
 
 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการด้านการวิจยั 

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา  

ได้รับการอนุมัติจากอธกิารบดี 

เมื่อวันที ่28 กันยายน 2560



ก 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยของ

คณาจารย์และบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่การวิจัยและพัฒนาหรือสร้าง

รูปแบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้วิธีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณค่า

ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ใน

สถานการณ์จริง   

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการด้าน

วิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง

ผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา โดยต้ังอยู่บนหลักการที่จะพัฒนา วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์สูก่ารตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีงานวิจัย

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหลง่ทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ

บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในยกระดับ

คุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

1. เพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบรกิารวิชาการ 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการบรกิารวิชาการ (ร้อย

ละ 40) 

 2. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจ า (ร้อยละ  30) 

 3. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทั้งหมด (ร้อยละ 60) 
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 โดยแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุปโครงการ/

กิจกรรมและงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 -2564) ในแตล่ะด้าน 
 

กจิกรรมด้าน 
โครงการ/กจิกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.โครงการสง่เสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ 

3 2,400,000 

2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 1 250,000 

3.โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครอืข่าย 1 150,000 

4.โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 2 500,000 

5.โครงการยกระดับขดีความสามารถของนักวิจัย 1 150,000 

  

ทั้งน้ี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 - 2564) เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในแตล่ะด้าน 

กจิกรรมด้าน 
โครงการ/กจิกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.โครงการสง่เสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ 

3 490,000 

2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 1 50,000 

3. โครงการจดลิขสิทธิ์และสทิธิบัตร 1 50,000 

4.โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครอืข่าย 1 100,000 

5 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 37 740,000 

6.โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 2 300,000 

7.โครงการยกระดับขดีความสามารถของนักวิจัย 1 50,000 

8.กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการจัดการความรู้

3 1,372,600 
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กจิกรรมด้าน 
โครงการ/กจิกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

การวิจัย เพ่ือน าไปสูก่ารพัฒนาชุมชนและสังคม และเพ่ือความ

เป็นเลศิทางวิชาการ/กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรอืต่อยอด

เพ่ือน าไปใช้แก้ไข 

 

โดยมีแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้อง

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ  วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน

อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเร่ืองการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือปรับกระบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การ

ปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้มกีารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

อย่างเป็นระบบ  

แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการดา้นการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัต ิดังนี ้

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ /กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอยา่งต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิานทราบถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการ

ด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า

ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังน้ี 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างต่อเน่ือง  

3. ก าหนดให้มกีารติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพ่ือน าไปสูก่ารตัดสินใจของผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

 

สารบัญ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 1 

 1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนนิงานดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3 

 1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 3 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา

ทั่วไป เพ่ือให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มี

ประโยชน์สู่สาธารณะ เพ่ือก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวชิาการ 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

  

  
หัวหนา้ส านักงาน 

  

  

1.งานบรกิารการศึกษา 

1.1 งานบรหิารงานทั่วไป 

1.2 หลักสตูรและการสอน 

1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวิฒปิรญิญาเอก 

  

  
2. งานคลังและพัสด ุ

2.1 การเงิน งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสด ุ

 

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพันธ์ 

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1.3 ผลิต

วารสารวิชาการ 

1.4 บรกิารวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

1.6 สถาบันวิจัยธุรกิจ

ซัพพลายเชน  

  

อธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏบิัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศกึษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศกึษา 

1.2 บรหิารและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

 

 2. งานบรกิาร

วิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการวิจัย 

     วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการเตรียมการจัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ. ประเทศ

นิวซีแลนด ์โดยมีอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมจ านวน 17 คน 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจสิติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดา้นโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชนสูก่ารพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครอืข่าย 

4. ความเป็นมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้

มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกั บความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสทิธิภาพ ให้เกิดทักษะดา้นการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง 

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน

การบรหิารไปสู่กจิกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติการด้านการวจิัย 
 

2.1 นโยบายดา้นการวิจัย 

1. แผนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของวิทยาลัยและ

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ และเหมาะกับสภาพชุมชน ท้องถิ่นปัจจุบัน 

2. มุ่งพัฒนาการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า รวมถึงการแก้ปัญหาสังคม 

3. สง่เสริมและพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สง่เสริมขดีความสามารถและการแข่งขันประเทศ 

4. พัฒนาสร้างงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการชุมชน การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาสูเ่ชิงพาณิชย์ และยกคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 

5. พัฒนาระบบและกลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยออกไปสู่องค์ กรภายนอก คือภาค

ประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

6. พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการวิจัยให้ด าเนินไปตามแผน พร้อมทั้งสนับสนุน

สง่เสริมให้มกีารตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์

ความรูใ้หม่ 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรม การลงทุนเพื่อการวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น 

8. สร้างระบบฐานข้อมูลการวิจัยให้เป็นแหลง่สืบค้นในการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และจัดหา
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นแหลง่ทุนในการท าวิจัย 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

1.  เพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการการเรียนการสอนและบรกิารวิชาการ 

2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบรกิารวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. วารสารวิชาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ตามเกณฑ์คุณภาพ 

4. ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตาม

เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

5. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปไปใช้ประโยชน์ 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวจิัย 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลา 

1 แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

3 กรกฏาคม 2560 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

3-11 กรกฏาคม 

2560 

3 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2561 สง่ให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของหน่วยงานเจ้าภาพ 

