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ABSTRACT 

Information Technology for Supply Chain Management for produce graduates 
in Higher Education institute. The objectives of article were to develop students to 
have the quality Based on Thailand Qualifications Framework, Include promote the 
implementation of those 4 mission in harmony effectiveness. Information Technology 
for Supply Chain Management for produce graduated student with desirable 
characteristics and integrated tertiary educational needs to be appropriate to changes 
of globalized economy and society. The processes consisted of Education suppliers, 
Education manufacturer, Education customers, consumer all connected with      
Information Technology for Supply Chain Management for produce graduates in   
Higher Education added educational institute value as the production 
source providing graduated Students satisfied for the consumers as planned 
include provide   value add to the society. Information Technology for Supply Chain 
Management for produce graduates in Higher Education 
institute deigned will be applied in higher education to support the tasks. 
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บทคัดย่อ 
          เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรโซ่อุปทำนเพื่อกำรผลิตบัณฑิตในสถำบันอุดมศึกษำ
วัตถุประสงค์ของบทควำม เพื่ อพัฒนำนั ก ศึกษำให้มี คุณภำพตำมกรอบมำตรฐำน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติรวมถึงส่งเสริมกำรปฏิบัติพันธกิจท้ัง 4 ด้ำนของสถำบันอุดมศึกษำให้
ประสิทธิผลกำรศึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรโซ่อุปทำนเพื่อผลิตนักศึกษำท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ และสำมำรถบูรณำกำรศึกษำได้ เหมำะสมกับกำรเปล่ียนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเริ่มต้ังแต่ผู้ส่งมอบกำรศึกษำ  ผู้ผลิตด้ำนกำรศึกษำ     
ลูกค้ำกำรศึกษำ ผู้บริโภค เช่ือมโยงผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำและเครือข่ำยของ
ห่วงโซ่อุปทำน เพื่อให้เป็นไปอย่ำง รวดเร็ว     มีประสิทธิภำพ สำมำรถตัดสินใจได้ถูกต้องตลอดจน
เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่สถำนศึกษำ และได้ผลผลิตบัณฑิตเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้บริโภค รวมถึงเพิ่ม
มูลค่ำให้กับสังคม และเพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีวำงไว้ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรโซ่อุปทำนเพื่อกำรผลิตบัณฑิตในสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารโซ่อุปทาน, การผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา 
 
