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มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Assessment) 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
538418 GEOLOGICAL ENGINEERING PROJECTS 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

3. หลักสูตร วิศวกรรมธรณี (Geological Engineering) 

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

รูปแบบการสอน ไฮบริดรหวาง onsite/online/field work (สถานการณ COVID-19)  

กลุมเรียน  (section) 5 กลุม 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค และคณะ 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค และคณะ 

5. ภาคการศึกษา 1/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(pre-requisite) 

โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

(co-requisites) 

-ไมม-ี 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 849 109 4075 และภาคสนามพ้ืนท่ี อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา 

 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จำนวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1. แนวทางในการสำรวจ 10 10  

2. แนวทางในการสำรวจ (ตอ) 

- แนวทางในการจัดทำแผนท่ี 

- การเก็บขอมูล 

การทำภาพตดัขวาง 

10 10  

3. การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง 10 10  
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- การประเมินผล 

- การประมวลผลท่ีไดจากภาคสนาม 

การออกแบบโครงสรางทางธรณ ี

4. รวบรวมขอมลู 

การสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

10 10  

5. รวบรวมขอมลู (ตอ) 

ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

10 10  

6 รวบรวมขอมลู (ตอ) 

 ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมลู 

10 10  

7 การจัดทำแผนท่ี 

- การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

การตอแผนท่ีกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 

10 10  

8. การทำภาพตดัขวาง 

- การทำภาพตดัขวางดวยมือ 

การทำภาพดวยคอมพิวเตอร 

10 10  

9. การประมวลและประเมินขอมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

- กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผลธรณีวิทยาใน

ภาคสนาม 

กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผลธรณีวิทยาใน

หองปฏิบัติการ 

10 10  

10 การออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณี  

ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

10 10  

11. การออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณี  (ตอ) 

ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ (ตอ) 

10 10  

12. การนำเสนอผลการออกแบบ 10 10  

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของรายวิชา 

Course Learning Outcomes (CLOs) 

วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมม ี

Knowledge 

CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตร

ของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณ ี

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณ ี

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกล

ศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณ ี

Term Project in 

group 

 
 

 

Skills 

CLO 2-1: สามารถนำเสนอผลการศึกษาใน

ภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษ

อยางมีประสิทธิภาพ 

Term Project  
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CLO 2-2: สามารถจำลองเสถียรภาพของ

โครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจำลองทาง

คอมพิวเตอร 

Term Project  

 

 

CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาใน

การสำรวจทางดานธรณีวิทยา 

Term Project  
 

 

CLO 2-4: สามารถจดัทำแผนท่ีทางดาน

ธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณเีพ่ือนำเสนอ

ไดอยางถูกตอง 

Term Project  

 

 

CLO 3-1: สามารถสำรวจผิวดินและภมูิ

ประเทศ และบงบอกชนิดของหินได 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือ

เช่ือมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณ

ทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง  

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 4-2: สามารถทดสอบคณุสมบัติเชิงกล

ศาสตรของหินเบ้ืองตนในภาคสนามได 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 7-1: สามารถศึกษาและสำรวจใน

ภาคสนามดวยตนเอง  

Term Project  
 

 

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดาน

ธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมลูเพ่ือนำมา

สนับสนุนและแกปญหาในภาคสนาม  

Term Project in 

group 

 
 

 

Application of knowledge and skills (Attitude) 

CLO 5-1: สามารถทำงานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืน

ในการวางแผนการสำรวจภาคสนาม  

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 5-2: สามารถทำงานตามกรอบมาตรฐาน

ทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 5-3: มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอม

ในขณะสำรวจภาคสนาม 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสรางทางดาน

วิศวกรรมธรณีจากขอมลูท่ีสำรวจในภาคสนาม 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 8-2:  สามารถนำความรูพ้ืนฐานดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม 

Term Project in 

group 

 
 

 

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือให

การดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

Term Project in 

group 
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PI-9.3) ออกแบบโครงงานไดเหมาะสมภายใต

ขอจำกัดตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

Term Project in 

group 

 
 

 

 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 81 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                81 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)                                                        - 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด 
A B+ B C+ C D+ D F S U W P รวม 

≥80 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-55 <50 - -   

จำนวน 52 25 4 - - - - - - - - - 81 

รอยละ 64.20 30.86 4.94 - - - - - - - - - 100 

Class GPA 3.80 

Max. Score 86 

Min. Score 73 

Average 80.56 

S.D. 2.71 

5. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

 ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

 ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ไมมี 
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หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

