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Abstract 

       The academic article   about The Application of Information System for concept in 

supply chain management for Curriculum Management according to Career Standards 

case study Fashion Design program aims to study Information System for concept in 

supply chain management for Curriculum Management according to Career Standards 

case study Fashion Design program education effectively. The education management 

needs to appropriate to changes of globalized economy and society. The processes 

consisted of Suppliers, Manufacturer, Education Customers and Consumer all connect 

with information communication technology in the educational institute with the supply 

chain. This truly added the educational institute value as the production source 

providing products, graduates, satisfactory for the consumers. 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการ เรื่อง การประยุกตใชระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานใน

การจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน

วัตถุประสงคศึกษาระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานในการจัดการหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันใหมีประสิทธิภาพ การจัดการ

ศึกษาจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประกอบดวย

ข้ันตอนเริ่มต้ังแต ผูสงมอบ มหาวิทยาลัยผูผลิตบณัฑิต ลูกคาการศึกษา และ ผูบริโภค เช่ือมโยงผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาและเครือขายของหวงโซอุปทาน เพื่อใหเปนไปอยาง รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจไดถูกตอง ตลอดจนเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกสถานศึกษาใหเกิดผลผลิต

เปนที่พึงพอใจแกผูบริโภค  

 

คําสําคัญ: การประยุกตใชระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน, การจัดการหลักสูตร,

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน 

 

บทนํา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโซอุปทานไดมีบทบาทในภาครัฐและเอกชนประกอบ

กับไดเขามาในชวิตของสังคมมนุษยในดาน การพัฒนาทางดานความคิด การตัดสินใจดวยการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานซึ่งนับวันจะรุนแรงมากซึ่งรัฐบาลใหความสําคัญมาก หนายงาน

ภาครัฐจําเปนตองปรับตัวใหมีขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศได  ประกอบกับการพัฒนาที่

ทําใหสถาบันศึกษามีการพัฒนาปรับปรงุประสทิธิภาพของตนเอง ในปจจบุันสถาบันศึกษามีจํานวนมากข้ึน 

การแขงขันกันสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขาศึกษาตอ  ในแตละองคกรตางมีกลยุทธตามแนวนโยบายของ

แตละสถาบัน เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีขอมูล ทรัพยากรที่เพียงพอในการ

นํามาใชอยางไมมีขีดจํากัด เพื่อใหสามารถตอบสนองตอลูกคา ฉะน้ันระบบสารสนเทศและโซอุปทานจึง

เปนเลือกใหมที่นํามาใชในการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธ เพื่อใหเกิดความตองการของประเทศซึ่ง

เปนกําลังที่ประเทศตองการผูมีความรูดานวิชาชีพและที่สําคัญ คือ การผลิตบัณฑิตใหตรงกับมาตรฐาน

วิชาชีพการออกแบบแฟช่ันใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ ดวยเหตุน้ี 

ผูบริหารจึงตองวางแผนจัดหลักสูตรวิชาชีพการออกแบบแฟช่ันเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความรู  เมื่อ

สําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําความรูที่ไดเรียนมาไปสูการปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการแขงขัน ตอบสนองความตองการของตลาดการประยุกตใชระบบ
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สารสนเทศกับแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานในการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันเปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถชวย วิเคราะห เก็บขอมูล 

ตัดสินใจในระยะเวลารวดเร็ว เริ่มตนดวย การวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดสง และการคืนกลับ

ดวยระบบหวงโซอุปทานเปนการเพิ่มมูลคาความพอใจใหกับผูบริโภค 

 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานในการจัดการหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ 

ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานดานตางๆ มากข้ึนซึ่งจะเห็นไดวาสารสนเทศ

เพื่อการจัดการโซอุปทานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟช่ัน มีประโยชน ดังน้ี 

1. ชวยใหผูใชสามารถขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ เน่ืองจาก

ขอมูล ถูกจัดเก็บและบริหารอยางเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามรถจะเขาถึงขอมูล ไดอยางรวดเร็วใน

รูปแบบที่เหมาะสม และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดทันตอความตองการ 

2. ชวยผูใชในการกําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารสามารถนํา

ขอมูลที่ไดจาก ระบบสารสนเทศมาชวยในการวางแผน และกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน เน่ืองจาก

