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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 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

538416 Surface Mining and Mine Design 

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 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค 

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ชั้นปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(pre-requisite) 

525309 กลศาสตรหิน และ 525320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

(co-requisites) 

538433 ปฏิบัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ออนไลน zoom meeting / google classroom 

 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จำนวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1. การสำรวจ การประเมินและการพัฒนาแหลงแร 4 4 - 

2. การจำแนกและการใชวิธีการทำเหมืองบนผิวดินแบบตาง ๆ 4 4 - 

3. การศึกษาขอมูลธรณีวิทยาโครงสราง 4 4 - 

4. การวิเคราะหการพังทลายความลาดเอียงมวลหิน 4 4 - 

5. คุณสมบัติของมวลหินและการทดสอบ 4 4 - 
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6 น้ำใตดิน 4 4 - 

7 การขุดเจาะในดิน 4 4 - 

8. การขุดเจาะในหิน 4 4 - 

9. เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 4 - 

10 การออกแบบการค้ำยัน 4 4 - 

11. การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 4 4 - 

12. สุขภาพและความปลอดภัยในเหมอืง 4 4 - 

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: สามารถประเมินปรมิาณแรสำรองได Software Training, 

Term Project  -  

CLO 6-2: สามารถการวิเคราะหการพังทลาย

ความลาดเอียงมวลหินได 

Lecturing, Classwork 
 - 

 

CLO 6-3: สามารถกำหนดแนวทางการปองกัน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทำเหมืองได 

Lecturing, Classwork 
 - 

 

CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ำ

ใตดินตอการขุดเจาะบนพ้ืนผิวได 

Lecturing, Classwork 
 - 

 

Skills 

CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดิน

ได 

Lecturing, Classwork 
 - 

 

CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหิน

ได 

Lecturing, Classwork 
 - 

 

CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและ

ระเบิดในหินได 

Lecturing, Classwork 
 - 

ตัดตอวีดโีอบางสวนไมสมบูรณ 

ปญหาจากคอมพิวเตอรเกา 

CLO 9-1: สามารถแกปญหาในการออกแบบ

การค้ำยันในมวลหินได  

Term Project in group 
 - 

 

Application of knowledge and skills (Attitude) 

CLO 7-1: สามารถเรียนรูและประเมินปญหา

ดานสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได 

Term Project 
 - 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 105 คน 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                105 คน 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)                                                        -  คน 

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 3 2 12 20 21 21 13 13 - - - - 105 

รอยละ 2.86 1.90 11.43 19.05 20.00 20.00 12.38 12.38 - - - - 100 

Class GPA 2.09 

Max. Score 90 

Min. Score 30 

Average 60.01 

S.D. 9.40 

5. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

 
- นักศึกษารหัส 58-60 (เรียนชากวาเกณฑ) การกระจายตัวของคะแนนอยูในชวงคะแนนต่ำมาก 

- นักศึกษารหัส 61 (เรียนตามเกณฑ) การกระจายตัวของคะแนนอยูในเกณฑปกติ 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

 - ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 - ยังไมไดดำเนินการ (จะดำเนินการชวงเปดภาคการศึกษา 1/2564) 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

(ถาม)ี 
ผลกระทบ 

นักศึกษาหลายคนมีปญหาดานสัญญาณอินเตอรเน็ต การเรยีนไมตอเน่ือง 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนกัศึกษา 

-ไมม-ี -ไมม-ี 
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หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

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

จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน (คน) 105  

จำนวนนักศึกษาทำแบบสอบถาม (คน) 26 (98.91%) 

คะแนนเฉลี่ย 4.03 (S.D.=1.02) 

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

แนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรมประกอบ วธิีวัดผล 
4.219 0.711 

2. ความครบถวนของเนื้อหา : สอนเนื้อหาวิชาไดครบถวน ลำดับตามหวัขอที่ไดแจงไวหรือตามที่

หลักสูตรกำหนด 
4.219 0.711 

3. คุณภาพของความรูที่ไดรับ : สามารถนำไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ มีการสอดแทรกประสบการณจริง

หรือประสบการณวิจัย หรือความรูนอกตำรา โดยมีมุมมองทางวิชาการหลากหลาย 
4.063 0.794 

4. ประสิทธิภาพการสอน : สามารถอธิบายเนื้อหาไดอยางกระจางชัดเจน สอนเนื้อหาวิชาที่ยากให