11 กรกฏาคม-15 

สงิหาคม 2560 

4 จัดส่ง (รา่ง) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2561 ให้ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนเพ่ือตรวจสอบ 

15 สงิหาคม 2560 

5 เสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อ

คณะกรรมการบรหิารงานวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 

30 สงิหาคม – 

กันยายน 2560 

6 ขออนุมัติแผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 8-30 กันยายน 2560 

7 เผยแพร่แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 1 ตุลาคม 2560 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการ 

40 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

≥30 

ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

60 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี 
 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ 

1. โครงการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัตกิารใน

การเขียน

บทความวิจัย

เพ่ือการตีพิมพ์

เผยแพร่ 

1.เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยฯ 

ได้รับความรู้ในการเขียน

บทความวิจัย และบทความ

วิชาการ เพ่ือการตีพิมพ์ใน

วารสาร 

 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

90  

 

4.31 

 

 

100 

 

4.51 

 

 

100  

 

4.71 

 

 

100 

 

5 

 

 

100  

 

5 

 

 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค-ก.ย 250,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

2. โครงการจัด

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

1.เพ่ือเป็นช่องทางในการ

น าเสนอผลงานวิจัย/ตพิีมพ์

วารสารของวิทยาลัย 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.จ านวนร้อยละ

ของงานตีพิมพ์ 

 

90  

 

4.31 

 

 

30 

100 

 

4.51 

 

 

35 

 

100  

 

4.71 

 

 

40 

100 

 

5 

 

 

45 

100  

 

5 

 

 

50 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค-ก.ย 2,000,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. กิจกรรมการ

อบรมนักศึกษา

ระดับ

บัณฑิตศึกษา

ให้เขียน

งานวิจัยให้

ได้รับการ

พิจารณา

ตีพิมพ์ 

 

1.เพ่ือให้นักศึกษาไดรั้บ

ความรูใ้นการเขียนบทความ

วิจัย และบทความวิชาการ 

เพ่ือการตีพิมพ์ในวารสาร 

2.เพ่ือเป็นช่องทางในการ

น าเสนอผลงานวิจัย/ตพิีมพ์

วารสารของนักศึกษา 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

90  

 

4.31 

 

100 

 

4.51 

 

 

100  

 

4.71 

 

 

100 

 

5 

 

 

100  

 

5 

 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค-ก.ย 150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัยเพื่อการพัฒนา 

1. กิจกรรมการ

ถ่ายทอดองค์

ความรูท้ี่ได้

จากการวิจัย

เพ่ือการพัฒนา 

1.น าความรุ้ที่ไดจ้ากการท า

วิจัยมาเผยแพร่ และ

ถ่ายทอดให้กับบุคลากร

ทั่วไปที่สนใจน าไปพัฒนา 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.จ านวนผลงานที่

น าไปใช้ประโยชน์ 

 

 

90  

 

4.31 

 

 

5 

100 

 

4.51 

 

 

7 

 

100  

 

4.71 

 

 

10 

100 

 

5 

 

 

15 

100  

 

5 

 

 

20 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค-ก.ย 250,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย 

1. กิจกรรมการ

พัฒนาหัวข้อ

งานวิจัย

ร่วมกับ

เครอืข่าย 

1.สนับสนุนการผลติงานวิจัย 

ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การ

วิจัยและความต้องการของ

ประเทศ ตลอดจนความ

เข้มแข็งของวิทยาลัยฯ 

2.เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางการวิจัยและพัฒนา

บุคลากรวิจัยของวิทยาลัยฯ 

3.จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนาระบบการบรหิาร

งานวิจัย เพ่ือสร้าง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

90  

 

4.31 

 

100 

 

4.51 

 

 

100  

 

4.71 

 

 

100 

 

5 

 

 

100  

 

5 

 

อาจารย์,

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

/ภาครัฐ ,

ภาคเอกชน 

ต.ค-ก.ย 150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 

1. โครงการจัดท า

วารสารวิชา 

การ 

1.เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย

เชิงวิชาการ  

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

90  

 

4.31 

 

 

100 

 

4.51 

 

 

100  

 

4.71 

 

 

100 

 

5 

 

 

100  

 

5 

 

 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค-ก.ย 250,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.จ านวนวารสารที่

ได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ 

- 1 

 

2 3 4 

2. โครงการ

วิพากษ์เพ่ือ

พัฒนาหัวข้อ

งานวิจัย 

1.เพ่ือยกระดับคุณภาพ

งานวิจัยให้มีประสทิธิภาพ 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.จ านวนวารสารที่

ได้การยอมรับใน

ระดับชาติ 

90  

 

 

4.31 

 

2 

100 

 

 

4.51 

 

2 

 

100  

 

 

4.71 

 

3 

100 

 

 

5 

 

4 

100  

 

 

5 

 

5 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค-ก.ย 250,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 

1. กิจกรรมอบรม

ท าคู่มอืการ

ปฏิบัตกิารดา้น

งานวิจัย 

1.เพ่ือสง่เสริมให้บุคลากรมี

ประสิทธิภาพในการท า 

ผลงานวิจัย ในการตีพิมพ์

ผลงานวิจัย 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

90  

 

4.31 

100 

 

4.51 

100  

 

4.71 

100 

 

5 

100  

 

5 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค-ก.ย      150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

