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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 538417 

การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

3. หลักสูตร วิศวกรรมธรณี (Geological Engineering) 

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19) 

กลุมเรียน  (section) 1 กลุม 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

อาจารยผูสอน อ.ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ชั้นปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(pre-requisite) 

525309 กลศาสตรหิน และ 525320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

(co-requisites) 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ออนไลน zoom meeting / google classroom / Facebook group 

 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จำนวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1. บทนำ การสำรวจและการประเมินทำเหมืองใตดิน 4 4  

2. ประเภทของการทำเหมืองใตดิน 4 4  

3. เครื่องจักรและเครื่องมือภายในเมืองใตดิน 2 2  

4. ความเคนในมวลหิน 4 4  

5. การเปลี่ยนแปลงความเคนจากการขุดเจาะใตดิน 6 6  
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6 เทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรับการขุดเจาะใตดิน 4 4  

7 การขุดเจาะและออกแบบในหินเนื้อเดียว 6 6  

8. การขุดเจาะและออกแบบในหินท่ีมีรอยแตก 6 6  

9. การค้ำยันชองเหมืองเบื้องตน 4 4  

10 การศึกษาและการควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน 2 2  

11. การเฝาระวังและการตรวจสอบความปลอดภัยใน

เหมืองใตดิน 

2 2  

12.     

2. ประสิทธิภาพการเรียนการสอนตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของรูรายวิชา 

Efficiency of Teaching/Learning methods to achieve CLOs 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของรายวิชา 

Course Learning Outcomes (CLOs) 

วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมม ี

Knowledge 

CLO 6-1: สามารถกำหนดแนวทางการ

สำรวจและประเมินการทำเหมืองใตดินได 

Lecturing, Classwork  
 

 

CLO 6-2: สามารถอธิบายปจจัยที่สงผล

ตอเสถียรภาพตอเหมืองและงานขุดเจาะ

ใตดินได 

Lecturing, Classwork  

 

 

CLO 6-3: สามารถใหแนวทางในการแกไข

ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการทำเหมืองและการ

ขุดเจาะใตดินได 

Lecturing, Classwork  

 

 

CLO 6-4: สามารถออกแบบการทำเหมือง

และการขุดเจาะใตดินได 

Lecturing, Classwork  
 

 

Skills 

CLO 8-1: สามารถกำหนดว ิธ ีการทำ

เหมืองแบะการขุดเจาะใตดินใหเหมาะสม

กับลักณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ี 

Lecturing, Classwork  

 

 

CLO 8- 2:  ส าม า รถอ อก แบ บ  แล ะ

วิเคราะหเสถียรภาพของการทำเหมือง

และการขุดเจาะใตดินได 

Lecturing, Classwork  

 

 

CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ำยันและ

แนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการ

ทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

Lecturing, Classwork  
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CLO 8-4: สามารถใชโปรแกรมทางดาน

วิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพ

ในการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

Lecturing, Classwork 

  

 

Application of knowledge and skills (Attitude) 

CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบเหมืองและ

การขุดเจาะใตดิน 

Lecturing, Classwork  

 

 

CLO 9-2:  สามารถวางแผนแกไขปญหา

เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายใน

เวลาท่ีกำหนด  

Lecturing, Classwork  

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 101 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                101 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)                                                        0 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด 
A B+ B C+ C D+ D F S U W P รวม 

            

จำนวน 21 26 16 14 8 8 5 3      

รอยละ 20.79 25.74 15.84 13.86 7.92 7.92 4.95 2.97      

Class GPA 2.88 

Max. Score 88 
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Min. Score 40 

Average 71.23 

S.D. 10.19 

5. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

 
ไมมี 

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

 
ไมมี 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
ยังไมมดำเนินการ 

 

 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

(ถาม)ี 
ผลกระทบ 

  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนกัศึกษา 

  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

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

จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน (คน) 101 

จำนวนนักศึกษาทำแบบสอบถาม (คน) 21 

คะแนนเฉลี่ย 4.05 (SD=0.95) 

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

แนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรมประกอบ วธิีวัดผล 
4.226 0.59 

2. ความครบถวนของเนื้อหา : สอนเนื้อหาวิชาไดครบถวน ลำดับตามหวัขอที่ไดแจงไวหรือตามที่

หลักสูตรกำหนด 
4.107 0.784 

3. คุณภาพของความรูที่ไดรับ : สามารถนำไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ มีการสอดแทรกประสบการณจริง

หรือประสบการณวิจัย หรือความรูนอกตำรา โดยมีมุมมองทางวิชาการหลากหลาย 
4.167 0.658 
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4. ประสิทธิภาพการสอน : สามารถอธิบายเนื้อหาไดอยางกระจางชัดเจน สอนเนื้อหาวิชาที่ยากให

