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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 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

538433 SURFACE 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. ปรัชญา เทพณรงค  

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 849 109 4075 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติการเก่ียวกับ การจำแนกมวล

หิน สเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ันสำหรับการวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน 

การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรงดึงหมดุยึดหิน และการทดสอบเสถียรภาพ

ความลาดเอียงโดยใชแบบจำลองเชิงกายภาพ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจบัุน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการประกอบดวย การจำแนกมวลหิน สเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ันสำหรับการ

วิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรง

ดึงหมุดยดึหิน และการทดสอบเสถียรภาพความลาดเอียงโดยใชแบบจำลองเชิงกายภาพ 

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

classifications, stereographic projection for rock slope stability analyses, 

direct shear test, rock bolt pull out test and physical model test for rock 

slope stability 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

- 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย 36 - - - 

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) 

2. PLO 2 :  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

 CLO 2-1: สามารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำหรับวิเคราะหผลการทดสอบได  

บรรยาย แสดงตัวอยางการ

ปฏิบัติการ จดักลุมลงมือ

ปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัติการ 

 CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการ

ได 

บรรยาย แสดงตัวอยางการ

ปฏิบัติการ จดักลุมลงมือ

ปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัติการ 

 CLO 2-3: สามารนำเสนอผลการทดสอบหนาช้ันเรยีนได บรรยาย แสดงตัวอยางการ

ปฏิบัติการ จดักลุมลงมือ

ปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัติการ 

6. PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

 CLO 6-1: สามารถนำผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพ

ของมวลหินได 

บรรยาย แสดงตัวอยางการ

ปฏิบัติการ จดักลุมลงมือ

ปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัติการ 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช  

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. ปฏิบัติการ 1 สเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ัน 3 1. บรรยายการปฏิบัติการผาน

คลิปวีดีโอ 40-60 นาที 

2. เริ่มทำปฏิบัติการผาน zoom 

meeting มีผูสอนและผูชวยสอน

คอยตอบคำถาม 

3. มอบหมายการบานผาน 

google classroom 

5. ติดตอสื่อสานผาน 

Facebook/group 

6. สื่อการสอนผานคลิปวีดีโอ (อัพ

โหลดใหผาน google 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

2. ปฏิบัติการ 2 การวิเคราะหสเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ัน

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3 

3. ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห Kinematic Analysis ดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3 

4. ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห Kinematic Analysis ดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3 

5. ปฏิบัติการ 5 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวล

หินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ROCPLANE/SWEDGE 

3 

6. ปฏิบัติการ 6 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวล

หินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ROCTOPPLE/ROCFALL 

3 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

7. ปฏิบัติการ 7 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวล

หินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

3 classroom) และเอกสาร

ประกอบการสอน (จัดจำหนาย

ผานศูนยบรรณาสาร) 

(แยกกิจกรรมเปนรายสัปดาหได) 

8. ปฏิบัติการ 8 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียง

มวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

3 

9. ปฏิบัติการ 9 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียง

มวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

3 

10. ปฏิบัติการ 10 การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวล

หินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

3 

11. ปฏิบัติการ 11 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาด

เอียงมวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

3 

12. ปฏิบัติการ 12 (ตอ) การวิเคราะหเสถียรภาพความลาด

เอียงมวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

3 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. Lab Assignments 1-12 35% 

2. Lab Attendance 1-12 5% 

3. Lab Project & Report 1-12 10% 

4. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7 25% 

5. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 25% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว โดย ดร. ปรัชญา เทพณรงค สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

Hartman, H.L. (ed.), 1992, SME mining engineering handbooks, Vol. 1 & 2, 

Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Littleton, CO., 2260 p. 

Duncan, C.W. and Christopher W.M., 2004, Rock slope engineering: civil 

and mining (Base on Rock slope engineering, 3rd ed., 1981, by Dr Evert 

Hoek and Dr John Bray),  Spon Press, London, 431p. 

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 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

Classroom 

assessment 

 

Lab Assignment 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

 

 PI 6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดานเสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของผลลัพธปญหาโครงการวิศวกรรมธรณ ี

Classroom 

assessment 
 

Lab Assignment 

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 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

       

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 