บทน า 
           เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน มีบทบำทควำมส ำคัญในกำร
สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข็งขันกับผู้ประกอบกำรในยุคท่ีมีกำรแข็งขันค่อนข้ำงรุนแรง จึงท ำให้เกิด
กำรเปล่ียนแปลง ในลักษณะควำมคิด กำรตัดสินใจ  กำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรผลิตวัสดุส ำเร็จรูป ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อน ำไปใช้ นับมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย ในระดับรำกหญ้ำ 
และเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยพัฒนำ เติบโต ดังนั้นหำกน ำควำมรู้ด้ำนโซ่อุปทำนมำ
ประยุกต์ใช้กับสถำบันกำรศึกษำจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพคุณค่ำก ำไรให้กับชุมชนและ องค์กร 
รวมถึงกำรสร้ำงพันธมิตรกันในห่วงโซ่อุปทำน แทนกำรใช้ผู้จัดหำสินค้ำ เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนของระบบ กำรน ำส่งคุณค่ำให้กับลูกค้ำเป็นกลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบทำงด้ำนธุรกิจ 
แบบจ ำลองอ้ำงอิงกำรด ำเนินงำนซัพพลำยเชน (Supply Chain Operation Reference : SCOR) 
เป็นอีกทำงหนึ่งในกำรมองกิจกรรม ท่ีเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนโดดเด่น ท่ีสำมำรถอยู่เหนือคู่
แข่งขันขององค์กร ตอบสนองต่อลูกค้ำ ต้ังแต่ กำรวำงแผน กำรจัดหำกำรผลิต กำรจัดส่งกระบวนกำร
ผลิต และกำรคืนกลับสินค้ำตำมแนวคิดของสภำห่วงโซ่อุปทำน (SCC) กล่ำวไว้ ซึ่งกำรพัฒนำเครื่องมือ
เหล่ำนั้น ให้มีประสิทธิภำพ จะเป็นผลดีต่อธุรกิจของชุมชนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำ เพิ่ม
โอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรส่งเสริมบุคลำกรทุกคนในองค์กรต้องมีข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำเพื่อสร้ำงทำงเลือกใหม่ในกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย และ
ระดับหัวหน้ำกลุ่มงำน ลงมำถึงระดับสำยงำน จ ำเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมูล ตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ตนเองตลอดจนข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ปัญหำและน ำมำปรับปรุงงำนของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม  ของภำคธุรกิจและ
ภำคอุตสำหกรรมได้ก้ำวไปสู่ระบบห่วงโซ่อุปทำน เพรำะต้องมีกำรแข่งขันกันอย่ำงสูง ท้ังในประเทศ 
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และต่ำงประเทศ ซึ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นภำคอุตสำหกรรม หรือองค์กรต่ำง ๆ จึงมีควำมต้องกำรผู้ท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีทักษะในกำรท ำงำนมำท ำงำนในหน่วยงำนของตน เพื่อเพิ่มผลผลิต กำร
พัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น จึงต้องมี ทรัพยำกร และข้อมูลเพียงพอท่ีจะสร้ำงคุณค่ำให้กับ
องค์กร  เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อลูกค้ำ  ฉะนั้น แบบจ ำลองอ้ำงอิงกำรด ำเนินงำนซัพพลำยเชน จึง
เป็นหัวใจท่ีจะช่วยสนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้ำปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ต้ังแต่
วัตถุดิบต้นน้ ำ (Up Stream Source) จนถึงกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรปลำยน้ ำ (Down Stream 
Customers) กระบวนกำรเหล่ำนี้คลอบคลุมกระบวนกำรท่ีเกี่ยวข้องได้มำซึ่งวัตถุดิบกระบวนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมกำรตลำดและผลิต รวมถึงกระบวนกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำจนถึงมือผู้ต้องกำรสินค้ำ 
กระบวนกำรต่ำงๆ จะมีกำรประสำนรวมในลักษณะบูรณำกำร แสดงให้เห็นถึงควำมเข้มแข็งกำร
จัดกำรโซ่ท่ีดีทุกขั้นตอนแบบจ ำลองอ้ำงอิงกำรด ำเนินงำนโซ่อุปทำนจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดและควำมต้องกำรของลูกค้ำรวมทั้งกำรวำงกลยุทธ์กำรวำงต ำแหน่งของผลิตภัณฑ์ของตลำด
ด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมศึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรโซ่อุปทำนกำรบูรณำ
กำรศึกษำเพื่อกำรผลิตบัณฑิตในสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อวำงกลยุทธ์ มำใช้เพิ่มมูลค่ำ (Value Add)  
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 
 

การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานการศึกษา 
กำรบูรณำกำรของห่วงโซ่อุปทำนกำรศึกษำเป็นแนวคิดต่อยอดกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน มุ่ง

ให้เกิดควำมร่วมมือกันตลอดท้ังซุ่อุปทำน แนวคิดกำรบูรณำกำรในโซ่อุปทำนจึงเริ่มมีควำมส ำคัญมำก 
ในกระบวนกำรท้ังพันธกิจ 4 ด้ำนของสถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุศิลปวัฒนธรรม โดยเริ่มต้นจำกผู้ส่งมอบท่ีจัดหำระบบทรัพยำกร
มนุษย์ เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่ำวสำร เข้ำมำเพื่อกำรไหลของวัสดุไปจนถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ำ
กำรศึกษำกิจกรรมของระบบห่วงโซ่อุปทำนซึ่งจะถูกแปรสภำพจำกวัตถุดิบ และวัสดุ อื่นๆให้กลำยเป็น
สินค้ำส ำเร็จรูป ด้วยรูปแบบทำงเลือกใหม่ของกำรบูรณำกำร ดังนี้ 

1. พันธมิตรในห่วงโซ่ (Alliances) เป็นกำรบริหำรงำนโดยใช้วิธีกำรแบบใหม่โดยให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ มุ่งสู่ธุรกิจกำรศึกษำเพื่อให้แต่ละฝ่ำยแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซึ่งกัน เช่น กำรแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่ำวสำรในกระบวนกำรท้ังพันธกิจ 4 ด้ำนของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรท่ี
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค ฯลฯ เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information technology) กำรน ำซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ เช่น ERP, 
EDI, EPC, SCA มำใช้ในกำรด ำเนินงำนวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกร แบบจ ำลองประกอบด้วยชุดกำร
ท ำงำนหลำยชุด เช่น กำรวำงแผน กำรจัดหำ กำรผลิต กำรจัดส่ง เช่น กำรน ำระบบโปรแกรมยุกต์
ส ำเร็จรูปมำใช้ในกำรจัดกำรเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ฯลฯ เป็นต้น 