เขาใจงาย ทำใหนักศึกษาเขาใจไดดี ใชเวลาในการสอนหัวขอตาง ๆ ไดเหมาะสม 
3.988 0.814 

5. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ : มีเทคนิควิธีการสอน/ส่ือการสอนทีห่ลากหลาย สงเสริมการมีสวน

รวมในการเรียนรู การคิดวิเคราะห การแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองและมีการบรรยายที่

สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 

4.048 0.831 

6. เนื้อหาในเอกสารและส่ือประกอบการสอน : เหมาะสม เขาใจงาย ครอบคลุมตามหัวขอที่ไดกำหนด

ไว และทันสมัย 
3.988 0.928 

7. คุณภาพและปริมาณของงานที่ผูสอนมอบหมาย : การบานและหรืองานอื่น ๆ สงเสริมการศึกษา

คนควา การคิดวิเคราะห การใชเหตุผล เพื่อเสริมสรางความรูในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณพอเหมาะ

กับเนื้อหาและระยะเวลาทีก่ำหนด (**คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกบัสถานการณปจจุบัน) 

3.929 0.854 

8. การใหขอมูลยอนกลับ : มีการใหขอมูลยอนกลับจากการวัดผลระหวางเรียน เชน การเฉลยการบาน/

ผลตรวจการบาน/Quiz/ผลสอบตาง ๆ เพื่อชี้แนะใหผูเรียนปรับปรุงประสิทธภิาพและสัมฤทธิ์ผล

ทางการเรียน (**ชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษาเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

3.929 0.964 

9. การวัดและประเมินผล : วธิีการวัดผลและขอสอบครอบคลุมสอดคลองกับวัตถปุระสงค มีเกณฑการ

ประเมินและตัดสินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส หรือมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย (**

วิธีการและเกณฑการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

4.048 0.539 

10. ความเปนครูและการเปนแบบอยาง (Role Model) : ตรงตอเวลาในการเขาสอน มีความอุทิศตน 

รับผิดชอบตอหนาที ่รักษาระเบยีบวินัย ซ่ือตรง วาจาสุภาพ มีจรรยาบรรณความเปนครู ใหกำลังใจ 

รับฟงปญหา ตักเตือนเมื่อออกนอกลูทางหรือขาดวินัย สอดแทรกขอคิดอันมีคุณคาตอการดำรงชีวิต 

และจริยธรรมทางวิชาชีพอยางเหมาะสม มีความยุติธรรมตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอหนา 

4.048 0.768 

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

1 จากการประเมินขางตน เรื่องเอกสารประกอบการเรียน เนื่องจากเปนภาษาอังกฤษเกือบท้ังหมด ทำให

เรียนรูและกลับไปทบทวนดวยตนเองไดยาก และการเรียงลำดับหัวขอท่ีสอนไมคอยตอเนื่องหรือสอดคลองไป

กับการเรียนปฏิบัติการ ดวยความเคารพ 

2 งานเยอะมาก สูๆนะครับ  

3 เนื้อหาบางสวนเปนขอมูลเกาครับ อยากใหอ.ปรับใหเปนขอมูลปจจุบันครับ เชน กราฟครับ 

4 อาจารยไมคอยจะมีเวลาสอนนักศึกษาเลย ยกคลาสบอย ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

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. % 
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CLO 6-1: สามารถกำหนดแนวทางการสำรวจและ

ประเมินการทำเหมืองใตดินได 

     

การบาน 

5 )  Identify the type of structural controlled failure in horizontal tunnel roof? The average dip 

direction and dip angles of these set:  

a. A(036/60), B(114/75), and C(262/65) (5 points) 

b. A(295/25), B(220/40), and C(180/30) (5 points) 

c. A(060/75), B(145/60), and C(340/45) (5 points) 

d. A(150/90), B(225/90), and C(270/30) (5 points) 

e. A(145/60), B(114/75), and C(horizontal) (5 points) 

 

CLO 6-2: สามารถอธิบายปจจัยท่ีสงผลตอ

เสถียรภาพตอเหมืองและงานขุดเจาะใตดินได 

     

การบาน 

4 )  From data of trixaial compressive strength testing tests on fracture rock below, Confining 

Pressure (MPa) Axial Failure Stress (MPa) 1.6 100 3.4 140 5.2 165 7.0 180 10.5 200 Determine:  

• the constant ‘m’ and ‘s’ of Hoek & Brown failure criterion (5 point) 

• the coefficient of correlation ‘r2 ’ (5 points)  

• the uniaxial compressive strength of fracture rock, σc (5 point) 

