
 

 

 
 

   การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 



 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2555 

เป้าประสงค์ 1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 
มทร.พระนคร 

กลวิธี/มาตรการ 
มทร.พระนคร 

แผนงาน สวท. แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัด หน่วย ปีงบประมาณ 
2555 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1.2 สร้างความเข้มแข็ง 
     ทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
 

1.2.1 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

1. แผนพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานวิชาชีพด้าน  
(IT Professional 
Certification) 

1.1 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพระบบ  
      เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.2 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ  
     X-CODE  Programming 
1.3 ห้องปฏิบัติการ Internet and  
     Computing core Certificate 

ห้อง 
 

ห้อง 
 

ห้อง 

1 
 
1 
 
1 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

1.2.2 พัฒนาระบบ
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. แผนงานพัฒนา
ระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Library) 

2.5 ระบบฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป 
     อิเล็กทรอนิกส์ 
2.6 ระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ 
2.7 ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.8 ระบบห้องสมุดเสมือน 
2.9 ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 

รายการ 
 

เล่ม 
เล่ม 

 
ระเบียน 

50 
 

5,000 
500 

 
1,500 

พ.ย. 54 - ม.ค. 55 
 

เม.ย. -  พ.ค. 55 
เม.ย. -  พ.ค. 55 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
เม.ย. -  พ.ค. 55 

1.2.3 พัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน 
 

3. แผนพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT เป็น
ฐาน (ICT-Based 
Learning) 

3.1 ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.3 ระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.4 ระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
3.6 ระบบผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

เครื่อง 
ระบบ 
ระบบ 

 
 

1,000 
1 
1 
 
 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55  
มี.ค. - พ.ค. 55 
มี.ค. - พ.ค. 55 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 



 

 

3.7 ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน เครือข่าย 
      อินเตอร์เน็ต 
3.8 ระบบห้องเรียนเสมือน 
3.9 สื่อการเรียนรู้แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.10 สื่อการเรียนรู้แบบ เลิร์นนิง อ็อบเจกต์ 
3.11 สื่อการเรียนรู้แบบอิเลิร์นนิง 
3.12 สื่อการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
3.13 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 

 
 
 

เล่ม 
เรื่อง 
วิชา 
เรื่อง 

ฐานข้อมูล 

 
 
 

50 
10 
20 
8 
8 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

  4. แผนพัฒนาการ
จัดการความรู้โดยใช้ 
ICT เป็นฐาน  
(ICT – Based 
Knowledge) 

4.1 ระบบศูนย์จัดการความรู้ 
4.2 ระบบแม่ข่ายจัดการความรู้ 
 

ระบบ 
ระบบ 

1 
1 

เม.ย. – พ.ค. 55 
เม.ย. – พ.ค. 55 

 

1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
 
 
 
 
 

1.3.1 สร้างเครือข่าย
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

5.พัฒนา
สถาปัตยกรรมของ    
ระบบ ICT 
(ICT Architecture) 

5.7 มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของ 
     ระบบสารสนเทศ 
5.8 มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูล 
5.11 ระบบงานที่ได้รับการพัฒนาสู่การ    
        เปลี่ยนแปลง 
5.12 บ ารุงรักษาระบบงาน ERP, BPM, HRM 

 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

ระบบ 
 

ระบบ 

 
1 
1 
2 
 
3 

 
ม.ค. - ก.ย. 55 
ม.ค. - ก.ย. 55 
ม.ค. - ก.ย. 55 

 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 



 

 

 
 
 
 
 
 

1.3.3 ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

6.พัฒนาระบบการท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) 

6.1 ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6.3 ระบบลายมือชื่อดิจิตอล 

ระบบ
ระบบ 

1 
1 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

1.3.3 ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานสู่การ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการทาง
การศึกษาโดยใช้ ICT 
เป็นฐาน(ICT-Based 
Management) 

6.2 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
6.3 ระบบการให้บริการด้วยระบบ 
     อิเล็กทรอนิกส์ 
6.6 ระบบการประกันคุณภาพ 

ระบบ 
ระบบ 

 
ระบบ 

1 
1 
 
1 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

 
ต.ค. – ธ.ค. 54 

1.3.5 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT เพ่ือการบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการทาง
การศึกษา 

8. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือ
การบริหารจัดการและ
การให้บริการ ทาง
การศึกษา 
(e-Management     
 Infrastructure) 

8.3 ระบบเครือข่ายหลัก 
8.4 ระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือ 
     ข่ายหลัก 
8.5 ระบบเครือข่ายสาขาย่อย  
8.6 ระบบเก็ตเวย์ของเครือข่ายสาขาย่อย 
8.7 ระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายสาขา 
     ย่อย 
8.11 ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.12 ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสง 
 

ระบบ 
ระบบ 

 
ระบบ 
ระบบ 
ระบบ 

 
ระบบ 

 
ระบบ 

 

1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 

พ.ย. 54 - มี.ค. 55 
เม.ย.- มิ.ย. 55 

 
ม.ค. - เม.ย. 55 
เม.ย.- มิ.ย. 55 
เม.ย.- มิ.ย. 55 

 
ก.ค. - ก.ย. 55 

 
ก.พ. - ส.ค. 55 

 



 

 

8.15 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย    
       สารสนเทศระดับ WAN 
8.16 ระบบ Management Cockpit 
8.17 อุปกรณ์บนระบบเครือข่ายไร้สาย 

ระบบ 
 

ระบบ 
ระบบ 

1 
 
1 
1 

ม.ค. - เม.ย. 55 
 

ก.ค. - ก.ย. 55 
มิ.ย. - ก.ย. 55 

  9. พัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Security) 

9.4  ระบบป้องกันการบุกรุกโจมตีเครือข่ายหลัก 
9.5  ระบบป้องกันการบุกรุกโจมตีเครือข่าย 
      สาขาย่อย 
9.8  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย 

ระบบ 
ระบบ 

 
ระบบ 

1 
1 
 
1 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

 
ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ  
กลยุทธ์ 

มทร.พระนคร 
กลวิธี/มาตรการ 
มทร.พระนคร 

แผนงาน สวท. แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัด หน่วย ปีงบประมาณ 
2555 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

2.1 พัฒนานักศึกษาและ
บัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า 

2.1.7 จัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างและซ่อม
เสริมฐานความรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 

10. พัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มี
ความพร้อมด้าน ICT  
(e-Student) 
 

 
10.1  ระบบเว็บโฮสติ้งส าหรับนักศึกษา 
10.3  ฝึกอบรมด้าน  ICT  
        ให้แก่นักศึกษา 

 
ระบบ 
คน 

 
1 
60 

 
ต.ค. 54 – ก.ย. 55 
ต.ค. 54 – ก.ย. 55 



 

 

2.2 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.2.4 จัดท า Training 
Roadmap ส าหรับ
สายวิชาการ 

11. พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน 
ICT (e-Manpower) 

11.2 ฝึกอบรมด้าน ICT  
       ให้แก่บุคลากรสาย        
       วิชาการ 

 
คน 
 

 
60 

 
ต.ค. 54 – ก.ย. 55 

 2.2.5 จัดท า Training 
Roadmap ส าหรับ
สายสนับสนุน 

 11.4 ฝึกอบรมด้าน ICT  
       ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 

 
คน 

 
50 

 
ต.ค. 54 – ก.ย. 55 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
มทร.พระนคร 

กลวิธี/มาตรการ 
มทร.พระนคร 

แผนงาน สวท. แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัด หน่วย ปีงบประมาณ 
2555 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

3.1 ให้บริการวิชาการแก่ 
     สังคมเพ่ือสร้างและ 
     พัฒนาอาชีพโดยยึด 
     หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.4 พัฒนาศูนย์
สารนิเทศและการ
บริการวิชาการ 

10. พัฒนาศูนย์
สารนิเทศและการ
บริการวิชาการ 
(e-Resources) 

10.1 พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการ 
        วิชาการ 
10.2  พัฒนาระบบบริการเครือข่ายสังคม 
        ออนไลน์ 
10.3 พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลงานวิจัย 

ระบบ 
 

ระบบ 
 

เรื่อง 

1 
 
1 
 

25 

ต.ค. 54 – ก.ย. 55 
 

ต.ค. 54 – ก.ย. 55 
 

มี.ค. - พ.ค. 55 
 