3. Lean logistics and lean manufacturing เป็นกำรน ำกลยุทธิ์ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรด้ำนโลจิสติกส์และเพิ่มผลิตผลขององค์กรกำรศึกษำรวมถึงลดกำรสูญเสีย  โดยเพิ่ม
คุณค่ำและประสิทธิภำพในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ เช่น กำรจัดสรรพื้นท่ีในกำรใน
กำรจัดเก็บวัสดุกำรศึกษำเพื่อลดต้นทุนกำรจัดเก็บ และกำรเล่ือนย้ำยสินค้ำ ฯลฯ เป็นต้น 
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4. กำรบูรณำกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ กำรประสำนกำรเช่ือม กระบวนกำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศ วัสดุกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำน ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อให้เป็นเป้ำประสงค์ท่ีส ำคัญ
ขององค์กร กำรบูรณำกำรท่ีมีประสิทธิผล จะส่งผลควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน 
(Alignment) และจะส ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อกำรด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยในระบบกำรจัดกำร
ผลกำรด ำเนินกำรมีควำมเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์  เช่น กำรสร้ำงโปรแกรมระบบ
สำรสนเทศเพื่อจัดกำรโลจิสติกในสถำนศึกษำ ฯลฯ เป็นต้น 

5. กำรบริหำรโซ่อุปทำน ด้วยกำรน ำซอฟแวร์ของระบบบริหำร โปรแกรมระบบกำรประยุกต์ 
ท่ีมีกำรเช่ือมโยงและกำรประสำนงำนกิจกรรมต่ำง  ๆ โดยระบบซอฟแวร์จะช่วยวิเครำะห์ ในกำร
ตัดสินใจ ง่ำย รวดเร็ว และมีควำมถูก ต้องมำกขึ้น เช่น ระบบกำรลงทะเบียนนักศึกษำ ระบบ
สำรสนเทศงำนวิจัย ฯลฯ เป็นต้น 

 
โมเดลการบูรณาการในห่วงโซ่อุปทานการศึกษา 

 โซ่อุปทำนกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ จำกภำพท่ี  1  กระบวนกำร เริ่ม
จำกกำรส่งวัตถุดิบ ได้แก่ นักศึกษำ โครงกำรต่ำง ท้ังภำยในและภำยนอกพร้อมท่ีจะเข้ำสู่กระบวนกำร
ผลิตโดยมหำวิทยำลัยถือเป็นผู้ให้บริกำร (Service Provider) ท ำหน้ำท่ีพัฒนำและประเมินผล
กำรศึกษำและงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยซึ่งภำยในกระบวนกำรจะอยู่ ในรูปแบบโซ่อุปทำนกำรศึกษำ
แบ่งออกเป็น  4 ด้ำน คือ 1) วิธีกำรทำงวิชำกำรออกแบบขึ้น เพื่ อพัฒนำและประเมินผลใน
มหำวิทยำลัย เป็นกำรออกแบบวิธีกำรท่ีหลำกหลำยในกำรพัฒนำและประเมินผล ท้ังกำรศึกษำและ
งำนวิจัย 2) วัฒนธรรมมหำวิทยำลัยข้ึนอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรในแต่ละมหำวิทยำลัย 3) 
ประสิทธิภำพของแต่ละคณะฯ ภำยในมหำวิทยำลัย  อำจำรย์จะต้องวำงแผนกระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนภำยในสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน วำงแผนกำรวิจัยกำร
ให้บริกำร โดยจะต้องประเมินผลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  และ 4) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีหลำกหลำย
ทันสมัย เช่น ห้องเรียน ห้อสมุด ห้องปฏิบัติกำร และบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใน
กระบวนกำรนี้จะแตกต่ำงตำมแต่ละบริบทของมหำวิทยำลัย   เพื่อน ำไปสู่ผลลัพธ์ตัวสุดท้ำยของ      
โซ่อุปทำนกำรศึกษำ คือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพเป็นท่ีน่ำพอใจ สำมำรถน ำไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้และมหำวิทยำลัยมีงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพ ท้ังงำนวิจัยท่ีเป็น
ทุนของมหำวิทยำลัยและทุนจำกองค์กรภำยนอก รวมถึงผลลัพธ์ท่ีได้จำกงำนวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือ ข้อค้นพบท่ีได้จำกงำนวิจัยจะสำมำรถน ำไปพัฒนำสังคมหรือบริกำรวิชำกำรแก่สังคมได้ 
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SL  ระดับกลยุทธ  PE  กำรจัดต้ังโปรแกรมต่ำงๆ 
PL  ระดับแผน   UC  วัฒนธรรมองค์กรของ

