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สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architectures) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะท่ี 1 

บทที่ 1 บทนํา 

1.1   เหตผลความจําเป็น 
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เป็นส่ิงที่มีความสําคัญกับองค์กรที่ต้องการจะ

เปล่ียนแปลงการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Digital Transformation)  ปัญหา
ของการทํา Digital Transformation โดยขาดการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร ได้แก่ 1) พัฒนาระบบงานซ้ําซ้อน 
ใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า เน่ืองจากพัฒนาระบบงานโดยองค์กรไม่มีผังการทํางานที่เข้าใจตรงกัน  2) พัฒนา
ระบบงานได้ล่าช้า เสียเวลาในการวิเคราะห์ระบบ และอาจวิเคราะห์ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันของระบบไม่
ครบถ้วน ทําให้ไม่สามารถใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างเต็มที่ 3) มีปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล เน่ืองจากที่
ไม่ได้การออกแบบระบบไว้ต้ังแต่ตอนเริ่มโครงการ เป็นต้น  

การจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร จะเป็นประโยชน์ดังน้ี 1) จะช่วยให้ผู้บริหารเห็นความเช่ือมโยงต้ังแต่
เป้าหมายขององค์กรมาจนถึงการจัดการงานด้านต่างๆในองค์กร เนื่องจากสถาปัตยกรรมองค์กร จะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผู้รับผิดชอบ ข้อมูล กระบวนการทํางาน และเทคโนโลยีที่มาใช้ทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ 2) จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ และมีการควบคุม
คุณภาพข้อมูล ให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม เป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดภาระในการดูแลข้อมูล และมีการ
จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) จะช่วยลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน สามารถกําหนดได้ว่า
กระบวนงานใดควรทําให้เป็น automate และจุด/กระบวนงานใดที่ควรเป็น shared platform resources และ 
5) จะช่วยให้ทําให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมองเห็นภาพขององค์กรที่ตรงกัน เกิดการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงจะทํา
ให้การ Digital Transformation สามารถเป็นไปได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ซ่ึงได้ระบุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 จึงจําเป็นต้องจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร เพ่ือกรอบ
แนวทางในการพิจารณา เปล่ียนแปลงการทํางานโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Digital 
Transformation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ให้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณา 
เปล่ียนแปลงการทํางานโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Digital Transformation) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

จัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ตามพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ครอบคลุมหน่วยงานท้ัง 4 ศูนย์การศึกษา  
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1.4 แผนการดําเนินการ  
ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ท้ังน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีหน่วยงานในสังกัดจํานวน 64 
หน่วยงาน ซึ่งจําแนกตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่  1) กลุ่มหน่วยงานด้านการบริหาร 2) กลุ่ม
หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 3) กลุ่มหน่วยงานด้านการวิจัย  และ 4) กลุ่มหน่วยงานด้านการบริการวิชาการ/
สังคม จึงจําเป็นต้องแบ่งจัดทํา EA เป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

1. การจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ระยะที่ 1 เป็นการวิเคราะห์
สถานภาพ ปัจ จุ บัน  โดยพิ จ า รณา  ปั จ จัยภาย ในและภายนอกที่ มี ค ว ามสั ม พัน ธ์ กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบด้านความม่ันคง
ปลอดภัย กระบวนการทํางาน Application ข้ออมูลที่ใช้ในการดําเนินงานขององค์กร เป็นต้น 

2. การจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ระยะที่ 2 เป็นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดยมีแผนดําเนินงานดังน้ี 
กิจกรรม ตค.-ธค.63 มค.-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64 

1.จัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 
ระยะที่ 1: วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน 

    

2.จัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 
ระยะที่ 2 : ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ มธ. 

    

3.ประชาพิจารณ์การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ มธ.     

4.จัดทําเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) ระยะท่ี 2 ฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร 

 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise architecture : EA) 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
องค์กร กระบวนงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise architecture : EA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยพิจารณาจากปัจจัย
ภายในและภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านธุรกิจ (Business) ด้านโปรแกรม 
(Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & 
Communication Technology Infrastructure)  และด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security)  

2.1 ด้านธุรกิจ (Business) 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร และกระบวนงานทางธุรกิจที่ มีความสัมพันธ์กับ 
สถาปัตยกรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 

ก. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและเหล่ือม
ลํ้าในสังคม  

3) นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) : ข้อ 3 การลดความเล่ือมลํ้าของสังคม และการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  และ ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา 

4) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

โดยมีความสัมพันธ์ดังรูป  
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รูป 2.1 ความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนา มธ. พ.ศ. 2560-2564 

โดยแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 เป็นดังน้ี 

วิสัยทัศน์ : สร้างผู้นําด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก 

ยุทธศาสตร์ : กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคล่ือนแผนไว้ 5 ยุทธศาสตร์หรือ ยุทธศาสตร์ 3 
สร้าง 2 มุ่ง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปล่ียน 

แปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้ฎ

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความม่ันคง ย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
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นอกจากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังได้กําหนดองค์ประกอบสําคัญเพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนแผนไว้ 6 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 37 ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 24 กลยุทธ์  รวมทั้งได้กําหนด
ปณิธาน ค่านิยมองค์กรเป้าหมายเชิงนโยบายและจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ดังน้ี 

