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โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์
ผู้อาํนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์และแผนงาน
การบริหารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

@สภาวชิาการ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั ๙ เมษายน ๒๕๖๒

แนวทางการบริหารงานในระยะ 4ปี ภายใต้
การบริหารงานของ ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์

คนพฒันา ระบบไอทก้ีาวหน้า ภาษาต่างประเทศก้าวไกล 
พฒันาภารกจิสถาบันสู่ระบบมาตรฐานสากล

ธรรมาภบิาลและ
การบริหารที่ดี

มุ่งม่ันให้บริการภาษา/ไอที    
ที่มีคุณภาพ อย่างต่อเน่ือง

บริการวชิาการ เพิ่ม
รายได้ สร้างความสุข

วิสัยทศัน์

นโยบาย สู่ความสาํเร็จ

ยุค “มุ่งสู่การเป็นองค์กรอจัฉริยะ”
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 มุ่งเน้นการทาํงานเป็นทีม ประชาคมมีส่วนร่วม
 การบริหารงานร่วมกัน 
 ใช้เคร่ืองมือ e-Services (MIS/ERP) บริหารและปฏิบติังานร่วมกัน
 เป็นหน่วยงาน Green ICT, Green Office
 บริหารทรัพยากรร่วมกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้

 พฒันาบุคลากรต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และทั่วถึง
 ยกระดับการบริการแบบ One-Stop Services
 บริการอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

ธรรมาภิบาลและการบริหารที่ดี

 พฒันาและบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ PIT e-
Service Connected  
 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและภาษาให้
ทันสมัย ตอบสนองพนัธกิจเชิงรุกของสถาบัน
 ผลักดันและส่งเสริมความเป็นสากล โดยนักศึกษาต้อง
มี Skill Certificate (TOEFL, TOEIC, IT,…) เพิ่มเติม
 ส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่

มุ่งมั่นให้บริการภาษา/ไอทีที่มีคุณภาพ 
อย่างต่อเน่ือง
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พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

PIT
e-Services

ผู้บริหาร

นักศึกษา

ป.ตรี

นักศึกษา

ป.โท-เอก

ศิษย์เก่า

เจ้าหน้าที่

อาจารย์

PIT e-Services Connected

e-Learning

MIS/ERP+

e-Registra

e-Admission

e-Document

e-Alumni

e-Journal
e-LibraryQA system

e-Research/Innovation

PIT MOOC

 บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
 โครงการอบรมหลกัสูตรระยะสั้ น ตลอดทั้งปี
 ศูนยฝึ์กอบรมและทดสอบมาตราฐาน (Academe) หลกัสูตร
เฉพาะทาง เช่น TOEFL, TOEIC, MOS, CISCO, ComTIA, 
Vmware…

 เครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน

บริการวิชาการ เพิ่มรายได้ สร้าง
ความสุข
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เป้าประสงค์ : โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีที่มีประสิทธิภาพ  บริการ
ครอบคลุมทั่วสถาบัน  เพื่อตอบสนองพันธกิจสถาบันด้านบริหารจัดการ  

บริการการศึกษา  วิจัย  และบริการวิชาการ
 กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครือข่ายของสถาบันให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  มีศักยภาพ  สามารถรองรับภารกิจทั้ ง
ทางด้านการบริหาร  การเ รียนการสอน  การวิจัย  และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 กลยุทธ์ที่  ๒  จัดหาครุภัณฑ์และนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาและไอทีแก่นักศึกษาและบุคลากร

 กลยุทธ์ที่  ๓  มีระบบสารสนเทศ  e-Services เพื่อให้การดาํ เนินภารกิจด้านการบริหาร
จัดการ  การเ รียนการสอน  ประกันคุณภาพการศึกษา  และการวิจัยของสถาบันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579, แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2559, แผน ICT2020, แผนยทุธศาสตร์สถาบนั

เป้าประสงค์ : พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการ
ให้บริการภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เป็นสากล

