebook 

- Software 

- Multimedia devices 

- Peopleware 

-  

4 ประชุมการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสู่การ

จดัทาํแผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี  500 

5 การตรวจการประเมินคุณภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552. 400 

6 ผูต้อบรับการทาบทามเขา้รับการสรรหาอธิบดี แถลงแนวทางการบริหาร

มหาวทิยาลยั 500 

 

แต่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีในปัจจุบนั มีอายุใช้งานอยู่ในสภาพทีใ่กล้จะชํารุด

ทรุดโทรมและมีบุคลากรอยู่น้อยมากท่ีจะใหบ้ริการทางดา้นน้ี จาํเป็นตอ้งหาเครือข่ายหรือความ

ร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ท่ีมีบุคลากรทางดา้นคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรทางดา้นโสตฯ มาช่วยระดม

กาํลงัและความสามารถในการจดักิจกรรมน้ี เพื่อการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัใหท้นัสมยัและ

กา้วหนา้ทนัต่อเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึน และจะเป็นการช่วยสังคมสู่การเรียนรู้ต่อไป 

 

1.5 การดูแลบาํรุงรักษาแม่ข่าย/ระบบ/วสัดุอุปกรณ์ 

1) ท่ีใหบ้ริการ  static Web / dynamic Web (Web Application)  

2)  ระบบ LMS  

3) บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ มลัติมีเดีย Animation 

4) บทเรียน VDO Streaming 

5) Web Site e-learning 

6) อุปกรณ์ท่ีจดัทาํ มลัติมีเดีย 

7) Server ท่ีใหบ้ริการ Web Application 

8) Server  ท่ีใหบ้ริการ Static Web 

9) Server  ท่ีใหบ้ริการ VDO Streaming 
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2.  ปัญหาอุปสรรค 

 2.1  เน้ือความรู้วชิาการท่ีเผยแพร่  

• มีจาํนวนเน้ือหาวชิานอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนวชิาทั้งหมดและมีสัดส่วนของ

เปอร์เซนตย์งัไม่ได ้

 2.2  ขบวนการผลิต 

• ขาดอุปกรณ์ และ ซอฟแวร์ท่ีเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีกา้วลํ้าไปขา้งหนา้    

 2.3  ระบบ Authentication ยงัไม่ Stability เสถียรพอ  

• มีการปรับเปล่ียนการเขา้ใชร้ะบบ LMS โดยผา่นระบบ Single Sign On ซ่ึงยงัตอ้งมี

ขั้นตอน ในการ Activate User ก่อนการใชร้ะบบ ทาํใหย้งัติดขดัและขาดความ

เขา้ใจ และพร้อมใชย้งัไม่ทัว่ถึง  

 2.4  Hardwareและ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีปฏิบติังาน มีความสามารถในการทาํงานทางดา้น Graphic 

ค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงใช ้CPU เต็มพกิดั ความเร็วในการประมวลผลค่อนขา้งชา้ 

Performance /Response Time ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร 
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• ขนาดเน้ือท่ีของ Storage ในการเก็บ Media ทางดา้น ภาพเคล่ือนไหว ภาพยนต ์

Animation ต่างๆ ใชเ้น่ือท่ีเป็นจาํนวนมาก ทาํใหข้ณะมีเน้ือท่ีเก็บเหลือนอ้ย ซ่ึงมีผล

กบัการทาํงานและการเก็บ Media ต่างๆ  

 

 

 
 

 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น Sever ใหบ้ริการบทเรียนและส่ือต่างๆทางInternet  

มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 5 ปี  ซ่ึงการใหบ้ริการและการบริหารความเส่ียงอยา่งรอบ

ครอบแลว้ ควรจดัหาเพื่อทดแทนของเก่าท่ีกาํลงัจะหมดอายกุารใชง้านและรวมถึง

ขนาดของความจุ ท่ีเหลือเน้ือท่ีไม่เพียงพอกบั ปริมาณงาน/บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ท่ี

เพิ่มข้ึน 

• อุปกรณ์/สถานท่ี ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์/การ์ดตดัต่อ หอ้งตดัต่อ เคร่ืองเสียง 

เคร่ืองบนัทึกภาพเคล่ือนไหว  ไมดบ์นัทึกเสียง เป็นตน้  มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 5 ปี 