ปณิธาน  : “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” หรือ "THAMMASAT FOR THE PEOPLE" 

ค่านิยมองค์กร : “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนําสังคม” หรือ "Excellence Justice Leadership" 

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 
1. มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยที่พัฒนาไปสู่ 

ความเป็นนานาชาติ 
2. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 400 ของโลก และอันดับ 80 ของเอเชีย 
3. มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ และชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ 
 

ข. โครงสร้างองค์กร 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. พ.ศ. 2560-
2564  จึงมีการกําหนดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยเป็น 4 กลุ่ม 64 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

กลุ่ม 1  หน่วยงานด้านการบริหาร จํานวน 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1. หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองบริหารศูนย์ 

ท่าพระจันทร์ 2) กองบริหารศูนย์รังสิต 3) กองบริหารศูนย์ลําปาง 4) กองบริหารศูนย์
พัทยา 5) กองแผนงาน 6) กองทรัพยากรมนุษย์ 7) กองกิจการนักศึกษา 8) กองคลัง  
9) กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ 10) กองบริหารงานวิชาการ 11) กองบริหารการวิจัย 
12) กองพัฒนาคุณภาพ 13) กองวิเทศสัมพันธ์ 14) กองนิติการ 15) สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน และ 16) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   

2. หน่วยงานสนับสนุนการบริหาร จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 2) สํานักงานทะเบียนนักศึกษา และ 3) สํานักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่ม 2  หน่วยงานด้านการเรียนการสอน จํานวน 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะนิติศาสตร์  
2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 3) คณะรัฐศาสตร์ 4) คณะเศรษฐศาสตร์ 5) คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6) คณะศิลปศาสตร์ 7) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
8) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 11) คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 12) คณะศิลปกรรมศาสตร์  
13) คณะแพทยศาสตร์ 14) คณะสหเวชศาสตร์ 15) คณะทันตแพทยศาสตร์ 16) คณะ
พยาบาลศาสตร์ 17) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18) คณะเภสัชศาสตร์ 19) คณะวิทยาการ
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เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 20) วิทยาลัยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 21) วิทยาลัย
นวัตกรรม 22) วิทยาลัยสหวิทยาการ  23) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 24) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 25) วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ 27) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ และ 28) สถาบันภาษา 

กลุ่ม 3  หน่วยงานด้านการวิจัย จํานวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ 2) สถาบันไทยคดีศึกษา 3) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 4) สํานักงาน
ศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง มธ. และ 5) ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์ศึกษารัสเซียและ
เครือรัฐเอกราช 

กลุ่ม 4  หน่วยงานด้านการบริการวิชาการ/สังคม จํานวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สํานัก
ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 2) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยข้ันสูง
3) ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 4) ศูนย์สัตว์ทดลอง 5) สํานักงานสัญญา ธรรมศักด์ิ เพ่ือ
ประชาธิปไตย 6) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7) สํานักงานบริหารทรัพย์สิน
และกีฬา 8) สํานักพิมพ์ มธ. 9) โรงพิมพ์ มธ. 10) ศูนย์หนังสือ มธ. 11) โรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 12) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยมีโครงสร้างองค์กรดังรูป 

 
รูป 2.2 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ค. กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 1) กระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก (Core Business Process) และ 2) กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือ 
สนับสนุนพันธกิจหลัก (Supporting Process) ดังน้ี 

1) กระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก (Core Business Process)  ประกอบด้วย 4 
กระบวนการ ได้แก่ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ 4) การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. การเรียนการสอน 
1.1 งานทะเบียนนักศึกษา 
1.2 งานจัดการหลักสูตร  
1.3 งานจัดการห้องเรียน 

2. การวิจัย 
2.1 การจัดการแหล่งทุน 
2.2 การบริหารการวิจัย 
2.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1 การบริการวิชาการ 
3.2 การบริการสุขภาพ 
3.3 การบริการด้านกฎหมาย 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 การจัดกิจกรรม 
4.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2) กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก (Supporting Process) ประกอบด้วย 2 
กระบวนการย่อย ได้แก่ 1) กระบวนการปฏิบัติการภายใน (Internal Process) และ 2) 
กระบวนการปฏิบัติการภายนอก (External Process)  ดังน้ี 

1. กระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Process) ประกอบด้วย 10 กระบวนการ
ย่อย ได้แก่ 1) งานวางแผนยุทธศาสตร์ 2) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) งานบริหาร
การคลัง 4) งานบริการทั่วไป 5) งานวิเทศสัมพันธ์ 6) งานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 7) 
งานกิจการนักศึกษา 8) งานสารสนเทศ 9) งานประกันคุณภาพ และ 10) งาน Citizen 
Relationship ดังน้ี 

1.1 งานวางแผนยุทธศาสตร์  
1.1.1 การวางแผน 
1.1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
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1.1.3 การวางผังแม่บทด้านกายภาพ 
1.2 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1.2.1 การบริหารอัตรากําลัง 
1.2.2 การบริการสวัดิการและสุขภาพ 
1.2.3 การฝึกอบรมและพัฒนา 

1.3 งานบริหารการคลัง 
1.3.1 การบริหารงบประมาณ  
1.3.2 การเงิน  
1.3.3 การบัญชี 
1.3.4 การพัสดุ 