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม  และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ท่ีมีประสิทธิภาพ  และพอเพียง  เ พ่ือสร้าง
โอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม  และพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้ไอที  ส่ือและนวัตกรรม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ให้มีความทันสมัย  เป็นสากล  เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสถาบัน
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและสนับทักษะวิชาชีพด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ระดับ
สากล  เช่น  TOEFL, TOEIC, MOS, ComTIA เป็นต้น  ให้แก่นักศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริหาร  และการวิจัย  
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เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  ด้านคอมพิวเตอร์
และภาษาต่างประเทศ  เพื่อสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้ น
ด้านคอมพิวเตอร์  และภาษาต่างประเทศแก่สังคมทั้ งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการจัดการความรู้งานวิจัย  และ
นวัตกรรมบริการ  (Service Innovation)
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาอาจารย์ในการใช้นวัตกรรมไอที  และนวัตกรรมส่ือ
ภาษาต่างประเทศ  เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ให้บริการวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ

เป้าประสงค์ : มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ  เป็นต้นแบบและเป็นผู้นําการใช้ไอ
ทีเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีความคล่องตัว  ทันสมัย  โปร่งใส่  

ตรวจสอบได้

 กลยุทธ์ที่  ๑  สนับสนุน  และส่งเสริมการใช้ไอทีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน  การลด
ภาระงาน  การอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู ้รับบริการ  การให้บริการท่ีไม่มีข้อจาํกัดของ
เวลาและสถานท่ีการให้บริการ

 กลยุทธ์ที่  ๒  ปรับปรุงและพัฒนากฏระเบียบ  ระบบกลไกบริหารรวมทั้ งแนวปฏิบัติ
ภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการบริหารจัดการ

 กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทาํงานตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนา  ศภค . สู่องค์กรคุณภาพ  และ
องค์การแห่งความสุข
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 แผนงานเร่งด่วน ดาํเนินการทันที เสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน

 แผนงานระยะส้ัน ภายใน ๒ ปี

 แผนงาน ๔ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนการดาํเนินงาน

แผนการดาํเนินงานเร่งด่วน ๑๒๐ เสร็จ

โครงการอบรมหลกัสูตรระยะส ัน้ดา้นภาษาต่างประเทศ

และไอทเีพือ่สรา้งรายได ้อย่างนอ้ย ๓ หลกัสูตร

-อบรมภาษาจนี 2 หลกัสูตร 

-อบรมดา้นคอมพวิเตอร ์1 หลกัสูตร

MOU จดัตัง้ศูนยท์ดสอบมาตราฐานภาษาองักฤษ TOEIC -Agreement letter กบั ……

-ศูนยท์ดสอบมาตราฐานภาษาองักฤษ TOEIC (30ที่นัง่)

นักศึกษา 1 ปรญิญา+2 Certificates (ภาษา และไอท)ี -TOEIC Scroe&Certificate

-IT Certificate (MOS, PIT-IT Skill)

นักศึกษากอ่นจบการศึกษาทกุคนผ่านการสอบวดัระดบั

ภาษาองักฤษ และบนัทกึคะแนนลงในทรานสครปิ

-ประกาศสถาบนั / โครงการดาํเนินการ

-นศ.ปี3 สอบ exist TOEIC / นศ.ปีสดุทา้ยสอบ exam

-คะแนน TOEIC < 400 จดัอบรมให ้

พฒันาเครอืข่ายไรส้าย eduroam ดาํเนินการเสรจ็ /ไม่ใช ้งปม. /เปิดบรกิารใชง้าน

eduroam.pit.ac.th, ssid: eduroam

เสรจ็แลว้ กาํลงัดําเนินการ ยงัไม่ดําเนินการ
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แผนการดาํเนินงานระยะส้ัน 2ปี (ด้าน ICT)

พฒันาสือ่และนวตักรรมการเรยีนการสอนสมยัใหม่ เช่น 

MOOC, Google Education, Google Classroom

- บรกิาร Microsoft Office 365

- สง่เสรมิ นศ.ใชง้าน THAI.MOOC และ Thai CyberU

- โครงการ PIT Google education (08/2562)

