
 
 
 

 
 

แผนระบบสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 - 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 แผนระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปี
งบประมาณ 2553 – 2556  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีการก าหนดทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2553 - 2556) 

แผนระบบสารสนเทศประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ    
(SWOT Analysis) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 4 ปี              
(พ.ศ. 2553-2556) ทั้งนี้เพ่ือเป็นทิศทางและกรอบการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
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ส่วนที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ

ก าหนดนโยบาย แผนการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ให้มีความสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้ระบบการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยปรับตัวให้สามารถผสมผสานกับความ
ต้องการของสังคมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และส่งผลให้งานวิจัยโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นในการด าเนินงานจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนสามารถใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสเทศของสถาบันเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนด้านงานวิจัยให้สามารถบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและสามรถเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ 

2. เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศด้านงานบริการวิชาการสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
บริการด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน 

3. เพ่ือให้สถาบันด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและระบบ
รายงานที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการ 

4. เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ให้เอ้ือต่อการท างาน 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 เพ่ือ 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ (Information Plan)    
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน   

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค,์ กลยุทธ์  

3. เสนอแผนระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าสถาบัน 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน 
2. บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใช้งานได้ 
3. มีบุคลากรทีม่ีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศมีไม่เพียงพอ  
2. บุคลากรขาดการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  

โอกาส (Threats)  
1. รัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 
3. มหาวิทยาลัยมีซอฟต์แวร์รองรับการท างานของระบบสารสนเทศ 

อุปสรรค (Opportunities)  
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดปัญหาจากภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศใช้เวลานานไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน 



ส่วนที่ 3 
แผนระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 

 
วิสัยทัศน์  

มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและพัฒนาระบบเครือข่าย
งานวิจัยและบริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

 
พันธกิจ  
 ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้ตอบสนองการบริหารจัดการงานด้านต่างๆของ
สถาบัน และพัฒนาระบบเครือข่ายงานวิจัย งานบริการวิชาการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านการวิจัยด้วยระบบฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศงานวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านการบริการทางวิชาการด้วยระบบฐานข้อมูล 
และระบบสารสนเทศงานบริการทางวิชาการท่ีเหมาะสม 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ 

1. มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2. มีระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
3. มีระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

 
กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย 
2. การพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการโดยใช้ระบบสารสนเทศ 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

 
 



ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.  มทร.อีสาน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2553 - 2556) กับ แผนระบบสารสนเทศ สวพ. ปีงบประมาณ 2553 – 2556 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ. 
มทร.อีสาน ปีงบประมาณ 2553-2556 

แผนระบบสารสนเทศ สวพ. ปีงบประมาณ 2553 – 2556 

ยุทธศาสตร์ที่ ระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 
 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้าน
การวิจัยด้วยระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
งานวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

1. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการบริหาร 

2. ระบบสืบค้นข้อมูลนักวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้ านบริการวิชาการเ พ่ือ

เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้บริการทาง
วิชาการ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้าน
การบริการทางวิชาการด้วยระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศงานบริการทางวิชาการที่เหมาะสม 

 

1. ระบบการให้บริการทางวิชาการโดยใช้ ระบบ
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ

บริหารจัดการ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบ
สารสนเทศเ พ่ือการบริหารและตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารที่เหมะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

2. ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร 

 



 
แผนระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านงานวิจัยด้วยระบบฐานข้อมูล 
แ ล ะ ร ะบ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น วิ จั ย ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 

 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานวิจัยเพื่อการบริหาร 

2. โครงการพฒันาระบบสืบค้นข้อมูล

นักวิจัย 

3. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านงานบริการทางวิชาการด้วย
ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
งานบริการทางวิชาการท่ีเหมาะสม 

มีระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการที่
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

1. การพัฒนาระบบการให้บริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

การให้บริการทางวิชาการ 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ  

 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

2. โครงการพัฒนาระบบรายงาน

ส าหรับผู้บริหาร 

3. โครงการน าเสนอผลงานด้านวิจัย

ผ่าน Website 

4. โครงการน าเสนอผลงานด้านการ

บริหารจัดการการเงิน พัสดุ ผ่าน 

Website   

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงานวิจัยด้วยระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศงานวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
จ านวนเป้าหมาย 

2553 2554 2555 2556 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 
 
 
 

1. โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานวิจัยเพื่อการบริหาร 

2. โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล

นักวิจัย 

3. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ระบบ 
 

ระบบ 
 
 

ระบบ 
 

ระบบ 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงานบริการทางวิชาการด้วยระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศงานบริการทางวิชาการที่เหมาะสม 
 เป้าประสงค์ : มีระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
จ านวนเป้าหมาย 

2553 2554 2555 2556 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการให้ 
บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร โ ดย ใ ช้ ร ะบ บ
สารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การให้บริการทางวิชาการ 

  1   

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : มีระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
จ านวนเป้าหมาย 

2553 2554 2555 2556 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

2. โครงการพัฒนาระบบรายงานส าหรับ

ผู้บริหาร 

3. โครงการน าเสนอผลงานด้านวิจัยผ่าน 

Website 

4. โครงการน าเสนอผลงานด้านการ

บริหารจัดการการเงิน พัสดุ ผ่าน 

Website   

 

ระบบ 
 

ระบบ 
 
 

ระบบ 
 

ระบบ 

 
 
 
 
 
1 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1 

1 



งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ งบประมาณแผ่นดินในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแผนระบบสารสนเทศ 
 



ส่วนที่ 4 
การติดตามประเมินผล 

 
1. การน าแผนระบบสารสนเทศสถาบันสู่การปฏิบัติ  

เพ่ือให้แผนระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนว
ทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรด าเนินการดังนี้  

- ระดับนโยบาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของสถาบัน พิจารณาก าหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนน าเสนอผู้บริหารของ
สถาบันเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

- ระดับขับเคลื่อนแผน ฝ่ายบริหารท าหน้าที่ในการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้า และน าเสนอข้อแนะน า รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าสถาบัน  

- ระดับปฏิบัติการ ผู้มีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องรับทราบนโยบาย และน าไปปฏิบัติ  
 

2. แนวทางการติดตามประเมินผล 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม

แผนระบบสาสนเทศ  
-  มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนระบบสารสนเทศ 
- ทบทวนแผนระบบสารสนเทศของสถาบัน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุง

แผนอย่างต่อเนื่อง  