1.4 งานบริการทั่วไป 
1.4.1 การสารบรรณ 
1.4.2 การบริหารอาคารสถานที่ 

1.5 งานวิเทศสัมพันธ์ 
1.6 งานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
1.7 งานกิจการนักศึกษา  

1.7.1 การบริการทุนการศึกษา 
1.7.2 การวินัยนักศึกษา 
1.7.3 การบริการกิจกรรมนักศึกษา 

1.8 งานสารสนเทศ 
1.8.1 การบริการสารสนเทศห้องสมุด 
1.8.2 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.9 งานประกันคุณภาพ  
1.9.1 งานประกันคุณภาพ 
1.9.2 งานติดตามและประเมินผล 

1.10  งาน Citizen Relationship 
1.10.1 งานส่ือสารองค์กร 
1.10.2 งานจัดการเรื่องร้องเรียน 

2. กระบวนการปฏิบัติการภายนอก (External Process) ประกอบด้วย 6 กระบวนการ
ย่อย ดังน้ี 

2. 1 ระบบการจัด ซ้ือ จัดจ้างภาครัฐด้ วยอิ เ ล็กทรอนิกส์  (e-Government 
Procurement System : e-GP) 

2. 2 ระบบทะเบียนราษฎร์   
2. 3 ระบบการขอต้ังและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
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2. 4 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research 
and Innovation Information System : NRIIS) 

2. 5 ระบบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาล 
2. 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐอ่ืน ๆ 

โดยมีกระบวนการทางธุรกิจ ดังรูป 

 
รูป 2.3 กระบวนการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

กระบวนการทางธุรกิจ จําแนกตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เป็นดังน้ี 

ตาราง 2.1 แสดงความสัมพันธ์หระหว่างกระบวนการทางธุรกิจกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
กระบวนการทางธุรกิจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

1. กระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก (Core Business Process)   
 1. การเรียนการสอน  
 1.1 งานทะเบียนนักศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
 1.2 งานจัดการหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ 
 1.3 งานจัดการห้องเรียน 1) กองบริหารศูนย์รังสิต 2) กองบริหารศูนย์ลําปาง 

และ 3) กองบริหารศูนย์พัทยา 
 2. การวิจัย  
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กระบวนการทางธุรกิจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

 2.1 การจัดการแหล่งทุน กองบรหิารการวิจยั  
 2.2 การบริหารการวิจัย กองบรหิารการวิจยั  
 2.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย กองบรหิารการวิจยั  
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม  
 3.1 การบริการวิชาการ 1) สํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 2) 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง3) 
ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 4) ศูนย์สัตว์ทดลอง 5) 
สํานักงานสัญญา ธรรมศักด์ิ เพ่ือประชาธิปไตย 6) 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7) 
สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 8) สํานักพิมพ์ มธ. 
9) โรงพิมพ์ มธ. 10) ศูนย์หนังสือ มธ. 11) โรงเรียน
อนุบาลแห่งมธ. และ 12) โรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. 

 3.2 การบริการสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 3.3 การบริการด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 4.1 การจัดกิจกรรม หน่วยงานด้านการเรียนการสอน จํานวน 28 

หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะนิติศาสตร์  
2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 3) คณะ
รัฐศาสตร์ 4) คณะเศรษฐศาสตร์ 5) คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ 6) คณะศิลปศาสตร์ 7) คณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
8) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 9) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 11) คณะสถาปัตยกรรมและการผัง
เมือง 12) คณะศิลปกรรมศาสตร์  
13) คณะแพทยศาสตร์ 14) คณะสหเวชศาสตร์ 15) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 16) คณะพยาบาลศาสตร์ 17) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18) คณะเภสัชศาสตร์ 19) 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 20) วิทยาลัย
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 21) วิทยาลัย
นวัตกรรม 22) วิทยาลัยสหวิทยาการ  23) วิทยาลัย
โลกคดีศึกษา 24) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
25) วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ 27) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ 28) สถาบัน
ภาษา 
หน่วยงานด้านการวิจัย จํานวน 5 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 1) สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์ 2) สถาบันไทยคดีศึกษา 3) สถาบันเอเชีย

 4.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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กระบวนการทางธุรกิจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ตะวันออกศึกษา 4) สํานักงานศูนย์วิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง มธ. และ 5) ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์
ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช 

   
2. กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก (Supporting Process) 
1) กระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Process) 
 1.1 งานวางแผนยุทธศาสตร์   
 1.1.1 การวางแผน กองแผนงาน  
 1.1.2 การจัดสรรงบประมาณ  กองแผนงาน  
 1.1.3 การวางผังแม่บทด้านกายภาพ กองแผนงาน  
 1.2 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 1.2.1 การบริหารอัตรากําลัง กองทรพัยากรมนษุย ์ 
 1.2.2 การบริการสวัดิการและสุขภาพ กองทรพัยากรมนษุย ์ 
 1.2.3 การฝึกอบรมและพัฒนา กองทรพัยากรมนษุย ์ 
 1.3 งานบริหารการคลัง  
 1.3.1 การบริหารงบประมาณ  กองคลงั  
 1.3.2 การเงิน  กองคลงั  
 1.3.3 การบัญชี  กองคลงั  
 1.3.4 การพัสดุ กองคลงั  
 1.4 งานบริการทั่วไป  
 1.4.1 การสารบรรณ 1) กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 2) กองบริหารศูนย์

