
ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา (Course Number)   : 01125434 
 

2. จํานวนหน่วยกิต (Course Credit)  : 3 (3-0-6) 
 

3. ช่ือวิชา (Course Title)   : (ไทย)  การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
(อังกฤษ) Supply Chain Management in Co-operatives  Business 
 

4. ช่ือหลักสูตร  (Curriculum)   : (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(อังกฤษ) Bachelor of Science (Cooperatives  Economics) 
 

5. คณะ  (Faculty)    : เศรษฐศาสตร์ 
 

6. ภาควิชา   : สหกรณ์ 
 

7. ภาคการศึกษา (Semester)   : ปีการศึกษา (Academic Year)  :  2555 
 

8. วัน  เวลาและสถานที่เรียน  (Date Time and Classroom)  :   
: วันจันทร์, วันพุธ  เวลา 09.30 – 11.00 น.  ห้อง  EC 5521 
 

9. ช่ือผู้สอน  (Instructor)   : รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 
 

10. เงื่อนไขรายวิชา (Course Condition)  :   
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre Requisite) หลักและวิธีการสหกรณ์ (Co-operatives Principles and Practices) 
 

11. สถานภาพของวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  (Course Status) : วิชาเฉพาะเลือก (Specific Elective) 
 

12. จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห์ที่สอน (Hours/Week) : 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

13. คําอธิบายรายวิชา (Course  Descriptive)  : 
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการโซ่อุปทาน  การพัฒนาโซ่อุปทาน  กลยุทธ์ ความร่วมมือ และพันธมิตร

ธุรกิจในการจัดการโซ่อุปทาน   กรณีศึกษา 
  Fundamentals of supply chain management, development of supply chain  
collaboration strategics and business alternative from supply chain management. Case studies. 
 

14. เค้าโครงรายวิชา  (Course  Outline)  : 
14.1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/วัตถุประสงค์ท่ัวไป  (Learning  objectives)  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้  

ความเข้าใจถึงแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานในการบริหารงานสหกรณ์ 
14.2 ตัวช้ีวัดการเรียนรู้/วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objectives)  :   

1)  เพ่ือให้เข้าใจความหมายและความสําคัญของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ ์
2)  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโซ่อุปทานในรูปของความคิดเชิงระบบ  

(System thinking) 
3)  เพ่ือให้เข้าใจในบริบทการจัดการโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสหกรณ์ และผลที่มี

ประสทิธิภาพและความสามารถของธุรกิจสหกรณ์ 
4) เพ่ือให้เข้าใจวิธีการจัดการโซ่อุปทาน  กลยุทธ์ความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ  พันธมิตรธุรกิจ  

และการสร้างแบรนด์ 
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5)  เพ่ือให้เห็นประโยชน์ในการลดต้นทุน สร้างความสามารถในการแข่งขันและความย่ังยืนใน
การดําเนินธุรกิจสําหรับการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์จากกรณีศึกษา 

 

14.3 การวัด ประเมิน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน (Measurement and Evaluation Criteria) 
1)  ความรู้ทางวิชาการ  ใช้การสอบระหว่างเรียน ปลายภาค  50 % 

(Academic  knowledge) 
2)  การทํางานหรือกิจกรรมในช้ันเรียน  กรณีศึกษา  20 % 

(Work  activities) 
3)  ผลงานท่ีได้รับมอบหมาย   จัดทํารายงานและนําเสนอ  20 % 

(Assigned  Tasks) 
4) ความสนใจในการเข้าช้ันเรียน เช็คเวลาเข้าเรียน  10% 
 

14.4  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
เกรด A  คะแนน  80 – 100 ดีเย่ียม 
เกรด B+  คะแนน  75 – 79  ดีมาก 
เกรด B  คะแนน  70 – 74  ดี 
เกรด C+  คะแนน  65 – 69  ดีพอใช้ 
เกรด C  คะแนน  60 – 64  พอใช้ 
เกรด D+  คะแนน  55 – 59  อ่อน 
เกรด D  คะแนน  50 – 54  อ่อนมาก 
เกรด F  คะแนน    0 – 49 ไม่ผ่าน 
เกรด I  คะแนน  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ 
 

15. สาระสําคัญ / ขอบข่ายเน้ือหาสาระ  (Contents)  : 
 

บทท่ี 1 บทนํา 
1.1 เกริ่นนํา 
1.2 ความสําคัญของการจัดการโซ่อุปทาน 
1.3 ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน 
1.4 พัฒนาการของการจัดการโซ่อุปทาน 
1.5 องค์ประกอบของโซ่อุปทาน 
1.6 กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน 
1.7 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
1.8 การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 

 