(ถาม)ี 
ผลกระทบ 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนกัศึกษา 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาผาน reg.sut.ac.th  (Course Assessment by Students) 

จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน (คน) 81 

จำนวนนักศึกษาทำแบบสอบถาม (คน) 9 

คะแนนเฉลี่ย Lecture 4.33 (0.66) Lab 4.30 (0.66) 

 รายการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา คะแนน (5) S.D. 
1. การใหขอมูลเบื้องตน: แจง/อธิบายวัตถปุระสงค หัวขอการเรียน ความเชื่อมโยงของหัวขอตาง ๆ 

แนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรมประกอบ วธิีวัดผล 
4.306 0.527 

2. ความครบถวนของเนื้อหา : สอนเนื้อหาวิชาไดครบถวน ลำดับตามหวัขอที่ไดแจงไวหรือตามที่

หลักสูตรกำหนด 
4.167 0.500 

3. คุณภาพของความรูที่ไดรับ : สามารถนำไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ มีการสอดแทรกประสบการณจริง

หรือประสบการณวิจัย หรือความรูนอกตำรา โดยมีมุมมองทางวิชาการหลากหลาย 
4.444 0.527 

4. ประสิทธิภาพการสอน : สามารถอธิบายเนื้อหาไดอยางกระจางชัดเจน สอนเนื้อหาวิชาที่ยากให

เขาใจงาย ทำใหนักศึกษาเขาใจไดดี ใชเวลาในการสอนหัวขอตาง ๆ ไดเหมาะสม 
4.167 0.500 

5. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ : มีเทคนิควิธีการสอน/ส่ือการสอนทีห่ลากหลาย สงเสริมการมีสวน

รวมในการเรียนรู การคิดวิเคราะห การแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองและมีการบรรยายที่

สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 

4.444 0.527 

6. เนื้อหาในเอกสารและส่ือประกอบการสอน : เหมาะสม เขาใจงาย ครอบคลุมตามหัวขอที่ไดกำหนด

ไว และทันสมัย 
4.306 0.527 

7. คุณภาพและปริมาณของงานที่ผูสอนมอบหมาย : การบานและหรืองานอื่น ๆ สงเสริมการศึกษา

คนควา การคิดวิเคราะห การใชเหตุผล เพื่อเสริมสรางความรูในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณพอเหมาะ

กับเนื้อหาและระยะเวลาทีก่ำหนด (**คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกบัสถานการณปจจุบัน) 

4.167 0.500 

8. การใหขอมูลยอนกลับ : มีการใหขอมูลยอนกลับจากการวัดผลระหวางเรียน เชน การเฉลยการบาน/

ผลตรวจการบาน/Quiz/ผลสอบตาง ๆ เพื่อชี้แนะใหผูเรียนปรับปรุงประสิทธภิาพและสัมฤทธิ์ผล

ทางการเรียน (**ชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษาเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

4.444 0.527 

9. การวัดและประเมินผล : วธิีการวัดผลและขอสอบครอบคลุมสอดคลองกับวัตถปุระสงค มีเกณฑการ

ประเมินและตัดสินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส หรือมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย (**

วิธีการและเกณฑการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

4.167 0.500 

10. ความเปนครูและการเปนแบบอยาง (Role Model) : ตรงตอเวลาในการเขาสอน มีความอุทิศตน 

รับผิดชอบตอหนาที ่รักษาระเบยีบวินัย ซ่ือตรง วาจาสุภาพ มีจรรยาบรรณความเปนครู ใหกำลังใจ 
4.444 0.527 
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รับฟงปญหา ตักเตือนเมื่อออกนอกลูทางหรือขาดวินัย สอดแทรกขอคิดอันมีคุณคาตอการดำรงชีวิต 

และจริยธรรมทางวิชาชีพอยางเหมาะสม มีความยุติธรรมตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอหนา 

11. การใหขอมูลเบื้องตน : แจงวัตถุประสงค ความรูพื้นฐานและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ขีด

ความสามารถ หรือสมรรถนะในการปฏบิัติงาน ระเบียบและวินยั เจตคติและจรรยาบรรณ วธิีการ

วัดผล 

4.444 0.527 

12. ความครบถวนของเนื้อหา : แจงความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏบิัติ ขั้นตอนการปฏิบัติเปนลำดับ

ครบถวน อธิบายจุดเนนและขอพึงระวังในบางขั้นตอนที่สำคัญ 
4.306 0.527 

13. คุณภาพของความรูที่ไดรับ : เชื่อมโยงของความรูจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ มคีวามสามารถทาง

ทักษะ ไดใหขอมูลยอนกลับ (feedback) เพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติวิชาชีพโดยคำนึงถึง

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.167 0.500 

14. ประสิทธิภาพการสอน : สอนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติไดชัดเจน จัดใหผูเรียนฝกทำทีละขั้นตอน 

แนะนำผูเรียนใหเขาใจการปฏิบัติแตละขั้นตอน ควบคุมดูแลและแกไขขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ใหถกูตอง แมนยำและสรางความมั่นใจ 

4.167 0.500 

15. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ : มีเทคนิควิธีการสอน/ส่ือการสอนทีห่ลากหลาย เชน คูมือการ

ปฏิบัติงาน video clip ที่ชวยสรางความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานไดรวดเร็ว สงเสริมความใส

ใจการเรียน ความทาทายในการแสวงหาความรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติมดวยตนเอง 

4.444 0.527 

16. เนื้อหาในเอกสารและส่ือประกอบการสอน : มีการจัดเตรียมเอกสาร ส่ือประกอบการสอน video 

clip หรือวัสดุ อุปกรณเพื่อการฝกปฏิบติัการไวอยางครบถวน เพยีงพอ และพรอมใชงานอยูเสมอ 
4.167 0.500 

17. คุณภาพและปริมาณของงานที่ผูสอนมอบหมาย : การบานและหรือการฝกปฏิบติั สงเสริมการศึกษา

คนควา การคิดวิเคราะห การใชเหตุผล การฝกหัดเพื่อเสริมสรางความรูในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณ

พอเหมาะกับเนื้อหา วธิีการปฏิบัติ และระยะเวลาทีก่ำหนด จำนวนการบานและหรือฝกปฏิบัติ

เพิ่มเติม ครบถวนตามหัวขอที่ไดแจงไว (**คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกับสถานการณปจจบุัน) 

4.444 0.527 

18. การใหขอมูลยอนกลับ : มีการใหขอมูลยอนกลับจากการวัดผลระหวางเรียน เชน การเฉลยการบาน/

ตรวจรายงาน/ผลตรวจการปฏิบัติการ/Quiz/ผลสอบตาง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน 

และแบบการสอนอยางเหมาะสม (**ชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษาเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน) 

4.583 0.500 

19. การวัดและประเมินผล : วธิีการวัดผลและขอสอบครอบคลุมสอดคลองกับวัตถปุระสงค เนื้อหา 

วิธีการปฏิบัติ เกณฑการประเมินและตัดสินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส หรือมีการวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลาย (**วิธกีารและเกณฑการวัดและประเมินผลเหมาะสมกบัสถานการณ

ปจจุบัน) 

4.306 0.527 

20. ความเปนครูและการเปนแบบอยาง (Role Model) : ตรงตอเวลาในการเขาสอน มีความอุทิศตน 

รับผิดชอบตอหนาที ่รักษาระเบยีบวินัย ซ่ือตรง วาจาสุภาพ มีจรรยาบรรณความเปนครู ใหกำลังใจ 

รับฟงปญหา ตักเตือนเมื่อออกนอกลูทางหรือขาดวินัย สอดแทรกขอคิดอันมีคุณคาตอการดำรงชีวิต 

และจริยธรรมทางวิชาชีพอยางเหมาะสม มีความยุติธรรมตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอหนา 

4.583 0.500 
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ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (จากแบบสอบถามใน google classroom และ/หรือ จาก reg.sut.ac.th) 

1. สำหรับหนูไมมีขอเสนอแนะอะไรนอกจากอยากจะขอบคุณอาจารยทุกทานท่ีใหความรูหนูมาตั้งแตหนู

เขาสาขามาคะหนูม่ันใจไดวาทุกสิ่งทุกอยางท่ีอาจารยสอนหนูมาหนูสามารถนำไปแกไขปญหาหนางาน

ไดจริงคะขอบคุณคะ 

2. อยากใหอาจารยสอนโปรแกรมใหละเอียดกวานี้คะ เนื่องจากไมเชี่ยวชาญในการใชทำใหเกิดปญหา

หลายอยาง 

3. อยากใหมีการสอนการใชโปรแกรมท่ีใชในการออกแบบโครงสรางใหัมีความเขาใจมากกวานี้เพราะเม่ือ

ไปทำโครงงานนศ.สวนมากไมมีความเขาใจอยางละเอียดเชน โปรแกรมphase2D แตบางครั้งถาม

อาจารยเก่ียวกับโปรแกรมอาจารยใหคำแนะนำไมเหมือนกันเก่ียวกับการออกแบบในโปรแกรม นศ.จึง

