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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ปีการศึ
รศึกษา

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
นายทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจุ ันทร์ยง
2559
2559

บทคัดั ย่อ
คณะแพทยศาสตร์
แพทย์
และแพทย์
ผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาส
สตร์ มีพ ัน ธกิจในการผลิตบัณ ฑิตแพ
พ ทยย์ และแพท
ท ย์แผนไ
ฝึกอบรมผู
วามชำนาญในการประกอบวิ
เวชกรรมสาขาและอนุ
บรมผผู้มีความรู้ควา
ามชำนาญในการประกออบวิชาชีพเวชกร
รรมสาขาและอนุุสาขาต่
าขาต่าง ๆ มหาบัณฑิต
และดุดุษฎฎีีบัณฑิตในสาขาที่เกกีี่ยวกับวิทยาศ
ยาศาสตร์
ารงานวิวิจัยด้านนวิทยาศาสตร์
ศาสตร์การแพทย์ รวมถึงบริการงานว
การแพทย์
และแพทย์ย์แผผนไทยประยุ
แพททย์ และแพทย
นไทยประะยุกต์ แและการให้
ละกาารให้บริการสุขภาพเพื
ภาพพเพพื่อประกอบการเรี
ประกอบกาารเรียนนการสอน
แผนกลยุ
ครอบคลุ
แผน
น กลยุท ธ์ข ององค์ก าร ครอบค
ค ลุม 3 กลยุท ธ์ห ลัก คืือ 1) กลยุท ธ์ด ้า นผลิต ภัณ ฑ์
2) กลยุ
ลยุทธธ์์ด้านเพิ่มประสิทธิภาาพในการทำงาน
พใในการทำงานน และ 3) กลยุทธ์ธ์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นธ จากผล
การวิวิเคราะห์องค์การและแผนกลยุทธ์ธ์ สามารถกำหนดระบบสารสนเทศเพื
ทธ์ได้
สามารถกำหนดระบบสารสนเเทศเพพ่อื รองรั
รองรับแผนกลยุ
แ
5 ระบบงานคื
ะบบงานคคอื 1)) ระบบบริ
ระบบบริหารหลั
ารหลักสูตร 2) ระบบบริ
ระบบบรรหิ ารงานวิจัย 3) ระบบบริ
ระบบบบริหารทรัพยากรบุคคล
4) ระบบบริ
3 ปี
ะบบบริหารการบริ
ารกการบริการ และ
และ 5) ระบบการเงิ
ระบบกการเงิน โดยใช้
โดยใใช้งบประมาณการลงทุ
บปประมาณการลงทุนเป็นระยะเวลา
ระ
ทั้งสิ้น 2,412,690 บาทท แบ่งเป็นค่าใช้
นฮาร์
ใชชจ้ ่ายด้านฮ
ฮาร์ดแวร์ 101,290
1001,2990 บาท
บาท และค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์
2,311,400
1,400 บาท
ในการจัดลำดับความสำคัญ ของระบบสารสนเทศได้ใช้เกณฑ์พ ิจารณาจ
ารณาจาก 1) ความ
เร่งด่วนในการใช้งานระบบ และ 2) ความสามารถในการสนับสนุนกลยุทธ์ พบว่าระบบที่มีความสำคัญ
เรีย งลำดับ จากมากไปหาน้อ ยคือ 1) ระบบบริห ารทรัพ ยากรบุค คล 2) ระบบบริห ารการบริก าร
3) ระบบบริหารงานวิจัย 4) ระบบบริหารหลักสูตร และ 5) ระบบการเงิน ตามลำดับ
การประเมิน ความคุ้ม ค่าของระบบพิจารณาจากผลตอบแทนในการลงทุน และการ
คำนวณระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่นำเสนอใหม่ พบว่าใช้ระยะเวลา
คืนทุนโดยเรียงลำดับระยะเวลาคืนทุนจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 1) ระบบบริหารการบริการ คือ 3 ปี
6 เดือน 18 วัน 2) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คือ 3 ปี 10 เดือน 3) ระบบบริหารงานวิจัย คือ 3 ปี
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(2)
10 เดือน 20 วัน ส่วนระบบบริหารหลักสูตร และระบบการเงิน ไม่สามารถคืนทุนภายในระยะเวลา
5 ปี อย่างไรก็ตามการขาดข้อมูลที่สำคัญและทันสมัยของหลักสูตรอาจจะทำให้หลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ซึ่งส่งผลเสียที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ ระบบบริหารหลักสูตรเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการบริหารหลักสูตร ส่วนระบบการเงินจะช่วยสนับสนุนข้อมูลทาง
การเงินให้กับผู้บริหารซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นและมีความสำคัญมาก ขาดไม่ได้ในการดำเนินการของ
องค์การ ระบบทั้ง 2 จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
จากผลการประเมินความสำคัญ และความคุุ้มค่าของระบบสารสนเทศที่นำเสนอใหม่