บทท่ี 2 การจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ ์
 2.1  บริบทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 
 2.2  กรณีศึกษาโซ่อุปทานในสินค้าท่ีน่าสนใจของธุรกิจสหกรณ์ 
 2.3  กรณีศึกษาโซ่อุปทานในสินค้าท่ีน่าสนใจของธุรกิจเอกชน 
 2.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์และเอกชน 
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บทท่ี 3 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานในธรุกิจสหกรณ์ 
 3.1 กลยุทธ์ความร่วมมือ  (Co-operative  strategy)  และรูปแบบต่าง ๆ ของพันธมิตรธุรกิจ 

3.2 การสร้างความเช่ือม่ันไว้วางใจ (Trust) 
 3.3 การสร้างแบรนด์  (Branding) 
 3.4 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ตามกรอบระบบคุณค่า และการค้าท่ีเป็นธรรม (VN&F 

Platform) 
 

บทท่ี 4 ตัวแบบการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ตามกรอบระบบคุณค่า และการค้าท่ีเป็น
ธรรม 

 4.1 กรณีศึกษา  :  ข้าวคุณธรรม 
 4.2 กรณีศึกษา  :  ข้าวเกิดบุญ 
 4.3 กรณีศึกษา  :  เครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
 4.4 กรณีศึกษา  :  เครือข่ายคุณค่ายางพารา 

4.5 กรณีศึกษา  :  เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร 
4.6 กรณีศึกษา  :  เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลงั 
4.7 กรณีศึกษา  :  กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน : ตลาดสุขใจ 

 4.8 กรณีศึกษา  :  ตัวแบบร้าน  Farmer  Shop 
 4.9 กรณีศึกษา  :  การจัดการโซ่อุปทานพืชผัก  ผลไม้  โครงการหลวง 
 4.10 กรณีศึกษา  :  สหกรณ์ผู้บริโภคญ่ีปุ่น 
 

 บทที่ 5 การถอดบทเรียน : ข้อจํากัด/อุปสรรคการนําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจสหกรณ์และแนวทางการพัฒนา 
 

16. แผนการจัดการเรียนรู้  (Learning  Plan)  : 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อและเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ 

1 บทท่ี 1 : บทนํา 
• แนะนําการเรียนการสอน  และมอบหมาย

งานค้นคว้า กิจกรรมกลุ่ม 
• เกริ่นนําสถานการณ์โลก : การเปล่ียนแปลงจาก 

Agenda ผู้บริโภคคือพระเจ้าไปสู่ Agenda การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
3 

 
• บรรยายพร้อมส่ือ PowerPoint  

และวีดีทัศน์ 
• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• เวทีตกผลึกความคิดสําหรับผู้เรียน 

2,3 บทท่ี 1 : บทนํา 
• ความหมายและความสําคัญของการจัดการ        

โซ่อุปทาน 
• พัฒนาการของการจัดการโซ่อุปทาน 
• องค์ประกอบของโซ่อุปทาน 

 
6 

 
• บรรยาย  พร้อมส่ือ PowerPoint 

และวีดีทัศน์ 
• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• ยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ัวไปและ

ต่างประเทศ 
4 บทท่ี 1 : บทนํา 

• กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน 
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
• การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 

 
3 

• บรรยาย  พร้อมส่ือ PowerPoint 
และวีดีทัศน์ 

• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• อภิปราย 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อและเน้ือหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ 

5 บทท่ี 2 : การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
• บริบทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ/สังคม 
• กรณีศึกษาโซ่อุปทานในสินค้าท่ีน่าสนใจของ

ธุรกิจสหกรณ์ 

 
3 

 
• บรรยายพร้อมส่ือ PowerPoint/วีดีทัศน์ 
• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• อภิปราย 

6 บทท่ี 2 : การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
• กรณีศึกษาโซ่อุปทานสินค้าท่ีน่าสนใจของธุรกิจ

เอกชน  
• การวิเคราะห์เปรียบเทียบโซ่อุปทานในธุรกิจ

สหกรณ์และเอกชน 

 
6 

 
• บรรยาย พร้อมส่ือ PowerPoint/      

วีดีทัศน์ 
• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• อภิปราย 

7 บทท่ี 3 : กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
• กลยุทธ์ความร่วมมือ และรูปแบบต่างๆ ของ

พันธมิตรธุรกิจ 
• การสร้างความเชื่อมั่นและวางใจ (Trust) 
• แทรกนําเสนอรายงานกลุ่มท่ีมอบหมาย 

 
3 

 
• บรรยาย พร้อมส่ือ PowerPoint/    

วีดีทัศน์ 
• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• อภิปราย/นําเสนอรายงาน 

8 บทท่ี 3 : กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
• การสร้างแบรนด์ 
• แทรกนําเสนอรายงานกลุ่มท่ีมอบหมาย 

