
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

1.การพฒันาศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์ให้มีความ

เข้มแข็ง ยั่งยืนและ

สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์

พฒันาบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการเรยีนการสอน

ให้ทันสมัย

ตัวชี้วัดและ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  2553 – 2556  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด  พัฒนาและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการศึกษา การ

บริหารจัดการเพ่ือท้องถิ่น

มีการบรหิารจดัการ

ที่มีคุณภาพ

2.การเพิ่มประสิทธิภาพ

 การผลิต การพฒันาครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา

3.การวิจยัพฒันาที่

เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเพื่อส่งเสรมิ

อนุรกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาต ิและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

อย่างสมดุลและยั่งยืน

4.บรกิารวิชาการแบบ

มีส่วนรว่มบนพื้นฐาน

ความต้องการของ

สังคม ชุมชน และ

ท้องถ่ิน

5.อนุรกัษ์ ฟื้นฟูและ

ท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ินภาคตะวันออก

ส่งเสรมิบุคลากรให้ผลิต

งานวิจยัที่มีคุณภาพและ

เผยแพรไ่ด้ทั้งในและ

ต่างประเทศ

เป็นแหล่งบรกิาร

วิชาการที่หลากหลาย

รปูแบบ

ใช้ ICT ส่งเสรมิ

สนับสนุนการพฒันา

แหล่งท่องเที่ยวพระ

ต าหนัก

6.พฒันาระบบการ

บรหิาร

มหาวิทยาลัยตาม

หลักการบรหิารที่ดี
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1.1. เรง่รดัการผลิตบัณฑติ