สารสนเทศถูกเก็บ รวบรวม และจัดการอยางเปนระบบทําใหมีการทราบประวัติของขอมูลอยางตอเน่ือง 

สามารถที่จะบงช้ีแนวโนมของการดําเนินงาน วานาจะเปนไปในลักษณะใด 

3. ชวยใหผูใชงานไดตรวจสอบผลการดําเนินงาน เมื่อแผนงานถูกนําไปปฏิบัติในชวงระยะเวลา

หน่ึง ผูควบคุมจะตองตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยนําขอมูลบางสวนมาประมวล เพื่อประกอบการ

ประเมิน สารสนเทศที่ไดจะแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานวาสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการเพียงไร 

4. ชวยผูใชในการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศ 

ประกอบการ ศึกษา และการคนหาสาเหตุ หรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการดําเนินงาน ถาการดําเนินงาน

ไมเปนไปตามแผนที่วางเอาไว โดยอาจจะเรียกขอมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบ เพื่อใหทราบวาความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดข้ึนจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบสารสนเทศ ในการวิเคราะหปญหาใหม 

5. ชวยใหผูใชสามารถวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแกไข 

สารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลจะชวยใหผูบริหารวิเคราะหวาการดําเนินงานในแตละทางเลือกจะชวย

แกไข หรือควบคุมปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางไร ธุรกิจตองทําอยางไรเพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา ใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผนงานหรือเปาหมาย 

6. ชวยลดคาใชจาย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพชวยใหธุรกิจลดเวลางาน และคาใชจายใน

การทํางานลง เน่ืองจาก ระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก ตลอดจนชวย
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ลดข้ันตอน ในการทํางาน สงผลใหธุรกิจสามารถลดจาํนวนคนและระยะเวลาในการประสานงานใหนอยลง 

โดยผลงานที่ออกมาอาจจะเทาเดิมหรือดีกวาเดิม ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการ

แขงขันของธุรกิจ (ไพฑูรย กําลังดี, 2553) 

 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซอุปทาน 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดแพรขยายอยางมากในธุรกิจตาง ๆ การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบริหาร โซอุปทาน ตองคํานึงถึง 4 สวนคือ 1) ฮารดแวร 2) ซอฟตแวร 3) การลงทุนดานเครือขาย 

และ 4) การออกแบบระบบ ทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะทําใหสามารถเตรียมขอมูลที่ถูกตองเพื่อ 

ใชในสถานการณและสถานที่ที่ถูกตองได และยังเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการทํางานของ โซอุปทาน 

เปนไปอยางโดยรวมไดดี ตัวอยางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโซอุปทาน ที่ชัดเจนคือการแลกเปลี่ยน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange :EDI) ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สําคัญที่ทําใหระบบเช่ือมโยงเขาดวยกัน องคกรที่ใช EDI จะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา

ไดดีกวา อยางไรก็ตาม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการเช่ือมโยงขอมูลที่ดีตองคํานึงถึงกลยุทธของ 

องคกร ทั้งน้ีตองพิจารณาไปถึงความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละองคกรอีกดวย 

หลักการการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการโซอุปทานตองคํานึงถึง ลักษณะ

ขององคกรต้ังแตกลยุทธในการบริหาร จนถึงกลยุทธการดําเนินงานและสิ่งแวดลอมในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใช ในระบบ นอกจากน้ีบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทําใหหวงโซอุปทานออก

ไปสูระดับ โลก (Global Supply Chain) ประสบความสําเร็จในการบริหาร คือ 

           - ตองสามารถสะทอนใหเห็นวิสัยทัศนของผูบรหิารระดับสงูได 

           - เทคโนโลยีสารสนเทศ ตองชวยในการแปลวิสัยทศันมาเปนหลักการที่ทําใหเกิดข้ึนจริงได 

           - เทคโนโลยีสารสนเทศตองชวยในการทํางานเปนทีม และสามารถใหขอมูลเพื่อชวยการตัดสิน

และประมวลความสามารถของระบบได 

           - เทคโนโลยีสารสนเทศตองสามารถมีสวนชวยในการวางแผนและควบคุมการใชทรัพยากร ได

อยางมีประสิทธิภาพถึงแมวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชนอยาง มากในการจัดการโซอุปทาน