เพิม่ประสทิธภิาพเครอืข่ายไรส้าย WiFi ใหค้รอบคลมุ

ทัว่ถงึ ทกุพื้นที่ท ัง้ภายในและภายนอกอาคาร

- WiFi Access Point 90 จุด

- โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานไอซีท ี(งปม.2563)

ระบบสารสนเทศบณัฑติศึกษา e-Graduation, e-

Dissertation

- ฐานขอ้มูลวจิยัและวทิยานิพนธ ์(eresearch.pit.ac.th)

พฒันาโดย สวบ. / ศภค.สนับสนุนระบบไอที

สง่เสรมิ สนับสนุและพฒันาระบบ e-Learning ระบบ

เรยีนทางไกล

- สง่เสรมิใหอ้าจารย/์นศ. ใชร้ะบบ e-learning ของ

สถาบนั Moodle (http://elearning.pit.ac.th)

- จดัหา/พฒันา coursewareรายวชิาพื้นฐาน/เฉพาะทาง

ระบบการใหบ้รกิารแบบ One-Stop Service, 

Helpdesk, Online-services

- โครงการ Clinic IT (09/2562)

- One-Stop Service, Online services

เสรจ็แลว้ กาํลงัดําเนินการ ยงัไม่ดําเนินการ

แผนการดาํเนินงานระยะส้ัน 2ปี
(ด้านภาษา/ฝึกอบรม)

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะส ัน้ดา้น

ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ และจนีกลาง) รว่มกบัสถาน

ประกอบการ เช่นโรงแรมใกลเ้คียง ศูนยก์ารคา้ ชมุชน

- หลกัสูตรภาษาจนีสาํหรบัพนังงานโรงแรม (งปม.61)

- หลกัสูตรดา้นคอมพวิเตอร ์

ศูนยฝึ์กอบรมและถา่ยทอดวทิยาการปทมุวนั ดึงศกัยภาพ

คณาจารยถ์า่ยทอดสูส่งัคม เช่น โครงการอบรม 

LabView, Matlab, SolidWorks, NX, CATIA, PLC 

เป็นตน้

- อบรมโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตส์าํหรบัเพิม่

ประสทิธภิาพองคก์ร (งปม.61)

- ฝึกอบรมและบรกิารวชิาการ ดาํเนินการโดย สวบ.

- รว่มมือกบั สวบ. จดัหลกัสูตรระยะส ัน้ดา้นคอมพวิเตอร ์

ประยกุต ์อย่างนอ้ย 2 หลกัสูตร/ปี

ศูนยฝึ์กอบรมและทดสอบมาตราฐานสากล (Academy) 

เพิม่เตมิ เช่น IC3, CCNA, CCNP, ComTIA, MOS, 

Huawei, Cloud Essential เป็นตน้ เนน้รว่มมือกบั

ภาคเอกชน

- ศูนยส์อบ TOEFL ITP

- ศูนยส์อบ TOEIC สาํหรบันักศึกษา

- ศูนยฝึ์กอบรม/ทดสอบ IC3, MOS (หมด 12/2562)

- ศูนยส์อบสมรรถนะไอทปีทมุวนั PIT IT Certificate

เสรจ็แลว้ กาํลงัดําเนินการ ยงัไม่ดําเนินการ
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 พัฒนาอาคารสิทธิผลเป็น “อาคาร Digital Learning & 
Services” ประกอบด้วย Self-Learning Space, Smart 
Classroom, Digital Innovation, ….
 จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพิ่มเติม 

(MIS/ERP+) เช่น ระบบบัญชี 3มิติ การเงินการคลัง การจัดซ้ือ 
เป็นต้น
 จัดหาและผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย e-

Learning เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Hybrid Education)
 ศภค.เป็น “องค์กรอัจฉริยะ” เป็นต้นแบบและเป็นผู้นาํการใช้ไอที
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนการดาํเนินงาน ๔ ปี

 ข้อจาํกัดการขอ งปม. แผ่นดิน โดยเฉพาะโครงการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการ
ส่ือสาร / บางปีไม่ได้ งปม.ลงทุนครุภัณฑ์
 บุคลากรไม่เพียงพอ
 นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 โครงสร้าง/การบริหาร/ระเบียบข้อบังคบ