รังสิต 3) กองบริหารศูนย์ลําปาง 4) กองบริหารศูนย์
พัทยา 

 1.4.2 การบริหารอาคารสถานที่ 1) กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 2) กองบริหารศูนย์
รังสิต 3) กองบริหารศูนย์ลําปาง 4) กองบริหารศูนย์
พัทยา 

 1.5 งานวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 
 1.6 งานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กองนิติการ 
 1.7 งานกิจการนักศึกษา  
 1.7.1 การบริการทุนการศึกษา  กองกิจการนกัศกึษา  
 1.7.2 การวินัยนักศึกษา กองกิจการนกัศกึษา  
 1.7.3 การบริการกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนกัศกึษา  
 1.8 งานสารสนเทศ  
 1.8.1 การบริการสารสนเทศห้องสมุด หอสมุดแห่ง มธ. 
 1.8.2 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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กระบวนการทางธุรกิจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.9 งานประกันคุณภาพ   
 1.9.1 งานประกันคุณภาพ  กองพัฒนาคุณภาพ  
 1.9.2 งานติดตามและประเมินผล กองพัฒนาคุณภาพ  
 1.10 งาน Citizen Relationship  
 1.10.1 งานส่ือสารองค์กร กองแผนงาน 
 1.10.2 งานจัดการเร่ืองร้องเรียน กองพัฒนาคุณภาพ 
   
2) กระบวนการปฏิบัติการภายนอก (external Process) 
 2.1 ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government Procurement System : e-GP) 
กองคลัง 

 2.2 ระบบทะเบียนราษฎร์   กองทรัพยากรมนุษย์ 
 2.3 ระบบการขอต้ังและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กองแผนงาน 
 2.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(National Research and Innovation Information 
System : NRIIS) 

กองบริหารการวิจัย 

 2.5 ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 2.6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐอ่ืน ๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   

 

2.2 ด้านโปรแกรม (Application) 

โปรแกรม (Application) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วย Application  2 ประเภทได้แก่ 1) โปรแกรมระบบงาน และ 2) โปรแกรมอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ (Utility Software) ดังน้ี 

1) โปรแกรมระบบงาน (Application)   

1. โปรแกรมระบบงาน (Application)  ที่ใช้ในการปฏิบัติติงานตามกระบวนการทางธุรกิจตาม
พันธกิจหลัก (Core Business Process)  และกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
หลัก (Supporting Process) ของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 

1. โปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา  
2. โปรแกรมระบบการบริการโรงพยาบาล 
3. โปรแกรมระบบขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ  
4. โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล 
5. โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ 
6. โปรแกรมระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ 
7. โปรแกรมระบบ TU-Intranet 
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8. โปรแกรมระบบลงทะเบียนงานฝึกอบรม 
9. โปรแกรมระบบวิเทศสัมพันธ์  

10. โปรแกรมระบบห้องสมุด 
11. โปรแกรมระบบประกันคุณภาพ 

2. โปรแกรมระบบงาน (Application)  ที่ใช้ในการปฏิบัติติงานตามกระบวนการทางธุรกิจตาม
กระบวนการปฏิบัติการภายนอก (External Process)   ประกอบด้วย 

1. ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement 
System : e-GP) 

2. ระบบทะเบียนราษฎร์   
3. ระบบการขอต้ังและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and 

Innovation Information System : NRIIS) 
5. ระบบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาล 
6. ระบบบริหารจัดการภาครัฐอ่ืน ๆ 

2) โปรแกรมอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (Utility Software) ประกอบด้วย โปรแกรมอํานวยความ
สะดวก 7 ประเภท ได้แก่ 1) Software Engineering  2) Network  3) Security 4) Office 
Automation 5) API  6) Middleware Tools และ 7) Application Development  Tools 
ดังน้ี 
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ประเภท โปรแกรมอํานวยความสะดวกอ่ืน  
(Utility Software) 

รายละเอียด 

SW
 E

ng
in

ee
rin

g 
 

Software Development Tools 
- MS  visual studio 
- K2 Platform 
- COT(Code Generator)  

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

Database management and Data 
Integration Tools 

- MS Sql server 
- ORACLE 
- mysql 

ใช้สําหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลและใช้สําหรับการ
ถ่ายโอนข้อมูล 

Application Performance Monitoring 
- ApacheBench ทดสอบ web 

ใช้สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
แอปพลิเคชัน 

Uptime Monitoring Tools 
- Advanced Host Monitor 

ใช้สําหรับตรวจสอบความต่อเน่ืองของการให้บริการ
ของแอปพลิเคชัน 

Ne
tw

or
k 

 

Network Monitoring Tool 
- Advanced Host Monitor 
- fortigate 800c 
- fortigate 200d 

ใช้สําหรับตรวจสอบและติดตามการใช้งาน Network 

Traffic Management Tool 
- fortigate 800c 
- fortigate 200d 

ใช้สําหรับการควบคุมปริมาณการใช้งาน Network 

Virtual Private Network (VPN) Software 
- forticlient 

ใช้สําหรับการบริหารจัดการ VPN 

Se
cu

rit
y 

 

