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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

    ๕๓๘ ๓๐๑ ธรณีเทคนิค (Geotechniques) 

๒. จำนวนหนวยกิต 

    บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง  

    ๔ หนวยกิต (๔-๐-๘) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี เปนวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปท่ี ๓ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

๕๓๘ ๒๐๓ ธรณีวิทยา (Physical Geology) ๕๓๘ ๒๐๔ ปฏิบัติการธรณีวิทยา (Physical Geology Laboratory)

และ ๕๓๐ ๒๑๑ กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of Materials I) 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

    -ไมมี- 

๘. สถานท่ีเรียน   

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

    ใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางธรณีเทคนิค สามารถแกโจทยปญหาท่ีเก่ียวกับ

ธรณีเทคนิค และสามารถนำไปประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบทางธรณีเทคนิค 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมธรณีใน

ปจจุบัน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวยแกปญหาโจทย   

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  

    คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและการจำแนกดินและหิน การวิเคราะหความเคนและ

ความเครียด กฎเกณฑการแตก การวิเคราะหเสถียรภาพ การประยุกตดานธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดินและหิน 

๒.จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

๔๘ ชั่วโมง สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษาเปน

รายกลุมและเฉพาะราย  

- ๙๖ ชั่วโมง 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

    แตตองไมนอยกวา ๕ ชั่วโมงตอสัปดาห  
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู ในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุ งหวังซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

๑. สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา 

๒. คำอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีจะใชในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑ 

๓. วิธีการท่ีจะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐาน

การเรียนรูแตละดานท่ีเก่ียวของ 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

    ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพสิทธิของขอมูล

สวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

• เขาใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ

ซ่ือสัตยสุจริต 

• มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

• มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ

ความสำคัญ 

• เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

• เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

• มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

• เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

    ๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

• ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มีคะแนนการเขาหองเรียน ไมมีการเช็คชื่อ

ใหสำหรับผูท่ีเขาหองเรียนสาย ไมใหคะแนนการบานสำหรับผูท่ีสงการบานชากวากำหนด เปนตน  

• สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เขาไปในระหวางการสอน เชน ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ ความซ่ือสัตยตอตนเองและตอหนาท่ีในกลุม ความมีน้ำใจตอเพ่ือนรวมงาน การเคารพและ

เชื่อฟงครูบาอาจารย พรองท้ังอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี 

• ยกตัวอยางกรณีศักษาท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการประพฤติ

ท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

• ทำรายงานหรืออภิปรายกลุม 
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    ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

• พฤติกรรมการเขาหองเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงตอเวลา 

• พฤติกรรมในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน การบาน มีการลอกกันมาสงมากนอนขนาดไหน 

• มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 

• ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา 

• ประเมินผลการนำเสนอรายงานผลท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ความรู 

    ๒.๑   ความรูท่ีจะไดรับ  

• ผูเรียนตองมีความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานการคำนวณทางธรณีเทคนิค คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน 

การตรวจวัดและการจำแนกดินและหิน การวิคราะหความเคนและความเครียด กฎเกณฑการแตก การ

วิเคราะหเสถียรภาพ  

• ผูเรียนสามารถนำเอาองคความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีเทคนิคไปประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ 

และแกปญหากับงานดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค เชน การการขุดเจาะในมวลดินและหิน  

    ๒.๒ วิธีการสอน 

• การสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทำงานเปนกลุม และ

สงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวนตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต  

    ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

• ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

• นำเสนอสรุปการอานจาการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

• การเขียนรายงานปฏิบัติการ 

• ดูพฤติกรรมในหองเรียน และการมีสวนรวมในหองเรียน 
 

๓. ทักษะทางปญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกปญหาโจทยไดเปนอยางดี นอกจากนี้ 

นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาท่ีสอดคลองกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

• มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

• สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

• สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

• มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
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• สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของ 

    ๓.๒ วิธีการสอน 

การทำโจทยในหองเรียน การทำงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การใหการบาน  

ใหงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแกไขปญหาโจทย 

    ๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหา การนำเสนอผลการ

คนควาในหองเรียน การเขียนรายงานและการวิเคราะหผลการปฏิบัติการ 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 

• รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานสวนบุคคลและงานกลุม 

• วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

• สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาในสถานการณตางๆ ในกลุม ท้ังใน

บทบาทผูนำหรือในบทบาทผูรวมทีมทำงาน 

• มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    ๔.๒ วิธีการสอน 

• มอบหมายงานใหทำท้ังงานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลี่ยนกลุมทำงานตามกิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษาทำงานไดกับผูอ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 

• กำหนดความรับผิดชอบของนักศึษาแตละคนในการทำงานกลุมอยางชัดเจน 

• พยายามยกตัวอยางโจทยปญหาท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

• แทรกประสบการณของผูสอนในระหวางการสอนโดยผานการเลาเรื่องตางๆ  

• เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการพูดคุยกับ

นักศึกษาใหเห็นความจำเปนของทักษะดานตางๆ  

    ๔.๓ วิธีการประเมิน 

• ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงาน 

• การสงงานท่ีไดรับมอบหมายในเวลาท่ีกำหนด 

• การสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษาจากเพ่ือนในชั้นเรียน 

• การมีสัมมาคารวะตอผูท่ีอาวุโสกวาและการใหเกียรติเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
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๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

• นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย 

• มีความสามารถในการสืบคนขอมูลทางอินเทอตเน็ตเพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาทางดานวิศวกรรมได 

พรอมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือท่ีเก่ียวของได 

• สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสมและทันสมัย เชน การสงงานทาง

อีเมลล 

• มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังดวยปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนำเสนออยางเหมาะสม 

• สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เก่ียวของได 
  

    ๕.๒ วิธีการสอน 

• นำเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน Power Point ท่ีนาสนใจ 

ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน  

• การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษาเห็นถึง

ความสำคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบคนขอมูล 

• มอบหมายงานท่ีตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเตอรเน็ต สื่อการสอน e-learning การทำงานหรือ

การสงการบานโดยมีโจทยท่ีตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเตอรเน็ต มีการอางอิงแหลงท่ีมาของ

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ การสงการบานทางอีเมลล 

    ๕.๓ วิธีการประเมิน 

• ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนำเสนองานหนาหองเรียน 

• ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงานปฏิบัติการ 

• ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ทักษะพิสัย 

    ๖.๑ ทักษะพิสัย 

ทักษะในการใชในการใชอุปกรณ ดัดแปลงการใชอุปกรณสำหรับแกปญหาเฉพาะทาง 

    ๖.๒ วิธีการสอน 

ยกตัวอยางวัสดุ อุปกรณท่ีใชในชีวิตประจำวัน ในโจทยปญหา และอธิบายใหเห็นภาพ 

    ๖.๓ วิธีการประเมิน 

ตรวจการบานและงานท่ีมอบหมาย 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 

๑.๑ แผนการสอนบรรยาย 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน*

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๑ แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคัญของ

รายวิชา 

บทท่ี ๑ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดิน 

• คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

• คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดิน 

• ปญหาทางดานกลศาสตรดิน 

• ทฤษฎีพ้ืนฐานกลศาสตรดิน 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๑ 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๒ บทท่ี ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 

• มวลหินและหินแข็ง 

• คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 

• ปญหาทางดานกลศาสตรหิน 

• ทฤษฎีพ้ืนฐานกลศาสตรหิน 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของการบาน

บทท่ี ๒ สอบยอยบทท่ี ๑ 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๓ บทท่ี ๓ การตรวจวัดและการจำแนกดิน 

• การตรวจวัดดิน 

• การจำแนกมวลดิน 

• การประยุกตใชงาน 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของการบาน

บทท่ี ๓ สอบยอยบทท่ี ๒ 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 
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๔ บทท่ี ๔ การตรวจวัดและการจำแนกหิน 

• การตรวจวัดหิน 

• การจำแนกมวลหิน 

• การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

• ความเคนในมวลหิน 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบานบท

ท่ี ๔ สอบยอยบทท่ี ๓ 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๕ บทท่ี ๕ การวิเคราะหความเคนและ

