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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 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 

538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

รูปแบบการสอน ในหองเรียน และออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา  

อาจารยผูสอน อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา  

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

525309 กลศาสตรหิน และ 

525320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 730 449 8037 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

1 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบฐานรากบนหิน สามารถ

แกโจทยปญหาท่ีเก่ียวกับการออกแบบฐานรากบนหิน และสามารถนำไปประยุกตใชใน

การวิเคราะหและออกแบบ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจบัุน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา การนำหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบและวิเคราะหฐานราก

ของโครงสรางวิศวกรรมในมวลหิน ทัศนศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง 

 (Course description) Applications of rock mechanics principles to the design and analysis of 

foundation of engineering structures in rock mass, a minimum of one site 

tour is included 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 96 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

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) 

6. PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E)  

 CLO 6-1: สามารถวิเคราะหและประเมินเสถียรภาพฐาน

รากบนหินได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีด โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)   

 CLO 8-1: สามารถประยุกตหลักการทางกลศาสตรหินมา

ประยุกตใชในการออกแบบ 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด (Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - มอบหมายเอกสารประกอบการ

สอน บน Google Classroom 

ช่ือกลุม 538312 Design of 

Foundations on Rock 

3/2563 

- สอนสดผานระบบ ZOOM และ

บันทึกวิดิโอไวใน Google 

Classroom เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถทบทวนไดดวยตนเอง 

- ในช่ัวโมงเรียน มีชวงเวลาให

นักศึกษาสอบถามขอสงสยัจาก

เน้ือหา และทำกิจกรรมในช้ัน

เรียน โดยใหนักศึกษาเขากลุม

อภิปราย และนำเสนอความ

คิดเห็น  

- ทำการ Quiz ทายคาบเรียน เพ่ือ

วัดความเขาใจของนักศึกษา 

- มอบหมายแบบฝกหัดทายบท

ผาน Google classroom และ

กำหนดวันสงใน 1 สัปดาห 

การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

2. ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสรางของฐานรากในมวลหิน 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

3. หลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบ 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

4. การตรวจวัดคณุสมบัติมวลหิน 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

5. กำลังรับสูงสุดของฐานรากในมวลหิน 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

6. การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 - ติดตอสื่อสารผานกลุมปดใน

Facebook ช่ือกลุม 538312 

Design of Foundations on 

Rock 3/2563  

การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

7. สอบกลางภาค 2 ขอสอบกลางภาค 

8. ฐานรากแผ 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

9. ฐานรากเข่ือน 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

10. ฐานรากฝงในหิน 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

11. ฐานรากความเคนแบบดึง 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

12. การนำเสนอโปรเจค 6 การนำเสนอโป

เจค และการตอบ

คำถามหลังการ

นำเสนอ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-6, 8-11 15% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1-6, 8-11 10% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-6, 8-11 5% 

4. โครงงานและรายงาน (Term Project and Report) 12 10% 

5. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7 30% 

6. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบการสอน การออกแบบฐานรากบนหิน โดย อ.ดร. ธนิษฐา ทองประภา 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ  Wyllie, D.C., 1992, Foundations on Rock, Chapman & Hall, London. 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

(References and important 

information) 

 Jaeger, J.C. and N.G.W. Cook, 1979, Fundamentals of Rock Mechanics, 

3rd edition, Chapman and Hall, London 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็ปไซต ท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 5 : สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความ

ปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

PI 5.1) บูรณาการความรวมมือจากสมาชิกท้ังหมดในทีมและ

นำไปตัดสินใจเก่ียวกับเกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

แบบฝกหัดทาย

บท 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

 PI 5.2) การยอมรับการมสีวนรวมของผูรวมงานในทีมเติมเต็ม

สนับสนุนกันไดอยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเรจ็ 

แบบฝกหัดทาย

บท 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

 PI 5.3) สามารถประเมินมิตจิรรยาบรรณของปญหาในงาน

วิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี

แบบฝกหัดทาย

บท 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                               (อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
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วันท่ี 1 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 