โครงการส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ 

1 โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัตกิารเร่ืองเทคนิค

การเขียนผลงานวิจัย

เพ่ือตพิีมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับ

นานาชาติที่อยูใ่นฐาน 

SCOPUS 

1.เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับ

ความรูใ้นการเขียนบทความวิจัย 

และบทความวิชาการ เพ่ือการ

ตีพิมพ์ในวารสาร 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

100  

4.51 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

2 โครงการอบรมให้

ความรู ้เร่ืองจรยิธรรม

การวิจัย ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

1.เพ่ือให้นักศึกษาไดรั้บความรู้ในการ

เขียนบทความวิจัย และบทความ

วิชาการ เพ่ือการตีพิมพ์ในวารสาร 

2.เพ่ือเป็นช่องทางในการน าเสนอ

ผลงานวิจัย/ตพิีมพ์วารสารของ

นักศึกษา 

 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

100 

4.51 

อาจารย์/

นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

3 โครงการประชุมการ

น าเสนอผลงานวิจัย

เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครอืข่าย 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

100  

4.51 

อาจารย์,

บุคลากรของ

ต.ค.60-

ก.ย.61 

400,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ
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ระดับชาติหรอื

นานาชาติ ประจ าปี 

2561 

 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.จ านวนร้อยละของงาน

ตีพิมพ์ 

 

35 

มหาวิทยาลัย/

ภาครัฐ ,

ภาคเอกชน 

พัฒนา 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัยเพื่อการพัฒนา 

1 โครงการการถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่ไดรั้บจาก

การวิจัยเพ่ือสง่เสริม

การน าไปใช้ประโยชน์

ผ่านช่องทางเว็บไซต์

ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลาย

เชน 

1.เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไดรั้บ

จากการวิจัยเพ่ือสง่เสริมการน าไปใช้

ประโยชน์ 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

100  

4.51 

 

 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการจดลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

1 โครงการอบรมให้

ความรูด้า้นการจดอนุ

สทิธิบัตร สทิธิบัตร 

หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประจ าปี 

2561 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรูด้า้น

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อระวังใน

การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาบน

สื่อออนไลน์ 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

100  

4.51 

 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย 

1. กิจกรรมการพัฒนา

หัวข้องานวิจัยร่วมกับ

1.สนับสนุนการผลติงานวิจัย ที่

ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและ

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

100  

4.51 

อาจารย์,

บุคลากรของ

ต.ค.60-

ก.ย.61 

100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ
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เครอืข่าย ความตอ้งการของประเทศ ตลอดจน

ความเข้มแข็งของวิทยาลัยฯ 

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการ

วิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของ

วิทยาลัยฯ 

3.จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย และ

พัฒนาระบบการบรหิารงานวิจัย 

เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ  

35 

มหาวิทยาลัย/

ภาครัฐ ,

ภาคเอกชน 

พัฒนา 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 

1 โครงการจัดท า

วารสารวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลาย

เชน ปีที่ 4 ประจ าป ี

2561 

เพ่ือจัดท าวารสารวิชาการให้ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

100  

 

4.51 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/

บุคคลทั่วไป 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

200,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

2 โครงการพัฒนา

รูปแบบของวารสาร

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

มรภ.สวนสุนันทา 

น าไปสู่มาตรฐานของ 

TCI ฐาน 1 ประจ าปี 

เพ่ือพัฒนาวารสารวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ให้ได้

มาตรฐานของ TCI ฐาน 1  

จ านวนวารสารที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ 

1 อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/

บุคคลทั่วไป 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
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2561 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 

1 โครงการอบรมเทคนคิ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือให้

ได้รับทุนจากแหลง่ทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.สนับสนุนการผลติงานวิจัย ที่

ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและ

ความตอ้งการของประเทศ ตลอดจน

ความเข้มแข็งของวิทยาลัยฯ 

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการ

วิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของ

วิทยาลัยฯเพ่ือให้ไดรั้บทุนจากแหลง่

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย และ

พัฒนาระบบการบรหิารงานวิจัย 

เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

100  

 

4.51 

 

 

อาจารย์,

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/

ภาครัฐ ,

ภาคเอกชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 

1 การสง่เสริมทักษะการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรอย่างย่ังยืน

การปลูกผักไร้ดิน แบบ

เศรษฐกิจพอเพียง อ.

ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

 

1. เพ่ือพัฒนาสูตรธาตุอาหารให้มี

ราคาถูกกว่าท้องตลาด 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ

พัฒนาสูตรธาตุอาหารและวัสดุปลูก

ให้เหมาะสมกับการปลูกพิทูเนีย 

3. เพ่ือศึกษาทดสอบเม็ดดินเผาที่

เหมาะสมส าหรับเป็นวัดสุปลูกพืชใน

ระบบใช้วัสดุปลกู 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ดวงใจ 

จันทรด์าแสง  
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4. เพ่ือการสนับสนุนอาชีพการผลิต

ภาชนะดนิเผาในชุมชนของจังหวัด

นครปฐม 

5.เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน

ของการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินใน

ระบบต่างๆ 

2 ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อ

ระบบโลจิสติกส์ของ

สนิค้ามือสอง 

กรณีศึกษา ชุมชนกอง

ขยะหนองแขม พุทธ

มณฑลสาย3 

กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มผีลกระทบต่อ

ระบบโลจิสติกส์ของชุมชนกองขยะ

หนองแขม พุทธมณฑลสาย3 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกส์ของ

ชุมชนกองขยะหนองแขม พุทธ

มณฑลสาย3 กรุงเทพมหานคร 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               ดร. ทมน ี

