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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สำนักวิชา  วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีธรณี 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 

               538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน  

(Groundwater Engineering) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

               525204 กลศาสตรของไหล 1 

3. อาจารยผูรบัผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

               อ. ดร. เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

              ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปที ่3    

5. สถานที่เรียน 

              อาคารเรียนรวม 1 

 

 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมงที่

ไดสอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

วัฏจักรอุทกวิทยา 4 4 - 

ธรณีวิทยาน้ำใตดิน 4 4 - 

คุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำบาดาล 4 4 - 

สมการเบอรนูยลีย 4 4 - 

กฎของดารซี 4 4 - 
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

 

 

3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

หัวขอ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมงที่

ไดสอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตางเกิน 25% 

การไหลของน้ำบาดาล 4 4 - 

โครงขายการไหล 8 8 - 

การทดสอบคาความซึมผานในหองปฏิบัติการ 4 4 - 

การทดสอบคาความซึมผานในภาคสนาม 4 4 - 

ผลกระทบของน้ำบาดาลตอโครงสรางวิศวกรรม  8 8 - 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 
นัยสำคญัของหัวขอที่

สอนไมตรงตามแผน 
แนวทางชดเชย 

หัวขอผลกระทบของน้ำใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรม  ผูสอนไดจัดทำวิดีโอการ

สอนและอัพโหลดไวใน

กลุม Facebook ของ

รายวิชา โดยไดมีการ

อธิบายเน้ือหาโดยรวม

ของหัวขอน้ีในคาบเรีนมา

กอนแลว ใหนักศึกษา

เรียนดวยตนเอง และเปด

โอกาสใหสามารถซักถาม

เพ่ิมเติมได 

ผลการเรยีนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิล 

รายวิชา ปญหาของการใชวิธสีอน (ถามี)

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 



มคอ.5  

 3 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการ

ตรงตอเวลาโดยการ มีคะแนนการเขา

หองเรียน และหักคะแนนนักศึกษาที่เขา

เรียนสายโดยไมมีเหตุอันควร การให

คะแนนการบานอยางเปนธรรม 

สอดแทรกเรื่องจริยธรรม คณุธรรม ใน

ระหวางเรียนดวยการหยิบยกตัวอยาง 

หรือสถาณการณสมมุติและถามความ

คิดเห็นตอนักศึกษา 

/    

2. ความรู 

เนนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดคิด

หาที่มาและเช่ือมโยงความสัมพันธจาก

ความรูที่ไดเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ เน่ืองจาก

เปนวิชาคำนวณจึงมีการใหนักศึกษาทำ

แบบฝกหัดในหอง และเฉลย ทำใหผูสอน

ไดสังเกตและแนะนำนักศึกษาเปนรายคน

ได  

/   

3.ทักษะทางปญญา 

มอบหมายงานใหนักศึกษาทำการคนควา

ดวยตัวเอง โดยกำหนดหัวขอใหนักศึกษา

แตกตางกัน เนนใหเกิดการศึกษาดวยตัวเอง 

และมีอาจารยผูสอนคอยเสรมิขอมูลในสวน

ที่ขาดให 

/   

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหโจทย

ปญหา แทรกประสบการณของอาจารยใน

ระหวางการสอนโดยการผานเลาเรื่องตาง ๆ 

และเปดโอกาสใหนักศึกษาซกัถามและ

แสดงความคิดเห็นทั้งในหองเรียนและนอก

หองเรียน 

/   

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ 

สื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจากการ

คนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือการกระตุนให

นักศึกษาเห็นถงึความสำคัญและประโยชน

จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นำเสนอและสบืคนขอมูล 

/   



มคอ.5  

 4 

 

4. ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 

หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

1 จำนวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน 91  คน 

2 จำนวนนักศกึษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   91 คน 

   (จำนวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชาน้ี) 

3 จำนวนนักศกึษาที่ถอน (W) ไมม ี

 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปนรอยละ 

A 9 9.89 

B+ 7 7.69 

B 12 13.19 

C+ 25 27.47 

C 18 19.78 

D+ 19 20.88 

D 1 1.10 

F 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 0 0 

ผาน (P,S) 0 0 

ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0 

รวม 91 100.00 

 

5. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาเรียนรู จากเว็บ

ไซด อินเตอรเน็ต 

6. ทักษะพิสัย 

สอนใหนักศึกษาทดลองแกปญหาจากกรณี

สมมุติ เพ่ือใหไดผลลัพธตามที่ผูสอน

กำหนดให  

/   
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ไมมี  

 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมม ี ไมม ี

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา ยืนยันผลการเรียนของนักศึกษาถูกตอง 

 

 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนนิการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

  

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของ

นักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
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นักศึกษาชอบการทำวิดีโอสรุปและทบทวนเน้ือหา ที่ผูสอนทำและอัพโหลดไวใหนักศึกษาดู 

นักศึกษาระบุวาชวยใหเกิดความเขาใจในการเรียนไดมากขึ้น เน่ืองจากเอกสารการสอนเปน

ภาษาอังกฤษทั้งหมด นักศึกษาบางสวนระบุวาอยากใหผูสอนอธิบายคำศัพทเพ่ิมขึ้น  

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

เห็นดวยและจะนำไปปรับปรุง 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมม ี

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

ไมม ี

 

 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 

1.ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่

ผานมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา / 

ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดำเนนิการ 

1) ควรปรับปรุงการบานใหมีความหลากหลายไม

จำเจ  

2) ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดรวมกันในหองใหมาก

ขึ้น  

3) จัดทำวิดีโอสำหรับทบทวนการเรียน ใหมากขึ้น 

ในภาคการศึกษาน้ีผูสอนไดใหนักศึกษาทำ

แบบฝกหัดใหมๆ ที่หลากหลายขึ้น และไดมี

การเฉลยแบบฝกหัดทั้งในหองเรียน และใน

กลุม Facebook รายวิชาที่จัดทำขึ้น 

นอกจากน้ียังมอบหมายใหนักศึกษาทุกคน 

สงสมุด Lecture โดยการสอบอนุญิใหนำ

สมุด Lecture เขาหองสอบไดเพียงเลม

เดียว ซึ่งเปนการกระตุนหั้กศึกษาต้ังใจเรียน

และจดบันทึกในหองเรียน ทำใหเกิดความ

สนใจในหองเรียนมากขึ้น 

 

2. การดำเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ในภาคการศึกษาน้ีผูสอนไดทำวิดีโอการสอนที่สามารถทำความเขาใจไดภายในเวลาไมนาน

นัก (ประมาณ 20 นาท)ี เพ่ือใหนักศึกษาที่เรยีนไมทัน หรือเติมเต็มในสวนที่นักศึกษาขาดความเขาใจ 
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โดยไดอัพโหลดวิดีโอไวในกลุม Facebook ที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับรายวิชาน้ี แตหัวขอที่จัดทำวิดีโอ

ยังไมมากนัก  

 

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสำหรบัภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

   

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมม ี
 

 

ลงช่ือ:         

     (อ. ดร. เกยีรติศักด์ิ อาจคงหาญ) 

       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / ผูรายงาน 

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 