มีอาการเส่ือม และชาํรุดบางส่วน หอ้งตดัต่อขาดคุณสมบติัในการเก็บเสียง และ

ป้องกนัเสียง 

 

 2.5  บุคลากร/การทาํงาน 

• บุคลากรทางดา้นเทคนิคมีนอ้ย ทาํใหมี้ปัญหาดา้นการถ่ายทาํบทเรียน ในกรณีท่ี

บุคลากรมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ จะขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในเร่ืองน้ี   

• เส่ียงต่อความปลอดภยัของบุคลากร และทรัพยสิ์น    ซ่ึงการปฏิบติังานตอ้งขน

อุปกรณ์สัมภาระ เช่น สายไฟท่ีมีความยาวมากๆ ขาตั้งกลอ้ง ตวักลอ้งวดีิโอ 
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ผูป้ฏิบติังาน โดยปฏิบติังานค่อนขา้งยาก ซ่ึงใชย้านพาหนะมอเตอร์ไซด ์พร้อม

สัมภาระในการบนัทึกวดีิโอการสอน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 

 

 2.6  Software  

• Software ท่ีใชเ้ป็น Software รุ่นเก่า มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ส่วนใหญ่ใช ้Software 

แบบ Free Software /trial Software ซ่ึงมกัมีปัญหาในการทาํงาน เช่น เกิด Error บ่อย 

และ ปิดตวัเองอตัโนมติั ทาํใหเ้สียเวลา ในการดาํเนินงานในแตละขั้นตอน 

 2.7  ความรู้ความชาํนาญและเทคนิคใหม่ๆ 

• ขาดเทคนิคใหม่ๆ มีความรู้จาํกดั การคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ ตอ้งใชทุ้นตนเอง 

และใชต้อ้งใชห้นงัสือหลายเล่ม  เพื่อใหไ้ดเ้ทคนิคต่างๆ ใชป้ระกอบการทาํงาน ซ่ึงแต่

ละเล่มมีราคาแพง  

 

3.  วเิคราะห์ความต้องการ 

3.1  เน้ือหาวชิา   

• เพิ่มจาํนวนวชิาท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนดว้ยสารสนเทศ 

• เน้ือหาวชิาหลกัสูตรท่ีค่อนขา้งแน่นอน และเป็นหลกัเกณฑ ์มากกวา่เป็นการ

วเิคราะห์โดยอาศยัส่ิงแวดลอ้ม ตามกาลเวลา ควรมีเน้ือหาแบบตาํราเรียนและเป็น

หลกัความจริง     

• คณาจารยท่ี์สามารถจดัสรรเวลามอบเน้ือหาและตรวจเน้ืองาน ใหก้บัโครงการได้

อยา่งเตม็ท่ี ดว้ยความเตม็ใจ เช่น อาจารยท่ี์ใกลเ้กษียณ หรือเกษียณอายแุลว้ และ

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 

• นโยบายท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้คณาจารยเ์ปล่ียนวฒันธรรมการใหค้วามรู้ในหอ้งเรียน

เป็นเชิงวิเคราะห์ ส่วนความรู้ทางดา้นเน้ือหาใหส้ามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 

ทั้งนอกหอ้งเรียนและในโลกของอินเตอร์ ซ่ึงหมายถึงความรู้ท่ีมีอยูท่ ัว่โลก ไม่กาํจดั

เพียงในหอ้งเรียน หรือแต่ในประเทศ  

• การสนบัสนุนและใชน้โยบายอยา่งจริงจงั เพื่อกา้วสู้การเป็นมหาวทิยาลยัท่ีสามารถ

ใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง     และใชเ้ทคโนโลยสีารเทศในการพฒันา

ความสามารถใหก้า้วทนัโลกการศึกษาในปัจจุบนั 

3.2  ขบวนการผลิต  

• กระบวนการสรรหาบริษทัท่ีจดัทาํ นั้น บริษทัตอ้งมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง   
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• ในการจดัจา้ง/ตรวจการจา้ง ผูต้รวจควรมีความเขม้งวด และละเอียดลออ พิถีพิถนั 

กบัผลงานท่ีจดัทาํในทุกขั้นตอน  

 

 3.3  ระบบ Authentication ระบบท่ี Reliability 

• ระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 3.4   Hardware และ อุปกรณ์เคร่ืองมือ   