สุกใส 

3 ความตอ้งการแรงงาน

ด้านการขนสง่และโลจิ

สติกส์ในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  

  6.1 เพ่ือศึกษาความตอ้งการ

แรงงานทางดา้นการขนสง่และโลจิ

สติกส์ของสถานประกอบการในเขต

สาทร กรุงเทพมหานคร      6. 2 

เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของแรงงานดา้น

การขนสง่และโลจิสติกส์ในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000              อาจารย์สุนทรี 

พุฒิวร 

4 กระบวนการโลจิสติกส์

ของการผลติมะพร้าว

1. เพ่ือศึกษากระบวนการโลจิสติกส์

การผลติมะพร้าวน้ าหอม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์วรรณี 

สุทธใจดี  



16 

 

น้ าหอมในจังหวัด

ราชบุร ี 

2. แนวทางในการพัฒนา

กระบวนการโลจิสติกส์การผลิต

มะพร้าวน้ าหอม 

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

จัดการสนิค้าคงคลัง

ของร้านขายของช า 

1. เพ่ือศึกษาการบรหิารจัดการ

สนิค้าคงคลังของรา้นขายของช า 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

จัดการสนิค้าคงคลังของรา้นขายของ

ช า 

3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคง

คลังของรา้นขายของช า 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ไก

รวิทย ์สนิธุค า

มูล  

6 การพัฒนาโลจิสติกส์

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

การขายและการ

ให้บรกิารหลังการขาย

อุปกรณ์ค้าปลีก แก่

ร้านค้าสะดวกซือ้  

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนา 

Logisticsให้มีประสทิธิภาพแก่ธุรกิจ

การขายและให้บรกิารหลังการขาย

อุปกรณ์ค้าปลีก 

2. ศึกษากระบวนการในการคัดเลอืก

ผู้ประกอบการโดยศึกษาจาก 

“บรษิัทขายและให้บรกิารหลังการ

ขายอุปกรณ์ค้าปลีกแก่ร้านค้า

สะดวกซือ้” 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์

สุวัฒน์ นวล

ขาว  

7 ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อ

การบรหิารและการ

1. ศึกษาถงึปัจจัยที่มผีลต่อการ

บรหิารพ้ืนที่ระวางสนิค้าบน

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์จัต

ตุรงค์ เพลนิ
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จัดการพ้ืนที่ระวาง

สนิค้าบนเครื่องบิน        

เครื่องบินของบรษิัท โทเทิล โลจิ

สติกส์ โซลูช่ัน จ ากัดบรษิัทการบิน

ไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. ศึกษาถึงความสามารถในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบรหิารพื้นที่ระวาง

สนิค้าบนเครื่องบินของบรษิัท โทเทิล 

โลจิสติกส์ โซลูช่ัน จ ากัด และบริษัท 

การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาถึงข้อผิดพลาดที่

ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อการ

บรหิารพ้ืนที่ระวางสนิค้าบน

เครื่องบินของบรษิัท โทเทิล โลจิ

สติกส์ โซลูช่ัน จ ากัด และบรษิัทการ

บินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

หัด  

8 การน าระบบตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-market place) มาใช้

ในการบรหิารจัดการโล

จิสติกส์อุตสาหกรรม 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการน า

ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส์มา

ใช้ในองค์กร 

2.เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงระบบตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้มปีระสิทธิภาพและ

มีประสทิธิผล 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์อนุช 

นามภิญโญ  

9 การตัดสินใจเพ่ือการ 1.เพ่ือศึกษารูปแบบการนวดแผนไทย จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก ≥1 องค์ นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 20,000               อาจารย์บุณยา
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ลงทุนในธุรกิจนวดแผน

ไทย  

2.เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าของการ

ลงทุนธุรกิจในธุรกิจนวดแผนไทย 

3.เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ

ปฏิบัตใินการลงทุนในธุรกิจนวดแผน

ไทยของภาครัฐ และ ภาคเอกชน  

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

ความรู ้ ก.ค. 61 พร ภู่ทอง  

10 องค์การแห่งนวัตกรรม: 

การพัฒนารูปแบบ

องค์การแห่งนวัตกรรม

ส าหรับธุรกิจ SMEs 

ประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขต

จังหวัดนครปฐม สู่

อุตสาหกรรม 4.0   

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

สมรรถนะหลักขององค์การ   

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ความเป็นเลศิทางการจัดการ

ผลติภัณฑ์ ความเป็นเลศิทางการ

จัดการ 

องค์ความรู้ ความเลศิทางการ

จัดการวิจัยและพัฒนา ความเป็น

เลศิทางการจัดการทรัพยากรที่มี

คุณค่า ความเป็นเลศิทางการจัดการ

เทคโนโลยี และสมรรถนะหลักของ

องค์การ ที่มีอิทธิพลต่อความเป็น

องค์การแห่งนวัตกรรมขององค์การ

ธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัด

นครปฐม   

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง

นวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               ดร. เบญจ

พนธ์ มีเงิน  
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SMEs เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 

