
 
  มคอ. 5 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

          538312 การออกแบบฐานรากบนหิน (Design of Foundations on Rock) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 

          538319 กลศาสตรหิน (Rock Mechanics) และ  

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน (Rock Mechanics Laboratory) 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 

 อาจารย ดร.ธนิษฐา ทองประภา (1 กลุม) 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

           3/2562 

5.  สถานท่ีเรียน 

          เรยีนผานระบบออนไลน  

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จำนวน

ช่ัวโมงตาม

แผนการ

สอน 

จำนวน

ช่ัวโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก

แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน 25% 

ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 4 - 
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ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสรางของ

ฐานรากในมวลหิน 

4 4 - 

หลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใช

ในการออกแบบ 

4 4 - 

การตรวจวัดคุณสมบัติมวลหิน 4 4 - 

กำลังรับสูงสุดของฐานรากในมวลหิน 4 4 - 

การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 4 - 

ฐานรากแผ 4 4 - 

เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน  4 4 - 

ฐานรากเข่ือน 4 4 - 

ฐานรากฝงในหิน 4 4 - 

ฐานรากความเคนแบบดึง 4 4 - 

งานกอสรางฐานรากในมวลหิน 4 4 - 

2.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสำคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 

นัยสำคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม วากลาวตกัเตือน ปลูกฝง

จรรยาบรรณทางวชิาการ

และวิชาชีพ 
 

 

ไมมี 

ความรู สอน บรรยาย ทำ

แบบฝกหัด 
 

 
ไมมี 

ทักษะทางปญญา สอน บรรยาย ทำ

แบบฝกหัด 
 

 
ไมมี 



                                                                                                                      มคอ. 5 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

สังเกตุการมีสวนรวมของ

นักศึกษาแตละคนใน

หองเรียน การมีสวนรวม

ในการตอบคำถาม 

 

 

ไมมี 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สอน บรรยาย ใหการบาน 

ตรวจการบาน 

 

 

 

 

ไมมี 

ทักษะพิสัย ยกตัวอยางอุปกรณท่ีใชใน

การทำงาน อธิบายกลไกล

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

 

ไมมี 

4. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ไมมี 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                               64                  คน 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                               64                   คน 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                       0                    คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รอยละ 

A 23 35.94 

B+ 7 10.94 

B 12 18.75 

C+ 8 12.50 

C 6 9.38 

 D+ 4 6.25 

D 3 4.69 

F 1 1.56 

I - - 
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ผาน (P, S) - - 

ไมผาน  (U)  - - 
 

 

5. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  

     ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

     ไมมี 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกำหนดเวลาการประเมิน  

     ไมมี 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 พิจารณาจากทดสอบยอยและสอบประจำภาค มีผลสัมฤทธิ์ดี 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
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ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 

 

เนื่องจากเปนการสอนผานระบบออนไลน จึงอาจมี

บางชวงท่ีเกิดปญหาติดขัด อันเนื่องมาจากความ

ขัดของของสัญญาณอินเตอรเน็ต 

ทำใหเวลาเรียนอาจเกิดความลาชาในบางชวง 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    1.1 ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

นักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนดี 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

          นักศึกษาใหความรวมมือในการเขาเรียน ทำแบบฝกหัด รายงาน ดีมาก 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

     2.1 ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมมี 

     2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

          ไมมี 

 

 

 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        

ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดำเนินการ 
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ปรับปรุงสือ่การสอนใหทันสมัย ปรับเปลี่ยน

แบบฝกหัด 

นักศึกษาไดความรูท่ีทันสมัยข้ึน ไดโจทยท่ีแตกตาง

จากเดิม 
 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ใชการสอนโดยเนนใหนักศึกษารูจักบันทึกมากข้ึน สอนใหมีทักษะการสืบคนขอมูล มีการยกตัวอยาง

หรือบอกเลาประสบการณเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน มีการใหโปรเจคเพ่ือใหนักศึกษาเห็น

ปญหาท่ีเกิดข้ึนและไดลงมือแกไข คนควาจริง กระตุนใหการเรียนในหองมีความกระตือรือรน ดวยการถาม

นักศึกษาเปนรายบุคคล 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ปรับปรุงตัวอยางใหทันสมัยตลอดเวลา ปการศึกษา 2563 อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

         ไมมี 

 

 

 

ลงชื่อ:    _________________________________________ 

                         (อาจารย ดร.ธนิษฐา ทองประภา)                                                      

                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                      วันท่ี  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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