สิ่งที่ตองคํานึงถึง และตองการศึกษาวิจัยตอเน่ือง 

           - การศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความคลาดเคลื่อนของเวลาระหวางการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในโซอุปทาน 

           - การศึกษาถึงจุดเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในโซอุปทาน และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ

เขามาแกปญหา 
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           - การศึกษาการวัดความสามารถของการเช่ือมโยงขอมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง การ

พัฒนาตัววัดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศใน โซอุปทาน 

           - การศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   ชวยในการตัดสินใจใน

โซอุปทานการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

ในการจัดการโซอุปทานน้ัน หน่ึงในหลักการที่สําคัญที่สุดน้ัน คือ การเช่ือมโยงกระบวนการใน

องคกรหรือระหวางองคกรเขาดวยกัน การเช่ือมโยงกระบวนการน้ันทําไดโดยการเปนพันธมิตรซึ่งกันและ

กัน ไมมีการปกปดการทํางานระหวางกัน การทําใหกระบวนการแตละฝายหรือแตละองคกรเช่ือมโยงกัน

ไดน้ัน แตละฝายตองรับรูสถานะการทํางานของอีกฝายเสมอ น่ันก็คือการมองเห็นขอมูลซึ่งแสดงสถานะ

ของอีกฝายได เรียกวา การเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน (Data Interchange) ในการ

กระทําดังน้ีจําตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกการจัดการ

และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได มีเครื่องมืออุปกรณ โปรแกรมคอมพิวเตอรหลาย ๆ แบบ ถือกําเนิด

ข้ึนเพื่อวัตถุประสงคน้ี ย่ิงอุปกรณหรือโปรแกรมจําพวกน้ีสรางการแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนปจจุบันได มาก

เทาไร ประสิทธิภาพของโซอุปทานก็ย่ิงมากข้ึนเทาน้ัน เพราะขอมูลจะถูกสงผานและไหลเวียนใหทุกฝายรู

สถานะของตน และฝายอื่น ๆ โดยภาพรวมในโซอุปทานได (ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร และ

เตือนใจ สมบูรณวิวัฒน, 2553)          

 

การจัดการหวงโซอุปทานกับหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชพีการออกแบบแฟชั่น  

การจัดการหวงโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบ

แฟช่ันเปาหมายมุงไปสูกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะและมีความชัดเจนทาง

วิชาการเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคโดยสอดคลองกับความตองการของสังคม 

การผลิตบัณฑิตเกี่ยวของกับหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพการออกแบบแฟช่ันซึ่งเปนแผนการจัดวิชา

ความรูอยางเปนระบบ การเรียนการสอนเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีใน

มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบการศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน 

การวัดประเมนิผลการศึกษา การรักษาสภาพนักศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การสําเร็จการศึกษา เปนตน 

 

สารสนเทศกับการบริหารหวงโซอุปทานในหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น 

สารสนเทศกับหวงโซอุปทานในหลักสูตรวิชาชีพการออกแบบแฟช่ัน คือ การไหลของสินคา ซึ่ง

ไหลจากฝงตนนํ้า การผลิตไปยังฝงกิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทาน เปนจุดที่สินคาจะถูกใช เพื่อสราง

ประโยชนใหกับประเทศ แตกตางจากการจัดการของหวงโซอุปทานซึ่งเปนการไหลของสารสนเทศซึ่งเปน
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ขอมูลยอนกลับหลงัจากมีรับขอมูลจากผูบริโภคในแตละชวง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน ซึ่ง

ความสัมพันธระหวางหวงโซอุปทานในภาพที่ 1   พบวา ดําเนินงานทุกกิจกรรม ตองประสานงาน

สอดคลองกัน ประกอบดวย การวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดสง  คือ บัณฑิตในวิชาชีพการ

ออกแบบแฟช่ัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอเมื่อมีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบดวย

คอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวร มาประยุกตใชในทุกกิจกรรมทั้งภายในองคกรและเช่ือมตอกับหนวยงาน

เพื่อสรางความถูกตองและรวดเร็ว เรียกวา การจัดการสารสนเทศดวยหวงโซอุปทานหลักสูตรตาม

มาตรฐานวิชาชีพการออกแบบแฟช่ัน (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  

           ในหวงโซอุปทานในมหาวิทยาลัย (Artaphon Chansamut and Pallop 

           Piriyasurawong, 2014, 2019; Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, and  