4. เพ่ือตรวจสอบยนืยันรูปแบบ

องค์การแห่งนวัตกรรมส าหรับธุรกิจ 

SMEs ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

สูอุ่ตสาหกรรม 4.0 

11 การวิเคราะห์ระบบ

แถวคอยระหว่าง

ผู้ใช้บริการรถไฟและผู้

ให้บรกิาร กรณีศึกษา

สถานีรถไฟศาลายา  

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ

แถวคอยระหว่างผู้ใช้บริการรถไฟกับ

ผู้ให้บริการ 

เพ่ือค้นหารูปแบบแถวคอยรูปแบบ

ใหม่ระหว่างผู้ใช้บริการรถไฟกับผู้

ให้บรกิาร 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000              อาจารย์ล าไผ่ 

ตระกูลสันติ  

12 การถ่ายทอดเพ่ือ

ทดลองปลูกปาลม์

น้ ามันสายพันธุ์ซหีราด

ที่ทนต่อสภาพอากาศ

แล้ง ตอ่เกษตรกรปาลม์

ภาคเหนือของประเทศ

ไทย 

 

1. เพ่ือทดลองการปลูกปาลมน้์ ามัน

สายพันธุ์ซหีราดที่ทนต่อสภาพ

อากาศแล้งต่อเกษตรกรปาลม์

ภาคเหนือของประเทศไทย 

2. เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกให้แก่เกษตรกร

ส าหรับเลอืกใช้พันธุ์ปาลม์ปลูก 

ภาคเหนือของประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน

จากการปลูกปาล์มน้ ามันในจังหวัด

ภาคเหนือของประเทศไทย 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000             อาจารย์

รณรงค์ มั่น

สาย 

13 กลยุทธ์การสง่เสริมการ 1.เพ่ือศึกษาความพอใจในการใช้ จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก ≥1 องค์ นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 -              อาจารย์วิริยา 
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดระนอง  

บรกิารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2.เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่

สง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

3.เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ

ปฏิบัตใินการสง่เสริมการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพให้แก่ภาครัฐและเอกชน 

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

ความรู ้ ก.ค. 61 20,000  บุญมาเลศิ  

14 การศึกษาและพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนธุรกิจ

กล้วยไมไ้ทย :

กรณีศึกษา แอร์ออร์

คิดส์  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการ

ระบบซัพพลายเชนธุรกิจกลว้ยไม้

ไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางใน

การพัฒนาระบบซัพพลายเชนธุรกิจ

กล้วยไมไ้ทย 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์

วทัญญู ชู

ภักตร์  

15 การศึกษาโมเดลธุรกิจ

ที่เช่ือมโยงกับวิถชีีวิต

ของคนในชุมชน : 

กรณีศึกษาธุรกิจน้ าผึง้

ป่าบริสุทธิ์ ในพ้ืนที่

ชุมชนบ้านห้วยหินลาด

ใน จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือสร้างต้นแบบการ

ท าธุรกจิชุมชนที่ย่ังยืน  

1) เพ่ือศึกษาห่วงโซอุ่ปทานและ

กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึน้ในห่วงโซ่

อุปทานของธุรกิจน้ าผึง้ป่าบริสุทธิ์ 

2) เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงระหว่าง

ธุรกิจน้ าผึง้ป่าบริสุทธิ์กับวิถชีีวิตของ

คนในชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน 

จังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการของความยั่งยืน 

3) เพ่ือวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมถึงศึกษาวิธีการเพ่ิมมูลค่าและ

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์จุรีย์

รัตน์  สมบูรณ์  
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สร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ าผึง้ป่า

บรสิุทธิ ์

4) เพ่ือวิเคราะห์และจ าแนกกิจกรรม

ที่เกิดขึน้ในกระบวนการของธุรกิจ

น้ าผึง้ป่าบริสุทธิ์ โดยสามารถจ าแนก

กิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ตาม

หลักการของแผนผังสายธารคุณค่า 

ดังน้ี กิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่ม, 

กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่มคีุณค่าเพ่ิม 

และกิจกรรมที่ไมม่ีคุณค่าเพิ่ม 

5) เพ่ือหาแนวทางร่วมกับคนใน

ชุมชนในการพัฒนาต่อยอด

ผลติภัณฑ์น้ าผึง้ป่าบริสุทธิ์ ควบคู่ไป

กับการร่วมกันหาแนวทางในการ

ดูแลพ้ืนที่ป่าชุมชน 

16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลอืกใช้บริการ

การขนสง่ กรณีศึกษา 

ท่าเรือระนอง จังหวัด

ระนอง  

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลอืกใช้บริการขนสง่ท่าเรือ

ระนอง จังหวัดระนอง 

2.เพ่ือเปรยีบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการขนสง่

ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง 

3.เพ่ือศึกษา แนวทางในการแก้ไข

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ส

ราวุธ พุฒนวล  
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และปรับปรุง ต่อการตัดสินใจ

เลอืกใช้บริการขนสง่ท่าเรือระนอง 

จังหวัดระนอง 

17 กรณีศึกษาพลังงานชีว

มวลดว้ยเศษไม้

ยางพาราจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

เพ่ือศึกษารูปแบบการผลติเชือ้เพลงิ

ชีวมวลอัดแท่งจากเศษไม้ยางพารา

วัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการแปร

รูปเชือ้เพลงิชีวมวลที่ท าจากเศษไม้

ยางพารา 

เพ่ือประเมินศักยภาพชีวมวลส่งเสริม

การลงทุนด้านพลังงานชีวมวลด้วย

เศษไม้ยางพารา 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์พร

พรรณา เลา่

ประวัตชัิย  

18 การจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมระหว่าง

แบบสร้างสรรค์เป็น

ฐานและแบบห้องเรียน

กลับดา้น ในรายวิชา 

CLS2101 การจัดการโล

จิสติกส์และซัพพลาย

เชน  

1. เพ่ือศึกษาการสอนแบบแอคทีฟ

เลร์ินน่ิงแบบผสมที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. เพ่ือเปรยีบเทียบความแตกต่าง

ของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่

เป็นผลมาจากการสอนดว้ยวิธี

สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-

Based Learning: CBL)  และวิธี

ห้องเรียนกลับดา้น (Flipped 

Classroom) 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               ดร. ณัฎ

ภัทรศญา 

เศรษฐโชติ

สมบัติ  
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19 การประยุกต์ใช้เทคนคิ

การพยากรณ์  เพ่ือการ

จัดการสนิค้าคงคลัง  

1. ศึกษาเทคนิคการพยากรณ์เพื่อ

จัดการสนิค้าคงคลัง 

2. เพ่ือการวางแผนการการจัดเก็บ 

และลดความเสี่ยงในการสั่งซือ้

วัตถุดิบให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ปิย

มาส กล้าแข็ง  

20 กลยุทธ์การตลาดที่

สง่ผลต่อความภักดีของ

ลูกค้ากลุม่วัยท างาน

ของร้านจ าหน่ายสนิค้า

เกษตรอินทรย์ีในอ าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม  

1.เพ่ือส ารวจคุณลักษณะสว่นบุคคล

ของลูกค้าร้านจ าหน่ายสนิค้าเกษตร

อินทรย์ี พฤติกรรมการซือ้สนิค้า

เกษตรอินทรย์ี ความคิดเห็นของ

ลูกค้าตอ่กลยุทธ์การตลาดบริการ 

และความภักดีของลูกค้ากลุม่วัย

ท างานของร้านจ าหน่ายสนิค้าเกษตร

อินทรย์ีในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

2.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความภักดีของลูกค้ากลุม่วัยท างาน

ของร้านจ าหน่ายสนิค้าเกษตร

อินทรย์ีในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

3.เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนากล

ยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดี

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ธันย์ 

ชัยทร  
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ของลูกค้ากลุ่มวัยท างานของร้าน

จ าหน่ายสนิค้าเกษตรอินทรย์ีใน

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

21 ปัจจัยที่มอีิทธิพลการ

เลอืกการขนสง่สินค้า

ทางราง: กรณีศึกษา

สถานีหัวล าโพง  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการเลอืกการ

ขนสง่สินค้าระบบราง 

2. เพ่ือวิเคราะห์การเลอืกการขนสง่

สนิค้าระบบราง 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               ดร. ฉัตรรัตน์ 

โหตระไวศยะ  

22 ความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของ

ท่องเที่ยวที่มต่ีอตลาด

น้ าคลองมหาสวัสด์ิ 

อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

1) เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของ

นักท่องเที่ยวที่มต่ีอตลาดน้ าคลอง

มหาสวัสด์ิ ในเขต อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ในดา้น

ผลติภัณฑ์ ราคา ท าเลที่ต้ัง และดา้น

สง่เสริมการตลาด 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของ

นักท่องเที่ยวที่มต่ีอตลาดน้ าคลอง

มหาสวัสด์ิ ในเขต อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ในดา้น

ผลติภัณฑ์ ราคา ท าเลที่ต้ัง และดา้น

สง่เสริมการตลาด 

3) เพ่ือศึกษาลักษะทั่วไปของ

นักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               ดร. ชัยฤทธิ์ 

ทองรอด  
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ค่าใชัจ่ายในการเดินทาง 

23 ความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มต่ีอการ

จัดการโลจิสติกส์เพื่อ

การท่องเที่ยวการล่อง

แพน าเที่ยวอ่างเก็บน้ า

พาน  

1. ศึกษาพฤติกรรมและความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอการ

จัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวใน

ดา้นต่าง ๆ ของอ่างเก็บน้ าพาน 

ต าบลนาสะอาด อ าเภอสร้างคอม 

จังหวัดอุดรธาน 

2. เปรยีบเทียบพฤติกรรมและความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอการ

จัดการ โลจิสติกสก์ารท่องเที่ยว ใน

ดา้นต่าง ๆ ของอ่างเก็บน้ าพาน 

ต าบลนาสะอาด อ าเภอสร้างคอม 

จังหวัดอุดรธานี ที่มลีักษณะ

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของ

ของอ่างเก็บน้ าพาน ต าบลนา

สะอาด  อ าเภอสร้างคอม จังหวัด

อุดรธานี เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่

ย่ังยืนต่อไปในอนาคต 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ศรา

ยุทธ 

ขวัญเมือง  

24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการติดต่อ

1.เพ่ือศึกษาหาระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้ามาติดต่อประสานงานหรือ

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ปิยะ

อร ศรีวรรณ 
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ประสานงานหรือใช้