เขาใจงาย ทำใหนักศึกษาเขาใจไดดี ใชเวลาในการสอนหัวขอตาง ๆ ไดเหมาะสม 
4.022 0.850 

5. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ : มีเทคนิควิธีการสอน/ส่ือการสอนทีห่ลากหลาย สงเสริมการมีสวน

รวมในการเรียนรู การคิดวิเคราะห การแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองและมีการบรรยายที่

สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 

4.076 0.964 

6. เนื้อหาในเอกสารและส่ือประกอบการสอน : เหมาะสม เขาใจงาย ครอบคลุมตามหัวขอที่ไดกำหนด

ไว และทันสมัย 
3.906 0.680 

7. คุณภาพและปริมาณของงานที่ผูสอนมอบหมาย : การบานและหรืองานอื่น ๆ สงเสริมการศึกษา

คนควา การคิดวิเคราะห การใชเหตุผล เพื่อเสริมสรางความรูในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณพอเหมาะ

กับเนื้อหาและระยะเวลาทีก่ำหนด (**คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกบัสถานการณปจจุบัน) 

3.750 0.834 

8. การใหขอมูลยอนกลับ : มีการใหขอมูลยอนกลับจากการวัดผลระหวางเรียน เชน การเฉลยการบาน/

ผลตรวจการบาน/Quiz/ผลสอบตาง ๆ เพื่อชี้แนะใหผูเรียนปรับปรุงประสิทธภิาพและสัมฤทธิ์ผล

ทางการเรียน (**ชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษาเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

4.219 0.824 

9. การวัดและประเมินผล : วธิีการวัดผลและขอสอบครอบคลุมสอดคลองกับวัตถปุระสงค มีเกณฑการ

ประเมินและตัดสินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส หรือมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย (**

วิธีการและเกณฑการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

3.698 1.042 

10. ความเปนครูและการเปนแบบอยาง (Role Model) : ตรงตอเวลาในการเขาสอน มีความอุทิศตน 

รับผิดชอบตอหนาที ่รักษาระเบยีบวินัย ซ่ือตรง วาจาสุภาพ มีจรรยาบรรณความเปนครู ใหกำลังใจ 

รับฟงปญหา ตักเตือนเมื่อออกนอกลูทางหรือขาดวินัย สอดแทรกขอคิดอันมีคุณคาตอการดำรงชีวิต 

และจริยธรรมทางวิชาชีพอยางเหมาะสม มีความยุติธรรมตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอหนา 

4.348 0.665 
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ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (จากแบบสอบถามใน google classroom และ/หรือ จาก reg.sut.ac.th) 

- หนูขอบคุณอาจารยท่ีรับฟงปญหาหรือขอคิดเห็นของนักศึกษา โดยไมนำตนเปนท่ีตั้ง ไมปฏิเสธ

ขอคิดเห็นของนักศึกษาตั้งแตแรก ขอบคุณท่ีตรวจสอบแกไขปญหาดังกลาว และมาชี้แจงถึงเหตุผลหรือ

ขอสรุปตางๆใหนักศึกษาฟง ขอบคุณท่ีอาจารยทำสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนท่ีสวยงาม สามารถ

เรียนรูและเขาใจไดงาย นักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนไดดวยตัวเอง และสามารถนำไปใชเปน

แนวทางในการประกอบวิชาชีพไดจริง สิ่งนี้แสดงถึงความตั้งใจในการสอนและอยากจะถายทอดความรู

ใหแกนักศึกษามากๆ คะ ดวยความเคารพ 

- อาจารยคะหนูมีปญหาเก่ียวกับโปรแกรมท่ีทำโปรเจค คือหนูลงโปรเเกรมไดในคอมเเตไมสามารถลาก

ไฟลเขามาได พอเขาซูมพ่ีTA บอกใหแกโยการเอาไปราน หนูตามเอาโปรเเกรมไปลงรานเเลว พอมี

ปญหาหนูไปเมนตามท่ีอาจารยสรางโพสต เเตพ่ีเขาไมตอบเมนจนหนูไปยืมคอมเพ่ือนมาทำโปรเจคคะ 

คืออยากใหพ่ีTA เขาตอบทุกถามมากกวานี้คะอาจารยเพราะทำใหเสียเวลาในการทำโปรเจค ดูคริปคือ

