แผนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แผนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
1. แผนงาน
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ช่วงระยะเวลา
มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556
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

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 โครงการปรับปรุง website วิทยาลัยนานาชาติ
12. งานติดตามประเมินผลและการชี้วัดความสาเร็จ
โดยวิธีสังเกตและนับผลงาน ใช้แบบสอบถาม
การชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
-ใช้การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
เชิงปริมาณ
-ระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ระบบ
13. ภาคผนวก

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. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการจัดการ
ทางด้านการคลัง งบประมาณ
การเงินและพัสดุ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยทางการคลัง
และความถูกต้องตามระเบียบ
การจัดหาทรัพยากรการเงิน
การจัดสรรงบประมาณ การ
2. โครงการพัฒนาระบบ บริหารงบประมาณอย่างมี
สารสนเทศให้คาปรึกษา ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ
และควบคุม การวิเคราะห์และ
และบริการด้านข้อมูล
จัดทารายงาน เพิ่มการใช้
ข่าวสาร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)
นานาชาติ
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้น
เปลืองและมีการจัดการความ

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
(สกอ.7.3 ก.พ.ร 11)

ด้านปริมาณ
ระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 1 ระบบ
ด้านคุณภาพ
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและ

ด้านปริมาณ
ระบบสารสนเทศให้
คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 1
ระบบ

กลไกการให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
(สกอ. 3.1)

ด้านคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
/สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1. วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2555
มีระบบสารสนเทศ
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

-

สานักงาน วนช

1. วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2555
มีระบบระบบ
สารสนเทศให้
คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร

-

สานักงาน วนช

กิจกรรม/โครงการ

3. โครงการปรับปรุง
website วิทยาลัย
นานาชาติ

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

ความสอดคล้องตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ

เป้าหมาย

เสี่ยง ( Risk Management )
ในทุกงาน/ โครงการ

มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

กลยุทธ์ที่ 5
ยกระดับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพทุกหน่วยงานให้ได้รบั
การรับรองมาตรฐานการ
บริการภาครัฐและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่ง
ประกันคุณภาพการศึกษาทุก
แผนงานตามภารกิจ

ด้านปริมาณ
website วิทยาลัย
นานาชาติ 1 website
ด้านคุณภาพ
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
/สถานที่

1. Website
ปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับปรับปรุง พัฒนา
ให้มีทันสมัย น่าใช้
งาน และเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้
ระบบสารสนเทศ
อื่นๆ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน วนช

