
1 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อจัดการโครงการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
Using Information Technology and Communication for Supply Chain Management  

for project management in Higher Education institute  
                       

อรรถพล จันทร์สมุด 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 
Artaphon Chansamut 

Dean office Faculty of home Economic Technology 
Rajamangala university of Technology Krungthep 

 
Abstract  

Using Information Technology and Communication for Supply Chain Management for 
project management in Higher Education institute. The objectives of article were to study 
the use Information Technology and Communication for Supply Chain Management for 
project management in Higher Education institute Include promote the effective the 
education management. The education management needs to be appropriate to changes of 
globalized economy and society. The processes consisted of Project suppliers, manufacturer, 
Project customers, consumer all connected with information communication technology in 
the educational institute with the supply chain management. This truly added the 
educational institute value as the production source providing finished Project satisfied for 
the consumers as planned include provide value add to the society. The supply chain 
designed will be applicable for the effective project management.                                     
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บทคัดย่อ 
           กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือกำรจัดกำรโครงกำรใน
สถำบันอุดมศึกษำ  วัตถุประสงค์ของบทควำมเพ่ือศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
ห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือกำรจัดกำรโครงกำรในสถำบันอุดมศึกษำ  รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ผู้ส่งมอบโครงกำร ผู้ผลิต
ด้ำนโครงกำร ลูกค้ำโครงกำร ผู้บริโภค เชื่อมโยงผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำและเครือข่ำย
ของห่วงโซ่อุปทำน  เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ สำมำรถตัดสินใจได้ถูกต้องตลอดจนเป็นกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่สถำนศึกษำ และได้โครงกำรส ำเร็จรูปเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค รวมถึงเพ่ิมมูลค่ำให้กับ
สังคม และเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีวำงไว้ ระบบห่วงโซ่อุปทำนจึงน่ำจะ
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรโครงกำรได ้ 
 
 ค ำส ำคัญ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การบริหารห่วงโซ่อุปทาน, โครงการใน 
               สถาบันอุดมศึกษา 
   
บทน า 
          กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือกำรจัดกำร
โครงกำรมีควำมส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรงำนตำมแผนยุทธศำสตร์เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เพรำะ
โครงกำรเป็นตัวสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำให้ส ำเร็จและมีคุณภำพ 
รวมถึงพัฒนำสังคมด้วยซึ่งโดยจะต้องมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ระดับบนลงมำระดับล่ำงทั้งสองทิศทำง 
กำรท ำงำนนั้นจะเป็นทีมและกำรขยำยครอบคลุมทั้งระบบในซัพพลำยเชน ในระดับปฏิบัติกำรจนถึงล่ำงสุด
เพ่ือให้ข้อมูลเกิดกำรท ำรำยกำรของกระบวนกำร ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของแต่ละแผนก กำรออกเอกสำร 
กำรเลือกส่งท ำให้เกิดกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมซึ่งกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศจะจะสำมำรถส่งข้อมูลได้อย่ำง
ต่อเนื่องและรำยงำนสรุปผลได้ในส่วของกำรผลิตโครงกำรของในสถำบันอุดมศึกษำจะส่งผลให้กำรพัฒนำ
บัณฑิต  พัฒนำบุคลำกร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำรและกำรวิจัยกำรพัฒนำกำรบริหำร
กำรเงิน  กำรส่ งเสริม เอกลักษณ์ ซึ่ งโครงกำรหรือกิจกรรมอำจ ด ำเนินกำรได้มำกคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็นสถำบันอุดมศึกษำ ที่ด ำเนินกำรผลิตโครงกำร
ออกสู่สังคมได้ให้ควำมส ำคัญกำรจัดกำรโครงกำร เพ่ือสนองควำมต้องกำรของประเทศซึ่งก ำลังต้องกำรผู้มี
ควำมรู้ด้ำนโครงกำร และส ำคัญที่สุดคือ กำรผลิตโครงกำรให้มีคุณภำพ จึงจ ำเป็นวำงแผนด ำเนินงำนผลิต
โครงกำร เพ่ือพัฒนำบุคลำกร นักศึกษำ ให้เป็นผู้มีควำมรู้ เพ่ือน ำควำมรู้ที่ขั้นตอนของสถำบันศึกษำที่ได้จำก
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กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือกำรจัดกำรโครงกำรในสถำบันอุดมศึกษำมำใช้ใน
กระบวนกำ ผลิตโครงกำรส ำเร็จรูปที่มีคุณภำพส่งออกไปสู่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จึงได้น ำควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้เพ่ือวำงแผน
ในกำรตัดสินใจ ในกำรปฏิบัติระยะสั้น เริ่มต้นด้วย กำรวำงแผน กำรจัดหำ กำรผลิต กำรจัดส่งด้วยกำรใช้ระบบ 
หน่วยงำน คน เทคโนโลยี กิจกรรม เพ่ือให้กำรไหลข้อมูล รวดเร็ว สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโซ่
อุปทำนได้ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทำนเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำควำมพอใจให้กับผู้บริโภค 
        
