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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการการรับรู้ข้อมูล

สารสนเทศ ผู้เข้าศึกษาระบบกลาง (Admission) สังกัดโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
องค์ประกอบด้านเป้าหมาย กลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย และกลไกสู่การปฏิบัติและการประเมินผล 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม มีการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ คือระยะที่ 1 
การศึกษาบริบทเพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ โดยการศึกษาเอกสาร การวิจัยเชิงส ารวจ การศึกษา
พหุกรณี 3 แห่ง และการสนทนากลุ่มเป้าหมาย และระยะที่ 2 การพัฒนาข้อเสนอเชิงกลยุทธ์  โดย
พิจารณาจากเกณฑ ์ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชาพิจารณ์โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการวิจัย ได้ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้เข้า
ศึกษาระบบกลาง (Admission) สังกัดโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เหมาะสม และเป็นไปได้ 
ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอดด้วย ด้านหลักการของระบบกลาง ด้านข้อก าหนดของระบบกลาง 
ด้านองค์ประกอบของการคัดเลือก ด้านการจัดสอบระบบกลาง  และด้านการบริหารจัดการการรับ
นิสิต /นักศึกษา  ตามองค์ประกอบเพ่ือการบริหารจัดการการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ  5 ด้าน 
ประกอบด้วย 20 เป้าหมาย 19 กลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย และกลไกสู่การปฏิบัติและการ
ประเมินผล ประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัด 
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ABSTRACT 
 

  This  study  proposals  for  management of data information system 
admissions in the northeast, The organization consisted of targets, strategies for target 
achievement and mechanisms leading to action, and evaluation.  The participatory 
policy research methodology was used.  The study was conducted in 2 phases.  Phase 
1 examined the context for making a draft of strategic proposals by examining 
documents, survey research studies, 4 multiple case studies, and focused group 
discussion.  Phased 2 developed strategic proposals considering from appropriate 
requirements, congruence, feasibilities, and usefulness by in-depth interviewing with 
qualified persons, and public opinions:  The researcher cooperated with 
stakeholders.   

  The study  findings could  provide proposed strategic for  management of  
the   study  proposals  for  management  of  data  information  system  admissions in  
the  northeast,   which  were  appropriate  and  feasible with  5  factors:  the  principle 
of the system,  the requirements of the system,  the  composition  of  the  selection  
process,  the  examination  of  the  central  system,  and  the  management  of  
students,  the awareness  of  in  formation  management,  There  are  5  factors  for  the  
management  of  the  Faculty  of  Graduate Studies  comprising  20 purposes,  19 
strategies  for  achieving  the  purposes; and  the  mechanisms  leading  to action  
and evaluation consisting  of  19  indicators.                       
 