มหำวิทยำลัย 
         OL  ระดับปฏิบัติกำร           FC  สมรรถนะของคณะ 

FA  กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ภาพท่ี 1 โซ่อุปทานด้านการศึกษาแบบบูรณาการในสถาบันอุดมศึกษา (Mamun Habib, 2010) 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารโซ่อุปทานเพื่อการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา  
 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับกำรจัดหำ จัดเก็บ กำรบันทึก กำรประมวลผล
และแปลงข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศรวมถึงกำรกระจำยข้อมูลเผยแพร่ให้เป็นระบบให้ตอบสนองในกำร
ตัดสินใจประโยชน์ของเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีดังนี้  

1. ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลท่ีต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ 
เนื่องจำกข้อมูล ถูกจัดเก็บ และบริหำรอย่ำงเป็นระบบกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมถึงท ำให้
ผู้บริหำรสำมำรถจะเข้ำถึงข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว 

2. ช่วยผู้ใช้ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์และกำรวำงแผนปฏิบัติกำร โดยผู้บริหำรสำมำรถ
น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรวำงแผน และก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำน เนื่องจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศจะถูกเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ จัดกำรงำนได้อย่ำงรวดเร็วท ำ
ให้มีกำรประวัติของข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมได้  
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          3. ช่วยให้ ผู้ใช้ในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน เมื่อแผนงำนถูกน ำไปปฏิบั ติในช่วง
ระยะเวลำหนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโดยน ำข้อมูลบำงส่วนมำประมวลผล เพื่อ
ประกอบกำรประเมินด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีได้จะแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนว่ำ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยท่ีต้องกำรเพียงไร 
           4. ช่วยผู้ใช้งำนได้ศึกษำและวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ ผู้บริหำรสำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประกอบกำรศึกษำ และกำรค้นหำสำเหตุ หรือข้อผิดพลำดท่ีเกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน ถ้ำ
กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนท่ีวำงเอำไว้ อำจจะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมออกมำ เพื่อให้ทรำบว่ำควำม
ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนเกิดขึ้นจำกสำเหตุใด  
          5. ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเพื่อหำวิธีควบคุม ปรับปรุงและ
แก้ไข สำรสนเทศท่ีได้จำกกำรประมวลผลช่วยให้ผู้บริหำรวิเครำะห์ว่ำกำรด ำเนินงำนในแต่ละทำงเลือก
จะช่วยแก้ไข หรือควบคุมปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ควรท ำอย่ำงไรเพื่อปรับเปล่ียนหรือพัฒนำ ให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนหรือเป้ำหมำย 
            6. ลดค่ำใช้จ่ำย เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพช่วยให้ลดเวลำงำน และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรท ำงำนลง เนื่องจำก กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถรับภำระงำนท่ีต้องใช้แรงงำน จ ำนวน
มำก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอน ในกำรท ำงำน ส่งผลให้ลดกำรด ำเนินงำน จ ำนวนคนและระยะเวลำใน
กำรประสำนงำนให้น้อยลง (ไพฑูรย์ ก ำลังดี, 2558)  
 
