
 

แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา

นั้นๆวา ไดดำเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 

และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป    รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จำนวน

นักศึกษาตั้งแตเริ ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก   การ

วิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาสาขาวิชา/หรือผูประเมินภายนอก   รวมทั้งการ

สำรวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต   การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

ประกอบดวย 6 หมวด ดังน้ี 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

   แบบ มคอ 5 
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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

          538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี (Geological Engineering Projects) 

 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 

          โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค และคณะ 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

           1/2562 

5.  สถานท่ีเรียน 

          อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และภาคสนาม 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จำนวน

ช่ัวโมงตาม

แผนการ

สอน 

จำนวน

ช่ัวโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก

แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน 25% 

บทท่ี 1 บทนำ 

บทท่ี 2 แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางการทำการสำรวจ 

1 

3 

1 

3 

 

บทท่ี 2 (ตอ) แนวทางในการสำรวจ 

แนวทางในการจัดทำแผนท่ี 

การเก็บขอมูล 

การทำภาพตัดขวาง 

12 12  

บทท่ี 3 การวิเคราะหและออกแบบ

โครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลท่ีไดจากภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณี 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

บทท่ี 4 รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

12 12  

บทท่ี 4 (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

12 12  

บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

12 12  

บทท่ี 5 การจัดทำแผนท่ี 

 การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

 การตอแผนท่ีกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 

12 12  

บทท่ี 6 การทำภาพตัดขวาง 12 12  
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 การทำภาพตัดขวางดวยมือ 

 การทำภาพดวยคอมพิวเตอร 

บทท่ี 7 การประมวลและประเมินขอมูล

ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณีศึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาในภาคสนาม 

 กรณีศึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาในหองปฏิบัติการ 

12 12  

บทท่ี 8 การออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

12 12  

บทท่ี 8 การออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ    ตอ  

12 12  

บทท่ี 9 การนำเสนอผลการออกแบบ 

 Presentation 

12 12  

    

2.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสำคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 

นัยสำคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม วากลาวตัดเตือน 

ยกตัวอยางคนดีศรีสังคม  
 

ไมมี 
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ความรู สอน บรรยาย ทำ

แบบฝกหัด 
 

 
ไมมี 

ทักษะทางปญญา สอน บรรยาย ทำ

แบบฝกหัด 
 

 
ไมมี 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

สังเกตุการมีสวนรวมของ

นักศึกษาแตละคนใน

หองเรียน การมีสวนรวม

ในการตอบคำถาม 

 

 

ไมมี 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สอน บรรยาย ใหการบาน 

ตรวจการบาน 

 

 

 

 

ไมมี 

ทักษะพิสัย ยกตัวอยางอุปกรณท่ีใชใน

ชีวิตประจำวัน อธิบาย

ปรากฏการณตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน 

 

 

ไมมี 

4. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ไมมี 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                               63                  คน 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                               63                   คน 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                       -                    คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รอยละ 

A 63 100.00 

B+ - - 

B - - 

C+ - - 

C - - 

 D+ - - 

D - - 

F - - 

I - - 

P - - 

ผาน (S) - - 

ไมผาน  (U)  - - 
 

5. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  

     ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

     ไมมี 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกำหนดเวลาการประเมิน  

     ไมมี 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 



                                                                                                                      มคอ. 5 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 พิจารณาจากทดสอบยอยและสอบประจำภาค มีผลสัมฤทธิ์ดี 

  

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

 

1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 

 

ไมมี  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี  

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    1.1 ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

-ยังไมไดรับผลการประเมินจากศูนยบรกิารการศึกษา- 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

     2.1 ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมมี 

     2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

          ไมมี 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        

ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดำเนินการ 

ปรับปรุงสือการสอนใหทันสมัย ปรับเปล่ียน

แบบฝกหัดภาคสนาม 

 นักศึกษาไดความรูท่ีทันสมัยข้ึน ไดโจทยภาคสนาม

ท่ีแตกตางจากเดิม 
 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ใชการสอนโดยเนนใหนักศึกษารูจักบันทึกมากข้ึน เนนใหมีทักษะในการสื่อสารดวยการเขียนมากข้ึน 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ปรับปรุงตัวอยางใหทันสมัยตลอดเวลา ปการศึกษา 2564 อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                                  ไมมี 

 

 

ลงชื่อ:    _________________________________________ 

                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค)                                                      

                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                      วันท่ี  4  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
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