และพฒันาบุคลากรให้ได้

มาตรฐานคุณภาพ

1.2. ปรบัปรงุและพฒันา

หลักสูตรใหม่ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม

 ชุมชน ท้องถ่ินและ

ตลาดแรงงาน

1.3. เรง่รดัการผลิตบัณฑติ

ให้มีทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ

1.4. ส่งเสรมิการจดั

การศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา

4.3. ให้บรกิาร

วิชาการหลากหลาย

รปูแบบที่สอดคล้อง

กับความต้องการของ

สังคม

5.3. สนับสนุนให้มี

การวิจยัทาง

วัฒนธรรม เพื่อ

น าไปใช้ในการ

ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

6.4. น าระบบการ

จดัการสารสนเทศ 

(MIS) มาใช้ในการ

บรหิารจดัการ

2.3. เรง่รดัการพฒันา

โรงเรยีนสาธิตของ

มหาวิทยาลัยให้เป็น

แหล่งเรยีนรู ้/ แหล่ง

สาธิตการจดัการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน

3.3. สนับสนุนให้มีการ

สรา้งสรรค์ สิ่งประดิษฐ ์

นวัตกรรมที่มุ่งสู่การจด

สิทธิบัตรได ้รวมถึงการ

พฒันาการปรบัปรงุ

เทคโนโลยีที่สอดคล้อง

กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.3. พฒันาระบบ

ควบคุมตรวจสอบ

ภายในและบรหิาร

ความเสี่ยงของทุก

หน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ

3.2. สนับสนุนให้มีการ

เผยแพรง่านวิจยัทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติ

4.2. ให้มีการพฒันา 

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อการ

บรกิารวิชาการแก่ชุมชน

5.2. ส่งเสรมิการ

สรา้งจติส านึกทาง

วัฒนธรรมแก่เยาวชน

 นักศึกษา และ

ประชาชนในท้องถ่ิน 

เพื่อให้เกิดความ

ตระหนักถึงค่านิยม 

เอกลักษณ์ 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และเชิดชู 

ภูมิปัญญาไทย โดย

สอดแทรกไว้ใน

กระบวนการเรยีนการ

สอน

6.2. สรา้งเครอืข่าย

ความรว่มมือทั้ง

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัย

2.4. ส่งเสรมิการจดัตั้ง

ศูนย์ศึกษาความเป็น

เลิศด้านครศุาสตร/์

ศึกษาศาสตร์

3.4. ประสานความ

รว่มมือด้านการวิจยักับ

หน่วยงาน ทั้งภายใน 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

และต่างประเทศ

6.1. เรง่รดัให้สรา้ง

ระบบการบรหิาร

องค์กรโดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาล หลัก

องค์กรแห่งการ

เรยีนรูแ้ละพฒันา 

และหลักการการ

กระจายอ านาจ

2.2. ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการพฒันา

การศึกษาตลอดชีพ

ให้กับครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา

2.1. ส่งเสรมิการผลิต

ครทูี่มีสมรรถภาพสูง

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1. ส่งเสรมิและพฒันา

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยให้ผลิต

ผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ

เพื่อน าไปสู่การพฒันา

ด้านวิชาการและพฒันา

ท้องถ่ิน

4.1. ให้มีหน่วยงาน

เชื่อมโยงการ

ให้บรกิารทางวิชาการ

ของ คณะ ส านัก และ

สถาบัน

5.1. การพฒันา

มหาวิทยาลัยให้เป็น

แหล่งเรยีนรูท้าง

ศิลปวัฒนธรรมภาค

ตะวันออก

กลยทุธ์

มหาวิทยาลัย

4.4. เชื่อมโยงการ

ให้บรกิารทางวิชาการ

ไปสู่การพฒันา ฟื้นฟ ู

อนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

5.4. สนับสนุนให้มี

การสรา้งเครอืข่าย

ทางวัฒนธรรม
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1.5. พฒันาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1.6. ส่งเสรมิความรว่มมือ

ทางวิชาการกับสถาบันใน

ประเทศและต่างประเทศ

1.7. พฒันาสภาพแวดล้อม

และเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการจดัการเรยีน

การสอนให้ทันสมัย

1.8. ด าเนินการ

ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัย

เชิงรกุเพื่อเพิ่มจ านวน

นักศึกษา

กลยทุธ์

มหาวิทยาลัย

1.9. ลดจ านวนนักศึกษาที่

ออกระหว่างเรยีนโดยใช้

ระบบค าปรกึษาและระบบ  

 การสอนเสรมิ (tutorial)

1.10. ขยายโอกาสทาง

การศึกษาแก่นักเรยีน

ผู้ด้อยโอกาส (Pre college)

6.7. เรง่รดัให้มี

ระบบการบรหิาร

เชิงกลยุทธ ์มีการ

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

ค่านิยม ไปสู่การ

ปฏิบัติที่สอดคล้อง

ที่เป็นแนวทาง

เดียวกัน

6.6. น ากลยุทธ์

การตลาดมาใช้ใน

การสรา้งความ

ได้เปรยีบด้านการ

แข่งขัน

กลยทุธ์

มหาวิทยาลัย

3.5. เรง่รดัให้มีการวิจยั

สถาบันเพื่อพฒันา

ประสิทธิภาพในการ

บรหิารจดัการ การเรยีน

การสอน สู่การเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน

ของมหาวิทยาลัย

4.5. ส่งเสรมิและ

สนับสนุนโครงการ

ตามแนวพระราชด าริ

5.5. เรง่รดัการ

พฒันาพระต าหนักให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมที่

ส าคัญของจงัหวัด

จนัทบุร ีและภาค

ตะวันออก

6.5. การพฒันา

บุคลากรด้านการ

บรหิารจดัการ และ

ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ ในทุกระดับ
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กลยทุธ์

มหาวิทยาลัย

1.11. ส่งเสรมิให้นักศึกษา

ได้พฒันาตนเองใน

กิจกรรมที่หลากหลายและ

สนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา

ผลผลิต/

โครงการ

1.ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี2.ผู้ส าเรจ็

การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

1.คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี2.คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 3.

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณี

ศาสตร ์4.คณะครศุาสตร ์

5.คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์6.คณะ

วิทยาการจดัการ 7.คณะ

นิติศาสตร์

1.สถาบันวิจยัและ

พฒันา(เจา้ภาพ) 2.

คณะ 7 คณะ 3.ส านัก

วิทยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 4.ส านัก

ศิลปวัฒนธรรมและ

พฒันาชุมชน 5.

ส านักงานอธิการบดี

1.ส านัก

ศิลปวัฒนธรรมและ

พฒันาชุมชน

(เจา้ภาพ)

1.ส านักงาน

อธิการบดี(เจา้ภาพ)

 2.ส านักวิทยบรกิาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3.

ส านัก

ศิลปวัฒนธรรมและ

พฒันาชุมชน 4.

คณะ 7 คณะ

4.ผลงานการให้บรกิาร

วิชาการ

5.ผลงานท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม

3.ผลงานวิจยัเพื่อสรา้ง

องค์ความรู้

1.คณะครศุาสตร์
1.สถาบันวิจยัและพฒันา

(เจา้ภาพ)

โครงการสนับสนุน

การศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จา่ย
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