การบริหารโซ่อุปทานพื่อการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา สามารถท าได้  ดังนี้ 
         1. กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย ท ำได้โดยกำรทรอดแทรกกระบวนกำรวิจัยลง
ในกำรเรียนกำรสอน รวมวิชำท่ีไม่ใช่งำนวิจัยโดให้นักศึกษำมีส่วนร่วมกำรท ำวิจัยของอำจำรย์แล้วน ำ
ควำมรู้จำกงำนวิจัยของอำจำรย์ไปเนื้อหำในกำรสอนส่งผลให้นักศึกษำมีส่วนร่วมท ำวิจัย เช่น กำร
น ำเสนอผลงำน  
         2. กำรบูณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร คือ น ำควำมรู้จำกำรบริกำรวิชำกำร
มำใช้สอน แล้วให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำบริกำรวิชำกำร  
         3. กำรบูณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรด ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สอนน ำควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมสอนให้กับนักศึกษำและให้นักศึกษำท ำโครงกำรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม (ศุภิสรำ สุวรร
ชำติม อนัญญำ คูอำริยกุล และ อุรำภรณ์ เชยกำญจน์, 2562) 
         กำรด ำเนินงำนพันธกิจท้ังหมด จะใช้ระบบทรัพยำกรมนุษย์ เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูล
ข่ำวสำร เข้ำมำเพื่อกำรไหลของวัสดุจำกผู้ส่งมอบไปยังลูกค้ำกิจกรรมของระบบห่วงโซ่อุปทำนอย่ำง
ผสมกลมกลืนกันเป็นองค์รวมจะถูกแปรสภำพของวัตถุดิบ และวัสดุ อื่นๆให้กลำยเป็นสินค้ำส ำเร็จรูป
เพื่อส่งไปยังลูกค้ำหรือผู้บริโภค 
        
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโซ่อุปทานเพื่อการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา  
           กำรส่งข้อมูลจะไหลจำกผู้ส่งมอบกำรศึกษำผ่ำนเข้ำไปในมหำวิทยำลัยผู้ผลิตกำรศึกษำได้
ลูกค้ำกำรศึกษำและส่งต่อไปยังผู้บริโภค  กิจกรรมท่ีงหมดจะเป็นกระบวนกำรเดียวกันเริมจำกวัตถุดิบ
ให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำเพิ่มข้ึน แล้วเทคโนโลยีสำรสนเทศจะเคล่ือนไหลไปมำระหว่ำงองค์กร 
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เช่น จำกภำพท่ี 2 แสดงเห็นถึงกำรเคล่ือนไหวของข้อมูลสำรสนเทศซึ่งเช่ือมโยงทุกหน่วยงำนต่อถึงกัน
เป็นระบบธุรกิจกำรศึกษำสร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศ กำรจัดกำรของห่วงโซ่อุปทำนกำรบูรณำ
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรไหลของสำรสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับหลังจำกมีรับข้อมูลจำกผู้บริโภคในแต่
ละช่วง  เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรม ต่อเมื่อมีกำรน ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์  โปรแกรมระบบฐำนข้อมูลมำประยุกต์ใช้ในทุก
กิจกรรมท้ังภำยในองค์กร และเช่ือมต่อกับหน่วยงำนเพื่อให้สำมำรถรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนได้  
                                          
   ผู้ส่งมอบกำรศึกษำ                  ผู้ผลิตกำรศึกษำศึกษำ                   ลูกค้ำกำรศึกษำ       ผู้บริโภค 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโซ่อุปทานเพื่อการผลิตบัณฑิตในสถาบัน 
            อุดมศึกษา  (อรรถพล จันทร์สมุด และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ,์ 2559 ;อรรถพล  

                  จันทร์สมุด, 2559; Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong 
                  ,2014, 2019; Mamun Habib, 2010) 
 
ตารางที่ 1 ตำรำงผู้ส่งมอบกำรศึกษำ แต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการสารสนเทศ 
1. ผู้ส่งมอบกำรศึกษำ 
- โรงเรียน 
- วิทยำลัย 
- ครอบครัว 
- อ ง ค์ ก ร ภ ำ ค รั ฐ  แ ล ะ
ภำคเอกชน 

 
- ส่งวัสดุ เครื่องจักร ทรัพยำกร 
แรงงำน สินทรัพย์ให้กับ
มหำวิทยำลัย 
 
 

 
- ลดขั้นตอน กำรปฏิบัติงำน 
- ตอบสนองท่ีแม่นย ำ  

 
ตารางที่ 2 ตำรำงผู้ผลิตกำรศึกษำ แต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้  

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

 
- กำรป ระ เมิ น จัดหำวั ส ดุ  ก ำร
ว ำงแ ผน ด้ ำน ท รั พ ย ำก ร  ก ำร
ตัดสินใจว่ำควรผลิตหรือซื้ อ ใน
ระยะยำว 

