ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาโครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐาน
สากล
เปาประสงค โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาจนอยูในระดับ
มาตรฐานสากล ในแงของความมีประสิทธิภาพ ความสะดวก-รวดเร็ว และความมั่นคง-ปลอดภัย
กลยุทธ
•

พัฒนาและจัดหาระบบ
โครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
•

(IT infrastructure)

ใหกับทุกศูนยการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

โครงการการเดินสาย
optical fibre ความเร็ว
สูงใหม และ
การเปลีย่ น optical
fibre เดิม ใหเปน
optical fibre ความเร็ว
สูง ในระดับ
10 Gbps

โครงการติดตั้งอุปกรณ
กระจายสัญญาณ
เครือขายที่รองรับ
เครือขายความเร็วสูง
และการเปลีย่ นอุปกรณ
เดิมใหเปนอุปกรณ
ที่รองรับเครือขาย
ความเร็วสูง
โครงการติดตั้ง Wi-Fi
access point ใหม และ
ทดแทนของเดิม ใหทั่วถึง/
ครอบคลุมพื้นที่อยาง
พอเพียง
•

เปาหมาย
ทุกศูนยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีการวาง
โครงขาย optical fibre
ความเร็วสูงอยางทั่วถึง และ
รองรับการขยายตัวในระยะ
๓-๕ ป ขางหนา รวมทั้งมี
อุปกรณกระจายสัญญาณ
จนถึงระดับ end user ที่
รองรับเครือขายความเร็วสูง
อยางทั่วถึง/ในทุกหนวยงาน

นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช
Wi-Fi internet ได (แทบ
จะ) ทุกที่ภายใน
มหาวิทยาลัย ในระดับ
ความเร็วอยางนอย ๑-๒

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
๕๖
๕๗

๒๕.๐

๒๕.๐

๒๕.๐

๑๘.๐

๕.๐

๕.๐

๑๕.๐

๑๕.๐

๑๕.๐

Mbps

โครงการใหบริการสัญญาณ
Internet ที่มีคุณภาพและ
ความเร็วสูง

มหาวิทยาลัยสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบ
Internet ภายนอก
ในระดับความเร็วทีส่ ูง
ในระดับตน ๆ ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ)
กลยุทธ
•

พัฒนาและจัดหาระบบ
โครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(IT infrastructure)

ใหกับทุกศูนยการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ตอ)

•

จัดใหมีระบบเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัยที่มี
เสถียรภาพ ปลอดภัย
และเปนไปตาม
กฎเกณฑ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

โครงการ/กิจกรรม
•

•

โครงการเชื่อมโยง
เครือขายสื่อสารระหวาง
ศูนยการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบ
การสื่อสารแบบ VoIP
ใหเปนระบบ IP
Phone

โครงการบํารุงรักษา
เครือขายประจําป
โครงการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเครือขายในชวง
ลงทะเบียน/รับสมัคร
สอบตรงของมหาวิทยาลัย
โครงการจัดทําเครื่องจักร
เสมือน (virtual
machine) และการ
ประมวลผลผานระบบ
private cloud
computing

โครงการจัดหา hardware
และ software สําหรับการ
จัดเก็บ log file

เปาหมาย
ทุกศูนยของมหาวิทยาลัย
สามารถเชื่อมโยงกันได
เสมือนกับใชโทรศัพทภายใน
โดยที่โทรศัพทที่ใชในการ
สื่อสารเปนโทรศัพทที่รองรับ
ทั้งเสียง (เชนเดียวกับระบบ
โทรศัพทแบบเดิม) และ
ขอมูล (หรือเปนโทรศัพท
แบบ IP Phone)
ทุกศูนยของมหาวิทยาลัยมี
ระบบเครือขายที่มี
เสถียรภาพ และใชงานได
ตลอดเวลา
ระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ
ในชวงที่นักศึกษาลงทะเบียน
และชวงที่มีการสมัครสอบ
ตรงของมหาวิทยาลัย
ทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยสามารถ
เก็บขอมูล (data) และ
application software
ตาง ๆ ที่ server กลาง

ของ สปข. และสามารถ
ใชเปน server สํารองของ
หนวยงานได
มหาวิทยาลัยมีระบบการ
จัดเก็บ log file ที่เปน
ไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
๕๖
๕๗

๑๐.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๓.๐

๑.๕

๑.๕

๑๐.๐

๑๐.๐

๑๐.๐

๑๐.๐

๓.๐

๓.๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ)

•

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

จัดใหมีระบบเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัยที่มี
เสถียรภาพ ปลอดภัย
และเปนไปตาม
กฎเกณฑ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ (ตอ)