           Pallop Piriyasurawong, 2019) 

 

1. องคประกอบของผูสงมอบ (Suppliers) 

ผูสงมอบ หมายถึง ผูที่สงวัตถุดิบ ใหกับผูใหบริการ หรือมหาวิทยาลัย เชน นักเรียนที่สําเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัย ที่จะไปสมัครเขาศึกษามหาวิทยาลัย สามารถสมัครเรียนผานระบบเครือขาย 

 

2. องคประกอบของผูผลิตบัณฑิต (Manufacture) 

 มหาวิทยาลัยผูผลิตบัณฑิต หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ใหบริการ ถือเปนผูประกอบการ โดยมีปจจัย

สําคัญสองประการ คือ  การพัฒนาและการประเมินผลในภาพที่ 1 เมื่อมีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 

ผูประกอบการ 

- นกัเรียน 
- วทิยาลยั 
- ครอบครัว 
- องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 
  
 

การพมันาและการประเมินผล 

                                         

     

  

                                                                  

                                                                                                                                        

                   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

การ

วางแผน 

การจัดหา การผลิต การจัดสง 

 

วัสดุสําเร็จรุป 

ผูสงมอบ 
ลูกคาการศึกษา 

ผูบริโภค 
ผูใหบริการ 
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มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกสูสังคมได ดวยการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟช่ันในหวงโซอุปทานในมหาวิทยาลัย ทําการกรอก

ขอมูล คะแนนเก็บ คะแนนสอบ งานมอบหมาย ฯลฯ  เปนตน ซึ่งครอบคลุม การวางแผน การจัดหา การ

ผลิต การจัดสง ของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟช่ันขอมูลทั้งหมดสามารถ 

รายงานภาพรวมใหกับมหาวิทยาลัย ผลลัพธ คือ บัณฑิตวิชาชีพการออกแบบแฟช่ันมีคุณภาพสงออกสู

สังคม  

 

3. องคประกอบของลูกคาทางการศึกษา (Education Customers) 

  ลูกคาทางการศึกษา (Education Customers) คือ บัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงคครบที่

พรอมสงออกสูสังคม 

 

4. องคประกอบของผูบริโภค (Consumer) 

สังคม เปนสวนหน่ึงของลูกคา หรือผูบริโภค ในหวงโซอุปทานการศึกษา มหาวิทยาลัยเปนสวน

หน่ึงของ สังคมผลิตบัณฑิตวิชาชีพการออกแบบแฟช่ันที่มีคุณลักษณะพึงประสงคเปนการเพิ่มมูลคาให

สังคม (อรรถพล  จันทรสมุด ,พัลลภ พิริยะสุรวงศ , 2559; อรรถพล จันทรสมุด , 2562, 2559; 

Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong,2014, 2019 ; Mamun Habib, 2010)       

   

สรุป 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานในการจัดการหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันจะเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

4 กิจกรรม ไดแก ผูสงมอบ มหาวิทยาลัยผูผลิตบัณฑิต ลูกคาทางการศึกษา ผูบริโภค โดยการนํามา

ประยุกตใชทุกกิจกรรม ที่เช่ือมโยงติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วทุกข้ันตอนของการดําเนินงานของทุก

ฝายที่เกี่ยวของ อยางตอเน่ือง ซึ่งการไหลของสารสนเทศ จะชวยใหไดขอมูลถูกตอง แมนยํา ลดความ

ผิดพลาด ทําใหเกิดความรวดเร็วในกระบวนการทํางานในแตละกจิกรรม โดยสารสนเทศจะชวยลดปรมิาณ

สินคาในแตละกิจกรรมลง สงผลตอพื้นที่ การจัดเก็บ และการเคลื่อนยายสินคาทันที ลดการใชทรัพยากร

ในองคกร จนถึงข้ันสุดทาย รวมทั้งระบบเครือขายของหนวยงานจะเปนการประหยัดงบประมาณ ลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบหวงโซอุปทานจะมีอุปสรรคหากเครือขายขาดความรวมมือ หรือขาดการ

วางแผนที่ดี อยางไรก็ตาม ระบบหวงโซอุปทานนาจะประหยัดงบประมาณคาใชจาย จะเปนการเพิ่ม
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มูลคาเพิ่ม ของผลผลิตระบบหวงโซอุปทาน คือ การสรางบัณฑิตวิชาชีพการออกแบบแฟช่ันที่มีคุณภาพ 

เพื่อเพิ่มความพอใจใหกับผูบริโภค 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการสร างระบบฐานขอมูล โดยใช เทคโนโล ยีส ารสนเทศดวยห วงโซอุ ปทานใน

สถาบันอุดมศึกษา และตีพิมพเปนผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสรางมูลคาใหกับ

สถานศึกษา 

 

เอกสารอางอิง 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2553). การบริหารระบบขอมูลดวยโลจิสติกส. บริษัทโฟกัสมีเดีย พิมพครั้งที่ 1.  

