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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 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 
538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY 

2. จำนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

3. หลักสูตร วิศวกรรมธรณี (Geological Engineering) ปรับปรุงป พ.ศ.2559 

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

กลุมเรียน  (section) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

อาจารยผูสอน 3/2563 

5. ภาคการศึกษา 538416 การออกแบบ

เหมืองและขุดเจาะบน

พ้ืนผิว 

538416 การ

ออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

538416 การออกแบบเหมืองและขุด

เจาะบนพ้ืนผิว 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(pre-requisite) 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

(co-requisites) 

อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 849 109 4075 

8. สถานท่ีเรียน 10 มีนาคม 2564 

 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จำนวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1. ปฏิบัติการ 1 สเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ัน 3 3 - 

2. ปฏิบัติการ 2 การวิเคราะหสเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ันดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3 3 - 

3. ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห Kinematic Analysis ดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3 3 - 
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4. ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห Kinematic Analysis ดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3 3 - 

5. ปฏิบัติการ 5 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ROCPLANE/SWEDGE 

3 3 - 

6 ปฏิบัติการ 6 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ROCTOPPLE/ROCFALL 

3 3 - 

7 ปฏิบัติการ 7 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

3 3 - 

8. ปฏิบัติการ 8 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียง

มวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

3 3 - 

9. ปฏิบัติการ 9 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียง

มวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

3 3 - 

10 ปฏิบัติการ 10 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

3 3 - 

11. ปฏิบัติการ 11 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียง

มวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

3 3 - 

12. ปฏิบัติการ 12 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียง

มวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

3 3 - 

2. ประสิทธิภาพการเรียนการสอนตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของรูรายวิชา 

Efficiency of Teaching/Learning methods to achieve CLOs 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของรายวิชา 

Course Learning Outcomes (CLOs) 

วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมม ี

Skills 

CLO 2-1: สามารถประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหผลการทดสอบได 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุมลง

มือปฏิบัติการจริง 
  

 

CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบ

ปฏิบัติการได 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุมลง

มือปฏิบัติการจริง 
  

 

CLO 2-3: สามารนำเสนอผลการทดสอบหนา

ช้ันเรียนได 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุมลง

มือปฏิบัติการจริง 
  

 

CLO 6-1: สามารถนำผลการทดสอบไป

ประเมินเสถียรภาพของมวลหินได 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุมลง

มือปฏิบัติการจริง 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 97 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                97 

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 26 21 18 18 6 6 2 0 - - - - 97 

รอยละ 26.80 21.65 18.56 18.56 6.19 6.19 2.06 0.00 - - - - 100 

Class GPA 3.09 

Max. Score 96 

Min. Score 50 

Average 73.25 

S.D. 9.73 

5. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

 ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

 ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ยังไมไดดำเนินการ (จะดำเนินการชวงเปดภาคการศึกษา 1/2564) 

 

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) 97 

จำนวนนักศึกษาทำแบบสอบถาม (คน) 21 (21.65%) 
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คะแนนเฉลี่ย 4.30 (S.D. = 0.86)  

 รายการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา คะแนน (5) S.D. 
1. การใหขอมูลเบื้องตน : แจงวัตถุประสงค ความรูพื้นฐานและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ขีด

ความสามารถ หรือสมรรถนะในการปฏบิัติงาน ระเบียบและวินยั เจตคติและจรรยาบรรณ วธิีการ

วัดผล 

4.375 0.607 

2. ความครบถวนของเนื้อหา : แจงความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏบิัติ ขั้นตอนการปฏิบัติเปนลำดับ

ครบถวน อธิบายจุดเนนและขอพึงระวังในบางขั้นตอนที่สำคัญ 
4.250 0.681 

3. คุณภาพของความรูที่ไดรับ : เชื่อมโยงของความรูจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ มคีวามสามารถทาง

ทักษะ ไดใหขอมูลยอนกลับ (feedback) เพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติวิชาชีพโดยคำนึงถึง

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.125 0.657 

4. ประสิทธิภาพการสอน : สอนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติไดชัดเจน จัดใหผูเรียนฝกทำทีละขั้นตอน 

แนะนำผูเรียนใหเขาใจการปฏิบัติแตละขั้นตอน ควบคุมดูแลและแกไขขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ใหถกูตอง แมนยำและสรางความมั่นใจ 

4.250 0.821 

5. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ : มีเทคนิควิธีการสอน/ส่ือการสอนทีห่ลากหลาย เชน คูมือการ

ปฏิบัติงาน video clip ที่ชวยสรางความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานไดรวดเร็ว สงเสริมความใส

ใจการเรียน ความทาทายในการแสวงหาความรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติมดวยตนเอง 

4.250 0.681 

6. เนื้อหาในเอกสารและส่ือประกอบการสอน : มีการจัดเตรียมเอกสาร ส่ือประกอบการสอน video 

clip หรือวัสดุ อุปกรณเพื่อการฝกปฏิบติัการไวอยางครบถวน เพยีงพอ และพรอมใชงานอยูเสมอ 
4.250 0.681 