ปัญหาและอุปสรรค์



ข้อมูลของผู้บริหารและบุคลากรของศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์

ผู้บริหารของศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  ไชยจติต ์ ผู้อํานวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
2 นายสุรศักดิ ์ ธนูทอง รองผูอ้ํานวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริศร  มติรานนท ์ รองผูอ้ํานวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
4 ดร.ธงชัย  กลิน่หรั่น รองผูอ้ํานวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

 

บุคลากรของศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร์  จําแนกตามตําแหน่งและประเภท 

ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร 
คุณวุฒิ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1 พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 4 - - 
2 ลูกจ้างประจํา - - - 
3 ลูกจ้างชั่วคราว - - - 

รวม 4 - - 
 

รายชื่อบุคลากรในศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่ง 
1 นางสาวรัตนา  พิชติปรีชา รักษาราชการแทนหัวหน้าสาํนักงาน

ผู้อํานวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
2 นางสาววรรษมณ  จติพุทธ ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบรกิารภาษา 
3 นายภคิน  รัตนอดุม นักวิชาการศึกษา 
4 นางสาวณภัสสร  เกษมทรัพย ์ นักวิชาการศึกษา 

 

ข้อมลู  ณ  วันที่  31  มกราคม  2562 



แผนยุทธศาสตร์  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  2560 – 2564 
                  

 

 

คนพัฒนา  ระบบไอทีก้าวหน้า  ภาษาต่างประเทศก้าวไกล  พัฒนาภารกิจสถาบันสู่ระบบ
 

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์สู่องค์กรคุณภาพ 
และองค์การแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (กลยทุธ์ที่ 1 - 3) 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายของสถาบัน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดหาและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  
e-Services เพื่อให้การดําเนินภารกิจด้านต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (กลยทุธ์ที่ 1 - 3) 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรยีนอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการ
ใช้งานนวัตกรรมด้านไอที สอน
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ
วิชาชีพด้านภาษาและคอมพวิเตอร์ ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (กลยทุธ์ที่ 1) 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายของสถาบันให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีศกัยภาพ สามารถรองรับ
ภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรยีนการสอน 
การวิจัย และการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (กลยทุธ์ที่ 1 - 3) 
ส่งเสริมการใช้ไอทีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
การลดภาระงาน การอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ การให้บริการที่ทันสมยั ปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบียบ ระบบกลไกบริหารรวมทั้งแนว
ปฏิบัติภายในองค์กรเพือ่ประสิทธิภาพและความ
คลอ่งตัวของการบริหารจัดการ และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอยา่งทัว่ถึง มีคณุภาพเพือ่ให้
ทํางานตามภารกิจอย่างมีประสทิธิภาพ และมี
ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการ
วิ จั ย ที่ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพของ
สถาบันเพื่อรองรับการให้บริการ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ของศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ 

 

ยุทธศาสตร์ของสถาบนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการ และการวิจัย
ให้ทันสมัย

 

กลยุทธข์องศนูย์ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (กลยทุธ์ที่ 1 และ 3) 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายของสถาบัน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ e-Services เพื่อให้การดําเนิน
ภารกิจด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (กลยทุธ์ที่ 1 และ 2) 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรยีนอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการ
ใช้งานนวัตกรรมด้านไอที สอน
ภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการทางการศึกษาจาก
ความได้เปรียบของทําเลที่ตั้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการ และการวิจัย
ให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการ
วิชาการหลักสูตรระยะสั้นด้าน
คอมพิวเตอร์และ
ภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรระยะสั้นด้าน
คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศแก่สังคม
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป้าประสงค์ : โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีทีม่ีประสิทธิภาพ บริการครอบคลุมทั่วสถาบัน เพื่อตอบสนองพันธกิจสถาบันด้านบริหารจัดการ บริการการศึกษา วิจยั และ
บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายของสถาบันให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีศักยภาพ 
สามารถรองรับภารกิจทั้ง
ทางด้านการบริหาร การเรียน
การสอน การวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายของ
สถาบันที่ให้บริการ 

