
 ๑ มคอ. ๓ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

  ๕๓๘ ๓๑๒ การออกแบบฐานรากบนหิน (Design of Foundations on Rock) 

๒.  จำนวนหนวยกิต 

  ๔ หนวยกิต (๔-๐-๘) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี เปนวิชาบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  อ. ดร. ธนิษฐา ทองประภา ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา ๓ / ชั้นปท่ี ๓ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี) 

  ๕๓๘ ๓๐๙ กลศาสตรหิน (Rock Mechanics) 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี) 

  ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน 

  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบฐานรากบนหิน สามารถแกโจทยปญหาท่ี

เก่ียวกับการออกแบบฐานรากบนหิน และสามารถนำไปประยุกตใชในการวิเคราะหและออกแบบ 



 ๒ มคอ. ๓ 

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม

ธรณีในปจจุบัน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวยแกปญหาโจทย 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

การนำหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบและวิเคราะหฐานรากของโครงสราง

วิศวกรรมในมวลหิน ทัศนศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

  

บรรยาย        สอนเสริม    การฝกปฏิบัติ/งาน  การศึกษาดวยตนเอง 

      ภาคสนาม/การฝกงาน 

๔๘ ชั่วโมง  สอนเสริมความตองการ              -         ๙๖ ชั่วโมง 

 ตองการของนักศึกษาเปน 

 กลุมและเฉพาะราย 

 

 ๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  ๔ ชั่วโมง/สัปดาห 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพใน

สิทธิของขอมูลสวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

-  เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

 และซ่ือสัตยสุจริต 

-  มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

-  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลำดับความสำคัญ 



 ๓ มคอ. ๓ 

 

-  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน 

 มนุษย 

-  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

-  ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มีคะแนนการเขาหองเรียน ไมมี

การเช็คชื่อใหสำหรับผูท่ีเขาเรียนสาย ไมใหคะแนนการบานสำหรับผูท่ีสงชากวากำหนดสง 

เปนตน 

-  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน 

วินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซ่ือสัตยตอตนเองและตอหนาท่ีในกลุม ความมีน้ำใจตอ

เพ่ือนรวมงาน การเคารพและเชื่อฟงครูบาอาจารย พรอมท้ังอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปน

ตัวอยาง 

-  ยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการ 

 ประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  การทำรายงานหรืออภิปรายกลุม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

-  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

-  พฤติกรรมในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน การบาน มีการลอกกันมาสงมากนอยขนาด

ไหน 

-  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 

-  ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา 

 ประเมินผลการนำเสนอรายงานผลท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ความรู 

  ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

-  ผูเรียนจะตองมีความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานทางการนำหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชใน

การออกแบบและวิเคราะหฐานรากของโครงสรางวิศวกรรมในมวลหินเพ่ือประยุกตใชกับงาน

ดานวิศวกรรมธรณี และสามารถนำเอาหลักการออกแบบฐานรากบนหิน ไปประยุกตใชใน

การวิเคราะห ออกแบบ และแกปญหา 

 ๒.๒ วิธีการสอน 



 ๔ มคอ. ๓ 

 

-  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีการ

ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ก า ร  CDIO (Conceiving — Designing — Implementing — 

Operating) ในการเรียนการสอน ฝกใหนักศึกษารูจักคิด ทำ ฝกปฏิบัติจริง ภายใตรูปแบบ 

Project Based Learning (PBL)  

- มีการนำแอปพริแคชันสำหรับการสรางปฏิสัมพันธกับผู เรียน (การสอนแบบ Active 

Learning) มาใชในการเรียนการสอน ทำใหสามารถโตตอบกับนักศึกษาและวัดผลการเรียนรู

ในแตละคาบเรียนไดอยางทันทีทันใด  

-  มีการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

-  นำเสนอผลงาน โดยมีอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญคอยใหคำแนะนำ  

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยาง

ดี นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาท่ีสอดคลองกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

-  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

-  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

-  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของเหมาะสมในการพัฒนา 

 นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

-  สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ 

 เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.๒ วิธีการสอน 

 การทำโจทยในหองเรียน การทำงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ 

ใหการบาน ใหงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแกไขปญหา

โจทย  

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา  

 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 



 ๕ มคอ. ๓ 

 

-  รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม 

-  วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

-  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ใน

กลุมท้ังในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

-  มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพ 

-  สามารถสื่ อสารกับกลุ มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ั งภ าษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานใหทำงานท้ังงานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลี่ยนกลุมทำงาน

ตามกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษาทำงานไดกับผูอ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะ

เพ่ือนสนิท 

-  กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทำงานกลุม อยางชัดเจน 

-  พยายามยกตัวอยางโจทยปญหา ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยการผานการเลาเรื่องตางๆ 

-  เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มี

การพูดคุยกับนักศึกษาใหเห็นความจำเปนของทักษะดานตางๆ 

๔.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงาน 

 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

-  นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย 

-  มีความสามารถในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาทางดาน 

 วิศวกรรมเคมีได พรอมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือท่ี 

 เก่ียงของได 

-  สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย เชน การ

สงงานทางอีเมลล 



 ๖ มคอ. ๓ 

 

-  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใช

รูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสม 

-  สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมได 

 

๕.๒ วิธีการสอน 

-  นำเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน Power point 

ท่ีนาสนใจ ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน 

-  การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนการกระตุนให

นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ

และสืบคนขอมูล 

-  มอบหมายงานท่ีตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน E-learning กา

ทำงานหรือการบานสง โดยมีโจทยท่ีตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต มีการ

อางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ การสงการบานทางอีเมลล 

๕.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนำเสนองานหนาหองเรียน 

-  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

-  ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E)  

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหและประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได 

  

PLO 8: สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและ วิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถประยุกตหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบ  

CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได 

 

๑. แผนการสอน 
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สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน* 

(ช่ัวโมง) 

CLOs 

No. 

กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

๑ บทท่ี ๑ ลักษณะฐานราก

ในมวลหิน 

๔ 

 

-  บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๒ บทท่ี ๒ ลักษณะทาง

ธรณีวิทยาโครงสรางของ

ฐานรากในมวลหิน 

๔ ๘-๑  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๓ บทท่ี ๓ หลักการทาง

กลศาสตรหินมา

ประยุกตใชในการ

ออกแบบ 

๔ 

 

 

 

๖-๑ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๔ บทท่ี ๔ การตรวจวัด

คุณสมบัติมวลหิน 

 

 

๔ ๘-๑ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๕ บทท่ี ๕ กำลังรับสูงสุด

ของฐานรากในมวลหิน 

 

 

๔ ๘-๑ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๖ บทท่ี ๖ การทรุดตัวของ

ฐานรากในมวลหิน 

 

๔ ๘-๑ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๗ บทท่ี ๗ ฐานรากแผ 

 

๔ ๘-๑ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๘ บทท่ี ๘ เสถียรภาพของ ๔ ๖-๑ บรรยาย ยกตัวอยาง อ.ดร. ธนิษฐา 
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ฐานรากในมวลหิน 

 

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทองประภา 

๙ บทท่ี ๙ ฐานรากเข่ือน 

 

 

 

๔ ๘-๒ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๑๐ บทท่ี ๑๐ ฐานรากฝงใน

หิน 

 

๔ ๘-๒ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การบาน 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๑๑ บทท่ี ๑๑ ฐานรากความ

เคนแบบดึง 

 

๔ ๘-๒ บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

๑๒ บทท่ี ๑๒ งานกอสราง

ฐานรากในมวลหิน 

 

๔ - บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การบาน 

อ.ดร. ธนิษฐา 

ทองประภา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรู* 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมิน 

๒,๓ 
สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๗ 

๑๓ 

๓๐% 

๓๐% 

๑,๒,๔,๕,๖ 
การเขาหองเรียน และสอบยอย 

การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมายรายบุคคล 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

๒๐% 

๒๐% 
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* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอน การออกแบบฐานรากบนหิน โดย อ.ดร. ธนิษฐา ทองประภา สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

Wyllie, D.C., 1992, Foundations on Rock, Chapman & Hall, London. 

Jaeger, J.C. and N.G.W. Cook, 1979, Fundamentals of Rock Mechanics, 3rd edition,  

Chapman and Hall, London 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

เว็ปไซต ท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ทำไดโดย 

 แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะผานเวป็บอรด หรือระบบ E-learning ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเพ่ือเปนชองทางใน

การสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทำไดโดย 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา 

 การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอ่ืน 

 ผลการสอบของนักศึกษา 

 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน  
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- ยกตวัอยางโจทยใหมากข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทย  

- การทำงานกลุมเพ่ือกระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน สามารถนำความรูในเนื้อหาท่ีเรียนมา

ประยุกตใช เพ่ือแกโจทยหรือสถานการณจำลองท่ีผูสอนกำหนดข้ึน รวมถึงฝกการทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนดวย 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ของรายวิชา ทำไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดย

อาจารยอ่ืน มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

มีการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การ

รายงานรายวิชาของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย

ผูสอนเปนผูรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธิ์การสอนท่ีใช และนำเสนอแนวทาง

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนำเขาท่ีประชุมอาจารยประจำ

หลักสูตร รวมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใชรอบป

การศึกษาถัดไป  

 

หมวดท่ี ๘ ระดับความสำเร็จเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูของโปรแกรม (PLO) 

 

PLO/Performance Indicators วิธีการ

ประเมิน 

เกณฑการประเมิน มาตรฐาน 

PLO ๖ : ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ป ญ ห า

เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  เส ถี ย ร ภ า พ  แ ล ะ

สิง่แวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E)  

   

CLO ๖-๑: สามารถวิเคราะหและประเมิน

เสถียรภาพฐานรากบนหินได 

แบบฝกหัด 

การบาน 

๕: คะแนนรอยละ ๘๐-๑๐๐ 
๔: คะแนน ๖๐-๗๙ 
๓: คะแนน ๓๐-๕๙ 
๒: คะแนน ๒๐-๒๙ 
๑: คะแนน ๐-๑๙ 

รอยละ ๖๐ ของ

จำนวนนักศึกษา

ตองผานเกณฑ

ระดับ ๔ 

PLO ๘: สามารถออกแบบโครงสรางทาง    
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วิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ วิศวกรรม 

(C)  

CLO ๘-๑: สามารถประยุกตหลักการทาง

กลศาสตรหิ น มาป ระยุ กต ใช ใน การ

ออกแบบ  

แบบฝกหัด 

การบาน 

๕: คะแนนรอยละ ๘๐-๑๐๐ 
๔: คะแนน ๖๐-๗๙ 
๓: คะแนน ๓๐-๕๙ 
๒: คะแนน ๒๐-๒๙ 
๑: คะแนน ๐-๑๙ 

 

รอยละ ๖๐ ของ

จำนวนนักศึกษา

ตองผานเกณฑ

ระดับ ๔ 

CLO ๘-๒: สามารถออกแบบฐานรากบน

มวลหินได 

แบบฝกหัด 

การบาน 

๕: คะแนนรอยละ ๘๐-๑๐๐ 
๔: คะแนน ๖๐-๗๙ 
๓: คะแนน ๓๐-๕๙ 
๒: คะแนน ๒๐-๒๙ 
๑: คะแนน ๐-๑๙ 

รอยละ ๖๐ ของ

จำนวนนักศึกษา

ตองผานเกณฑ

ระดับ ๔ 

 