บรกิารสถานีต ารวจ

กรณีศึกษา  สถานี

ต ารวจภูธรพุทธมณฑล   

ใช้บริการ สถานีต ารวจภูธรพุทธ

มณฑล  

2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อขั้นตอน

การปฏิบัตงิานของต ารวจ สถานี

ต ารวจภูธรพุทธมณฑล  

3.เพ่ือศึกษาถึงปัญหาในการ

ให้บรกิารดา้นต่างๆและข้อคิดเห็น

เสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงการให้บรกิารสถานี

ต ารวจภูธรพุทธมณฑล   

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

25 การศึกษาพฤติกรรม

ของผู้บรโิภคที่มผีลต่อ

การขายสนิค้าออนไลน์

ในต าบลคลองโยง 

อ าเภอศาลายา จังหวัด

นครปฐม  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภค

ที่มีผลต่อการขายสนิค้าออนไลน์ใน 

ต าบลคลองโยง อ าเภอศาลายา 

จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือให้ทราบแนวทางในการ

ปรับปรุงร้านค้าออนไลน์ให้

สอดคลอ้งกับความต้องการและ

ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่

ผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์กติติ

อ าพล สุด

ประเสริฐ  

26 ความตอ้งการศึกษาต่อ

ระดับปรญิญาตรี

หลักสูตรบรหิารธุรกิจ

1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการศึกษาต่อ

ระดับปรญิญาตรี หลักสูตร

บรหิารธุรกิจบัณฑิตของนักเรยีนใน

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์วิศวะ 

อุนยะวงษ์  
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บัณฑิตของนักเรยีนใน

ภาคตะวันออก: 

กรณีศึกษาของ

สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกส์ระหว่างประเทศ  

ภาคตะวันออก: กรณีศึกษาของ

สาขาวิชาโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชงิคุณลักษณะที่

แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิตของ

นักเรยีนในภาคตะวันออก: 

กรณีศึกษาของสาขาวิชาโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาตรี หลักสูตรบรหิารธุรกิจ

บัณฑิตของนักเรยีนในภาค

ตะวันออก: กรณีศึกษาของสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ 

หน่วยงานในพื้นที่ 

27 ปัจจัยที่มผีลต่อสื่อสาร

เป็นภาษาอังกฤษ 

กรณีศึกษานักเรยีน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

เพ่ือศึกษาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรยีน

มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) 

เขตพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ณัฐ

กันต์ รู้ท านอง  
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อัธยาศัย (กศน)เขต

พ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม  

28 การบรหิาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ของส านักงานขนสง่

จังหวัดนครปฐม 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์

กับลูกค้าของส านักงานขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

2) เปรยีบเทียบปัจจัยแตล่ะด้านที่

สง่ผลต่อการรับบริการของลูกค้าที่มี

ต่อส านักงานขนสง่จังหวัดนครปฐม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์อธิ

รัตน์ อินทจร  

29 การจัดการต้นทุนโลจิ

สติกส์ของกระเจี๊ยบ

เขียว กรณีศึกษา : 

ต าบลล าลูกบัว อ าเภอ

ดอนตูม จังหวัด

นครปฐม  

1. เพ่ือศึกษาปัญหาในสถานการณ์

ปัจจุบันของระบบโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานของกระเจี๊ยบเขียวหมู่บ้าน

แหลมกระเจา ต าบลล าลูกบัว 

อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือหาแนวทางลดต้นทุนโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานให้กับเกษตรที่

ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลม

กระเจา ต าบลล าลูกบัว อ าเภอดอน

ตูม จังหวัดนครปฐม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความต้องการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์วรา

ภรณ์ สารอิน

มูล  

 30 การประยุกต์วิธ ีSaving 

Algorithm เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัด

เพ่ือลดระยะทางการขนสง่ จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์พร

เกียรติ ภักดี

วงศเ์ทพ 
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เสน้ทางการขนสง่  หน่วยงานในพื้นที่ 

31 แนวโน้มการใช้ที่ดินเพ่ือ

การเกษตรในจังหวัด

นครปฐม  

1) เพ่ือศึกษาแนวโน้มการใช้ที่ดินเพ่ือ

การเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

2) เปรยีบเทียบลักษณะการใช้ที่ดิน

เพ่ือการเกษตรในจังหวัดนครปฐม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์วรา

ภรณ์ วิมุกตะ

ลพ  
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การปรับปรุง

กระบวนการการ

ให้บรกิารดว้ยแนวคิด

ลนี กรณีศึกษา

โรงพยาบาลศาลายา  

1. ศึกษากระบวนการให้บรกิารของ

โรงพยาบาลศาลายา 

2.เพ่ือวางกรอบแนวคิดการปรับปรุง

กระบวนการการให้บรกิารของ

โรงพยาบาลศาลายา 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์

มาธุสร แข็งขัน  

33 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการรับรู ้

ดา้นเกษตรแผนใหม่ 

กรณีศึกษา กลุ่มเกษตร

อ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 

1. ศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

การเกษตรยุคใหม่ 

2. ศึกษาพฤติกรรมการรับรูข้อง

การเกษตรในยุค 4.0 

3. สร้างการรับรูใ้นเทคโนโลยีที่

เกี่ยวกับการเกษตรยุคใหม่ 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ธนะ

สาร พานิชยา

กรณ์  

34 แนวทางการพัฒนา

ระบบบรหิารจัดการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานดา้นโลจิ

สติกส์ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

1. เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้รับบริการของศูนย์

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ดา้นโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจระบบ

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               ดร. พิเชษฐ ตรี

ไวย  
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บรหิารมาตรฐานฝีมือแรงงานดา้นโล

จิสติกส์ที่เป็นเลศิผ่านกระบวนการ

จัดการความรู ้วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน

ดา้นการให้บรกิารของศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานดา้นโลจิ

