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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 538319 กลศาสตรหิน 

538319 ROCK MECHANICS 

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 2/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538301 ธรณีเทคนิค 

525302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตรหิน สามารถ

แกโจทย ปญหาที่เกี่ยวกับกลศาสตรหิน และสามารถนำไปประยุกตใชในการวิเคราะห 

ออกแบบทางกลศาสตรหิน 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจุบัน มีการเพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะหความเคน  การวิเคราะหความเครียด ความเสียดทานของรอยแตกในหิน 

คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน การเปลี่ยนรูปรางและการแตกของหิน 

ทฤษฎีความยืดหยุนเชิงเสนตรง การทดสอบเชิงกลศาสตรหิน มวลหิน การทดสอบและ

ตรวจวัดในภาคสนาม วิศวกรรมหินเบ้ืองตน การคำนวณดวยแบบจำลองคอมพิวเตอร 

 (Course description) Stress analysis, strain analysis, friction of rock joints, mechanical rock 

properties and behavior, deformation and failure of rocks, linear elasticity, 

laboratory rock mechanics testing, rock mass, in-situ tests and 

measurements, introductory rock engineering, numerical simulations 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 

ตามความตองการของ

ผูเรียนเปนกลุมและ

เฉพาะราย 

- - - 96 

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: ประยุกตพื ้นฐานดานกลศาสตรวัสดุใชในการ

วิเคราะหความเคนและความเครียดในหินได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-2: จำแนกมวลหินดวยการทางกลศาสตรหินได

อยางเหมาะสม 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-3:  วิเคราะหการวิบัติของหินท้ังภายใตความเคนตั้ง

ฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติไดอยาง

เหมาะสม 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-4: วิเคราะหเสถียรภาพของมวลหิน โดยใชวิธีการได

อยางถูกตอง 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-5: สามารถสร างแบบจำลองในการวิเคราะห

พฤติกรรมหิน ภายใตเง่ือนไข และความเคนท่ีกำหนดได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

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

 CLO 4-1: ประยุกตใหหลักการทางดานกลศาสตรหินในการ

คำนวณคณุสมบัติดานกลศาสตรของหินท้ังใน

หองปฏิบัติการ และภาคสนามได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 4-2: เลือกใชวิธีการทดสอบดานกลศาสตรหินได

เหมาะสมกับจดุประสงคท่ีกำหนดให 

Lecturing, Classwork Written Exam 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช  

การประเมินผล 

(Evaluation) 
1. บทนำ: กลศาสตรหิน 4 1. สอนบรรยายในหองเรียนที่อาคาร

เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. บันทึกวีดีโอการสอนไวในกลุม 

Facebook  

4. มอบหมายการบานผานกลุม 

Facebook 

5. ติดตอส่ือสานผานกลุมFacebook 

การสอบและการเขียน

รายงาน 

2. การวิเคราะหความเคน  4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

3. การวิเคราะหความเครียด  4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

4. ความเสียดทานของรอยแตกในหิน  4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

5. คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
6. ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 4 6. ส่ือการสอนผาน PowerPoint (อพั

โหลดใหผานกลุม Facebook) 
คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

7. การทดสอบในหองปฏิบัติการ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

8. มวลหิน 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

9. การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

10. เสถียรภาพของความลาดเอยีงมวลหิน 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

11. การขุดเจาะใตดินเบื้องตน 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

12. ฐานรากบนมวลหินเบื้องตน 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 2 - 11 20% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1 - 12 15% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1 - 12 5% 

4. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 6 30% 

5. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

กลศาสตรหินพ้ืนฐาน โดย รศ.ดร.กิตติเทพ เฟองขจร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

Goodman, R.E., 1980, Introduction to rock mechanics, John Wiley & Sons, 

New York, 478 p. 

Brown, E.T., (ed.) 1980, Rock characterization testing and monitoring: ISRM 

suggested methods, the Commission on Rock Testing Methods, 

International Society for Rock Mechanics, Pergamon Press, New York, 

211 p. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เวปไซต ท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

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 3.1 แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิง

วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามไดอยาง

คลองแคลว 

- 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 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 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 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538331 เข่ือนและอางเก็บน้ำ ในภาคการศึกษา 3/2563 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

ลงช่ือ:____________________________________ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 8 เดือน  มถุินายน  พ.ศ. 2563 

 