โครงการปรับปรุงระบบการ

ผูใชงานระบบเครือขาย
สามารถ log-in เขาสูระบบ
เครือขายไดโดยสะดวก
รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง
username & pass-word
ไดดวยตนเอง
ในรูปแบบที่งายในการใชงาน
ขณะเดียวกันยังคงมีความ
ปลอดภัยในการใชระบบ
เครือขาย
การใชงานเครือขายของ
มหาวิทยาลัยอยูในระดับ
ที่เหมาะสม (แบบ fair &
responsible usage) และ
เกิดประโยชนอยางแทจริง

authentication

การทําการควบคุมระดับ/
ปริมาณการใชงาน
(bandwidth) อยางจริงจัง

การประเมินความเสีย่ งของ
ระบบโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) อยาง
ตอเนื่อง

โครงการพัฒนา redun-

dant/backup servcer ที่

มธ. ทาพระจันทร

ทราบถึงความเสีย่ งตาง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นกับระบบโครงสราง
พื้นฐานทาง IT โดยสามารถ
ทราบถึงระดับของความเสี่ยง
(risk level) ดวย เพื่อจะ
ไดนํามาใชเปนขอมูลในการ
วางแผนรับมือกับความเสีย่ ง
เหลานั้น
มหาวิทยาลัยมี redundant/backup servcer ที่
มธ. ทาพระจันทร ไวใชงาน
ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
ตอ server ที่ มธ. ศูนย
รังสิต

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
๕๖
๕๗

๑.๕

๑.๐

๐.๕๐

๑๐.๐

๕.๐

๕.๐

ใชงบดําเนินการปกติ

๑๘.๐

๕.๐

๕.๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ)
กลยุทธ
•

โครงการ/กิจกรรม

จัดใหมีหอง/พื้นที่บริการ โครงการสราง/ปรับปรุงหอง/
คอมพิวเตอรอยาง
พื้นที่บริการคอมพิวเตอร
พอเพียงและสอดคลอง
กับลักษณะการใชงาน
ของนักศึกษา/บุคลากร
รวมทั้งมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ที่จําเปน
ไวบริการแกผูใช
โครงการเชา/เชาซื้อ
คอมพิวเตอรสําหรับหอง/
พื้นที่บริการคอมพิวเตอร
โครงการใหบริการพิมพ
เอกสารสําหรับนักศึกษา

•

จัดใหมีและสงเสริมการ
ใช software ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง และ/
หรือ ใช software ที่
เปนลักษณะ free-

โครงการจัดหา software
ลิขสิทธิ์

ware/opensource

โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการ software ผาน
ระบบเครือขาย

เปาหมาย
ทุกศูนยการศึกษามีหอง/
พื้นที่บริการคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยอยางพอเพียง

หองบริการคอมพิวเตอร
ทุกหองมีเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใหมไวบริการนักศึกษา
อยางพอเพียง
นักศึกษาสามารถพิมพ
เอกสาร (ที่หอง/พื้นที่บริการ
คอมพิวเตอร) โดยเฉลีย่
คนละ ๒๐๐ แผน/คน/ป
ทุกหนวยงาน นักศึกษา
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ใช software
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
(หนวยงานตาง ๆ รวม
รับผิดชอบคาใชจาย)
หนวยงาน นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถ download
software ที่มีลิขสิทธิ์ และ/
หรือ software ในลักษณะ
freeware/ opensource
ผานระบบเครือขาย

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
๕๖
๕๗

๑๕.๐

๑๐.๐

๑๐.๐

๖.๐

๖.๐

๖.๐

๑๕.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๕.๐

๑.๐

๐.๓๐

๐.๓๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ)
กลยุทธ
•

จัดใหมี e-mail สําหรับ
บุคลากร ที่เปนไปตาม
มาตรฐานของโครงการ
Thailand
e-Government
Interoperability
Framework
(TH e-GIF)

•

ลดความเหลืม่ ล้าํ
ทางดานโครงการสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT infrastructure) ของ
หนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ e-mail สําหรับ
บุคลากร

เปาหมาย
บุคลการของมหาวิทยาลัย
ทุกคนมี e-mail ที่มี
มาตรฐาน ปลอดภัย มีพื้นที่
ในระดับที่เหมาะสม (ไมนอย
กวา 2-5 GB) และเปนไป
ตามมาตรฐานของโครงการ

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
๕๖
๕๗

๑๕.๐

๑๐.๐

๕.๐

TH e-GIF

•

•

สงเสริมและสนับสนุนให
หนวยงานที่มีศักยภาพ
สามารถจัดหา/ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานไดเอง
ภายใตขอกําหนดรวม
ในแงของมาตรฐานและ
ความเขากันไดของระบบ
ใหความชวยเหลือ (ใน
ระดับที่เหมาะสม) แก
หนวยงานที่ตองการ
ความชวยเหลือทางดาน
IT

หนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมีระบบ
โครงสรางพื้นฐานในระดับที่
ใกลเคียงกัน และไมมีปญหา
ในการใชงานรวมกัน
ใชงบดําเนินการปกติ

