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ปรัชญา  (Philosophy) 
 พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาสถาบันสู่
มาตรฐานสากล 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 คนพัฒนา ระบบไอที ก้าวหน้า ภาษาต่างประเทศก้าวไกล  พัฒนาภารกิจสถาบันสู่ ระบบ
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ  (Mission) 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของสถาบัน 
๒. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถาบัน 
๓. จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการเรียนการสอนและงานวิจัย 
๔. บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

นักศึกษา บุคลากร และสังคม 
๕. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการ

ของสถาบัน 
๖. สนับสนุนและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์  :  โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มี
ศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
 กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการที่มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายของ
สถาบันให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน การ
วิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้าที่กํากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มี
ความรู้ความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 



กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนระบบเครือข่ายและส่งเสริมให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของสถาบัน 
เป้าประสงค์  :  ระบบสารสนเทศของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีความทันสมัย และสามารถใช้
ร่วมกันได้ทุกส่วนงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือหลักสําหรับการบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้การดําเนินภารกิจด้านการบริหารจัดการ การ
เรียนการสอน และการวิจัยของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มี
ความรู้ความสามารถ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การให้บริการวิชาการความรู้ด้านสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ 
เป้าประสงค์  :  พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้มีความรู้และทักษะในการ
นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรในการให้บริการวิชาการและการ
เผยแพร่ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและให้บริการ แนะนํา การดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตลอดจนการ
ติดต้ังลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสําหรับหน่วยงานภายใน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
เป้าประสงค์  :  พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการให้บริการด้านถาษาต่างประเทศและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบัน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ และอุปกรณ์เครือข่ายให้มีความ
ทันสมัย สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน  
 กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาและส่งเสริมสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนของบุคลกรและนักศึกษาของสถาบัน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ จัดหาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) ที่มีประสิทธิภาพ และพอเพียง เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐาน
การเรียนรู้  
 



 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์  :  เป็นองค์กรซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ทันสมัย โปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
และมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนากฏระเบียบ ระบบกลไกบริหารรวมท้ังแนวปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อ
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ทํางานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์  :  โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มี
ศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 

 
กลยุทธ์และมาตรการ : 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
1. ทบทวนและจดัทําแผนพัฒนาด้าน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายของสถาบันให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ มีศักยภาพ สามารถรองรับ
ภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

3. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทํา
หน้าที่กํากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลบนระบบเครือข่าย
และส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 จัดให้มีการสํารวจ จัดทําและทบทวนแผนแผนปฏิบัติงาน 
และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมภารกิจของสถาบัน 

 จัดหา ทดแทน และบํารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพ่ือ
รองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน 
การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 จัดทําระเบียบ กฏเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีของการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบัน 

 ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาของสถาบัน
สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สถาบันผ่านระบบ Internet/Intranet ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

 จัดให้มีระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสารสนเทศให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัย 

 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆภายใน
สถาบันเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและกํากับดูแลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศประจําหน่วยงาน 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของสถาบัน 

เป้าประสงค์  :  ระบบสารสนเทศของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีความทนัสมัย และสามารถใช้
ร่วมกันได้ทุกสว่นงาน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหลักสําหรบัการบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

 
กลยุทธ์และมาตรการ : 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
1. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือให้การดําเนินภารกิจด้านการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน และ
การวิจัยของสถาบันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการ
พัฒนาและบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ 

 จัดให้มีการสํารวจความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการด้านต่างๆท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
สถาบัน 

 จัดหา บํารุงรักษา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ของสถาบัน ให้ตอบสนองต่อภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร 
การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

 จัดทําระเบียบ กฏเกณฑ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 

 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในเพ่ือทํา
หน้าที่ประสานและดําเนินการใช้งานระบบสารสนเทศตาม
ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน 

 จัดให้มีระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของการดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัย 

 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ และจดั
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การให้บริการวิชาการความรู้ด้านสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์  :  พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและให้คาํปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร นักศกึษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้มีความรู้และทักษะใน
การนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์และมาตรการ : 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรในการ
ให้บริการวิชาการและการเผยแพร่
ความรู้ 

5. ส่งเสริมและให้บริการ แนะนํา การ
ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ตลอดจนการติดต้ังลิข
สิทธ์ซอฟต์แวรท์ี่ถูกต้องตามกฎหมาย
สําหรับหน่วยงานภายใน 

 

 จัดหลักสูตรให้บริการวิชาการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และภาษาต่างประเทศแก่หน่วยงานภายในและสังคม
ภายนอกท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 จัดโครงการทดสอบมาตรฐานภาษาต่างประเทศ 

 จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการใช้และการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศ และซอฟต์แวร์สํานักงานให้มีประสิทธิภาพ 

 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ิมทักษะการสร้างเว็บไซต์
หน่วยงานของสถาบันและใหค้ําแนะนําในการนําเข้าข้อมูล
สําหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ 

 จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
และบุคลากรของสถาบันให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้ สร้างและเผมแพรผ่ลงานวิชาการสู่สังคม 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

เป้าประสงค์  :  พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการให้บริการด้านถาษาต่างประเทศและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัยเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบัน 

 
กลยุทธ์และมาตรการ : 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
1. จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ และอุปกรณ์
เครือข่ายให้มีความทันสมัย สําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบัน  

2. จัดหาและส่งเสริมสื่อการเรียน
อิเล็กทรอนิกสด้์านภาษาต่างประเทศ 
ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอนของบุคลกรและ
นักศึกษาของสถาบัน 

3. จัดหาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์ (e-Learning) ที่มี
ประสิทธิภาพ และพอเพียง เพ่ือสร้าง
โอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถ
และยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 

 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และลิขสทิธ์ซอฟแวร์เพ่ือรองรับ 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning courseware) ด้านภาษาต่างประเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 จัดให้มีระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของการให้บริการการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษา 

 จัดให้มีระบบบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 

 จัดให้โครงการและกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศกึษา บุคลากร โดย
เน้นการใช้งานอย่างถูกต้อง มีคุณค่า และมีจริยธรรม 

 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Hybrid Education) 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์  :  เป็นองค์กรซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ทันสมัย โปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ 

 
กลยุทธ์และมาตรการ : 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและ

โครงสร้างขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความ
เหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธ
กิจ 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฏระเบียบ 
ระบบกลไกบริหารรวมท้ังแนวปฏิบัติ
ภายในองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวของการบริหารจัดการ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
บุคคลเพ่ือให้ทาํงานตามภารกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

 วางแผนและดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ของศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ให้มีความชัดเจน มีการ
กําหนดกรอบหน้าที่ กําหนดแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานที่ชัดเจน 

 ทบทวนและปรับปรุงกฏระเบียบ และแนวปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรที่มีความชัดเจน ทันสมัย ยืดหยุ่น  และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวของการบริหารจัดการ โดยสอดคล้องกับ
แนวทางนโยบายการพัฒนาสถาบัน 

 จัดให้มีการพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
โดยประยุกต์ให้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการทํางานของ
บุคลากร 

 พัฒนางานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีเป้าหมาย
สําคัญในการมุง่มั่นรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่ง 

 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร จัดทําระบบและกลไกในการ
กระตุ้นการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงความรู้และทักษะที่เก่ียวขอ้งกับภาษาต่างประเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

 จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสม และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ่มค่า 

 
 