พ่ีเขาพาทำผิดหลายรอบมากคะ อยากใหเปลี่ยนตรงนี้มากคะ โดยรวมการเรียนการสอน หรือการ

แทรกไฟล คือไมมีปญหาคือสะดวกมากคะ 

- อาจารยสอนงายและเขาใจดีครับ มีเอกสารเพ่ิมเติมความรูมีแนวทางการองคความรูไปประยุกตใชไดใน

อนาคต 

- อยากใหอาจารยเพ่ิมเวลาในการสอบแตละครั้งโดยเฉพาะขอคำนวนออยากใหอาจารยเพ่ิมเวลาในการ

สอบแตละครั้งเพ่ือ นศ.ไดกดเครื่องคิดเลขซ้ำเพ่ือตรวจสอบและเช็คตัวคำตอบในแตละขอ ขอบคุณคะ 

- เวลาอาจารยสอนใชเนื้อหางายแตเวลาออกขอสอบทำไมอาจารยออกไมเหมือนท่ีสอนเลยคะ เชาใจวา

มันคือการประยุกตใชแตมันยากเกินถาเทียบกับเวลาท่ีอาจารยใหอีกอยางเทอมนี้เปนออนไลนดวย 

อาจารยนาจะเขาใจนักศึกษาหนอยนะคะ 

- การใหขอมูลและสือการสอนดี แตการใหงานนักศึกษา และมอมหมายงานตางๆใหนักศึกษานั้นควร

ปรับปรุงเปนอยางมาก เนื่องจากอ.ทานตองการเวลาของนักศึกษาไปกับวิชาของตนเองมากจน

นักศึกษาจำเปนตองท้ิงวิชาอ่ืนๆ เพ่ือทำงานท่ีไดรับมอบหมายของวิชานี้ถึงแมวานักศึกษาจะแจงใหอ.

ทราบ เรื่องงานท่ีมากจนเกินไปแลวก็ตาม แตก็ยังมีกิจกรรมและงานท่ีมอบหมายมากข้ึนเรื่อย ๆ ในทุก

วัน รวมถึงเวลาใกลสอบ อ.ก็จะสั่งใหทำกิจกรรมจนลืมไปแลววา นักศึกษาตองใชเวลาในการเตรียมตัว

สอบ รวมถึง ทำงานในวิชาอ่ืนๆดวย ทำใหเตรียสอบไดไมเต็มท่ี 

- อยากใหเพ่ิมเวลาในการสอบออนไลนคะ เนื่องจากสอบในหองใหเวลา 2 ชั่วโมง แตสอบออนไลนให

เวลาทำแค 1ชั่วโมงครึ่ง ทำไมทันจริงๆคะ 

- ทำไมเวลาทำขอสอบถึงนอย ขอสอบท่ีออกมันก็ไมใชงายๆ ใหหาคำตอบแบบท่ีหาตัวแปรเองแทบ

ท้ังหมด นักศึกษาบนเรื่องทำขอสอบไมทัน อาจารยยังออกขอสอบท่ีไมสมบูรณ แตเอามาใหทำ แลวมา

บอกทีหลังวาไมเอาคะแนน ถาทำไดก็เอาคะแนนไป แทนท่ีควรจะยกผลประโยชนใหนักศึกษาในความ

สะเพราของตัวอาจารยเองแทๆ กลับกลายเปนวานักศึกษาเสียผลประโยชนเพราะความสะเพราของ

อาจารย สั่งงานอยางกับเรียนวิธีนี้วิชาเดียว ดีแตสั่งๆ ขนาดจะสอบก็ยังหาเรื่องใหนักศึกษาทำงาน 

คำพูดถาพูดดีไมไดไมตองพูดก็ไดม้ัง รูวามีปาก 
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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 

และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI-6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

(Project Report : โครงงานหาปริมาณสำรองแรดวย

โปรแกรม SURPAC) 

PI-6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

(Exam : ประเมินผลจากขอสอบเก็บคะแนน#3 ขอท่ี 1) 

 

 

105 

 

 

 

105 

 

 

 

82 

 

 

 

47 

 

 

89.1 

 

 

 

44.8 

(target 

60%) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมตัวอยางวิธีการ

ทำใหมากข้ึน 

(PI-6.1) โครงงานหาปริมาณสำรองแรดวยโปรแกรม SURPAC ท่ีสามารถทำเหมืองไดของถานหิน และ waste ท่ีเกิดข้ึนใหใช

