มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา LOG ๒๔๐๕ รายวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะ/วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
LOG ๒๔๐๕
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Global Logistics and Supply Chain Management
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
LOG ๒๔๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ลาไผ่ ตระกูลสันติ
กลุ่มเรียน ๘๐๕
อาจารย์ลาไผ่ ตระกูลสันติ
กลุ่มเรียน ๘๐๖
อาจารย์ลาไผ่ ตระกูลสันติ
กลุ่มเรียน ๘๕๐
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ๒/๒๕๕๘
๕. สถานที่เรียน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวนชั่วโมง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
ที่สอนจริง
สอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕%

๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ

๓

๓

-

๒. วิวัฒนาการและการ
ออกแบบด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ

๓

๓

-

๓. โครงสร้างกลยุทธ์ในห่วงโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ

๓

๓

-

๔. กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ระหว่างประเทศ

๓

๓

-

๕. กลยุทธ์การตลาดระหว่าง
ประเทศ

๓

๓

-

๖. การพัฒนาเครือข่ายผู้จัดซือ้

๓

๓

-

๗. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ด้าน
Outsourcing

๓

๓

-

๘. ระบบสารสนเทศ

๓

๓

-

๙. การจัดการช่องทางการจัด
จาหน่าย

๓

๖

-

๑๐. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

๓

๖
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หัวข้อ

จานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวนชั่วโมง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
ที่สอนจริง
สอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕%

ระหว่างประเทศ
๑๑. การออกแบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ

๓

๓

-

๑๒. การออกแบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ

๓

๓

-

๑๓. Push – Pull System

๓

๓

-

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
มี ไม่มี
พร้อม
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข
คุณธรรม จริยธรรม
๑. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
√ 
๒. การมอบหมายงานให้นักศึกษาทาเป็นงานกลุ่ม
ความรู้

๑. การบรรยายพร้อมสื่อการสอน
๒. การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social
Network)

√



-
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ทักษะทางปัญญา

มอบหมายให้นักศึกษาฝึกทาแบบฝึกหัด การบ้าน
และใบงาน และนาเสนอผลการศึกษา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

มอบหมายงานเป็นกลุ่มสร้างความเป็นผู้นาและผู้
ตามในการทางานเป็นทีม

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
มอบหมายงานให้ทาซึ่งเน้นทักษะในการในการคิด
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์เชิงตัวเลข ยกตัวอย่าง และกรณีศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาฝึกใช้การวิเคราะห์
สารสนเทศ

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
มี ไม่มี
พร้อม
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข
√ 

√



-

√



-

๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศเนือ้ หาโดยส่วนใหญ่เป็นทฤษฏี เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้นักศึกษา
มากยิ่งขึน้ จึงได้ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการเปิดยูทูปให้นักศึกษาดูเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจในเนือ้ หามากยิ่งขึน้

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๑๓๓ คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ๑๓๑ คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)

จานวน

คิดเป็นร้อยละ
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ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๓
๖
๑๓
๒๔
๓๓
๒๒
๑๓
๖
๕
๓
๒
-

๐
๒.๒๕
๖.๒๐
๙.๗๗
๑๘.๐
๒๔.๘๑
๑๖.๕๔
๙.๗๗
๓.๗๖
๓.๗๖
๒.๒๖
๑.๕๐
-

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้นักศึกษาไม่สามารถวัดผลให้ในระดับคะแนน A ได้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐ จากจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดมาจากสาเหตุหลักคือนักศึกษาไม่สามารถเขียนคาตอบได้อย่างชัดเจน และทาคะแนนเก็บได้ไม่ดีเท่าที่ควร
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

เหตุผล
-
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา

สรุปผล
เสนอให้มีการอ่านทบทวนตาราและทาแบบฝึกหัดมากขึน้ มี
การสอบย่อยมากขึน้ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีการทบทวน
บทเรียนอย่างสม่าเสมอ

หมวดที่๔ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถ้ามี)
๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)
-

ผลกระทบ
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จากการประเมินของของนักศึกษาต่อรายวิชานี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๖ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เท่ากับ ๔.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔ มี ค ะแนนเฉลี่ ย
ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเท่ากับ ๔.๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ หัวข้ อที่ มี ร ะดั บ
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่ายเกท่ากับ ๔.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ หัวข้อที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสารสนเทศในการสอน, ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบ ค้ น ข้ อมู ล , เรี ย นรู้ ร ายวิ ช าผ่ า นระบบ E-learning
เท่ากับ ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ ดี จะนาผลประเมินในครั้งนีไ้ ปปรุงให้ดขี นึ้ ในภาย
ภาคหน้า
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๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
ไม่มี

หมวดที่๖แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการเข้าเรี ยนมากยิ่งขึน้
-

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน ให้นักศึกษาเข้าใจพืน้ ฐานทักษะด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
สอนเสริมให้กับนักศึกษาและทบทวนท้ายบทเรียน
-

ผู้รับผิดชอบ
-

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการเข้าเช้าเรียนและส่งงานครบตามเวลาที่กาหนด ส่วนผลระดับคะแนนสอบระดับกลาง
ภาคและปลายภาค นักศึกษาส่วนใหญ่ทีค่าระดับคะแนนในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน และมี
การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม เป็นส่วนน้อยที่ขาดความรับผิดชอบและได้ตักเตือนให้ปฏิบัติตนที่ดีในเทอม
ต่อไป
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ลงชื่อ
( นายลาไผ่ ตระกูลสันติ )
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ.
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