• จดัหางบประมาณ/จดัหาอุปกรณ์ ระบบ เพื่อทดแทนเคร่ืองเก่า และเคร่ืองมือท่ีมีการ

ชาํรุด เพื่อความพร้อมของการทาํงาน และไดม้าซ่ึงความสมบูรณ์ของบทเรียนต่างๆ  

 

 3.5  ระบบเครือข่าย 

• ใหมี้เครือข่ายท่ีมีความเร็วสูง สามารถใหบ้ริการบทเรียนต่างๆ ซ่ึงมีปริมาณขอ้มูล

ขนาดใหญ่ พร้อมท่ีจะส่งและเผยแพร่ทาง Internet  

• ติดตามและศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจงั รวมทั้งแกไ้ขปัญหาในแต่ละจุดให้

สามารถใช ้Internet ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

 

 3.6  บุคลากร 

• จดัหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน  

• สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั ท่ีสามารถ แบก/ขน/ข่ีมอเตอร์ไซด/์ถ่ายทาํ/เทคนิค 

พร้อม 

• สร้างขวญัและกาํลงัใจ ใหก้บั บุคลากร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจริง 

 

 3.7  Software 

• จดัสรรงบประมาณ/จดัหา  Software และ Utilities Software ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ

มหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่เฉพาะแต่ Software หลกัท่ีใชใ้นการทาํงานเท่านั้น แต่ควรจดัหา 

ตวัช่วย Software หลกั เช่น Plug in  Template Extension Add-on ต่างๆ  เสียง

ประกอบ ภาพประกอบ เป็นตน้     

• พฒันา Software ท่ีเป็น Open Source หรือส่งเสริมใหพ้ฒันาใชเ้อง โดยสรรหา

บุคลากร และพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทางดา้น ICT ดว้ย

ความสามารถของบุคลากรของมหาวทิยาลยั มากกวา่การใชท้รัพยากรจากภายนอก  
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 3.8  ความรู้ความชาํนาญและเทคนิคใหม่ๆ 

• ใหมี้หนงัสือ/ตาํรา ในเวอร์ชัน่ใหม่ๆ ท่ีสถาบนัน่าจะจดัซ้ือไวใ้หบุ้คลากรท่ีทาํงาน

เฉพาะดา้น  เช่น ดา้น Graphic 2D  3D การทาํ Animation  การปรับแต่งเสียง 

ปรับแต่ง Texture  เป็นตน้  ใหไ้ดใ้ชเ้พื่อเพิ่มทกัษะและเทคนิคต่างๆ ในการท่ีจะ

พฒันางานท่ีทาํอยูใ่หมี้คุณภาพและมีความสวยงาม รวมถึงใชเ้ทคโนโลยใีหม่ใน

ปัจจุบนัทาํงานเสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

• มีงบประมาณเพื่อการดูงาน/ฝึกอบรม ตามสถานท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ ท่ีสามารถใช้

งานไดจ้ริง 
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บทที ่4 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.1  วสัิยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธรรมศาสตร์ มีความเป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนาํสังคม 

เป็นเลิศ เป็นเลิศดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสร้าง

ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

เป็นธรรม ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสร้างความเป็นธรรมในการบริหารจดัการกระจาย

ขอ้มูลข่าวสาร 

ร่วมนําสังคม ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ือในการร่วมนาํสังคม 

4.2  พนัธกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พนัธกิจของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น ดงัน้ี 

1) ศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์และพฒันา สร้างนวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 

2) พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเครือข่าย และ

ระบบส่ือสารขอ้มูล ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวทิยาลยั โดยมี

ความมัน่คง ปลอดภยั พร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา  และครอบคลุมทุกศูนยก์ารศึกษา 

3) พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจดัการของมหาวทิยาลยัใหมี้

ประสิทธิภาพ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอ้มูล  และระบบงานเพื่อลดความ

ซํ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน 

4) พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการสร้างความเป็นเลิศ ในดา้นการเรียน 

การสอน และการวิจยัของมหาวทิยาลยั 

5) พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนภารกิจของมหาวทิยาลยั ในการบริการ 

การเผยแพร่งานวชิาการและงานวจิยัของมหาวทิยาลยัสู่สงัคม  และการแกปั้ญหาของ

ประเทศ 

6) พฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บับุคลากรของมหาวทิยาลยั ทั้งในระดบั

