ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
1. แผนงาน
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ช่วงระยะเวลา
มิถุนายน 2554 ถึง พฤษภาคม 2555
3. ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ
4. ตัวชี้วัดที่
มรอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3 ก.พ.ร 11)
5. ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
6. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ
วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้การบริการด้านภาษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์ที่ 3 จัดหารายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและ
บริการด้านภาษา
7. สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มเเข็งและระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริการด้านภาษาเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
8. สภาพการณ์และความเป็นมา
วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและ
ต้องดาเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานในกากับจัดหารายได้เพื่อดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของวิทยาลัยนานาชาติคือ จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสมารถ ทักษะและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานที่สนับสนุนต่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติจึงได้กาหนดแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเพื่อให้เกิดระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการ
บริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลกร เพื่อ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ
9.วัตถุประสงค์ของแผนงาน
9.1 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนานาชาติ
9.2 เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยนานาชาติ
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10.เป้าประสงค์ของแผนงาน
10.1 บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติตระหนักและให้ความสาคัญต่อแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
10.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ โดยอย่างน้อยต้องควบคุมการจัดการ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
10.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ วิทยาลัยนานาชาติ อย่างน้อย 1 ระบบ
11. กลุ่มงาน/โครงการ
11.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
11.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยนานาชาติ
11.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินวิทยาลัยนานาชาติ
11.4 โครงการปรับปรุง website วิทยาลัยนานาชาติ
12. งานติดตามประเมินผลและการชี้วัดความสาเร็จ
โดยวิธีสังเกตและนับผลงาน ใช้แบบสอบถาม
การชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
-ใช้การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
เชิงปริมาณ
-ระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ระบบ
13. ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการ แผนระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ผลิตผลงานวิจัย ให้บริก ารวิชาการด้านภาษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ อนุรักษ์พัฒนาทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชดาริ
ในด้านระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติได้กาหนดให้มีแผนงานระบบสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี
วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมแผนระบบสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2554 โดยจัดสรรงบประมาณไว้ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัย
นานาชาติ

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการจัดการทางด้านการคลัง
งบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยทางการคลังและความถูกต้องตาม
ระเบียบ การจัดหาทรัพยากรการเงิน การ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและควบคุม การ
วิเคราะห์และจัดทารายงาน เพิ่มการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใช้
2. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้ ทรัพยากรสิ้น เปลืองและมีการจัดการความเสี่ยง
คาปรึกษาและบริการ ( Risk Management ) ในทุกงาน/ โครงการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
กลยุทธ์ที่ 5
วิทยาลัยนานาชาติ
ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุก
หน่วยงานให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานการ

ความสอดคล้องตัว
บ่งชี้
การประกันคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ระยะเวลา
/สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ
(สกอ.7.3 ก.พ.ร 11)

ด้านปริมาณ
ระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 1 ระบบ
ด้านคุณภาพ
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75

1. วิทยาลัย
ปีการศึกษา 2554
นานาชาติมีระบบ
สารสนเทศด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

-

สานักงาน วนช

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและ
กลไกการให้คาปรึกษา

ด้านปริมาณ
ระบบสารสนเทศให้
คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 1 ระบบ

1. วิทยาลัย
นานาชาติมีระบบ
ระบบสารสนเทศ
ให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร

-

สานักงาน วนช

และบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (สกอ. 3.1)
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ปีการศึกษา 2554

กิจกรรม/โครงการ

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

ความสอดคล้องตัว
บ่งชี้
การประกันคุณภาพ

บริการภาครัฐและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
โดยมุ่งประกันคุณภาพการศึกษาทุกแผนงาน
ตามภารกิจ
3. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้าน
การเงินวิทยาลัย
นานาชาติ

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ระยะเวลา
/สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1. วิทยาลัย
นานาชาติมีระบบ
สารสนเทศด้าน
การเงิน

ปีการศึกษา 2554

-

สานักงาน วนช

ด้านคุณภาพ
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ
(สกอ.7.3 ก.พ.ร 11)

4. โครงการปรับปรุง
website วิทยาลัย
นานาชาติ
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ด้านปริมาณ
ระบบสารสนเทศ
ด้านการเงินวิทยาลัย
นานาชาติ 1 ระบบ
ด้านคุณภาพ
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75
ด้านปริมาณ
website วิทยาลัย
นานาชาติ 1
website
ด้านคุณภาพ
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75

1. Website
ปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับปรับปรุง
พัฒนาให้มีทันสมัย
น่าใช้งาน และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศอื่นๆ

สานักงาน วนช

ด้านจัดหารายได้
1. แผนงาน

ด้านจัดหารายได้
2. ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
3. ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ
4. ตัวชี้วัดที่
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 2553-2555)
5. ผู้รับผิดชอบ ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
6. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ
6.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม
6.2 วัตถุประสงค์ที่ 3 จัดหารายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
และบริการด้านภาษา
7. สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ
7.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพ
7.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริการด้านภาษาเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
8. สภาพการณ์และความเป็นมา

วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและ
ต้องดาเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานในกากับจัดหารายได้เพื่อดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของวิทยาลัยนานาชาติคือ จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสมารถ ทักษะและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานที่สนับสนุนต่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติจึงได้กาหนดแผนงานจัดการเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ ขึ้นเพื่อการจัดหาและจัดสรรเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
อื่นๆ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการ
ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
9.วัตถุประสงค์ของแผนงาน
9.1 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนานาชาติ

9.2 เพื่อสนับสนุนแผนงานจัดการเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ
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10.เป้าประสงค์ของแผนงาน
10.1 บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติตระหนักและให้ความสาคัญต่อแผนงานจัดการเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ

10.2 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
10.3 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
10.4 มีการจัดทารายงานทางการเงิน
11.

กลุ่มงาน/โครงการ
11.1 กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานจัดการเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ
11.2 จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
11.3 การรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน
11.4 การประชุมสรุป ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

12. งานติดตามประเมินผลและการชี้วัดความสาเร็จ

โดยวิธีสังเกตและนับผลงาน ใช้แบบสอบถาม
การชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
-รายงานการตรวจสอบภายใน
เชิงปริมาณ
-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานทางการเงิน
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แผนปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการ แผนงานจัดหารายได้ วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ผลิตผลงานวิจัย ให้บริก ารวิชาการด้านภาษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ อนุรักษ์พัฒนาทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชดาริ
ในด้านระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติได้กาหนดให้มีแผนงานจัดหารายได้ ในรูปแบบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี
วิทยาลัยนานาชาติได้จัดแผนงานจัดหารายได้ ประจาปีการศึกษา 2554 โดยจัดสรรงบประมาณไว้ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้ ความ
สารมารถในการใช้ภาษาและ
สารสนเทศ

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. 8.1)

ด้านปริมาณ
จานวนหลักสูตรอบรม
ด้านภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร
ด้านคุณภาพ
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

อบรมาษา
ต่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 3 หลักสูตร
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ระยะเวลา
/สถานที่
ปีการศึกษา 2554

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

ศูนย์ภาษา
สานักงาน วนช