1 1 1 2 2 1. จัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถ
ยืนยันตัวตนการใช้งาน
แบบ Single Sign On 
 
2. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบความ
ปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรฐานสากล 
 
3. การพัฒนาเครือข่ายไร้
สาย eduroam (World 
Wide educational 
roaming) 
 
4. จัดทําระบบเครือข่ายไร้
สาย (WiFi) ให้ครอบคลุม
พื้นที่การใช้งาน 

1. จํานวนระบบ
สารสนเทศที่ใช้ 
Single Sign On 
 
 
1. ร้อยละความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
1. จํานวนจุดใหบ้ริการ 
 
 
 
 
1. จํานวนจุดใหบ้ริการ
เครือข่ายไร้สาย 
(WiFi) 
 

4 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

5 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 

6 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

120 
 

 

7 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

120 
 

 

7 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

120 
 

 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

        
 
 
5. พัฒนาโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ใหม้ี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

2. ร้อยละความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้งาน 
 
1. จํานวนอาคารที่มี
โครงข่ายสื่อสาร
ภายในมีความเร็วไม่
น้อยกว่า 1 Gbps 
2. จํานวนเส้นทางออก
อินเตอร์เน็ต 

80 
 
 
3 
 
 
 
1 
 

80 
 
 
4 
 
 
 
1 

80 
 
 
4 
 
 
 
2 

80 
 
 
5 
 
 
 
2 

80 
 
 
6 
 
 
 
2 

2. จัดหาครุภัณฑ์และนวัตกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านภาษาและไอทีแก่
นักศึกษาและบุคลากร 

จํานวนคอมพิวเตอร์
และนวัตกรรมการ
เรียนการสอนสมัยใหม ่

1 2 2 2 2 1. จัดหาคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 
2. จัดหาโปรเจ็คเตอร์และ
อุปกรณ์สนับสนุนการสอน 
3. โครงการห้อง Smart 
classroom 

1. จํานวน
คอมพิวเตอร์ 
 
1.จํานวนโปรเจ็คเตอร์ 
 
1.จํานวนห้อง smart 
classroom 

- 
 
 
- 
 
- 

100 
 

 
10 
 
- 

100 
 
 

20 
 
- 

- 
 
 
- 
 
2 

- 
 
 
- 
 
2 

3. จัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ e-Services เพื่อให้
การดําเนินภารกจิด้านการ
บริหารจัดการ การเรียนการ
สอน การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการวิจัยของ
สถาบันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จํานวนระบบ
สารสนเทศ e-
Services ที่ให้บริการ
เพื่อรองรับการ
ดําเนินงาน 

5 6 8 9 9 1. ระบบสารสนเทศ e-
Services เพื่อให้บริการ 

1. จํานวนระบบ
สารสนเทศ e-
Services 

5 6 8 9 9 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการวิจัยให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์ : พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการให้บริการภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นสากล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ประสิทธิภาพ และพอเพียง เพื่อ
สร้างโอกาสในการเพิ่มขีด
ความสามารถและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มีระบบ eLearning ที่
ทันสมัย 

1 1 1 2 2 1. สื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนสมัยใหม ่
2.พัฒนาระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ PIT 
MOOC 

1.1. จํานวนสื่อการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2.1. ระบบการเรียน
การสอน PIT MOOC 
2.2 จํานวนรายวิชา 

1 
 

- 
 
- 

1 
 
- 
 
- 

1 
 
1 
 
1 

2 
 
1 
 
3 

2 
 
1 
 
5 

2. ส่งเสริม การใช้งานนวัตกรรม
ด้านไอที ภาษาตา่งประเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยเป็น
สากล 

มี platform 
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

1 1 1 2 2 1. โครงการ Microsoft 
Office 365 เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 
2. โครงการ PIT Google 
Education (G-Suites) 

1.1. ร้อยละของ
นักศึกษาและบุคลากร
ที่ใช้บริการของระบบ 
Office365 
2.1 นักศึกษาและ
บุคลากรที่ใช้บริการ
ของระบบ G-Suites 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ
วิชาชีพด้านภาษาและ
คอมพิวเตอร์ระดบัสากล เช่น 
TOEFL, TOEIC, MOS, 
ComTIA เป็นต้น ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา 