          กรุงเทพมหานคร: แอนดิ พับลิชซิ่ง จํากัด. 

ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร และเตือนใจ สมบรูณวิวัฒน. (2553). การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ท่ีเหมาะสมมาใชในการบริหารโซอุปทานอุตสาหกรรม. สบืคนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562. จาก 

         โครงการพฒันาหลักสูตรและการฝกอบรมโลจสิติกสและซัพพลายเชน โดยสํานักงาน 

         คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครอืขายนักวิจัยดานการจัดการโลจิสติกสและโซ 

         อุปทานในประเทศไทย (Thai VCML) สบืคน จาก :  

         http://logisticscorner.com/index.php?option=com_    

         content&view=article&id=1716:2010-03-06-01-15-58&catid =41:supply- 

         chain&Itemid=89.      

ไพฑูรย กําลังดี. (2553). โลจิสติกส และโซอุปทาน. สืบคนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562. จากโรงเรียน 

         กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เว็บไซต: http://www.bbc.ac.th/eBook.html. 

อรรถพล จันทรสมุด และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ. (2559). ระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานเพ่ือ 

         การจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ. วิทยานิพนธ  

         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัย 

         เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  

อรรถพล จันทรสมุด. (2559). ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหวงโซอุปทานเพ่ือการจัดการงานวิจัย 

        ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปที่ 36 ฉบับ 2.  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.th.edu%2F&ei=7GIXVZmxJMzHuAT6goDADg&usg=AFQjCNFUHCK_BD5m-d9qKKxwzhFhIV8G5Q
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.th.edu%2F&ei=7GIXVZmxJMzHuAT6goDADg&usg=AFQjCNFUHCK_BD5m-d9qKKxwzhFhIV8G5Q


49 
 

อรรถพล จันทรสมุด. (2561). การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารหวงโซอุปทานเพ่ือ 

         จัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปที่ 4  

          ฉบับ 2. 

อรรถพล จันทรสมุด. (2562). การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซ อุปทาน 

         อุตสาหกรรมผลิตสินคาฮาลาลของไทย. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปที่ 5  

          ฉบบั 1.       

อรรถพล จันทรสมุด. (2562). การพัฒนาแบบแบบจําลองโลจิสติกสเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับ 

         มหาวิทยาลัย. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปที่ 5 ฉบับ 1.  

อรรถพล จันทรสมุด. (2562). เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโซอุปทานเพ่ือการผลิตบัณฑิตใน 

          สถาบันอุดมศึกษา. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปที่ 5 ฉบับ 1.  

Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong. (2019) . Supply  

          Chain Management System, Digital Quality Assurance, According to ASEAN  

          University Network Quality Assurnace (AUN-QA). Canadian Center of Science  

           and Education Vol. 9, No. 4.  

Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong. ( 2014) . Conceptual Framework of  

          Supply Chain Management -Information System for Curriculum Management  

          Based on Thailand Qualifications Framework for Higher Education. [Accessed:  

          26 February 2015] Available: http:// airccse.org/journal/mvsc/ current2014.html. 

Artaphon Chansamut, Pallop Piriyasurawong ( 2019) . Supply Chain Management  

          Information System for Curriculum Management Based on The National  

          Qualifications Framework for Higher Education.Interattional Journal of Supply  

          Chain and operations Management (IJSOM). Volume 1, Issue 1. 

Mamun Habib. ( 2010) . An empirical research of ITESCM (integrated tertiary  

         educational supply chain management) model. [A c c e s s e d :  26 February  

          2015]  From InTech Journals Available: 

          http://www.intechopen.com/books/management-and-services/an-empirical- 

          research-of-itescm-integrated-tertiary-educational-supply-chain-management- 

          model. 

 