ผูบ้ริหาร  อาจารย ์ ผูป้ฏิบติังาน  ผูดู้แลระบบ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะ
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สามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน 

7) จดัหาซอฟแวร์ท่ีใชร่้วมกนั รวมทั้งวางมาตรการและมาตรฐานการใชใ้หมี้ประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

4.3  ยุทธศาสตร์ 

 เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงเป้าหมายของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใตส้ภาพ 

แวดลอ้มท่ีมีทั้งจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภยัคุกคาม  แผนแม่บทฯ ฉบบัน้ีไดก้าํหนดยุทธศาสตร์

หลัก ในการพฒันาไว ้5 ด้าน  โดยดาํเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใชป้ระโยชน์ในดา้นการเรียนการสอน  การวิจยั  การ

บริหารจดัการ  และการบริการวชิาการสู่สังคม  ทั้งน้ี ยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น ใชง้บประมาณรวมทั้งส้ิน 

581.48 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ICT  งบประมาณรวม 264.61 ลา้นบาท 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : พฒันา ICT เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ  งบประมาณรวม 198.10 ลา้นบาท 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : พฒันา ICT เพื่อการเรียนการสอน และงานวจิยั  งบประมาณรวม 94.17 

ลา้นบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันา ICT เพื่อการบริการวิชาการ การปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  

และทาํนุบาํรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วฒันธรรม ให้แก่

ประชาชน  งบประมาณรวม 14.40 ลา้นบาท 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : พฒันาบุคลากรเพื่อการทาํงานภายใตว้ฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์  

งบประมาณรวม 10.50 ลา้นบาท 

 เป้าหมายหลักของแผน IT 2555-2559 คือ มุ่งเน้นเปล่ียนวฒันธรรมการทาํงานของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นการทาํงานภายใต้วฒันธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) โดยธุรกรรมการ

ดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัในทุกดา้นจะดาํเนินการภายใตร้ะบบสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

1. ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงครอบคลุมทุกศูนย ์มีความเร็ว 10 Gbps รองรับความตอ้งการ 

ใชง้าน และจาํนวนผูใ้ชท่ี้เพิ่มข้ึน 

2. มีบริการเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายในทุกศูนยก์ารศึกษาท่ีรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/

ส่ือสารของบุคลากรและนกัศึกษา ครอบคุลมพื้นท่ีชุมชน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

3. มีระบบรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 

4. ระบบเครือข่ายมีความเสถียร มีความพร้อมใชง้านอยา่งนอ้ย 99.5% 

5. มีความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระหวา่ง มธ. กบั ต่างประเทศ ไม่ตํ่ากวา่ 1 Gbps 

6. มีมาตรฐาน Protocol แบบ IPv6 

7. รองรับการทาํงานผา่นระบบ Cloud Computing 

8. มีบริการในเครือข่ายเพื่อการทาํงานร่วมกนั (Workgroup Collaboration) การแลกเปล่ียน

ขอ้มูล การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การประชุมออนไลน์ (Real Time 

Conference) 

9. มีบริการและแบ่งปันการใชท้รัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศระหวา่งหน่วยงาน 

 

แผนงาน 

1. แผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. แผนรักษาความปลอดภยัและความเสถียรของระบบเครือข่าย 

3. แผนการพฒันาการทาํงานร่วมกนับนเครือข่าย 

 

 

 

 

 

พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้มีความเร็วสูงข้ึน 

รองรับความตอ้งการ ครอบคลุมทุกศูนย ์ภายใตค้วามเสถียรและความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล  

มีการบูรณาการการส่ือสารเพื่อการทาํงานร่วมกนั 
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ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1. แผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 24.18 91.88 31.68 16.68 31.98 

1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Infrastructure) 

7.5 36.2 9.0  10.0 

1.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (IT Infrastructure) 

6.0 15.0   10.0 

1.2 ปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือรองรับ IP V6  0.2    

1.3 ปรับมาตรฐาน Protocal เป็น IP V6  21.0 9.0   

1.4 การสร้างเส้นทางส่ือสารขอ้มูลเพิ่มเติมสาํหรับ

อาคารสาํนกังานอธิการบดีและสาํนกัทะเบียนและ

ประมวลผล 

1.5     

2 โครงการปรับปรุงบริการระบบ Wireless LAN  39.0 6.0  5.0 

3 โครงการใหบ้ริการสญัญาณอินเทอร์เน็ต มธ.  13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 

4 โครงการบริการวงจรเครือข่ายสารสนเทศ ระหวา่งศูนย์

การศึกษาของ มธ.  