การจัดการห่วงโซ่อุปทานโครงการ  

ระบบห่วงโซ่อุปทำน คือ กำรใช้ระบบทรัพยำกรมนุษย์ เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่ำวสำร           
มำประยุกต์เข้ำด้วยกัน เพ่ือกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุจำกผู้จัดหำไปยังลูกค้ำกิจกรรมของระบบห่วงโซ่อุปทำน จะถูก
แปรสภำพของวัตถุดิบ และวัสดุ อื่นๆให้กลำยเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปเพื่อส่งไปยังลูกค้ำหรือผู้บริโภค  
       
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารโซ่อุปทานเพื่อการจัดการโครงการ  

เทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกำรจัดหำ จัดเก็บ กำรบันทึก กำรประมวลผลและ
แปลงข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศรวมถึงกำรกระจำยข้อมูลเผยแพร่ให้เป็นระบบให้ตอบสนองในกำรตัดสินใจ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีดังนี้  
          1. ช่วยให้ผู้ ใช้สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ 
เนื่องจำกข้อมูล ถูกจัดเก็บ และบริหำรอย่ำงเป็นระบบกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศรวมถึงท ำให้ผู้บริหำร
สำมำรถจะเข้ำถึงข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว 
           2. ช่วยผู้ใช้ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์และกำรวำงแผนปฏิบัติกำร โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำข้อมูล
ที่ได้จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรวำงแผน และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศจะถูกเก็บข้อมูลให้เป็นระบบจัดกำรงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้มีกำรประวัติของข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมได ้ 
          3. ช่วยให้ผู้ใช้ในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน เมื่อแผนงำนถูกน ำไปปฏิบัติในช่วงระยะเวลำหนึ่ง   
ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโดยน ำข้อมูลบำงส่วนมำประมวลผล เพ่ือประกอบกำรประเมิน
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้ จะแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ต้องกำร
เพียงไร 
           4. ช่วยผู้ใช้งำนได้ศึกษำและวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ ผู้บริหำรสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประกอบกำรศึกษำและกำรค้นหำสำเหตุ หรือข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน ถ้ำกำรด ำเนินงำนไม่
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เป็นไปตำมแผนที่วำงเอำไว้ อำจจะเรียกข้อมูลเพ่ิมเติมออกมำ เพ่ือให้ทรำบว่ำควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
เกิดข้ึนจำกสำเหตุใด  
          5. ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือหำวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไข 
สำรสนเทศที่ได้จำกกำรประมวลผล ช่วยให้ผู้บริหำรวิเครำะห์ว่ำกำรด ำเนินงำนในแต่ละทำงเลือกจะช่วยแก้ไข 
หรือควบคุมปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร ควรท ำอย่ำงไรเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือพัฒนำ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
แผนงำนหรือเป้ำหมำย 
            6. ลดค่ำใช้จ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพช่วยให้ลดเวลำงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ท ำงำนลง เนื่องจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถรับภำระงำนที่ต้องใช้แรงงำนจ ำนวนมำก ตลอดจน
ช่วยลดขั้นตอน ในกำรท ำงำน ส่งผลให้ลดกำรด ำเนินงำน จ ำนวนคนและระยะเวลำในกำรประสำนงำนให้
น้อยลง (ไพฑูรย์ ก ำลังด,ี 2558) (เสำวนิตย์ จันทนโรจน์, 2553) (นนทยำ อิทธิชินบัญชร, 2553) 
  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับการจัดการโครงการ (Supply Chain and project) 

กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือกำรจัดกำรงำนวิจัยจ ำเป็นต้องพิจำรณำ  ถึงองค์ประกอบต่ำงๆ ที่มี
ควำมสัมพันธ์กัน จึงได้กล่ำวถึง พันธกิจ 3 ด้ำน ดังนี้       
           1. การผลิตโครงการเพื่องานวิจัย  

