
วิสัยทัศน

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1.การพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใหมีความ

เขมแข็ง ยั่งยืนและ
สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  2553 – 2556  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด  พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา การ
บริหารจัดการเพื่อทองถิ่น

2.การเพิ่มประสิทธิภาพ
 การผลิต การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา

3.การวิจัยพัฒนาที่
เชื่อมโยงสูภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อสงเสริม
อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน

4.บริการวิชาการแบบ
มีสวนรวมบนพื้นฐาน
ความตองการของ
สังคม ชุมชน และ

ทองถิ่น

5.อนุรักษ ฟนฟูและ
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นภาคตะวันออก

6.พัฒนาระบบการ
บริหาร

มหาวิทยาลัยตาม
หลักการบริหารที่ดี

เปาประสงค

พัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน

ใหทันสมัย

ตัวชี้วัดและ
เปาหมายการ
ดําเนินงาน

มีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ

สงเสริมบุคลากรใหผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพและ
เผยแพรไดทั้งในและ

ตางประเทศ

เปนแหลงบริการ
วิชาการที่หลากหลาย

รูปแบบ

ใช ICT สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวพระ

ตําหนัก
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1.1. เรงรัดการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากรใหได

มาตรฐานคุณภาพ

1.2. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหมใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม

 ชุมชน ทองถิ่นและ
ตลาดแรงงาน

3.2. สนับสนุนใหมีการ
เผยแพรงานวิจัยทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ

4.2. ใหมีการพัฒนา 
และถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อการ
บริการวิชาการแกชุมชน

5.2. สงเสริมการ
สรางจิตสํานึกทาง

วัฒนธรรมแกเยาวชน
 นักศึกษา และ

ประชาชนในทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดความ

ตระหนักถึงคานิยม 
เอกลักษณ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเชิดชู 
ภูมิปญญาไทย โดย

6.2. สรางเครือขาย
ความรวมมือทั้ง

ภายในและ
ภายนอก

มหาวิทยาลัย
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย

2.1. สงเสริมการผลิต
ครูที่มีสมรรถภาพสูง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1. สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใหผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ดานวิชาการและพัฒนา

ทองถิ่น

6.1. เรงรัดใหสราง
ระบบการบริหาร

องคกรโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล หลัก
องคกรแหงการ

เรียนรูและพัฒนา 
และหลักการการ
กระจายอํานาจ

2.2. สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาตลอดชีพ

ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

4.1. ใหมีหนวยงาน
เชื่อมโยงการ

ใหบริการทางวิชาการ
ของ คณะ สํานัก และ

สถาบัน

5.1. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน

แหลงเรียนรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมภาค

ตะวันออก

1.3. เรงรัดการผลิตบัณฑิต
ใหมีทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ

1.4. สงเสริมการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

4.3. ใหบริการ
วิชาการหลากหลาย
รูปแบบที่สอดคลอง
กับความตองการของ

สังคม

5.3. สนับสนุนใหมี
การวิจัยทาง

วัฒนธรรม เพื่อ
นําไปใชในการ

สงเสริมการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน

6.4. นําระบบการ
จัดการสารสนเทศ 
(MIS) มาใชในการ

บริหารจัดการ

6.3. พัฒนาระบบ
ควบคุมตรวจสอบ
ภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของทุก

หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ

ภูมิปญญาไทย โดย
สอดแทรกไวใน

กระบวนการเรียนการ
สอน

4.4. เชื่อมโยงการ
ใหบริการทางวิชาการ
ไปสูการพัฒนา ฟนฟู 

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

5.4. สนับสนุนใหมี
การสรางเครือขาย

ทางวัฒนธรรม

2.3. เรงรัดการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยใหเปน
แหลงเรียนรู / แหลง

สาธิตการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3.3. สนับสนุนใหมีการ
สรางสรรค สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรมที่มุงสูการจด
สิทธิบัตรได รวมถึงการ

พัฒนาการปรับปรุง
เทคโนโลยีที่สอดคลอง
กับภูมิปญญาทองถิ่น

มหาวิทยาลัย

2.4. สงเสริมการจัดตั้ง
ศูนยศึกษาความเปน
เลิศดานครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร

3.4. ประสานความ
รวมมือดานการวิจัยกับ
หนวยงาน ทั้งภายใน 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

และตางประเทศ
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1.5. พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1.6. สงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันใน
ประเทศและตางประเทศ

1.7. พัฒนาสภาพแวดลอม
และเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย

6.7. เรงรัดใหมี
ระบบการบริหาร

เชิงกลยุทธ มีการ
ถายทอดวิสัยทัศน 
คานิยม ไปสูการ

ปฏิบัติที่สอดคลอง

6.6. นํากลยุทธ
การตลาดมาใชใน

การสรางความ
ไดเปรียบดานการ

แขงขัน

กลยุทธ
มหาวิทยาลัย

3.5. เรงรัดใหมีการวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ การเรียน
การสอน สูการเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขัน
ของมหาวิทยาลัย

4.5. สงเสริมและ
สนับสนุนโครงการ

ตามแนวพระราชดําริ

5.5. เรงรัดการ
พัฒนาพระตําหนักให
เปนแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมที่
สําคัญของจังหวัด
จันทบุรี และภาค

ตะวันออก

6.5. การพัฒนา
บุคลากรดานการ

บริหารจัดการ และ
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ในทุกระดับ

การสอนใหทันสมัย

1.8. ดําเนินการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

เชิงรุกเพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษา

กลยุทธ
มหาวิทยาลัย

1.9. ลดจํานวนนักศึกษาที่
ออกระหวางเรียนโดยใช

ระบบคําปรึกษาและระบบ  
 การสอนเสริม (tutorial)

1.10. ขยายโอกาสทาง
การศึกษาแกนักเรียน

ผูดอยโอกาส (Pre college)

ปฏิบัติที่สอดคลอง
ที่เปนแนวทาง

เดียวกัน
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กลยุทธ
มหาวิทยาลัย

1.11. สงเสริมใหนักศึกษา
ไดพัฒนาตนเองใน

กิจกรรมที่หลากหลายและ
สนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา

ผลผลิต/
โครงการ

1.ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 2.ผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร

4.ผลงานการใหบริการ
วิชาการ

5.ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุน
การศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจาย

3.ผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1.คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2.คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 3.
คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณี
ศาสตร 4.คณะครุศาสตร 
5.คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 6.คณะ
วิทยาการจัดการ 7.คณะ

นิติศาสตร

1.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา(เจาภาพ) 2.

คณะ 7 คณะ 3.สํานัก
วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.สํานัก

ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน 5.

สํานักงานอธิการบดี

1.สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและ

พัฒนาชุมชน
(เจาภาพ)

1.สํานักงาน
อธิการบดี(เจาภาพ)
 2.สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.

สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน 4.

คณะ 7 คณะ

1.คณะครุศาสตร
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

(เจาภาพ)
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