3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 

2. แผนพฒันาระบบรักษาความปลอดภัยและความเสถียรระบบ

เครือข่าย 

5.43 6.43 10.93 11.21 11.21 

1 โครงการบาํรุงรักษาระบบเครือขา่ย ศูนยก์ลาง มธ.  1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

2 โครงการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริการการเรียน- 

การสอนทางไกล มธ. 

0.72 0.72 0.72   

3 โครงการจดัหาอุปกรณ์ระบบบริการการเรียน-การสอน

ทางไกล มธ. 

   1.0 1.0 

4 โครงการใหก้ารบาํรุงรักษา สนบัสนุนการใชง้านระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน มธ. ใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

  2.5 2.5 2.5 

5 โครงการจดัหาระบบซอฟแวร์เพ่ือจดัการระบบ log file  

ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

  2.0 2.0 2.0 

6 โครงการจดัหาโปรแกรมลิขสิทธ์ิ 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

7 โครงการบาํรุงรักษาหมายเลข IP (ค่าสมาชิก APNIC) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

8 การปรับปรุงระบบการ Authentification      
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ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

3. แผนการพฒันาการทาํงานร่วมกนับนเครือข่าย   13.0 5.0 5.0 

1 โครงการจดัทาํระบบเคร่ืองจกัรเสมือน (Virtual Machine) 

และการประมวลผลกลุ่มเมฆเฉพาะองคก์ร (Private Clound 

Computing) เพ่ือบูรณาการแบ่งปัน และการใชท้รัพยากร

สารสนเทศร่วมกนั ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ใน มธ. 

  5.0 5.0 5.0 

2 โครงการปรับปรุงระบบ e-Mail มธ.   8.0   

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 29.61 98.31 55.61 32.89 48.19 

 264.61 
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บูรณาการระบบและสร้างความเป็นเอกภาพของขอ้มูล เกิดการทาํงานร่วมกนัระหว่างระบบของ

ส่วนกลางและของหน่วยงาน ลดความซํ้ าซ้อนในการปฏิบติังาน  เกิดการบริหารมหาวิทยาลยัท่ีดี 

(Good Governance) 

 

เป้าหมาย 

1. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัไดห้ลายรูปแบบ อยา่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

เพื่อรองรับการบริหารงานทั้งส่วนกลางและของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 

2. มีระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อใชใ้นการบริหารงานหลกัของมหาวทิยาลยั 

3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร (EIS) 

4. มีการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

 

แผนงาน 

1. แผนบูรณาการการทาํงานร่วมกนัในการใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งระบบสารสนเทศ 

2. แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

3. แผนพฒันาระบบบริหารจดัการและใชเ้อกสารร่วมกนั (Document Management) 

4. แผนบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ 

 

ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1.  แผนบูรณาการการทาํงานร่วมกนั การใช้ข้อมูลร่วมกนัระหว่างระบบ

สารสนเทศ 

  1.0 0.5 0.5 

1 ระบบเพ่ือบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งระบบ

สารสนเทศของมหาวทิยาลยั (TU Enterprise Service Bus) 

กาํหนดมาตรฐานขอ้มูล และมาตรฐานการเช่ือมโยงขอ้มูล 

  1.0 0.5 0.5 

2.  แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 1.0 4.2 43.8 51.0 71.0 

1 โครงการพฒันาระบบงานเพ่ือการบริหารมหาวทิยาลยั 

แบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 

 

 

  10.0 20.0 40.0 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พฒันา ICT เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการ 
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ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

2 โครงการพฒันาระบบเพ่ือการบริหารสาํนกังาน ท่ีสามารถ

เช่ือมโยงกบัระบบสารสนเทศหลกัของมหาวทิยาลยัและ

หน่วยงานภายนอก และสอดคลอ้งตามความตอ้งการของ

หน่วยงาน 

  30.0 30.0 30.0 

3 โครงการพฒันาระบบจดัการความรู้      

4 โครงการขยายบริการใหผู้ใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริการทางการศึกษา (เครือข่ายเสมือน) 

