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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 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538307 GEOLOGICAL ENGINEERING EXCURSION 

2. จำนวนหนวยกิต 2 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

รูปแบบการสอน ทัศนศึกษาภาคสนาม 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค 

5. ภาคการศึกษา 2/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

525309 กลศาสตรหิน และ 

525320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

- 

8. สถานท่ีเรียน ทัศนศึกษาภาคสนาม 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดทัศนศึกษาและการสังเกตการณโครงการทางวิศวกรรมธรณี นักศึกษา

รูวิธีการจำแนกหินและมวลหินเพ่ือประยุกตใชในงานโครงการทางวิศวกรรมธรณี

นักศึกษาสามารถใชเข็มทิศและพิกัดตำแหนงบนแผนท่ีภูมิประเทศได สามารถนำตัวอยาง

ขอมูลมาใชออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีไดโดยตระหนักถึงคุณธรรม จรยิธรรม 

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับโครงการทางวิศวกรรมธรณตีางๆ

ในปจจุบัน  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา ทัศนศึกษาและการสังเกตการณโครงการทางวิศวกรรมธรณ ี

 (Course description) Field excursion and observation of geological engineering projects 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

- 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - 2 วัน - - 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs) 

  

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

3. PLO 3 :  สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, An) 

 CLO 3-1: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคณุ

ลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมอืงได 

บรรยายใหสังเกตการณใน

ภาคสนาม 

ซักถามและสงรายงานกลุม 

 CLO 3-2: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคณุ

ลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได 

บรรยายใหสังเกตการณใน

ภาคสนาม 

ซักถามและสงรายงานกลุม 

 CLO 3-3: สามารถประยุกตใชเข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS 

ในการสำรวจทางวิศวกรรมธรณไีด 

บรรยายใหสังเกตการณใน

ภาคสนาม 

ซักถามและสงรายงานกลุม 

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

 CLO 4-1: สามารภวิเคราะหคณุสมบัติของมวลหินโดยใช

อุปกรณทดสอบและทักษะในภาคสนามได 

บรรยายใหสังเกตการณใน

ภาคสนาม 

ซักถามและสงรายงานกลุม 

5. PLO 5 :  สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผดิชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (An) 

 CLO 5-1: สามารถอภปิราย วิเคราะห และทำงานสำรวจ

ทางวิศวกรรมธรณีเปนกลุมได 

บรรยายใหสังเกตการณใน

ภาคสนาม 

ซักถามและสงรายงานกลุม 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด 

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดูงานหนาเหมืองหินปูนและ

หินดินดาน 

6 บรรยายใหสังเกตการณใน

ภาคสนาม 

ซักถามและสง

รายงานกลุม 

2. ฝกหัดวิธีการใชเข็มทิศและอุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรม

ธรณ ี

6 

3. รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดูงานหนาเหมืองหินปูนและ

การเจาะระเบิด 

6 

4. รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดูงานหนาเหมืองหินออน 6 

5. ศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางและฝกวิธีการใชเข็มทิศและ

อุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 

6. ศึกษาธรณีวิทยาและงานวิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 6 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. ทดสอบยอย - 10% 

2. ทดสอบภาคปฏิบัต ิ - 30% 

3. ทดสอบปากเปลา - 40% 

4. ความตั้งใจ - 10% 

5. การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 13 10% 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบการทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี  โดย ดร.ปรัชญา เทพณรงค สำนัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

-ขอมูลตางๆ จากแหลงท่ีจะเดินทางไปทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี

 

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 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิง

วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามไดอยาง

คลองแคลว 

Exam Rubric 

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 

 

 PI 3.2) รูขอมูลท่ีเหมาะสมในการบันทึก ใชอุปกรณและวิธีการ

สำรวจและทดสอบในภาคสนามท่ีเหมาะสม 

Exam Rubric 

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 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 4.1) แสดงแนวปฏิบัติท่ีดีในการทำงานในหองปฏิบัติการและ

ใชอุปกรณการทดลองอยางคลองแคลว 

Exam Rubric 

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 

 

 PI 5.2) การยอมรับการมสีวนรวมของผูรวมงานในทีมเติมเต็ม

สนับสนุนกันไดอยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเรจ็ 

Presentation Rubric 

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 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 8 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 