ขอบเขตเหมืองตามไฟล pit limit และ overall slope ไมเกิน 45 องศา โดยใหการทำเหมืองมีระดับต่ำสุดไมเกิน 110 MSL 

(Z) ใหมีทางข้ึนลงทางเดียวสำหรบัรถบรรทุก 10 ลอสวนกันได (width = 10 m) และในการบันทึกทุกไฟลทุกครั้งใหพิมพเลขท่ี

ข้ึนตนแลวตามดวยช่ือท่ีตั้ง เชน XX_drillhole, XX_pit_design และ XX_coal เปนตน ทำการปรับตำแหนง object ให

เหมาะสมกอน capture ภาพและสามารถตั้งสี object ใหแตกตางกันได 
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(PI-6.2) Determine the F.S. of the drained (Q=0) circular failure in slope cut using Bishop’s simplified 

method. Parameters: friction angle (φ) = 35 degrees, cohesion (c) = 0 MPa, unit weight of rock (γr) = 0.025 

MN/m3, R = 80 m. and α = 30 m. 

 

Slice 

Member 

Angle of 

Slice Base ∆x h 

 (degrees) (m) (m) 

1 8 5 3 

2 15 10 5 

3 20 5 10 

4 25 10 12 

5 30 5 15 

6 35 10 20 

7 50 10 20 

8 60 5 25 

 

 

PLO 7: สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี (E) 

PI 7.1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเน่ือง

หลังจบการศึกษาแลว 

(Project Report : ประเมินผลจากรายงานโครงงาน 

SURPAC ดวย Rubrics) 

PI-7.2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของ

ปญหาไดดวยตนเอง 

(Project Practice : ประเมินผลจากอบรมออนไลนดวยวีดโีอ 

SURPAC) 

 

 

105 

 

 

 

105 

 

 

92 

 

 

 

92 

 

 

 

87.6 

 

 

 

87.6 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

(PI 7.1) สรุปข้ันตอนการโครงงานหาปริมาณสำรองแรดวยโปรแกรม SURPAC โดยใหนักศึกษาสรุปเปนข้ันตอนเพ่ือเก็บไวเปน

ขอมูลในการทำงานในอนาคตไดท้ัง 10 ข้ันตอน วัดผลดวย Rubrics 

1. Import Data and Drillhole 

2. Solid Model of Ore 

3. Report Volume of Ore 

4. Solid Model of Waste (Overburden) 

5. Report Volume of Waste (Overburden) 

6. Solid Model of Waste (under Ore body) 

7. Report Volume of Waste (under Ore body) 

8. Clip Topo DTM 

9. Pit Design & Road Design 
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10. Result and Summary 

(PI 7.2) การฝกปฏิบัตจิาก tutorial video clip โดยตองสืบคนขอมูลจากแหลงอ่ืนประกอบในการแกปญหาของการใช

โปรแกรมท้ัง 8 หัวขอ วัดผลดวย Rubrics 

1. How to install Surpac 6.3 

2. Tutorial Surpac 6.3 - Introduction Mining Software 

3. Tutorial Surpac 6.3 - Experience and Database 

4. Tutorial Surpac 6.3 - Training part 1 and 2 

5. Tutorial Surpac 6.3 - Import Data and Drillhole part 1 and 2 

6. Tutorial Surpac 6.3 - Solid Model part 1 and 2 

7. Tutorial Surpac 6.3 - Clip Topo DTM 

8. Tutorial Surpac 6.3 - Pit Design and Surface Design 

PLO 8: สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C) 

PI-8.1) กำหนดความตองการของโครงการออกแบบ

โครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีดอยางชัดเจน 

(Exam : ประเมินผลจากขอสอบเก็บคะแนน#1 ขอท่ี 3) 

PI 8.2) ระบุขอจำกัดของปญหาการออกแบบ กำหนด

หลักเกณฑสำหรับการยอมรับไดและตรงตอความตองการ

จากผลลัพธท่ีได 

(การบานท่ี 4 วิธีการวิเคราะหดวย kinematic) 

 

 

105 

 

 

105 

 

 

72 

 

 

70 

 

 

68.6 

 

 

66.7 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(PI 8.1) Identify all possible mode of failure (including type and direction of sliding or toppling) of a rock 

slope having strike/dip angle 315/70. Friction angle is 20 degrees. There are 3 joint sets with orientations as 

follows (strike /dip angle): set #1: 0135/10, set #2: 270/50, and set #3: 000/50. Submit a stereonet. 
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(PI 8.2) 1) A highway is planned to be constructed through a mountain that three discontinuity set as 

follows (strike/dip angle). Set #1 (bedding plane) = 090/10, Set #2 (joint plane) = 010/30, Set #3 (joint 

plane) = 220/40. Find the maximum safety angle of slopes of highway oriented N45W, assuming that the 

friction angle = 35 degrees.  