  0.8   

5 โครงการออกใบรับรองอตัโนมติั  1.2    

6 โครงการพฒันาระบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) เพ่ือการ

บริหารมหาวทิยาลยั 

1.0 1.5 1.5 0.5 0.5 

7 โครงการปรับปรุงระบบ พอทลั (Portal)  สาํหรับผูบ้ริหาร

มหาวทิยาลยั 

 1.5 1.5 0.5 0.5 

3.  แผนพฒันาระบบบริหารจัดการและใช้เอกสารร่วมกัน 

(Document Management) 

  2.0   

1 โครงการพฒันาระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์   2.0   

4.  แผนบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 2.0 7.1 8.0 3.0 3.0 

1 โครงการจา้งเหมาบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยั 

2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 

2 โครงการรักษาความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล

สารสนเทศ 

 0.1 5.0   

2.1 การใหบ้ริการเคร่ืองแม่ข่ายแบบรวมศูนย ์  0.1 5.0   

2.2 จดัทาํศูนยส์าํรอง (Disaster Recovery Site) ใหส้ามารถ

พร้อมทาํงานในระบบท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารงาน 

มธ. 

  n/a n/a n/a 

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทนของสาํนกังาน

อธิการบดี 

 5.0    

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 3.0 11.3 54.8 54.5 74.5 

 198.1 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันา ICT เพือ่การเรียนการสอน และการวจัิย 

นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาสร้างความเป็นเลิศในดา้นการเรียน  การสอน  และงานวจิยั 

เป้าหมาย 

1. มีศูนยส่์งเสริมและพฒันาการผลิตส่ือการเรียนการสอน (Education Media Center : 

EMC) 

2. มีบทเรียนแบบ e-Learning เป็นส่ือเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ในหลากหลาย

รูปแบบ เช่น Video Streaming และ e-Book เป็นตน้  และนาํเสนอในหลากหลายช่องทาง 

เช่น ผา่นระบบ LMS, TU-AppStore, YouTube, iTunes เป็นตน้ 

3. มีระบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา เช่น ระบบประเมินผลการสอน  ระบบอาจารย์

ท่ีปรึกษาผา่นเวบ็  เครือข่ายสังคม (Social Network) เพื่อการเรียน-การสอน เป็นตน้ 

4. มีหอ้งบริการคอมพิวเตอร์ ท่ีเหมาะสมกบั lifestyle ของนกัศึกษา 

5. มีคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน 1 เคร่ืองต่อนกัศึกษา 5 คน 

6. นกัศึกษาไดรั้บใบรับรองดา้น ICT ท่ีมีมาตรฐานสากล 

7. มีระบบบริหารการวิจยั  ระบบขอ้มูลวจิยั  และมีการส่งเสริมชุมชนออนไลน์ เพื่อการ

แลกเปล่ียนความรู้/ความร่วมมือในดา้นการวจิยั ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน 

1. แผนการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาส่ือการเรียน-การสอน 

2. แผนพฒันาระบบการเรียนการสอนดว้ย ICT 

3. แผนพฒันา ICT เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา 

4. แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั 
 

ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1.  แผนการจัดตั้งศูนย์พฒันาส่ือการเรียน-การสอน   3.0 2.0  

1 โครงการจดัหาเคร่ืองมือประจาํศูนยผ์ลิตส่ือการเรียน- 

การสอน (Educational Media Center) 

  3.0 2.0  

2.  แผนพฒันาระบบการเรียน การสอน ด้วย ICT 1.25 4.25 7.65 6.40 5.50 

1 โครงการจดัทาํบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 1.0 4.0 7.25 6.0 5.0 
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ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1.1 การจดัทาํบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 1.0 4.0 5.0 6.0 5.0 

1.2 การจดัหาระบบผลิตและเผยแพร่ส่ือการสอน online   2.25   

2 จดัหาเคร่ืองมือ software ลิขสิทธ์ิ เพ่ือการปฏิบติังานดา้น 

Computer Graphic การสร้างส่ือทั้งทางดา้น วดีิทศัน์ 

มลัติมีเดีย เพ่ือการเรียนการสอน 

0.25 0.25 0.15 0.15 0.25 

3 โครงการคลงัส่ือผสมเพ่ือการเรียนการสอน   0.25 0.25 0.25 

3.  แผนพฒันา ICT เพือ่ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา 5.55 8.00 15.49 14.59 15.49 