Antivirus 
- trendmicro 

ใช้สําหรับ ป้องกัน ตรวจจับ และการจัดโปรแกรม
คุกคามคอมพิวเตอร์ 

Active Directory (AD) 
- fortigate 800c 
- fortigate 200d 
- pfsense 

ใช้สําหรับการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเครื่อง Desktop 
Computer สิทธิ์การใช้งาน File Sharing และสิทธ์ิ
การใช้งาน Internet 

Log Management Tool 
- nas 
- syslog 

ใช้สําหรับบริหารจัดการ Log จาก Servers, 
Firewall และ Network Devices 

Two-Factor Authentication Software 
- fortigate 800c 
- fortigate 200d 
- pfsense 

ใช้สําหรับตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
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ประเภท โปรแกรมอํานวยความสะดวกอ่ืน  
(Utility Software) 

ประเภท 

Se
cu

rit
y 

 

Vulnerability Scanner 
- ไม่มี 

ใช้สําหรับตรวจหาช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน 

Security Monitoring Tool 
- ไม่มี 

ใช้สําหรับตรวจหาช่องโหว่ของ  Network Devices 

Firewall Management Tool 
- -fortigate 800c 
- -fortigate 200d 
- -pfsense 

ใช้สําหรับบริหารจัดการ Firewall 

Firewall Monitoring Tool (Capacity) 
- fortigate 800c 
- fortigate 200d 
- pfsense 
- Advanced Host Monitor 

ใช้ตรวจสอบปริมาณการใช้งาน CPU , Memory 
ของ  Firewall 

Firewall Monitoring Tool (Availability) 
- fortigate 800c 
- fortigate 200d 
- pfsense 
- Advanced Host Monitor 

ใช้สําหรับตรวจสอบความพร้อมใช้ของ  Firewall 

Of
fic

e 
Au

to
m

at
io

n 
 

Microsoft 365 
 

เป็นชุดซอฟต์แวร์สําหรับงานท่ัวไป ประกอบไปด้วย
งานเอกสาร งานนําเสนอ งานคํานวณ, Webmail ,
ประชุมออนไลน์ Google G-Suit 

TU mail ใช้สําหรับอ่านหรือส่งอีเมล (MS Exchange)   
Line Official Line Thammasat  Official  , Line ICT-

HelpDesk 
 

AP
I RESTful API Web Service สําหรับบริการข้อมูลต่างๆ เช่น 

Authentication ,ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย 

Mi
dd

le
wa

re
 

To
ol

s 

File Transfer FTP 
Communications Middleware SOAP  
Data Access Middleware RESTful API  ,ODBC 
Naming and Directory Services DNS 

Ap
pl

ica
tio

n 
De

ve
lo

pm
en

t  
To

ol
s 

Application Design and development 
methodology 

Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) 

Application Development Programming Languages: ASP.NET, PHP, Java 
Application Server IIS, Apache 
DBMS MS SQL ,Oracle , MySQL 
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โปรแกรมระบบงาน (Application) จําแนกตามกระบวนการทางธุรกิจ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลัก และผู้ใช้งาน (user) เป็นดังน้ี 

ตาราง 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมระบบงาน (Application) กระบวนการทางธุรกิจ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
และผู้ใช้งาน (user) 
  

 
กระบวนการทางธุรกิจ/โปรแกรมระบบงาน 

(Application) 
 

หน่วยงาน 
ด้านบริหาร ด้านการ

เรียนการ
สอน 

ด้านวิจัย บริการ
วิชาการ
/สังคม 

… กอ
งแ

ผน
งา

น 

กอ
งค

ลัง
 

กอ
งง

บริ
หา

รง
าน

วิจั
ย 

กอ
งท

รัพ
ยา

กร
มนุ

ษย์
 

สํา
นัก

งา
นท

ะเ
บีย

น 

ห้อ
งส

มุด
 

สท
ส. 

28
 ค

ณะ
  

 สถ
าบั

น/
สํา

นัก
/ศู

นย์
 

   โร
งพ

ยา
บา

ล 
มธ

. 

 

กระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก (Core Business Process)   
 โปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา               
 โปรแกรมระบบการบริการโรงพยาบาล               
                
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก (Supporting Process) 
 กระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Process) 
 โปรแกรมระบบขอต้ังงบประมาณ                      
 โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล                       
 โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ การเงิน 

บัญชี และ พัสดุ 
                      

 โปรแกรมระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ กอง
บริห
ารฯ 
4 

ศูนย์ 

                   

 โปรแกรมระบบ TU-Intranet                     
 โปรแกรมระบบลงทะเบียนงานฝึกอบรม                     
 โปรแกรมระบบวิเทศสัมพันธ์  กอง

วิเท
ศ 

             

ประเภท โปรแกรมอํานวยความสะดวกอ่ืน  
(Utility Software) 

ประเภท 

Ap
pl

ica
tio

n 
De

ve
lo

pm
en

t  
To

ol
s 

Application Framework .Net  
Integrated development Environment Microsoft Visual Studio 
OS Server MS-Windows Server ,Linux 
OS Client MS-Windows 10 
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กระบวนการทางธุรกิจ/โปรแกรมระบบงาน 
(Application) 

 

หน่วยงาน 
ด้านบริหาร ด้านการ
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 โปรแกรมระบบห้องสมุด                    
 โปรแกรมระบบประกันคุณภาพ กอง

พัฒ
นา
คุณ
ภาพ 

                    

 กระบวนการปฏิบัติการภายนอก (external Process) 
 ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Government Procurement System : e-GP) 
                     