• the uniaxial tensile strength of intact fracture, σt (5 point) 

• draw the Hoek & Brown envelop (non-linear) (5 point) 

• the constant ‘φi’ and ‘c’ of Morh’s Colomb failure criterion (5 point) 

• draw the Morh’s Colomb envelop (linear) (5 point) 

 

CLO 6-3: สามารถใหแนวทางในการแกไขปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนในการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

     

ขอสอบ 

วางแผนเจาะปลองอุโมงคในแนวดิ่ง (vertical shaft) ขนาดตามภาพตัดขวาง สภาวะความเคนในภาคสนาม

กอนขุดเจาะมีคาความเคนแนวดิ่ง (σv) มีคา 15 MPa และความเคนแนวระนาบ (σh) เทากับ 7.5 MPa จง

คำนวณ 

  3.1) Redial และ tangential stresses (σr, σθ) ท่ีตำแหนง A 

  3.2) Principal stresses (σ1, σ2) ท่ีตำแหนง B. 
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CLO 6-4: สามารถออกแบบการทำเหมืองและการขุด

เจาะใตดินได 

     

วิศวกรตรวจวัดความเคนท่ีจุด A บริเวณหลังคาอุโมงครูปเกือกมา พบวาท่ีจุดดังกลาวมีสภาวะความเคนขนาด

ดังรูป จงคำนวนณ FS ท่ีจุด A เม่ือกำหนดให หินรอบอุโมงคมี Strength criterion คือ σ1 = 3.5 σ3 + 15 

MPa  

 

 

CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะห

เสถียรภาพของการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

     

ขอสอบ 

3) ตองการออกแบบ Rib pillar ที่ความลึกหนึ่งซึ่งมีความเคนกดทับ 2 MPa ใหมี FS = 2.0 โดยจำกัดความสูง

ของ pillar ไวท่ี 6 m และความกวางของ room คือ 8 m จากการทดสอบในภาคสนามพบวา Pillar strength 

มีคาเทากับ 6 MPa จงคำนวณขนาดความกวางของ Pillar (wp) 

X = เลขตวัสดุทา้ยรหสั

นกัศกึษา 
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CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใตดิน 

     

ทำเหมืองแบบ room and pillar ดังรูป ท่ีระดับความลึก 350 m ความสูงของ pillar เทากับ 8 m จงคำนวณ 

Factor of Safety (FS) ของ pillar เม่ือหินปดทับ (overburden) มีน้ำหนัก 22 kN/m3 และคากำลังกดสูงสุด

ของหินตัวอยาง (UCS) ท่ีไดจากตำแหนงท่ีทำเหมืองเทากับ 25 MPa  

 
  

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 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ 

และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

 

 

95 

 

95 

 

 

 

94 

 

94 

 

 

 

98.9 

 

98.9 

 

(target 

60%) 

 
 

 

 

PLO 7: สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี (E) 

PI 7.1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเน่ือง

หลังจบการศึกษาแลว 

 

 

95 

 

 

 

95 

 

 

 

100 
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PI 7.2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของ

ปญหาไดดวยตนเอง 

95  

94 

 

98.9 

 

PLO 8: สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C) 

PI 8.1) กำหนดความตองการของโครงการออกแบบ

โครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีดอยางชัดเจน 

PI 8.2) ระบุขอจำกัดของปญหาการออกแบบ กำหนด

หลักเกณฑสำหรับการยอมรับไดและตรงตอความตองการ

จากผลลัพธท่ีได 

PI 8.3) กระบวนการการหาผลลัพธดำเนินการไดผลท่ี

ตองการคุมคาทางเศรษฐศาสตรเปนแนวทางท่ีพิสูจนได 

 

 

95 

 

95 

 

 

95 

 

 

93 

 

94 

 

 

92 

 

 

97.9 

 

98.9 

 

 

97.8 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

PI 9.1) ระบุปญหาไดและแสดงถึงความเขาใจบริบทของ

ปญหา 

9.2) ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ 

PI 9.3) ผลลัพธของปญหาท่ีมีความมีความเหมาะสมภายใต

ขอจำกัดตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

 

95 

 

95 

95 

 

92 

 

94 

92 

 

97.8 

 

98.9 

98.9 

 

 
 

 
 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

 มีการแจงคะแนน เฉลยขอสอบ ตอบขอสงสัยกับนักศึกษาอยางเปนระบบมากข้ึน และตรวจสอบได 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 การสรางสื่อการสอนและคลิปวิดีโอการสอนใหมๆ 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

 แผนในภาคการศึกษาหนาอาจารยผูสอนจะตองกรอกขอมูลและวางแผนการประเมินตาม CLOs ใหครบถวน 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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                                                                           (อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
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