 
3 

 
• บรรยายพร้อมส่ือPowerPoint/วีดีทัศน์ 
• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• อภิปราย/นําเสนอรายงาน 

9 บทท่ี 3 : กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
• การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ตาม

กรอบระบบคุณค่า และการค้าท่ีเป็นธรรม 
(VN&F Platform) 

• แทรกนําเสนอรายงานกลุ่มท่ีมอบหมาย 

 
3 

 
• บรรยายพร้อมส่ือ PowerPoint/       

วีดีทัศน์ 
• เอกสารประกอบการบรรยาย 
• อภิปราย/นําเสนอรายงาน 

10 บทท่ี 4 : ตัวแบบการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ 

• กรณีศึกษา : ข้าวคุณธรรม 
• กรณีศึกษา : ข้าวเกิดบุญ 

 
3 

• การเรียนรู้จากผลงานวิจัยผ่านการ
บรรยาย/ส่ือPowerPoint และวีดีทัศน์ 

• การตกผลึกความคิดในช้ันเรียน 

11 บทท่ี 4 : ตัวแบบการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์   

• กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่าผลไม ้
• กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่ายางพารา 
• กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่ากาแฟ 
• กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง 

 
3 

 
• การเรียนรู้จากผลงานวิจัยผ่านการ

บรรยาย/ส่ือPowerPoint และวีดีทัศน์ 
• การตกผลึกความคิดในช้ันเรียน 

12 บทท่ี 4 : ตัวแบบการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ 

• กรณีศึกษา : กลุ่มธุรกิจคุณค่าสามพราน  : 
ตลาดสุขใจ 

• กรณีศึกษา : ตัวแบบร้าน Farmer Shop 

 
3 

 
• การเรียนรู้จากผลงานวิจัยผ่านการ

บรรยาย/ส่ือPowerPoint และวีดีทัศน์ 
• การตกผลึกความคิดในช้ันเรียน 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อและเนื้อหา จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ 

13 บทท่ี 4 : ตัวแบบการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ 

• กรณีศึกษา : การจัดการโซ่อุปทานพืชผัก  
ผลไม้  โครงการหลวง 

• กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้บริโภคญี่ปุ่น 

 
3 

 
• การเรียนรู้จากผลงานวิจัยผ่านการ

บรรยาย/ส่ือ PowerPoint และวีดีโอ 
• การตกผลึกความคิดในช้ันเรียน 

14 บทท่ี 5 : ตัวแบบการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ 

 การถอดบทเรียน : ข้อจํากัด/อุปสรรคของการ
จัดการ โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์และแนว
ทางการพัฒนา 

 
 

 
• เวทีตกผลึกความคิดในช้ันเรียน 

 

17. รูปแบบการสอน/การจัดการเรียนรู้ (Teaching Model)   
   แบบเน้นการเรียนรู้       แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
   แบบเน้นการใช้แหลง่เรยีนรู้      แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
   แบบฝึกทกัษะและประสบการณ์จากกิจกรรมภาคปฏบัิติ 
   แบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนภายใต้คําแนะนําจากผู้สอน 

 

18. ขั้นตอนและกจิกรรมการสอน  (Teaching  Activities)   
1) ขั้นเตรียมการ/จัดทําแผนการสอนและเน้ือหา 
2) ขั้นดําเนินกิจกรรมการสอน/ศึกษาจากกรณีศึกษา/อภิปราย/ถอดบทเรียนภายใต้คําแนะนําของผู้สอน 
3) ขั้นประเมินผลด้วยแบบทดสอบ 

 

19. สื่อการสอน  (Instructional  Media)   
1) Power  Point 
2) สื่อวีดีโอ/เว็บไซต์ 
3) เอกสารประกอบการบรรยาย / โบว์ชัวร์กรณีศึกษา 

 

20. การมอบหมายงานภายใต้กลไกกลุ่ม (Assignment  through  group  study)  : 
1) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าจากสื่ออินเตอร์เน็ตและกรณีศกึษาจากของจริง  สรุปนําเสนอในช้ันเรียนและ

ส่งรายงาน 
2) มอบหมายให้ทํากิจกรรมเสริมความรู้และสรปุเป็นรายงาน 

 

21. ปณิธานและวิสัยทัศน์ของผู้สอนเกี่ยวกับผู้เรียน 
นิสิตมีความเข้าใจและปรับกระบวนทัศน์เรื่องการจัดการธุรกิจสหกรณ์  ในกรอบของการจัดการ        

โซ่อุปทาน และเห็นประโยชน์เชิงเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจสหกรณ์แบบดั้งเดิมและที่ประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทาน
ในธุรกิจ 
 

22. ตําราหลัก  : 
1) เอกสารประกอบการสอน  “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” 
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