เกิดความสับสนอยางมาก ควรมีโปรแกรมในการสอนท่ีทันสมัยเเละเห็นภาพมากกวานี้และควรเปน

โปรแกรมแทเนื่องจากคอมติดไวรัส 

4. อยากใหอาจารยสอนโปรแกรมใหละเอียดกวานี้คะ เนื่องจากไมเชี่ยวชาญในการใชทำใหเกิดปญหา

หลายอยาง 

5. เพ่ิมระยะเวลาในการออกภาคสนาม เพ่ือขอมูลท่ีถูกตองมากท่ีสุด 

6. อยากใหเพ่ิมเนื้อหาการเขียนโครงงาน และการออกแบบถนนใหมากกวานี้ 

7. อยากใหเนนการออกภาคสนามมากกวานี้หนอยครับ เรื่องการเก็บขอมูลและอ่ืนๆ 

2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาแบบทางตรงโดยอาจารยผูสอน (ตาม มคอ.3) 

Results of Direct Assessment by the Lecturer 

Program Learning Outcomes (PLOs) 

No./percentage is higher 

than standard conclusi

ons 

Improvement 

plan for next 

trimester/next 

academic year 

No. of 

student 

Level > 3 

No. % 

PLO 2 : สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

PI 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและไวยกรณการเขียน

ทางเทคนิคเหมาะสมตอผูนำไปใชงาน 

 

 

 

81 

 

 

 

60 

 

 

 

74.1 

 

 

 

 

 

PI 2.2) ใชภาพกราฟฟกไดอยางเหมาะสม 81 60 74.1   

PI 2.3) นำเสนอดวยวาจาและใชภาษากายไดอยางชัดเจนทำ

ใหการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล 

81 60 74.1   

PLO 3 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจและจำแนกคุณลักษณะ

เชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามไดอยาง

คลองแคลว 

 

 

81 

 

 

60 

 

 

74.1 

 

 

 

 



มคอ.5 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)   

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   8 

 

PI 3.2) รูขอมูลท่ีเหมาะสมในการบันทึก ใชอุปกรณและ

วิธีการสำรวจและทดสอบในภาคสนามท่ีเหมาะสม 

81 64 79.0   

PLO 4 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 4.1) แสดงแนวปฏิบัติท่ีดีในการทำงานในหองปฏิบัติการ

และใชอุปกรณการทดลองอยางคลองแคลว 

 

 

81 

 

 

60 

 

 

74.1 

 

 

 

 

PI 4.2) รูขอมูลท่ีเหมาะสมในการบันทึก ใชอุปกรณและวิธีท่ี

เหมาะสม เชน ตัวแปรท่ีเหมาะสมเพ่ือไดขอมลูท่ีตองการ 

81 60 74.1   

PI 4.3) ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหขอมลู สอบ

ทาน สอบทวนผลการทดลอง 

81 60 74.1   

PLO 5 : สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและ

ความปลอดภยัในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

PI 5.1) บูรณาการความรวมมือจากสมาชิกท้ังหมดในทีมและ

นำไปตัดสินใจเก่ียวกับเกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

69.1 

 

 

 

 

 

 

PI 5.2) การยอมรับการมสีวนรวมของผูรวมงานในทีมเติมเต็ม

สนับสนุนกันไดอยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเรจ็ 

81 56 69.1   

PI 5.3) สามารถประเมินมิตจิรรยาบรรณของปญหาในงาน

วิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี

81 56 69.1   

PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

 

 

81 

 

 

60 

 

 

74.1 

 

 

 

 

PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

81 60 74.1   

PLO 7: สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี (E) 

PI 7.1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเน่ือง

หลังจบการศึกษาแลว 

 

 

81 

 

 

52 

 

 

64.2 

 

 

 

 

PI 7.2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของ

ปญหาไดดวยตนเอง 

81 60 74.1   

PLO 8: สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C) 

PI 8.1) กำหนดความตองการของโครงการออกแบบ

โครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีดอยางชัดเจน 

81 60 74.1   
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PI 8.2) ระบุขอจำกัดของปญหาการออกแบบ กำหนด

หลักเกณฑสำหรับการยอมรับไดและตรงตอความตองการ

จากผลลัพธท่ีได 

81 52 64.2   

PI 8.3) กระบวนการการหาผลลัพธดำเนินการไดผลท่ี

ตองการคุมคาทางเศรษฐศาสตรเปนแนวทางท่ีพิสูจนได 

81 56 69.1   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

PI 9.1) ระบุปญหาไดและแสดงถึงความเขาใจบริบทของ

ปญหา 

 

81 

60 74.1   

PI 9.2) ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ 81 60 74.1   

PI 9.3) ผลลัพธของปญหาท่ีมีความมีความเหมาะสมภายใต

ขอจำกัดตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

81 60 74.1   

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาแบบทางออมโดยนักศึกษา (จากแบบสอบถามในชั้นเรียน) 

Results of Indirect Assessment by Students. 