สถำบันอุดมศึกษำจะผลิตโครงกำรเพ่ืองำนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรสร้ำง
งำนวิจัย กำรรับทุนวิจัยจำกแหล่งภำยนอก กำรดูแลสิทธิบัตรวิจัยของมหำวิทยำลัยประกอบด้วยกำรมีนโยบำย
ด้ำนงำนวิจัย มีหลักเกณฑ์สนับสนุนกำรวิจัย กำรรับทุนวิจัยภำยนอกกำรดูแลสิทธิบัตร และทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัย รวมทั้งยกย่องผู้มีผลงำนวิชำกำรรวมถึงกำรจัดท ำ Profile
ผู้เชี่ยวชำญต่ำง ๆ  
           2. โครงการบริการทางวิชาการ 

ส่งเสริมกำรใช้ศักยภำพควำมรู้และควำมพร้อมที่มีของมหำวิทยำลัยให้ โครงกำรบริกำร
วิชำกำรให้กับสังคม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น สำมำรถแก้ปัญหำ และให้ค ำปรึกษำแก่ชุมชนได้
ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยในกำรจัดประชุม สัมมนำทำงวิชำกำร จัดกิจกรรมส ำคัญ ๆ 
เพ่ืออบรม ให้ควำมรู้กับชุมชน โดยจัดกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนคณะ หน่วยงำน  ศูนย์
ศึกษำเฉพำะทำง ชมรมนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรงำนวิจัย เช่น กำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน กำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิผลในกำรผลิต และกำรออกแบบและให้
ค ำปรึกษำทำงด้ำนระบบอัตโนมัติแบบประหยัด เป็นต้น 
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3. การบูรณาการโครงการกบัการเรียนการสอน  
กำรบูรณำกำรงำนโครงกำรกับกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง กำรน ำเอำศำสตร์ของโครงกำร 

กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพ ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมำรวมเกี่ยวข้องกันให้
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน สำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำงโดยด ำเนินกำรให้มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เกิดองค์ควำมรู้ให้กับนักศึกษำ ชุมชนที่รับบริกำร 
และมหำวิทยำลัย เป็นต้น (อรรถพล  จันทร์สมุด, 2556;อรรถพล  จันทร์สมุด และปณิตำ วรรณพิรุณ, 2555) 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานโครงการ (Supply Chain Management and 
information Technology project ) 

กำรส่งข้อมูลจะไหลจำกผู้ส่งมอบผ่ำนเข้ำไปในมหำวิทยำลัยผู้ผลิตโครงกำรได้ลูกค้ำกำรศึกษำและส่ง
ต่อไปยังผู้บริโภค ( ผู้ส่งมอบ    ผู้ผลิตโครงกำร     ลูกค้ำโครงกำร     ผู้บริโภค ) กำรด ำเนินงำนทั้งหมดจะขึ้น
ตรงต่อกัน และพิจำณำเป็นกระบวนกำรเดียวกันกระบวนกำรแปรสภำพวัตถุดิบให้กลำยเป็นโครงกำรส ำเร็จรูป
ที่มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น ข้อมูลสำรสนเทศจะเคลื่อนไหลไปมำระหว่ำงองค์กร เช่น จำกภำพที่ 1 แสดงเห็นถึงกำร
เคลื่อนไหลของข้อมูลสำรสนเทศซึ่งเชื่อมโยงทุกหน่วยงำนต่อถึงกันเป็นระบบธุรกิจกำรศึกษำสร้ำงประโยชน์
ให้กับประเทศ กำรจัดกำรของห่วงโซ่อุปทำนซึ่งเป็นกำรไหลของสำรสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับหลังจำกมีรับ
ข้อมูลจำกผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน ทุกกิจกรรม ต่อเมื่อมีกำรน ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ โปรแกรมระบบฐำนข้อมูลมำประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมทั้ง
ภำยในองค์กร และเชื่อมต่อกับหน่วยงำนเพื่อให้สำมำรถรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนได้  
                 ผู้ส่งมอบ                          ผู้ผลิตโครงการ                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มหำวิทยำลัย 
 โครงำนภำยใน 
2. องค์กรภำครัฐและเอกชน 
   โครงกำรภำยนอก 