 
- ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีควำม
รวดเร็วมำกขึ้นโดยประมวลผล
ข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
- โรงเรียน 
- วิทยำลัย 
- ครอบครัว 
- องค์กรภำครัฐ 
  และภำคเอกชน 
 

กำรพัฒนำและกำรประเมินผล 
 

 

วัสดุส ำเร็จรูป ผู้ประกอบกำร 

กำ
รว

ำง
แผ

น 

กำ
รจ

ัดห
ำ 

กำ
รผ

ลิต
 

กำ
รจ

ัดส
่ง 
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ตารางที่ 2 ตำรำงผู้ผลิตกำรศึกษำ แต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ (ต่อ) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการสารสนเทศ 

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

 
 
 
- จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน
ให้กับนักศึกษำและอำจำรย์ เช่น 
อำคำร ห้องปฏิบัติกำร ห้องเรียน 
ห้องสมุด แหล่งฝึกงำน ฯลฯ เป็น
ต้น 
- ประเมินผลจำกพันธกิจท่ีบูรณำ
กำรในกิจกรรมท้ังหมดโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โปรแกรม 
ซอฟต์แวร์ท่ีประยุกต์ใช้กับกำร 
บูรณำกำรพันธกิจ 
รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร 
   - จ ำน ว น นั ก ศึ ก ษ ำ ท่ี ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำก่อนหลักสูตร 
   - จ ำน ว น นั ก ศึ ก ษ ำ ท่ี ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำภำยในหลักสูตร 
- จ ำนวนนัก ศึกษำท่ีส ำเร็จตำม
หลักสูตร  
   - จ ำน ว น นั ก ศึ ก ษ ำ ท่ี ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำในวิชำเอก    
  - อำชีพ ท่ีประกอบหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ เช่น สถำนศึกษำ สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนรำชกำร 
อำชีพส่วนตัว  
  - ร ะ ดั บ ค ว ำม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษำปีสุดท้ำยท่ีมีต่อหลักสูตร 
 

 
 
 
- จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบไม่สูญ
หำย 
- จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
ได้ 
 
- แ ก้ ไ ข  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ท่ี 
ซับซ้อนได้รวดเร็ว 
- แ ก้ ไ ข  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ท่ี 
ซับซ้อนได้รวดเร็ว 
 
- รำยงำนผลได้ถูกต้อง 
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ตารางที่ 3 ตำรำงลูกค้ำกำรศึกษำ แต่ละกระบวนกำรมี ควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความต้องการสารสนเทศ 

3. ลูกค้ำโครงกำรนัก ศึกษำ
ส ำเร็จกำรศึกษำ (บัณฑิต) 
 

  
บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษ ะ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำน  
 

 
-สืบค้นและรำยงำนภำพรวมได้ 
 

 
ตารางที่ 4 ตำรำงผู้บริโภค แต่ละกระบวนกำรมี ควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความต้องการสารสนเทศ 
4. ผู้บริโภค 
   ผู้ประกอบกำร 
     

 

 
บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
ควำมรู้   ทักษะทำงปัญญำ ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ ทักษะกำรวิเครำะห์
เ ชิ ง ตั ว เล ข  ก ำร ส่ื อ ส ำร  ก ำร ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ฯลฯ เป็นต้น 

 
-สำมำรถเก็บข้อมูล เป็นระบบ 
สืบค้นได้ง่ำย 
 

           
1. ผู้ส่งมอบการศึกษา (Education Suppliers) 

ผู้ส่งมอบกำรศึกษำ หมำยถึง บุคคลท่ัวไปจำกองค์กรภำรครัฐและเอกชนหรือหน่วยงำนอื่น
โดยส่งวัตถุดิบเข้ำมำในแต่ละกิจกรรมจะมีกำรล ำเลียงวัตถุดิบ กำรตรวจรับ กำรเก็บรักษำกำรแจกจ่ำย
วัตถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตให้กับมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรส่งวัสดุ เครื่องจักร ทรัพยำกร แรงงำน 
สินทรัพย์ให้กับมหำวิทยำลัย โดยส่งผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ สำมำรถประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ได้เป็น
ระบบ เป็นต้น 

 
2. ผู้ผลิตการศึกษา (Education Manufacturer)   