1 โครงการพฒันาระบบประเมินการเรียนการสอน online      

2 โครงการพฒันาระบบระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาผา่นเวบ็      

3 โครงการนาํเคร่ืองมือเครือข่ายสารสนเทศทางสงัคม 

(Social Network) มาใชเ้พ่ือสนบัสนุนการเรียน-การสอน 

  0.24 0.24 0.24 

4 โครงการประชาสมัพนัธ์ รณรงคใ์หผู้ส้อนมีความรู้และ

ทกัษะในการพฒันา และนาํส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้น

การเรียน-การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  0.25 0.25 0.25 

5 โครงการใหบ้ริการหอ้งบริการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 5.35 2.8 7.8 5.6 8.0 

5.1 การปรับปรุงหอ้งบริการคอมพิวเตอร์   7.2 5.0  

5.2 การเช่าเคร่ืองหรือเช่าซ้ือคอมพิวเตอร์สาํหรับหอ้งบริการ

นกัศึกษา 

5.35    8.0 

5.3 การจา้งเหมาซ่อมบาํรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และหอ้ง

บริการคอมพิวเตอร์ 

  0.6 0.6  

6 โครงการใหบ้ริการพิมพเ์อกสาร  5.0 5.0 5.0 6.0 

7 โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้น ICT ใหก้บันกัศึกษา 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบริการหอ้งสมุด online    1.3  

9 โครงการอบรมความรู้ดา้น ICT เพ่ือการสอบใบรับรอง

มาตรฐานสากล 

n/a n/a n/a n/a n/a 

10 โครงการจดัทาํ e-Book   2.0 2.0 0.8 

4.  แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การวจัิย   5.0   

1 โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลงานวจิยั ฐานขอ้มูลผูว้จิยั 

ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรผูว้จิยั 

n/a n/a    
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ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

2 โครงการจดัทาํระบบบริหารทุนวจิยั   5.0   

3 โครงการจดัทาํเครือข่ายวิจยั Online ระหวา่งมหาวิทยาลยั 

ธร ร ม ศ าสต ร์ กับม ห าวิท ย า ลัย ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

ต่างประเทศ 

     

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 6.8 12.25 31.14 22.99 20.99 

 94.17 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 :     พฒันา ICT เพือ่การบริการวชิาการ  การปลูกฝังจิตวญิญาณธรรมศาสตร์   

และทาํนุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน 

 

เป้าหมาย 

1. เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางในการสืบคน้และเผยแพร่งานวชิาการ  การ

ปลูกฝังจิตวญิญาณธรรมศาสตร์  และทาํนุบาํรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ 

วฒันธรรม ให้แก่ประชาชน 

2. มีส่ือออนไลน์ เพื่อเป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ดา้นวชิาการ  การปลูกฝังจิตวิญญาณ

ธรรมศาสตร์  และทาํนุบาํรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วฒันธรรม ให้แก่

ประชาชน 

แผนงาน 

1. แผนพฒันา ICT เพื่อการบริการวชิาการ  การปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  และทาํนุ

บาํรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วฒันธรรม ให้แก่ประชาชน 

 

ลาํดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1.  แผนพฒันา ICT เพือ่การบริการวชิาการ การปลูกฝังจิต

วญิญาณธรรมศาสตร์และทาํนุบํารุงสังคม  ประชาธิปไตย  

คุณธรรม ศิลปะ วฒันธรรม ให้แก่ประชาชน 

     

1 ปรับปรุง webpage เพ่ือศูนยก์ลางในการสืบคน้และเผยแพร่

งานวชิาการ การปลูกฝังจิตวญิญาณธรรมศาสตร์  และทาํนุ

บาํรุงสงัคม  ประชาธิปไตย  คุณธรรม ศิลปะ วฒันธรรม 

ใหแ้ก่ประชาชน 

     

2 จดัทาํเวบ็บอร์ดเพ่ือการแลกเปล่ียนแนวความคิดทางดา้น

สงัคม ประชาธิปไตย ศิลปะ วฒันธรรม 

     

3 ถ่ายทอดการสมัมนาทางวชิาการผา่น Web site มธ.      