7. คุณภาพและปริมาณของงานที่ผูสอนมอบหมาย : การบานและหรือการฝกปฏิบติั สงเสริมการศึกษา

คนควา การคิดวิเคราะห การใชเหตุผล การฝกหัดเพื่อเสริมสรางความรูในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณ

พอเหมาะกับเนื้อหา วธิีการปฏิบัติ และระยะเวลาทีก่ำหนด จำนวนการบานและหรือฝกปฏิบัติ

เพิ่มเติม ครบถวนตามหัวขอที่ไดแจงไว (**คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกับสถานการณปจจบุัน) 

4.438 0.686 

8. การใหขอมูลยอนกลับ : มีการใหขอมูลยอนกลับจากการวัดผลระหวางเรียน เชน การเฉลยการบาน/

ตรวจรายงาน/ผลตรวจการปฏิบัติการ/Quiz/ผลสอบตาง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน 

และแบบการสอนอยางเหมาะสม (**ชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษาเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน) 

4.438 0.605 

9. การวัดและประเมินผล : วธิีการวัดผลและขอสอบครอบคลุมสอดคลองกับวัตถปุระสงค เนื้อหา 

วิธีการปฏิบัติ เกณฑการประเมินและตัดสินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส หรือมีการวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลาย (**วิธกีารและเกณฑการวัดและประเมินผลเหมาะสมกบัสถานการณ

ปจจุบัน) 

4.313 0.826 

10. ความเปนครูและการเปนแบบอยาง (Role Model) : ตรงตอเวลาในการเขาสอน มีความอุทิศตน 

รับผิดชอบตอหนาที ่รักษาระเบยีบวินัย ซ่ือตรง วาจาสุภาพ มีจรรยาบรรณความเปนครู ใหกำลังใจ 

รับฟงปญหา ตักเตือนเมื่อออกนอกลูทางหรือขาดวินัย สอดแทรกขอคิดอันมีคุณคาตอการดำรงชีวิต 

และจริยธรรมทางวิชาชีพอยางเหมาะสม มีความยุติธรรมตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอหนา 

4.500 0.598 
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ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (จากแบบสอบถามใน google classroom และ/หรือ จาก reg.sut.ac.th) 

1 เอกสารประกอบแลปดีมากคะ สามารถทำตามสไลดไดเลย แตถาดูคลิปประกอบดวยก็จะเขาใจ

มากข้ึน สะดวกมากคะ 

2 จะสอบก็สั่งอยูไดงาน ตองการอะไร คิดวาวิชาอ่ืนไมมีงานหรืออะไร สอบมือแตเฉลยดวยโปรแกรม 

แทนท่ีจะทำมือใหดู ยอนแยงเหลือเกิน ปากบอกเขาใจนักศึกษาแตการกระทำสวนทาง ยอนแยง

ในตัวเองดีนะ 

3 เปนวิชาท่ีผอนคลายจากวิชาหลักครับ อยากใหโปรเกรมท่ีทำโปรเจค ไดเรยีนในเเลปดวยครับ จะ

ไดเปนพ้ืนฐานในการทำโปรเจค เพราะโปรเจคนั้นทำนานมากๆครับ 

 

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 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

(โจทยปญหาในปฏิบัติการ 9) 

 

 

97 

 

 

65 

 

 

67.01 

 

 

 
 

 

 

Design and determine the maximum capacity (in unit Ton/m) 

of a stockpile slope in the figure for short life slope with the 

factor of safety =  1. X.  A slope has the characteristics given 

below.   

- The slope is dry.   

- Rock unit weight = 2,000 kg/m3;  

- Friction angle = 25 degrees;  

- Cohesion = 1.0 kPa. 

- Porosity = 0.35 

PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

(ขอสอบประจำภาค) 

97 68 70.01   

Determine the maximum load on the upper slope face (haul road) ( in Tons)  for haul road in the quarry 

with the minimum factor of safety = 1.50.  The quarry wants to maintain the same slope height and 

bench width (=15 m).  A slope has the characteristics given below. 

• Rock unit weight = 15.0 kN/m3 

• Friction angle = 20 degrees 



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

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   6 

 

• Cohesion = 100 kPa 

• Porosity = 0.02  

• The slope is dry.   

Simulate and plot all of results by using FLAC SLOPE program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาแบบทางออมโดยนักศึกษา (จากแบบสอบถามในชั้นเรยีน) 

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 และ

สิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

 

 

87 

 

87 

 

 

57 

 

72 

 

 

65.5 

 

82.6 

 

 

 
 

 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

 มีการเพ่ิมตัวอยางการคำนวณ 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 -ไมมี- 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

 ปรับเปลี่ยนตัวอยางใหมีความทันสมัยมากข้ึน 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

15 m 

15 m 

15 m 

15 m 

15 m 

15 m 

Max = ?? tons 

slope angle = 45 

slope angle = 45 



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

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   7 

 

 ควรมีผูชวยสอนชวยเหลือในการตรวจ quiz ตรวจการบาน และดูแลโครงงาน 

 

 

                                                                ลงชือ่:    ____________________________________ 

                                                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  17 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 