การพัฒนาและการประเมินผล 

 

 

โครงการส าเร็จจรูป สังคม 

กำรวำงแผน 

     กำรจัดหำ   

      กำรผลิต 

กำรจัดส่ง 

 

ลูกค้าโครงการ   ผู้บริโภค 

ภาพที่ 1 แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อ 
    การจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา  (อรรถพล จันทร์สมุด และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 

           2559; อรรถพล  จันทร์สมุด, 2559; Artaphon Chansamut and Pallop 
           Piriyasurawong, 2014, 2019; Mamun Habib, 2010) 
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ตารางท่ี 1 ตารางผู้ส่งมอบ แต่ละกระบวนการมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการสารสนเทศ 

1. ผู้ส่งมอบ 
1.1 มหำวิทยำลัย 

-โครงกำรภำยใน 
1.2 องค์กรรัฐบำลและเอกชน 

-โครงกำรภำยนอก 

 
- ส่งหัวข้อโครงกำร และเนื้อหำให้
มหำวิทยำลัย 
 
 

 
- ลดขั้นตอน กำรปฏิบัติงำน 
- ตอบสนองที่แม่นย ำ  

 
ตารางท่ี 2 ตารางผูผ้ลิตโครงการ แต่ละกระบวนการมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการสารสนเทศ 
2. มหำวิทยำลัย 
 2.1 กำรพัฒนำและกำร
ประเมินผล 
    1 กำรวำงแผน 
 
 
 
      2.กำรจัดหำ 
 
 
 
 
 
 

 
 
– ควำมต้องกำรโครงกำร 
 
 
 
 
- จัดหำวัสดุ ห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องท ำงำน และกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์ฐำนข้อมูล 
- เตรียมโปรแกรมกำรพัฒนำ
และประเมินโครงกำร 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษำให้มีส่วน
ร่วมวำงแผนจัดท ำโครงกำรใน
มหำวิทยำลัยส่งผู้เชี่ยวชำญ
อบรมโครงกำร 

 
 
- ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีควำม
รวดเร็วมำกขึ้นโดย 
- ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง 
- จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบไม่สูญหำย 
- จัดเก็บข้อมูล 
และประมวลผลได้ 
- แก้ไข กำรปฏิบัติงำนที่ ซับซ้อนได้
รวดเร็ว 
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ตารางท่ี 2 ตารางผู้ผลิตโครงการ แต่ละกระบวนการมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ (ต่อ) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ควำมต้องกำรสำรสนเทศ 

2. มหำวิทยำลัย 
 2.1 กำรพัฒนำและกำร
ประเมินผล 
 
       3. กำรผลิต 
 
 
 
 
 
 
     4. กำรจัดส่ง 

 
 
 
- ประเมินผลกำรฝึกอบรม 
- พัฒนำโครงกำร และประเมินผล
โครงกำร 
- จัดประชุมให้ค ำแนะน ำกำรใช้
งำนโปรแกรมให้กับบุคลำกร 
นักศึกษำ เช่น กำรเรียนรู้ปฏิบัติ
จริง กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ 
รำยงำนผลโครงกำร 

 
 
 
- แก้ไข กำรปฏิบัติงำนที่ ซับซ้อน
ได้รวดเร็ว 
- รำยงำนผลได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
รำยงำนผลได้ถูกต้อง 

 
ตารางท่ี 3 ตารางลูกค้าโครงการ แต่ละกระบวนการมี ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความต้องการสารสนเทศ 
3. ลูกค้ำโครงกำร 
โครงกำรส ำเร็จรูป 

 
- โครงกำรน ำมำใช้

ประโยชน์ 

 
-สืบค้นและรำยงำนภำพรวมได้ 
 

 
ตารางท่ี 4 ตารางผู้บริโภค แต่ละกระบวนการมี ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความต้องการสารสนเทศ 
4. ผู้บริโภค 
  สังคม 
     

 

 
- ตีพิมพ์ เผยแพร่โครงกำร 
- ยกย่องผู้มีผลงำนโครงกำรคุณภำพ 
- รำยได้จำกกำรจัดโครงกำร 

 
-สำมำรถเก็บข้อมูล เป็นระบบ 
สืบค้นได้ง่ำย 
 

           
ที่มา : http://airccse.org: /journal/mvsc/papers/5414ijmvsc03.pdf 
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1. ผู้ส่งมอบโครงการ (Project Suppliers) 
ผู้ส่งมอบ หมำยถึง บุคคลทั่วไปจำกองค์กรภำรครัฐและเอกชนหรือหน่วยงำนอ่ืนโดยส่งวัตถุดิบเข้ำมำ