นักศึกษามทีักษะ
มาตรฐานด้านภาษา
และทักษะด้านไอที 

1 1 2 2 2 1.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี (TOEIC 
exist-exam) 
 
 

1.1 ร้อยละของ
จํานวนนักศึกษาผ่าน
การทดสอบ TOEIC 
แบบ exist-exam 
2.1 ร้อยละของ
จํานวนนักศึกษาที่มี
คะแนนภาษาอังกฤษ
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2. โครงการอบรมทางด้าน
ภาษา 
 
 
 
3. โครงการอบรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 
 
4.โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านไอที (IT Certificate) 

ตามเกณฑ์มาตราฐาน 
CEFR ระดับกลาง B1 
(TOEIC>400) 
2.1. จํานวนหลักสูตร 
2.2. จํานวนของ
บุคลากรและนักศึกษา
ที่ผ่านการอบรม 
 
3.1. จํานวนหลักสูตร 
3.2. จํานวนของ
บุคลากรและนักศึกษา
ที่ผ่านการอบรม 
4.1 มีหลักสูตร
มาตราฐานวดั
ความสามารถทักษะ
ด้านไอท ี
4.2 ร้อยละของ
จํานวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านการวัด
ความรูท้ักษะด้านไอที 
(IT Certificate) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้น ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาต่างประเทศแก่สังคมทัง้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จํานวนหลักสูตรระยะ
สั้นทางดา้น
คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

2 2 4 4 4 1. โครงการอบรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 
2. โครงการอบรมทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1.1. จํานวนหลักสูตร 
1.2. ความพึงพอใจ 
 
2.1. จํานวนหลักสูตร 
2.2. ความพึงพอใจ 
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2. พัฒนาอาจารย์ในการใช้
นวัตกรรมไอที และนวัตกรรม
สื่อภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละของจํานวน
อาจารย์ที่เข้าฝึกอบรม 

- 20 40 50 60 1. โครงการฝึกอบรมการ
ใช้งาน Office 365 
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 
2. โครงการนวัตกรรมการ
เรียนการสอนแนวใหม่
ด้วย Google Education, 
Google Classroom 
3.โครงการจัดหาสื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษออนไลน์  

1.1ร้อยละของจํานวน
อาจารย์ที่เข้าฝึกอบรม 
 
 
2.1ร้อยละของจํานวน
อาจารย์ที่เข้าฝึกอบรม 
 
 
3.1. จํานวนอาจารย์ที่
ใช้งาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์สู่องค์กรคุณภาพ และองค์การแห่งความสุข 

เป้าประสงค์ : มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ เป็นต้นแบบและเป็นผู้นําการใช้ไอทีเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคลอ่งตัว ทันสมัย โปร่งใส่ ตรวจสอบได ้

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมการใช้ไอทีเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน การ
ลดภาระงาน การอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ การ
ให้บริการที่ทันสมัย 

จํานวนระบบในการ
ให้บริการ 

1 1 1 2 2 1. จัดทําระบบการ
ให้บริการเป็นแบบ One-
Stop Service 
 
2. ระบบบริการแบบ 
Helpdesk หรือ Online-
services 

1. ร้อยละความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้งาน 
 
 
1. ร้อยละความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้งาน 
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90 
 
 
 

90 

2. ปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบ ระบบกลไกบริหาร
รวมทั้งแนวปฏิบัติภายในองค์กร
เพื่อประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวของการบริหารจัดการ 

จํานวนแผนการ
ดําเนินงาน/
กฎระเบียบของ
หน่วยงาน 

2 2 3 3 3 1. แผนการดําเนินงาน/
กฎระเบียบของหน่วยงาน 

1. จํานวนของ
แผนการดําเนิน/
กฎระเบียบของ
หน่วยงาน 

2 2 3 3 3 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง  มีคุณภาพเพื่อให้ทํางาน
ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร 

2 2 2 3 3 1. โครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม 

2 2 2 3 3 
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