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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 

538301 GEOTECHNIQUES 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  

รูปแบบการสอน ออนไซต (สอนในหองตามเรียนปกติ) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

5. ภาคการศึกษา 1/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538203 Physical Geology 

530211 Mechanics of Materials I 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา ใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางธรณีเทคนิค สามารถ

แกโจทยปญหาท่ีเก่ียวกับธรณีเทคนิค และสามารถนำไปประยุกตใชในการวิเคราะห 

ออกแบบทางธรณีเทคนิค 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจบัุน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย   

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและการจำแนกดินและหิน การ

วิเคราะหความเคนและความเครียด กฎเกณฑการแตก การวิเคราะหเสถียรภาพ การ

ประยุกตดานธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดินและหิน 

 (Course description) Engineering properties of soil and rocks, soil and rock measurements and 

classification, stress-strain analysis, failure criteria, stability analysis, 

geotechnical application to soil and rock excavations 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 

ตามความตองการของ

ผูเรียนเปนกลุมและ

เฉพาะราย 

- - - 96 
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3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs) 

  

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

1. PLO 3 :  สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, An) 

 CLO 3-1: สามารถเลือกวิธ ีการสำรวจมวลดินไดอยาง

เหมาะสมสำหรับการประยุกตใชใน งานทางดานวิศวกรรม

ธรณี 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-2:  สามารถคำนวณคณุสมบัตเิชิงกายภาพและ

คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-3:  สามารถจำแนกประเภทชนิดดวยระบบการ

จำแนกด ิน เช ิ งทางว ิ ศวกรรม  (ระบบ 1 5Unified Soil 

Classification System, USCS แ ล ะ ร ะ บ บ  American 

Association of State Highway and Transportation 

Officials, AASHTO)  

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-4:  สามารถวิเคราะหและแยกแยะคณุสมบัติของดิน

ในสภาวะท่ีแตกตางกันได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ำใตด ินตอ

โครงสรางทางวิศวกรรมและกำหนดแนวทางปองกันและ

แกปญหาที ่เกิดจากผลกระทบของน้ำใตดินในงานทาง

วิศวกรรมธรณี 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-6: สามารถประยุกตองคความรู ทางธรณีเทคนิค

สำหรับการขุดเจาะมวลดินได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

2. PLO 4 :  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคณุสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap, An) 

 CLO 4-1: สามารถใชอุปกรณและเครื่องมือทดสอบ

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไดอยางมี 

ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงานได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 4-2: สามารถคำนวณและวิเคราะหผลจากการ

ทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไดอยางถูกตองตาม

หลักการ 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 4-3: สามารถอธิบายและกำหนดวิธีการบดอัดดินใน

ภาคสนามใหเหมาะสมกับประเภทของดิน และวิธีการ

ควบคุมคุณภาพการบดอัด   

Lecturing, Classwork Written Exam 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคัญของรายวิชา 

คุณสมบัติทางกายภาพ: ธรรมชาติของดินและการกำเนิดดิน 

4 1. สอนบรรยายในหองเรียนที่อาคาร

เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. บันทึกวีดีโอการสอนไวในกลุม 

Facebook  

4. มอบหมายการบานผานกลุม 

Facebook 

5. ติดตอส่ือสานผานกลุมFacebook 

6. ส่ือการสอนผาน PowerPoint (อพั

โหลดใหผานกลุม Facebook)  

การสอบและการ

เขียนรายงาน 

2. คุณสมบัติทางกายภาพ: ความสัมพันธเชิงปริมาตรและน้ำหนัก 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

3. การวิเคราะหขนาดคละของเม็ดดินและสภานภาพของดินเม็ดละเอียด 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

4. การจำแนกชนิดของดินระบบ USCS 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

5. การจำแนกชนิดของดินระบบ AASHTO 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

6. การบดอัดดินในหองปฏบิัติการ 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

7. การหาความหนาแนนของดินในภาคสนาม 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

8. คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

9. กำลังรับน้ำหนักแบกทานและกำลังเฉือนของดิน 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

10. ความเคนในชั้นดิน 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

11. การวิเคราะหงานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวกบัมวลดิน  4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

12. การวิเคราะหงานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวกบัมวลดิน (ตอ) 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 2 - 11 20% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1 - 12 15% 
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3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1 - 12 5% 

4. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 6 30% 

5. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เดโช เผือกภูมิ (2558) ธรณีเทคนิค. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 320 หนา 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

Terzaghi, K., Peck, R.B. and Mesri, G. (1996) “Soil Mechanics in 

Engineering Practice” 3rd (edition). John Wiley&Sons: New York. 

Delleur, J. (1999) “The Handbook of Groundwater Engineering” CRC 

Press: USA. 

Das, B.M. (2010) Principles of Geotechnical Engineering. Cengage Learning, 

New York. 

Singh, B. and Goel, R.K. (1999) “Rock Mass Classification: A Practice 

Approach in Civil Engineering” Elsevier: New York.    

Brady H.B.C. and Brown, E.T. (2004) “Rock Mechanics for Underground 

Mining” 3rd (edition). Springer: Netherlands.  

ทวิศักดิ์ ระมิงควงศ (2546) “น้ำบาดาล (Groundwater)” ภาควิชาธรณีวิทยา: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 373 หนา (ISBN 974-658-043-4). 

สภาพร คูวิจติรจารุ (2541) “ทดลองปฐพีกลศาสตร” ไลบรารี่ นาย พับลิชช่ิง, 

กรุงเทพฯ, 480 หนา 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน http://www.gerd.eng.ku.ac.th, 

http://krumanit.cmtc.ac.th,  Wikipedia คำอธิบายศัพท 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 3 :  สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, An) 

 PI 3.2 รูขอมูลท่ีเหมาะสมในการบันทึก ใชอุปกรณและวิธีการ

สำรวจและทดสอบในภาคสนามท่ีเหมาะสม 

- Classroom 

assessment 

- Course-embedded 

Question and 

Assignments 

- Written Exam 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of students 

attain ≥ 4 

 

 PLO 4 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

 PI 4.2 รูขอมูลท่ีเหมาะสมในการบันทึก ใชอุปกรณและวิธีท่ี

เหมาะสม เชน ตัวแปรท่ีเหมาะสมเพ่ือไดขอมลูท่ีตองการ 

- Classroom 

assessment 

- Course-embedded 

Question and 

Assignments 

- Written Exam 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of students 

attain ≥ 4 

 

http://www.gerd.eng.ku.ac.th/
http://www.gerd.eng.ku.ac.th/
http://krumanit.cmtc.ac.th/
http://krumanit.cmtc.ac.th/
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2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538319 กลศาสตรหิน ในภาคการศึกษา 2/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

ลงช่ือ:____________________________________                                                                  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 8 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 


