ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และโปรงใส-ตรวจสอบได โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน อันไดแก
ประชาคมธรรมศาสตร ศิษยเกา และประชาชน รวมถึงการสรางวัฒนธรรมการทํางานภายใตระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ดีและมีความรับผิดชอบ
เปาประสงค มธ. มีระบบและกลไกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการสงเสริมความเปนเลิศ
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานแบบอิเล็กทรอนิกสที่ดีและมีความ
รับผิดชอบ ที่มีประสทธิภาพ
กลยุทธ
•

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

จัดทํา/พัฒนาระบบงาน
ตาง ๆ และเชื่อมโยง
ระบบงานเหลานั้น เขา
ดวยกัน เพื่อพัฒนาไปสู
ระบบการวางแผนและ
บริหารทรัพยากรของ
องคกร (Enterprise
Resource Plan-

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
บุคคล
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ดานการเงิน บัญชี
งบประมาณ และพัสดุ
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยมีระบบงาน
ตาง ๆ เพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่สามารถ
รองรับการทํางานผานระบบ
เครือขาย และสามารถ
เชื่อมโยงกันได

จัดใหมีระบบฐานขอมูล
(database) ในดานตาง
ๆ ที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงฐานขอมูล
ตาง ๆ เพื่อสรางเปน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Manage-

โครงการพัฒนาระบบ
คลังขอมูล (data warehouse) เพื่อการบริหาร

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
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๕๗
-
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-
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-
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๑.๐
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๒.๐
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๐.๕๐

ning: ERP)

•

•

มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลที่
จําเปนสําหรับการบริหาร
ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบ MIS • บุคลากร/นักศึกษา
และ EIS
ที่เกี่ยวของ สามารถ
เขาถึงระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ผานระบบ online
สํานักงาน (e-Office)
ment Information
• มีระบบสารเทศใหกับ
System: MIS) และ
ผูบริหารในระดับตาง ๆ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
เพื่อใชในการตัดสินใจ
ตัดสินใจของผูบริหาร
โครงการ TU Enterมีระบบทีส่ ามารถบูรณาการ
(Executive Inforprise Service Bus
การทํางานรวมกันระหวาง
mation System:
ระบบสารสนเทศตาง ๆ ของ
EIS)
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ (ตอ)
กลยุทธ
•

จัดใหมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่
ทันสมัย เพื่อการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุง Web
site มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)

โครงการ new TU mail

โครงการ

Thammasat.NET

•

•

จัดใหมีบริการของ สปข. โครงการบํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ IT
ใหกับหนวยงานตาง ๆ
การใหคําปรึกษา/ความ
ชวยเหลือแกหนวยงานใน
การจัดทํา Web site และ
พัฒนาระบบงานตาง ๆ
รณรงคใหประชาคม
ธรรมศาสตรทํางาน
ภายใตวัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกสทดี่ ีและ
มีความรับผิดชอบ

โครงการอบรมใหความรู
วิธีการทํางานภายใต
วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส

เปาหมาย
Web site ของ

มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
และเปนประโยชนในการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ
เขาดวยกัน เชื่อมโยงการ
ทํางานรวมกัน และ
เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับ
บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมีระบบ Web
mail ที่ทันสมัย และได
มาตรฐาน ใหกับบุคลากร
ทุกคน
มหาวิทยาลัยมีระบบ Web
mail ที่ทันสมัย และได
มาตรฐาน ใหกับนักศึกษา
และศิษยเกาทุกคน
หนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
หนวยงานที่ไมสามารถพึ่งพา
ตนเองดาน IT ได มีระบบ
IT ที่อยูในระดับมาตรฐาน
และสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง
มีการใหความรูวิธีการทํางาน
ภายใตวัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกสทดี่ ีและ
มีความรับผิดชอบใหแก
บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุม
การทํางานในทุกดาน

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
๕๖
๕๗

๐.๔๐

๐.๑๐

๐.๑๐

ใชงบประมาณรวมกับ
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ e-mail สําหรับ
บุคลากร
เปนโครงการตอเนื่อง/
ใชงบดําเนินการปกติ

สปข. เปนผูใหบริการ โดย
หนวยงานตาง ๆ เปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย

๑.๐

๑.๐

๑.๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ (ตอ)
กลยุทธ
•

•

•

รณรงคใหประชาคม
ธรรมศาสตรทํางาน
ภายใตวัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกสทดี่ ีและ
มีความรับผิดชอบ (ตอ)
ปลูกฝงคานิยมการใช
software ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย
ลดการใช software ที่
ไมมลี ิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย และกระตุน
การใช software ใน
รูปแบบ freeware/
opensource

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

โครงการอบรมใหความรู
บุคลากรและนักศึกษาของ
เกี่ยวกับภัยและเลหกลตาง ๆ มหาวิทยาลัยใชระบบ
ในระบบเครือขาย
เครือขายอยางปลอดภัย
ทั้งตอตนเองและตอระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย

งบประมาณที่ใช (ลานบาท)
ปงบประมาณ
๕๕
๕๖
๕๗
๐.๑๐

๐.๑๐

ดําเนินการผานโครงการจัดหา software ลิขสิทธิ์
และโครงการอบรมใหความรูวิธีการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ software ผานระบบเครือขาย

๐.๑๐