 ระบบทะเบียนราษฎร์                         
 ระบบการขอต้ังและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ                        
 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(National Research and Innovation 
Information System : NRIIS) 

                      

 ระบบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล               
หมายเหตุ  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
              หน่วยงาน user 
 

โปรแกรมอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (Utility Software)  จําแนกตามกระบวนการทางธุรกิจ และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และผู้ใช้งาน (user) เป็นดังน้ี 

 

ตาราง 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (Utility Software)  กระบวนการทาง
ธุรกิจ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และผู้ใช้งาน (user) 
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กระบวนการทางธุรกิจ/โปรแกรมอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ (Utility Software)   

หน่วยงาน 
ด้านบริหาร ด้านการ

เรียนการ
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  Software Engineering   
 Software Development Tools               
 - MS  visual studio               
 - K2 Platform                      
 - CodeOnTime(Code Generator)               
 - Moodel CMS               
                
 Database management and Data Integration Tools 
 - MS SQL server               
 - ORACLE               
 - MySQL               
                
 Application Performance Monitoring               
 - ApacheBench               
                
 Uptime Monitoring Tools               
 - Advanced Host Monitor               
                
Network 
  Network Monitoring Tool               
 - Advanced Host Monitor               
 - FortiGate 800c , 200d               
                
  Traffic Management Tool               
 - FortiGate 800c , 200d               
                
 Virtual Private Network (VPN) Software               
 - Forti Client               
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กระบวนการทางธุรกิจ/โปรแกรมอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ (Utility Software)   

หน่วยงาน 
ด้านบริหาร ด้านการ

เรียนการ
สอน 

ด้านวิจัย บริการ
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Security 
 Antivirus               
 - Trend Micro                
                
 Active Directory (AD)                 
 Log Management Tool               
 -  NAS               
 - Syslog               
 Firewall Management Tool               
 - FortiGate 800c , 200d               
 Firewall Monitoring Tool (Capacity)               
 - FortiGate 800c , 200d               
 Firewall Monitoring Tool (Availability)               
 - FortiGate 800c , 200d               
                
Office Automation 
 Microsoft 365               
 Google G-Suit               
 TU mail               
 Line                 
                
API 
 RESTful API               
                
Middleware Tools 
 File Transfer               
 Communications Middleware               
 Data Access Middleware               
 Naming and Directory Services               
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กระบวนการทางธุรกิจ/โปรแกรมอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ (Utility Software)   

หน่วยงาน 
ด้านบริหาร ด้านการ

เรียนการ
สอน 

ด้านวิจัย บริการ
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สังคม 

… กอ
งแ

ผน
งา

น 

กอ
งค

ลัง
 

กอ
งบ

ริห
าร

งา
นว

ิจัย
 

กอ
งท

รัพ
ยา

กร
มนุ

ษย
์ 

สํา
นัก

งา
นท

ะเ
บีย

น 

ห้อ
งส

มุด
 

สท
ส. 

28
 ค

ณะ
  

   สถ
าบั

น/
สํา

นัก
/ศู

นย
์ 

   โร
งพ

ยา
บา

ล 
มธ

. 

 

                
Application Development  Tools 
 Application Design and development 

methodology 
              

 Application Development               
 Application Server               
 DBMS               
 Application Framework               
 Integrated development Environment               
 OS Server               
 OS Client               
หมายเหตุ  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
              หน่วยงาน user 

 

2.3 ด้านข้อมูล (Data)  
ข้อมูล (Data) ที่ใช้ในการดําเนินงานตามกระบวนการทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประกอบด้วยข้อมูล 19 เร่ือง ดังน้ี 

1. ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  
2. ข้อมูลการจัดการแหล่งทุนวิจัย 
3. ข้อมูลการบริการโรงพยาบาล  
4. ข้อมูลขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 
5. ข้อมูลขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ  
6. ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
7. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
8. ข้อมูลการบริหารงานบุคคล 
9. ข้อมูลการลงทะเบียนงานฝึกอบรม 
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10. ข้อมูลงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ 
11. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
12. ข้อมูลการสารบรรณ 
13. ข้อมูลวิเทศสัมพันธ์  
14. ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มธ. 
15. ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
16. ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 
17. ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด 
18. ข้อมูลประกันคุณภาพ 
19. ข้อมูลอ่ืนๆ 

ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data) และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เป็นดังน้ี 

 

ตาราง 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของข้อมูล (Data) และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 

ข้อมูล (Data) Core 
Business 
Process 

Supporting Process 

Internal 
Process 

External 
Process 

1. ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  /   

2. ข้อมูลการจัดการแหล่งทุน   / 

3. ข้อมูลการบริการโรงพยาบาล  /  / 

4.  ข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน    / 

5.  ข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ   /  

6.  ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ  /  

7. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์   / 

8.  ข้อมูลการบริหารงานบุคคล  /  

9.  ข้อมูลการลงทะเบียนงานฝึกอบรม  /  

10.  ข้อมูลงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ  /  

11.  ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง   / 
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ข้อมูล (Data) Core 
Business 
Process 