ในแต่ละกิจกรรมจะมีกำรล ำเลียงวัตถุดิบ กำรตรวจรับ กำรเก็บรักษำกำรแจกจ่ำยวัตถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำร
ผลิตให้กับมหำวิทยำลัย เช่น โครงกำรทุนวิจัยของมหำวิทยำลัย และโครงกำรวิจัยภำยนอกของหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน ด ำเนินกำรส่งหัวข้อวิจัย และเนื้อหำ กิจกรรมส่วนนี้จะส่งไปที่มหำวิทยำลัย  โดยส่งผ่ำน
ระบบคอมพิวเตอร์ สำมำรถประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ได้เป็นระบบ เป็นต้น 

 
2. ผู้ผลิตงานโครงการ (Project Manufacturer)   

มหำวิทยำลัยผู้ผลิตงำนโครงกำร หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่อบรม และพัฒนำ บริกำรวิชำกำร ให้กับ
บุคลำกร นักศึกษำ หรือบุคคลทั่วไป กระบวนกำรหลัก คือ กำรพัฒนำและกำรประเมินผลงำนของผู้ผลิต
โครงกำรโดยทุกกิจกรรมจะมีกำรวำงแผน กำรจัดหำเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อน ำไปส่งกระบวนกำรผลิต และ
กำรจัดส่งเพ่ือให้เป็นโครงกำรส ำเร็จรูป เมื่อด ำเนินงำนโครงกำรเสร็จกำรด ำเนินกิจกรรมจะใช้ โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับหน่วยงำน สร้ำงควำมถูกต้อง รวดเร็วลดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้มีผลกำร
ปฏิบัติงำนออกมำตำมระยะเวลำของแต่ละช่วงแผนชัดเจน 

 
3. ลูกค้างานโครงการ (Project Customers) 

ลูกค้ำงำนโครงกำร (Project Customers) หมำยถึง โครงกำรส ำเร็จรูปพร้อมที่จะส่งออกในทำงตรง
ข้ำมโครกำรจะถูกส่งออกไปยังปลำยทำงลูกค้ำ สำมำรถรำยงำนประมวลผลเป็นระบบ 

  
4. ผู้บริโภค (Consumer) 

ผู้บริโภค (Consumer) หมำยถึง ผู้รับโครงกำรส ำเร็จรูปจำกมหำวิทยำลัย ได้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ 
บุคคลทั่วไปท ำหน้ำที่ประเมินผลควำมพึงพอใจของโครงกำร โครงกำรจะถูกน ำไปใช้ประโยชน์และสังคมเป็น
ส่วนหนึ่งของลูกค้ำ หรือผู้บริโภคในโซ่อุปทำนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สำมำรถสร้ำง
รำยได้ด้วยโซ่อุปทำนโครงกำรส ำเร็จรูปได้ (อรรถพล จันทร์สมุด และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2559 ; อรรถพล  
จั น ท ร์ ส มุ ด , 2559; ป ร ำณี  เ อ่ี ย ม ล ะอ อ ภั ก ดี  , 2554,2555 ; Artaphon Chansamut and Pallop 
Piriyasurawong, 2014, 2019; Mamun Habib, 2010)  
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สรุป 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือจัดกำรโครงกำรใน

สถำบันอุดมศึกษำ จะเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรม ได้แก่ ผู้ส่งมอบโครงกำร มหำวิทยำลัยผู้ผลิต
โครงกำร  ลูกค้ำโครงกำร ผู้บริโภค เพ่ือให้ได้โครงกำรส ำเร็จรูปออกสู่สังคม ด้วยกิจกรรม และบูรณำกำร
ขั้นตอนของกระบวนกำรด ำเนินงำนของวัตถุดิบ และข้อมูลที่ได้โดยใช้ระบบสำรสนเทศเป็นส่วนเชื่อมโยง
ข่ำวสำรข้อมูลติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงรวดเร็วทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งกำรไหลของสำรสนเทศจะช่วยให้ได้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลโครงกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยห่วงโซ่อุปทำนในสถำบันอุดมศึกษำ  
2. ควรมีกำรสังเครำะห์เป็นผลงำนวิจัยและตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อเพ่ิมควำม 
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