มหำวิทยำลัยผู้ผลิตกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีพัฒนำ และประเมินผล จำกพันธกิจท่ี
บูรณำกำรในกิจกรรมท้ังหมด แบ่งเป็นกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซอฟต์แวร์ จัดกำรกิจกรรมกำรบูรณำกำรพันธกิจเพื่อน ำไปส่ง
กระบวนกำรผลิต และกำรจัดส่งเพื่อให้เป็นวัสดุส ำเร็จรูป  
 
3. ลูกค้างานการศึกษา  

ลูกค้ำกำรศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ (บัณฑิต) พร้อมท่ีจะส่งออกในทำงตรง
ข้ำมนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำจะถูกส่งออกไปยังปลำยทำงลูกค้ำ สำมำรถรำยงำนประมวลผลเป็น
ระบบ  
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4. ผู้บริโภค (Consumer) 
ผู้บริโภค (Consumer) หมำยถึง ผู้ส่งวัสดุส ำเร็จออกจำกมหำวิทยำลัย คือ บัณฑิต หรือวัสดุ

ส ำเร็จรูป ท่ีเข้ำสู่สถำนประกอบกำร หรือสังคม ซึ่งวัสดุส ำเร็จรุปจะถูกใช้ประโยชน์ให้กับสังคมในทำง
ตรงกันข้ำม มหำวิทยำลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สำมำรถสร้ำงรำยได้ด้วยโซ่อุปทำนโครงกำร
ส ำเร็จรูปได้ (อรรถพล จันทร์สมุด และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2559 ; อรรถพล  จันทร์สมุด, 2559, 
2561; ป ร ำ ณี  เ อี่ ย ม ล ะ อ อ ภั ก ดี , 2554, 2555 ; Artaphon Chansamut and Pallop 
Piriyasurawong,2014,2019; Mamun Habib , 2010; Mamun Habib & Chamnong 
Jungthirapanich, 2010) 

  
สรุป 

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรโซ่อุปทำนเพื่อกำรผลิตบัณฑิตในสถำบันอุดมศึกษำ
กระบวนกำร เริ่มจำกกำรส่งวัตถุดิบ ได้แก่ นักศึกษำ โครงกำรต่ำง ท้ังภำยในและภำยนอกพร้อมท่ีจะ
เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตโดยมหำวิทยำลัยถือเป็นผู้ให้บริกำร (Service Provider) ท ำหน้ำท่ีพัฒนำและ
ประเมินผลกำรศึกษำและงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย ซึ่งภำยในกระบวนกำรจะอยู่ในรูปแบบโซ่อุปทำน
กำรศึกษำแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน คือ 1) วิธีกำรทำงวิชำกำรออกแบบข้ึน เพื่อพัฒนำและประเมินผลใน
มหำวิทยำลัยเป็นกำรออกแบบวิธีกำรท่ีหลำกหลำยในกำรพัฒนำและประเมินผลท้ังกำรศึกษำและ
งำนวิจัย 2) วัฒนธรรมมหำวิทยำลัยข้ึนอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรในแต่ละมหำวิทยำลัย 3) 
ประสิทธิภำพของแต่ละคณะฯภำยในมหำวิทยำลัย อำจำรย์จะต้องวำงแผนกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำยในสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน วำงแผนกำรวิจัยกำร
ให้บริกำร โดยจะต้องประเมินผลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  และ 4) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีหลำกหลำย
ทันสมัย เช่น ห้องเรียน ห้อสมุด ห้องปฏิบัติกำร และบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใน
กระบวนกำรนี้จะแตกต่ำงตำม แต่ละบริบทของมหำวิทยำลัย เพื่อน ำไปสู่ผลลัพธ์ตัวสุดท้ำยของ       
โซ่อุปทำนกำรศึกษำ คือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพเป็นท่ีน่ำพอใจ ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ช่วยในกำรจัดกำรวำงแผน ด ำเนินงำน เช่ือมโยงข่ำวสำรข้อมูลติดต่อส่ือสำรกันได้อย่ำงรวดเร็วรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนได้ให้มีประสิทธิภำพ 
         
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีกำรสังเครำะห์เป็นผลงำนวิจัย และตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรระดับชำติ และ
นำนำชำติ เพื่อให้สร้ำงแบบจ ำลองให้มีประสิทธิภำพ 
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