สติกส์ผ่านกระบวนการการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

35 แนวทางการพัฒนากล

ยุทธ์การบรหิาร

การตลาดของร้านค้า

ประชารัฐ จังหวัด

นครปฐม  

1. เพ่ือส ารวจคุณลักษณะสว่นบุคคล

ของลูกค้า พฤติกรรมการเลอืกซื้อ

สนิค้า ความคิดเห็นของลูกค้าต่อกล

ยุทธ์การตลาดบรกิาร และการ

ตัดสินใจซือ้สินค้ารา้นค้าประชารัฐ 

จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

คุณลักษณะสว่นบุคคลกับพฤติกรรม

การเลอืกซื้อสินค้าที่ร้านค้าประชารัฐ 

จังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือวิเคราะหอ์ิทธิพลของกลยุทธ์

การตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อการ

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               ผศ.ดร. ปรชีา 

วรารัตน์ไชย  
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ตัดสินใจซือ้สินค้ารา้นค้าประชารัฐ 

จังหวัดนครปฐม 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนากล

ยุทธ์การตลาดร้านค้าประชารัฐ 

จังหวัดนครปฐม 

36 การศึกษาความ

ต้องการใช้บริการขนสง่

รถโดยสารสาธารณะ

ของประชาชนในอ าเภอ

พุณฑมณฑล จังหวัด

นครปฐม  

6.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเดนิทาง

ของประชาชน ในอ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

6.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการ

เลอืกรูปแบบการเดนิทางดว้ยระบบ

ขนสง่สาธารณะ ในอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดนครปฐม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์คมสัน 

โสมณวัตร  

37 การศึกษาสาเหตุการ

เกิดอุบัตเิหตุในเขต

อ าเภอเมอืงและอ าเภอ

หนองหาน   จังหวัด

อุดรธานี.  

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางดา้นกายภาพ

ของเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย

ทางถนน 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางดา้นพฤติกรรม

ของคนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี ที่ส่งผลต่อความ

ปลอดภัยทางถนนโดยกระบวน การ

มีส่วนร่วมของประชาชน 

เพ่ือก าหนดมาตรการทางดา้นผัง

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

20,000               อาจารย์ศุภ

มิตร ศรีสวัสด์ิ  
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เมืองที่มผีลสืบเนื่องจากปัจจัยในเขต

พ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่

สง่ผลต่อความปลอดภัยทางถนน 

ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ 

กจิกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/กจิกรรมการจัดการความรู้การวจิัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ

สังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ/กจิกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนนิของหนว่ยงาน 

1 การบรหิารจัดการโซ่

อุปทานของส้มโอใน

อ าเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม   

6.1 เพ่ือค้นหาลักษณะการจัดการโซ่

อุปทานของส้มโอ ในต าบลนครชัยศรี 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

6.2 เพ่ือวิเคราะห์การจัดการโซ่

อุปทานของส้มโอ ในต าบลนครชัยศรี 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

6.3 เพ่ือน าระบบการจัดการโซ่

อุปทาน ถ่ายทอดไปสูก่ารปฏิบัตใิน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสม้โอ 

ในต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

357,800  อาจารย์สุดา

รัตน์ พมิลรัตน

กานต์ 

2 การบรหิารจัดการห่วง

โซอุ่ปทานกล้วยน้ าว้า

ในจังหวัดนครปฐม   

ในการวิจัยครัง้น้ีผู้วิจัยต้องการศึกษา

ในดา้นดังต่อไปนี้ เพ่ือค้นหาลักษณะ

การจัดการโซอุ่ปทานกล้วยน้ าว้าของ

เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เพ่ือ

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

356,600  อาจารย์

อัญชล ีหิรัญ

แพทย์ 
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ท าการศึกษาวิเคราะห์การจัดการโซ่

อุปทานทกลว้ยน้ าว้าของเกษตรกรใน

จังหวัดนครปฐม เพ่ือน าระบบการ

จัดการโซอุ่ปทานกล้วยน้ าว้าที่ดทีี่สุด

ถ่ายทอดไปสูเ่กษตรกรเพ่ือน าไป

ปฏิบัตกิารบรหิารจัดการโซอุ่ปทาน

ของตนเอง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้

ประชาชนภาคเกษตรกรอย่าย่ังยืน 

3 การเพ่ิมศักยภาพของ

ห่วงโซอุ่ปทานของไทย

ไปสู่ประเทศญี่ปุ่น  

1.เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการห่วง

โซอุ่ปทานของของไทยไปยังประเทศ

ญี่ปุ่น  

2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกระบวนการ

กระจายสินค้าของขิงประเทศไทยไป

ยังประเทศญี่ปุ่นของเกษตรกรไทย

และผู้ส่งออกไทย 

จ านวนองค์ความรู้ทีไดจ้าก

การวิจัยสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของ

หน่วยงานในพื้นที่ 

≥1 องค์

ความรู ้

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

658,200 อาจารย์พุทธิ

วัฒน์ ไวยวุฒิธ

นาภูมิ 

14 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

  การน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ

เพ่ือให้เกิดการประสานความรว่มมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ 

และเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเร่ืองการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ไปสู่การ

ปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เ พ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบั ติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

 

เ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบั ติการด้านการวิจัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบั ติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการดา้นการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง้่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างต่อเน่ือง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ทุกๆ เดอืน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

เพ่ือน าไปสูก่ารตัดสินใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

การวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 



39 
 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 



41 
 

 

 

 

        



42 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

รายงานการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านการวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2561 
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ภาคผนวก ค 

บันทึกอนุมัติแผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย  

ประจ าปงีบประมาณ 2561 
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ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2561 
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