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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 538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

538434 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN LABORATORY 

2. จำนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

525309 กลศาสตรหิน  

525320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

538417 ออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ออนไลน (สถานการณ COVID-19) 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา นักศึกษาสามารถจำแนกมวลหินจากแทงตัวอยางจากหลุมเจาะ รูเทคนิคและสามารถทำ

การตรวจวัดความเคนในมวลหิน ใชว ิธ ีสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั ่นและวิธ ีทาง

คอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือวิเคราะหเสถียรภาพของชองเหมืองท่ีถูกควบคุมโดยธรณีวิทยา

โครงสรางและทิศทางการขุดเจาะ สามารถคำนวณองคประกอบการทรุดตัวและ

ประเมินผลกระทบตอโครงสรางทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม รูและเขาใจถึงกลไกการ

วิบัติของมวลหินรอบชองเหมืองที่ถูกควบคุมโดยธรณีวิทยาโครงสรางโดยการทดสอบดวย

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในการทดสอบและวิเคราะหทางดานกลศาสตร ท่ีเก่ียวของกับ

งานดานวิศวกรรมหิน สำหรับใชประกอบการออกแบบและประเมณิเสถียรภาพของเหมือง

ใตดิน ใหสอดคลองกับการทำงานจริงมากข้ึน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการประกอบดวย การจำแนกมวลหิน การกระจายตัวของความเคนรอบการขุดเจาะ 

การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นสำหรับการวิเคราะห

การพังทลายที่ถูกควบคุมโดยโครงสรางในการขุดเจาะ และการตรวจวัดการทรุดตัวของ

พ้ืนผิว 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 (Course description) Laboratory works which include the practices of the rock mass classifications, 

stress distribution around the excavation, in-situ testing and measurements, 

stereographic projection for structural controlled failure analyses in 

underground excavation and the surface subsidence measurement 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

38 

ตามความตองการของ

ผูเรียนเปนกลุมและ

เฉพาะราย 

- - - - 

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 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 
 CLO 2-1:  สามารถคำนวณ ว ิ เคราะห  สร ุปและเข ียน

รายงานการทดสอบได  

Lecturing, Classwork 

 

Lab Report 

 CLO 2-2: สามารถจำแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตร

เพ่ืองานดานการออกแบบและการขุดเจาะใตดินได 

Lecturing, Classwork 

 

Lab Report 

 CLO 2-3:  สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสรางดวย

วิธีสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั ่นเพื ่องานทางดานการ

ออกแบบและขุดเจาะใตดินได 

Lecturing, Classwork 

 

Lab Report 

2. PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

 CLO 6-1: สามารถวิเคราะหการกระจายความเคนท่ีเกิดข้ึน

จากการขุดเจาะใตดินและนำมาประเมินเสถียรภาพของ

โครงสรางท่ีเก่ียวของกับการขุดเจาะใตดิน 

Lecturing, Classwork 

 

Lab Report 

 CLO 6-2: สามารถกำหนดวิธิการทดสอบเพื่อหาความเคน

ในภาคสนามไดอยางเหมาะสม 

Lecturing, Classwork 

 

Lab Report 

 CLO 6-3: สามารถกำหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิว

ดินจากการทำเหมืองแรและการขุดเจาะใตดินได  

Lecturing, Classwork 

 

Lab Report 

 CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของ

ผ ิวด ินได และกำหนดแนวทางในการป องก ันและลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

Lecturing, Classwork 

 

Lab Report 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด 

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1.  ปฏิบัติการ 1 การจำแนกมวลหิน 3 1. สอนบรรยายสดออนไลนผาน

โปรแกรม zoom พรอมยกตัวอยาง

การคำนวณ 

2. บันทึกวีดีโอการสอนไวใน google 

classroom สำหรับทบทวนบทเรียน 

3. สอนการใชโปรแกรม Unwedge 

และ Phase2D  พรอมมอบหมาย

โครงงาน 

4. มอบหมายการบานผาน 

Facebook/group 

5. ติดตอส่ือสานผาน 

Facebook/group 

6. ส่ือการสอนผาน PowerPoint 

(อัพโหลดใหผานFacebook/group) 

 

การสอบและการเขียน

รายงาน 

2.  ปฏิบัติการ 1 (ตอ) การจำแนกมวลหิน 3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

3.  ปฏิบัติการ 2 สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

4.  ปฏิบัติการ 2 (ตอ) สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

5.  ปฏิบัติการ 2 (ตอ) สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

6.  ปฏิบัติการ 3 การกระจายตัวของความเคนรอบการขุดเจาะ 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

7.  ปฏิบัติการ 3 (ตอ) การกระจายตัวของความเคนรอบการขุดเจาะ 3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

8.  ปฏิบัติการ 4 การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

9.  ปฏิบัติการ 4 (ตอ) การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

10.  ปฏิบัติการ 4 (ตอ) การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

11.  ปฏิบัติการ 5 การตรวจวัดการลดระดับของผิวดิน 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

12. ปฏิบัติการ 5 (ตอ) การตรวจวัดการลดระดับของผิวดิน 

 

3 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 
สัดสวน  (Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-12 20% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1-12 5% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-12 5% 

4. โครงงานและรายงาน (Term Project and Report) 13 10% 

5. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 6 30% 

6. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 
Brady, B.H.G. and Brown E.T., 1985, Rock mechanics for 

underground mining, George Allen and Unwin, London, 6527 p. 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and 

important information) 

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. 

Herget, G., 1988, Stresses in rock, A.A. Balkema, Rotterdam, 

Netherlands, 179 p. 

Hoek, E. and Brown E.T., 1980, Underground excavations in rock, 

Institute of Mining and Metallurgy, London, 527 p. 

Hoek, E., Kaiser P.K. and Bawden, W.F., 1995, Support of 

underground excavations in hard rock, A.A. Balkema, 

Rotterdam, the Netherlands, 295 p. 

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 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

- 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 

 

 PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

- 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 

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


มคอ.3 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)    

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   5 

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

ลงช่ือ:____________________________________ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 8 เดือน  มถุินายน  พ.ศ. 2563 

 


