
มคอ.๕ 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที ่1 ขัอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา 
 ๓๐๒๐๙๔๑๑  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply chain and logistics Management) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายไชยา  โฉมเฉลา  
 กลุ่มเรียน   อส.บ. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
5. สถานที่เรียน 
  ห้องทฤษฎี ๒ (ชช) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม   
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงท่ีเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง 
ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนต่าง 
จากแผนการสอน หากมี 
ความแตกต่างเกิน 25% 

๑.บทบาทและความส าคัญของการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน 
ความรู้เบื้องต้นงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

๓ ๓ 
 

๒.การขับเคลื่อนและอุปสรรคของโซ่อุปทาน ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๓.การพยากรณ์อุปสงค์ในโซ่อุปทาน ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๔.การวางแผนการผลิตรวมในโซ่อุปทาน ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๕.การวางแผนอุปทานและอุปสงค์ในโซ่
อุปทาน ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๖.การจัดการการประหยัดจากขนาดในโซ่
อุปทาน : สินค้าคงคลังหมุนเวียน ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๗.การจัดการความไม่แน่นอนในโซ่อุปทาน : 
สินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๘.การก าหนดระดับที่เหมาะสมที่สุดของความ
พร้อมของผลิตภัณฑ์ ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๙.สอบกลางภาค    
๑๐.การขนส่งในโซ่อุปทาน ๓ ๓  
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๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงท่ีเทียบกับแผนการสอน 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมง 
ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนต่าง 
จากแผนการสอน หากมี 
ความแตกต่างเกิน 25% 

๑๑.การตัดสินใจเลือกสิ่งอ านวยความสะดวก : 
การออกแบบเครือข่ายในโซ่อุปทาน ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๒.เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๓.บทบาทและความส าคัญของโลจิสติกส ์ ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๔.กลยุทธ์การจัดการและการน าไปใช ้ ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๕.การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมการ
ไหลของวัสด ุ ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๖.การประยุกต์ใช้การจ าลองสถานการณ์ ๓ ๓ เพื่อให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน 

สอบปลายภาคเรียน    
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
(ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและ 
หลักสูตรในกรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย) 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
(ระบุว่าวิธีสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรยีนรู้แต่ละด้านตามที่ร ะบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรอืไม่

ม ีและปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี) พร้อมขอ้เสนอแนะในการแก้ไข) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
1. คุณธรรม

จรยิธรรม 
1. การอภิปรายรว่มกันในช้ันเรยีน 

2. ตรวจสอบการเข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชัน้เรียนของนักศึกษา

3. ตรวจสอบความตรงต่อเวลาใน

การส่งงานและประสิทธิผลของงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

√ 

  

2. ความรู้ การสอบกลางภาคและปลายภาค √   
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
1. นักศึกษาท าแบบฝกึหัด 

2. นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษา 

ค้นคว้าของงานที่ได้รับมอบหมาย 
√ 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
(ระบุว่าวิธีสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรยีนรู้แต่ละด้านตามที่ร ะบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรอืไม่

ม ีและปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี) พร้อมขอ้เสนอแนะในการแก้ไข) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

1. การมสี่วนรว่มในชั้นเรียน 

2. การน าเสนองานกลุ่ม 
√ 

  

5. ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข

การสื่อสาร  และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. การสนทนาในชัน้เรียน 

2. ประสิทธิผลของการเขียนแบบ

และการฝึกปฏิบัติ √ 

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
1) เพ่ิมเวลาในการทบทวนค าศัพท์ 
2) แนะน าแนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ถูกต้อง  
3) เน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 ๑๔…..คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 …๑๔….คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
 …-…คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A ≥ 80-100   
B+ =75-79   
B = 70-74   
C+ =65-69 1 7 
C = 60-64 5 36 
D+ = 55-59 1 7 
D = 50-54 7 50 
F ≤ 49   
W = ถอน   
ลาออก   

** (ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน ) 
 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
- ผลการสอบของนักศึกษาท าให้คะแนนต่ ากว่าที่คาดไว้ อาจเนื่องจากขาดการทบทวน แบบฝึกหัดมีน้อยเกินไป 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้  ี่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
  

 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การประเมินผลในด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่สามารถท า
ได้ทุกคน 

โอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนักศึกษา
แต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 
 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียน  รายวิชา ปรับเนื้อหาและการให้คะแนน 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหา ผลกระทบ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการเขียนแบบช ารุด และ
ไม่ได้มาตรฐาน 

ผลงานของนักศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กรปัญหา ผลกระทบ 
ปัญหา ผลกระทบ 
ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากการประเมินโดยนักศึกษา 
 ไม่มี 
 1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
 ไม่มี 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
  ไม่มี 
 2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
  ไม่มี 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา  
 ไม่มี 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่มี 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนด ผู้รับผิดชอบ 
ปรับวิธีการสอนที่เน้นการท า
แบบฝึกหัดให้มากข้ึน 

ปีการศึกษาต่อไป อาจารย์ผู้สอน 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ไม่มี 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายไชยา  โฉมเฉลา 
 ลงชื่อ…………………………………… วันที่รายงาน ……………………………………….. 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :………………………………………..……………………….…. 
 ลงชื่อ…………………………………… วันที่รับรายงาน …………………………………… 

 