- Planar Sliding Analysis (lateral limits = 20 degrees) 

- Toppling Failure Analysis (lateral limits = 10 degrees) 

- Wedge Sliding Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

PI-9.2) ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ 

(Assignment : การบานท่ี7 วิธีการวิเคราะหดวย toppling 

method) 

 

105 

 

 

 

84.7 

 

 
 

 

 (PI-9.2) A rock face 92.5m high (H) is cut at an angle of 56.6˚ (ψ f) in a layered rock mass dipping at 60˚ into 

the face (ψd = 60˚ )  ; the width of each block is 10m (∆x) .  The angle of the slope above the crest of the 

cut is 4˚  (ψs) , and the base of the blocks is stepped 1 m at every block ( tan-1 ( 1/ 10)  =  5. 7˚ , and ψb = 

(5.7+ψp)  = 35.7˚) .  Based on this geometry, there are 16 blocks formed between the toe and crest of the 
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slope; block 10 is at the crest.  The constants 

are a1 =  5. 0 m, a2 =  5. 2 m and b =  1. 0 m. 

These constants are used to calculate the 

height yn of each block, and the height to 

width ratio yn/∆x.  The friction angles on the 

faces and bases of the blocks are equal and 

have a value of 38. 15˚  (ψavailable) .  The unit 

weight of the rock is 25kN/ m3.  It is assumed 

that the slope is dry, and that there are no 

external forces acting. Identify the mode of each block. (50 points) 

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาแบบทางออมโดยนักศึกษา (จากแบบสอบถามในชั้นเรยีน) 

Results of Indirect Assessment by Students. 

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 

และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

 

 

105 

 

105 

 

 

 

103 

 

99 

 

 

 

98.1 

 

94.3 

(target 

60%) 

 
 

 

 

PLO 7: สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี (E) 

PI 7.1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเน่ือง

หลังจบการศึกษาแลว 

PI 7.2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของ

ปญหาไดดวยตนเอง 

 

 

105 

 

 

105 

 

 

103 

 

 

100 

 

 

98.1 

 

 

95.2 

 

 

 
 

 

 

 

PLO 8: สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C) 

PI 8.1) กำหนดความตองการของโครงการออกแบบ

โครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีดอยางชัดเจน 

PI 8.2) ระบุขอจำกัดของปญหาการออกแบบ กำหนด

หลักเกณฑสำหรับการยอมรับไดและตรงตอความตองการ

จากผลลัพธท่ีได 

PI 8.3) กระบวนการการหาผลลัพธดำเนินการไดผลท่ี

ตองการคุมคาทางเศรษฐศาสตรเปนแนวทางท่ีพิสูจนได 

 

 

105 

 

105 

 

 

105 

 

 

96 

 

101 

 

 

89 

 

 

91.4 

 

96.2 

 

 

84.8 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C)      
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PI 9.1) ระบุปญหาไดและแสดงถึงความเขาใจบริบทของ

ปญหา 

9.2) ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ 

PI 9.3) ผลลัพธของปญหาท่ีมีความมีความเหมาะสมภายใต

ขอจำกัดตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

105 

 

105 

105 

82 

 

99 

86 

78.1 

 

94.3 

81.9 

 
 

 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

 มีการเพ่ิมตัวอยางการคำนวณ และวิดีโอแสดงกระบวนการทำเหมืองแบบตางๆ 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 -ไมมี- 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

 ปรับเปลี่ยนตัวอยางใหมีความทันสมัยมากข้ึน 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ควรมีผูชวยสอนชวยเหลือในการตรวจ quiz ตรวจการบาน และดูแลโครงงาน 

 

 

                                                                ลงชือ่:    ____________________________________ 

                                                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  17 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 