Supporting Process 

Internal 
Process 

External 
Process 

12.  ข้อมูลการสารบรรณ  /  

13.  ข้อมูลวิเทศสัมพันธ์   /  

14.  ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มธ.  /  

15.  ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  /  

16.  ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (กบม.)  /  

17.  ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด  /  

18.  ข้อมูลประกันคุณภาพ  /  

19. ข้อมูลอื่นๆ   / 

ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data) และ โปรแกรม (Application) เป็นดังน้ี 

 

ตาราง 2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของข้อมูล (Data) และ โปรแกรม (Application) 

ข้อมูล (Data) โปรแกรม (Application) 

1. ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  โปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา 

2. ข้อมูลการจัดการแหล่งทุน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (National Research and 
Innovation Information System : NRIIS) 

3. ข้อมูลการบริการโรงพยาบาล  โปรแกรมระบบการบริการโรงพยาบาล 

 ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล 

4.  ข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน  ระบบการขอตั้งและรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน 

5.  ข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ  โปรแกรมระบบขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้พิเศษ  
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ข้อมูล (Data) โปรแกรม (Application) 

6.  ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ โปรแกรมระบบขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้พิเศษ  

7. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบทะเบียนราษฎร์   

8.  ข้อมูลการบริหารงานบุคคล โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล 

9.  ข้อมูลการลงทะเบียนงานฝึกอบรม โปรแกรมระบบลงทะเบียนงานฝึกอบรม 

10.  ข้อมูลงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และ พัสดุ 

11.  ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement System : e-GP) 

12.  ข้อมูลการสารบรรณ โปรแกรมระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ 
 

13.  ข้อมูลวิเทศสัมพันธ์  โปรแกรมระบบวิเทศสัมพันธ์  

14.  ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มธ. โปรแกรมระบบ TU-Intranet 

15.  ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย โปรแกรมระบบ TU-Intranet 

16.  ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย (กบม.) 

โปรแกรมระบบ TU-Intranet 

17.  ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด โปรแกรมระบบห้องสมุด 
 

18.  ข้อมูลประกันคุณภาพ โปรแกรมระบบประกันคุณภาพ 
 

19. ข้อมูลอื่นๆ ระบบบริหารจัดการภาครัฐอื่น ๆ 

 

ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data) และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นดังน้ี 
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ตาราง 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของข้อมูล (Data) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และผู้ใช้งาน (user) 

  
 

กระบวนการทางธุรกิจ/โปรแกรมระบบงาน 
(Application) 

 

หน่วยงาน 
ด้านบริหาร ด้านการ

เรียนการ
สอน 
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 ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา               
 ข้อมูลการจัดการแหล่งทุน                       
 ข้อมูลการบริการโรงพยาบาล               
 ข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณ

แผ่นดิน 
                     

 ข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ                      
 ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้

พิเศษ 
                     

 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์                       
 ข้อมูลการบริหารงานบุคคล                       
 ข้อมูลการลงทะเบียนงานฝึกอบรม                       
 ข้อมูลงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ                       
 ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง                      
 ข้อมูลการสารบรรณ กอง

บริห
ารฯ 
4 

ศูนย์ 

                   

 ข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ กอง
วิเท
ศ 

             

 ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มธ. กอง
นิติ
การ 

             

 ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

กอง
ฯท่า
พระ
จันท
ร์ 

             

 ข้อมูลวาระการประชุม และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (กบม.) 

กอง
ฯท่า
พระ
จันท
ร์ 

             

 ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด                    
 ข้อมูลประกันคุณภาพ กอง

พัฒ
นา
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กระบวนการทางธุรกิจ/โปรแกรมระบบงาน 
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คุณ
ภาพ 

หมายเหตุ  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
              หน่วยงาน user 

 

พบว่ามีข้อมูล (Data) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ  และ/หรือ มีข้อมูล 
(Data) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีข้อมูลไม่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

 
รูป 2.4 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล (data) ตามกระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก (Core Business Process) มธ. 
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รูป 2.5 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล (data) ตามกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก (Supporting Process) : 

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Process)  มธ. 
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รูป 2.6 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล (data) ตามกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก (Supporting Process) : 

กระบวนการปฏิบัติการภายนอก (External Process) มธ. 

2.4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication 
Technology Infrastructure)  

โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication Technology 
Infrastructure : ICT Infrastructure) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  โดย ICT Infrastructure ประกอบด้วย 2 ระบบหลักได้แก่ 1) ระบบเครือข่ายศูนย์ 
กลาง และ 2) ระบบให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ดังน้ี 

1) ระบบเครือข่ายศูนย์กลาง  ประกอบด้วย 
1. ระบบเครือข่าย มธ. (TUNET) มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน (Backbone) เชื่อมโยงไปยัง

เชื่อมโยงเครือข่ายไปอาคารต่างๆ ด้วยขนาดความเร็ว 1 Gb และ 10 GB 
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2. ระบบเครือข่ายไร้สาย มธ. (TU WiFi)  มีการติดต้ัง WIFI (@TU wifi) ครอบคลุมพ้ืนที่
ในส่วนการศึกษา และพ้ืนที่ส่วนกลาง ในทุกศูนย์การศึกษา เช่น โรงอาหาร ทางเดิน  
ไม่นับรวมพ้ืนที่โรงพยาบาล หอพัก และสนามกีฬา จํานวนประมาณฯ 1,900 ตัว 