Program Learning Outcomes (PLOs) 

No./percentage is higher 

than standard 

Conclus

ions 

(target 

60%) 
 

Improvement 

plan for next 

trimester/next 

academic year 

No. of 

student 

Level > 3 

No. % 

PLO 2 : สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

PI 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและไวยกรณการเขียน

ทางเทคนิคเหมาะสมตอผูนำไปใชงาน 

 

 

 

77 

 

 

 

61 

 

 

 

79.2 

 

 

 

 

 

PI 2.2) ใชภาพกราฟฟกไดอยางเหมาะสม 77 47 61.1   

PI 2.3) นำเสนอดวยวาจาและใชภาษากายไดอยางชัดเจนทำ

ใหการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล 

77 58 75.3   

PLO 3 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจและจำแนกคุณลักษณะ

เชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามไดอยาง

คลองแคลว 

 

 

77 

 

 

51 

 

 

66.2 

 

 

 

 

PI 3.2) รูขอมูลท่ีเหมาะสมในการบันทึก ใชอุปกรณและ

วิธีการสำรวจและทดสอบในภาคสนามท่ีเหมาะสม 

77 60 77.9   

PLO 4 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 4.1) แสดงแนวปฏิบัติท่ีดีในการทำงานในหองปฏิบัติการ

และใชอุปกรณการทดลองอยางคลองแคลว 

 

 

77 

 

 

72 

 

 

93.5 

 

 

 

 

PI 4.2) รูขอมูลท่ีเหมาะสมในการบันทึก ใชอุปกรณและวิธีท่ี

เหมาะสม เชน ตัวแปรท่ีเหมาะสมเพ่ือไดขอมลูท่ีตองการ 

77 67 87.1   



มคอ.5 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)   

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   10 

 

PI 4.3) ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหขอมลู สอบ

ทาน สอบทวนผลการทดลอง 

77 54 70.2   

PLO 5 : สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและ

ความปลอดภยัในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

PI 5.1) บูรณาการความรวมมือจากสมาชิกท้ังหมดในทีมและ

นำไปตัดสินใจเก่ียวกับเกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

84.5 

 

 

 

 

 

 

PI 5.2) การยอมรับการมสีวนรวมของผูรวมงานในทีมเติมเต็ม

สนับสนุนกันไดอยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเรจ็ 

77 69 89.6   

PI 5.3) สามารถประเมินมิตจิรรยาบรรณของปญหาในงาน

วิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี

77 57 74.1   

PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

 

 

77 

 

 

58 

 

 

75.4 

 

 

 

 

PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

77 61 79.3   

PLO 7: สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี (E) 

PI 7.1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเน่ือง

หลังจบการศึกษาแลว 

 

 

77 

 

 

60 

 

 

76.6 

  

PI 7.2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของ

ปญหาไดดวยตนเอง 

77 64 83.1   

PLO 8: สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C) 

PI 8.1) กำหนดความตองการของโครงการออกแบบ

โครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีดอยางชัดเจน 

 

 

77 

 

 

52 

 

 

67.5 

 

 

 

 

PI 8.2) ระบุขอจำกัดของปญหาการออกแบบ กำหนด

หลักเกณฑสำหรับการยอมรับไดและตรงตอความตองการ

จากผลลัพธท่ีได 

77 58 75.3   

PI 8.3) กระบวนการการหาผลลัพธดำเนินการไดผลท่ี

ตองการคุมคาทางเศรษฐศาสตรเปนแนวทางท่ีพิสูจนได 

77 69 89.6   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

PI 9.1) ระบุปญหาไดและแสดงถึงความเขาใจบริบทของ

ปญหา 

 

77 

 

65 

 

84.4 

 

 

 

PI 9.2) ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ 77 62 80.5   



มคอ.5 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)   

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   11 

 

PI 9.3) ผลลัพธของปญหาท่ีมีความมีความเหมาะสมภายใต

ขอจำกัดตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

77 47 61.1   

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

 มีการเพ่ิมตัวอยางการคำนวณ และวิดีโอแสดงกระบวนการทำเหมืองแบบตางๆ 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 -ไมมี- 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

 ปรับเปลี่ยนตัวอยางใหมีความทันสมัยมากข้ึน 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ควรมีผูชวยสอนชวยเหลือในการตรวจงาน และดูแลโครงงาน 

 

 

                                                                ลงชือ่:    ____________________________________ 

                                                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  15 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 