4 โครงการพฒันาระบบเพ่ือการประชุมร่วมกนั  การ

ถ่ายทอดสดการประชุมสมัมนา  การประชุมวชิาการ  

สนบัสนุนการจดัตั้งชุมชนออนไลน์ เพ่ือความร่วมมือ

  0.8 0.8 0.8 
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ลาํดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

ระหวา่งหน่วยงาน 

5 จดัทาํส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศในวนัและกิจกรรมสาํคญัเพ่ือ

ปลูกฝังจิตวญิญาณของธรรมศาสตร์ 

     

6 โครงการพฒันาส่ือสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้และช่วย

แกปั้ญหาของสงัคม 

  1.0 1.0 1.0 

7 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บทความ/บทสัมภาษณ์/ 

คาํคมธรรมศาสตร์ ฯลฯ) 

  2.0 2.0 2.0 

8 โครงการจดัทาํ VDO Archive ปูชณียบุคคล คณาจารยห์รือ

บุคคลท่ีทรงคุณค่า 

  1.0 1.0 1.0 

9 โครงการจดัทาํหอเกียรติยศเสมือน (Virtual Hall of Fame)      

รวมยุทธศาสตร์ที ่4   4.8 4.8 4.8 

 14.4 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 : พฒันาบุคลากรเพือ่การทาํงานภายใต้วฒันธรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

ปรับการทาํงานให้เป็นการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศกัยภาพความรู้ความ

เขา้ใจในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้กบับุคลากรของมหาวิทยาลยั ทั้งในระดบัผูบ้ริหาร  

อาจารย ์ ผูป้ฏิบติังาน  และผูดู้แลระบบ  สามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ คุม้ค่าต่อการลงทุน 

 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถประยกุตใ์ชง้าน ICT เพื่อการบริหารงานและการ

ตดัสินใจ 

2. อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการประยกุตใ์ช ้ICT ในดา้นการเรียนการสอนและ

การวจิยั 

3. ผูป้ฏิบติังานและผูดู้แลระบบมีความรู้ ความเขา้ใจในการประยกุตใ์ช ้ICT ในการ

ปฏิบติังาน 

4. ผูป้ฏิบติังานสามารถใชร้ะบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

แผนงาน 

1. แผนการอบรมสัมมนาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บับุคลากรทุกกลุ่ม 

1.1 สาํหรับผูบ้ริหาร 

1.2 สาํหรับอาจารย ์

1.3 สาํหรับผูป้ฏิบติังาน 

1.4 สาํหรับเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ 

2. แผนการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการทาํงานระหวา่งหน่วยงานใน มธ.  
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ลาํดบัที ่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1.  แผนการอบรมสัมมนาความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบั

บุคลากรทุกกลุ่ม 

1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 

 

1 โครงการอบรมการทาํงานภายใตว้ฒันธรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

ครอบคลุมทุกธุรกรรมการปฏิบติังานทุกดา้น 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

2 โครงการอบรมความรู้ดา้น ICT ใหก้บับุคลากรของ

มหาวทิยาลยั 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

3 โครงการสมัมนาความกา้วหนา้ทางดา้น IT ใหก้บับุคลากร

ของมหาวทิยาลยั และผูส้นใจ 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

4 โครงการจดัทาํ e-Learning เพ่ือการพฒันาบุคลากร   1.0 1.0 1.0 

5 โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการผลิตส่ือและบทเรียน

อิเลก็ทรอนิกส์ใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และ/หรือ ได้

รับรองมาตรฐานสากล 

  0.5 0.5 0.5 

6 โครงการพฒันาบุคลากรดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และ/หรือ ไดรั้บ

ใบรับรองมาตรฐานสากล 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.  แผนการสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ในการทาํงานระหว่าง

หน่วยงานใน มธ. 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

1 โครงการสมัมนาการใหค้าํปรึกษาปัญหาอุปสรรค

ระบบงานสารสนเทศมหาวทิยาลยัระหวา่งหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ของ มธ.  

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

2 โครงการรับฟังความคิดเห็นดา้นการบริการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศระหวา่งอาจารย ์นกัศึกษา ผูเ้ก่ียวขอ้ง กบั

มหาวทิยาลยั 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 1.2 1.2 2.7 2.7 2.7 

 10.5 
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