3. วงจรเช่ือมโยงระหว่างวิทยาเขต (TULink)  มีการเช่าสัญญาณเครือข่ายเช่ือมโยง 4 
ศูนย์การศึกษา ได้แก่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลําปาง และศูนย์พัทยา   
 ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต  ด้วยขนาดความเร็ว 10 Gb 
 ท่าพระจันทร์ – ศูนย์ลําปาง - ศูนย์พัทยา ด้วยขนาดความเร็ว 8 Gb 
 ศูนย์รังสิต – ศูนย์ลําปาง - ศูนย์พัทยา ด้วยขนาดความเร็ว 8 Gb 

โดยมีจุดเช่ือมต่อไปยังผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : 
ISP) ที่ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต เพ่ือเป็นเส้นทางสํารอง ในกรณีท่ีเส้นทางออก
อินเทอร์เน็ตเส้นใดเส้นหน่ึงไม่สามารถใช้งานได้  

4. วงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต (TU-ISP) มีการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยมี
ขนาดความเร็วในประเทศ 18 Gb และมีขนาดความเร็วต่างประเทศ 3 Gb 

5. การจัดสรรเลขหมาย IP/VLAN ให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  โดยมีหมายเลข IP 
จํานวน 16 Class C และมีการเช่าหมายเลข IP เพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งาน 
และมีการกําหนดหมายเลข IP ทั้งแบบ IPv4 และ IPv6 

 
รูป 2.7 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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2) ระบบให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ 
1. อุปกรณ์แม่ข่ายประเภทต่างๆ ที่ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2. Video-Conference, CCTV 
3. VoIP phone or IP phone มธ. 

3) การให้บริการ Data Center โดยมีการให้บริการ ดังน้ี 
1. บริการพ้ืนท่ี Server ส่วนกลาง/Hosting 
2. บริการ Private Cloud 
3. บริการรับฝาก server (Co-Location) 

 

 
รูป 2.8 บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายภายในหน่วยงาน หน่วยงานสามารถใช้บริการจากส่วนกลาง หรือ
สามารถบริหารจัดการเองได้  ซ่ึงในการณีที่หน่วยงานบริหารจัดการเอง หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่
เก่ียวข้องด้วย 

2.5 ด้านความมั่นคง ปลอดภัย (Security) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ด้านความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดังนี้ 
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กฎ ระเบียบ ด้ายความมั่นคงปลอดภัย สถานภาพ การดําเนินการ 
ดําเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2560  

/  1) มีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (Authentication) 
ท้ังแบบ LAN และ WIFI 

2)  มีการจัดเก็บ log การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 90 วัน 

2. พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 

/  
 
/ 

1) ติดต้ัง Firewall เพ่ือ monitor 
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  

2) อยู่ระหว่างการจัดทํา ISO 
27001 Data Center 

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

 / 1) ยกร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์เรื่อง นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2) ยกร่างนโยบายความม่ันคง
ปลอดภัย 

 

บทสรุป 

จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise architecture : EA)  เป็นการพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความสัมพันธ์
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านธุรกิจ (Business) ด้านโปรแกรม (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication Technology Infrastructure)  และ
ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) โดยสรุป ดังน้ี 

1) ด้านธุรกิจ (Business)  
 มีการกําหนด แผนงาน/โครงการ มีการจัดโครงสร้างองค์กร  และมีการกําหนดกระบวนการ

ทางธุรกิจ สอดคล้องกับแผนของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
 กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 

1) กระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก (Core Business Process) จํานวน 4 
กระบวนการ และ 2) กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก (Supporting 
Process)  ได้แก่ 2.1)  กระบวนการปฏิบัติการภายใน (Internal Process) จํานวน 10 
กระบวนการ และ 2.2) กระบวนการปฏิบัติการภายนอก (External Process)  จํานวน 6 
กระบวนการ 
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2) ด้านโปรแกรม (Application) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในปัจจุบัน ประกอบด้วย  

 โปรแกรมระบบงาน เพ่ือสนับสนุน Core Business Process และ Internal Process 
จํานวน 11 โปรแกรม   

 โปรแกรมอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (Utility Software) 7 ประเภท ได้แก่ 1) Software 
Engineering  2) Network  3) Security 4) Office Automation 5) API  6) Middleware 
Tools และ 7) Application Development  Tools  ซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ของมหาวิทยาลัย 

3) ด้านข้อมูล (Data)  
 ข้อมูล (Data) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการดําเนินงานตามกระบวนการทางธุรกิจ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกอบด้วยข้อมูล 19 เรื่อง  
 พบว่ามีข้อมูล (Data) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ จํานวน 

8 เร่ือง และ มีข้อมูล (Data) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีข้อมูลไม่ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย จํานวน   9 เร่ือง  

4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication 
Technology Infrastructure)  ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดย ICT Infrastructure ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก
ได้แก่ 1) ระบบเครือข่ายศูนย์กลาง 2) ระบบให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย  การบริหารจัดการเครือข่ายภายในหน่วยงาน หน่วยงานสามารถใช้บริการจาก
ส่วนกลาง หรือสามารถบริหารจัดการเองได้  ซ่ึงในการณีที่หน่วยงานบริหารจัดการเอง หน่วยงาน
ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องด้วย และ 3) การให้บริการ Data Center ซ่ึงหน่วยงาน
ต้องดําเนินการตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัย ที่สํานักงานศูนย์ฯกําหนด 

5) ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ 
ด้านความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 

 