สามารถจั
นาระบบสารสนเทศดั
ในปี
ารถจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศดังนี้ ใน
นปีที่ 1 จจะพั
ะพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุ
ยาก คคล ในปี
ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานว
ารงานวิวิจัย และระบ
และระบบบริ
ารการบริ
บบบบริหารก
การบริการควบคู
ารรควบคู่กันไป และในปีที่ 3 จะพัฒนา
ระบบบริ
และระบบการเงิ
บบริหารหลักสสููตร และระบบการ
รเงินควบคู่กันไป
ไป
คำสำคั
แผนกลยุ
ะบบสารสนเทศ
มศึศึกษา
ำคัญ: แผนกล
ลยุทธ์ระบบส
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันออุุดมศ
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ABSTRACT
production
Faculty of Medicine mission are graduate prod
duction in both
undergraduate
medicine
erggraduate and
annd graduates
gradduatees in med
dicine and applied
appplied Thai
Thai tradition
traadition medicine,
training
ningg inn thee medical professions,
proffessions, research,
researchh, academic and health
heealt services,
preservation
servaation of arts and culture.
cuulturre.
Strategic pplan
lan of tthe
hee Organization, covering the 3 main strategies,
1) graduatee production
and
prroduction strategy,
sttrateggy, 2) improving
improvinng performance
performaance efficiency
efficciency strategy,
st
3) preservation
information
systems plan
preservatioon of arts and culturee strategy.
strattegy. Strategic
Straateggic info
ormation sy
defined
strategic
plan
composes
systems
management
ned to supportt strateg
gic pla
an compo
oses of 5 sy
ysteems 11)) curriculum m
system,
management
human
management system,
em, 2) research managem
ment system, 3) hu
uman resource manageme
4) academic
cademic service management system,
system and 5) financial system.
system Total investment
budget at 3 years is 2,412,690 baht consists of 101,290 baht for hardware costs and
2,311,400 baht for software costs.
To prioritize the information system based on criteria 1) urgency in using
the system and 2) the ability to support strategy is 1) human resources management
system 2) academic service management system 3) research management system 4)
curriculum management system and 5) financial system, respectively.
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(4)
Discount payback period for the development of new information
systems for each management systems are as follows 1) curriculum management
system more than 5 years, 2) human resource management 3 years 10 months, 3)
research management system 3 years 10 months 20 days, 4) academic service
management system 3 years 6 months 18 days, and 5) finance system more than 5
years.
Based on the priority
plans
of information
p y and value,, development
p
p
systems
ems start from human resource
resourcce system
systtem in
in the first year, research ssystem and
service
vice managementt simultaneously
simuultaneouslyy inn the
the second
second year,
yeear, curriculum and finance in
the third year.
Keywords:
Strategic
Information
wordss: Stra
ategic Inform
mation System Plan, Faculty off Medicine,
Medicine, Higher
Higher Education
E
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