ความเครียด 

• การวิเคราะหความเคนใน 2 มิติ 

• การวิเคราะหความเคนใน 3 มิติ 

• การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๕ (เรื่องความเคน) สอบ

ยอยบทท่ี ๔ 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๖ บทท่ี ๕ การวิเคราะหความเคนและ

ความเครียด (ตอ) 

• การวิเคราะหความเครียดใน 2 มิติ 

• การวิเคราะหความเครียดใน 3 มิติ 

• การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

• ความสัมพันธความเคนและ

ความเครียด 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๕ (เรื่องความเครียด)  

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๗ บทท่ี ๖ กฎเกณฑการแตก  

• กฎเกณฑการแตกของหินแข็ง 

• กฎเกณฑการแตกของมวลหิน 

• การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๖ สอบยอยบทท่ี ๕ 

 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 
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๘ บทท่ี ๗ อุทกธรณีวิทยา 

• วัฎจักรน้ำ 

• ผลกระทบของน้ำใตดินตองาน

ทางดานวิศวกรรมท่ัวไป 

• การทดสอบคุณสมบัติดานอุทก

ธรณีวิทยา 

• การไหลของน้ำใตดิน 

• โครงการขายการไหล 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๗ สอบยอยบทท่ี ๖ 

 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๙ บทท่ี ๘ การวิเคราะหเสถียรภาพ

วิศวกรรมหิน 

• ความลาดเอียงของมวลหิน 

• การวิบัติของความลาดชันในมวลหิน 

• การเสริมสรางเสถียรภาพของมวล

หิน 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๘ (ความลาดเอียงของ

มวลหิน)  

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๑๐ บทท่ี ๘ การวิเคราะหเสถียรภาพ

วิศวกรรมหิน (ตอ)  

• อุโมงคในมวลหิน 

• การวิบัติของอุโมงคในมวลหิน 

• การเสริมสรางเสถียรภาพของ

อุโมงคในมวลหิน 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๘ (อุโมงคในมวลหิน)  

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

๑๑ บทท่ี ๘ การวิเคราะหเสถียรภาพ

วิศวกรรมหิน (ตอ)  

• ฐานรากบนมวลหิน 

• การวิบัติของฐานรากบนมวลหิน 

 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๘ (ฐานรากบนมวลหิน)  

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 
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๑๒ บทท่ี ๙ การประยุกตทางดานธรณี

เทคนิคสำหรับการขุดเจาะดินและหิน 

• การประยุกตทางดานธรณีเทคนิค

สำหรับการขุดเจาะดิน 

• การประยุกตทางดานธรณีเทคนิค

สำหรับการขุดเจาะหิน  

ทบทวนรายวิชา 

๔ บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนวทางการ

แกไข การทำงานเดี่ยว 

มอบหมายใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ การบาน

บทท่ี ๙ สอบยอยบทท่ี ๘  

 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

 

* จำนวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจำนวนหนวยกิต 
 

 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการ
เรียนรู*  

วิธีการประเมิน** สัปดาหท่ีประเมิน   
สัดสวนของการ

ประเมิน 

๒, ๓ 
สอบยอย (บทท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ และ ๘) 
สอบกลางภาค (บทท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, และ ๕) 
สอบปลายภาค (บทท่ี ๖, ๗, ๘ และ ๙) 

๒, ๓, ๔, ๕, ๗ และ ๑๓ 
๗ 

๑๓ 

๑๐% 
๓๐% 
๔๐% 

๑, ๒, ๔, ๕ 
การเขาหองเรียน 
การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย รายบุคคล 
รายงานกลุม 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

๑๐% 
๕% 
๕% 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

• เดโช เผือกภูมิ (2557). ธรณีเทคนิค. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 

• กิตติเทพ เฟองขจร (2556). กลศาสตรหิน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.  

• 15สงา ตั้งชวาล (2551). 15ธรณีเทคนิคเชิงวิเคราะห. สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ 

• 15สงา ตั้งชวาล (2551). 15ธรณีวศิวกรรมข้ันพ้ืนฐาน. สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

• Johnson, R.B. and De Graff, J.V., 1988, Principal of Engineering Geology, John Wiley & Sons, 

New York. 
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• Das, B.M., Principles of Geotechnical Engineering, 2010, Cengage Learning, New York. 

• Sowers, G.F., 1979, Introductory Soil Mechanics and Foundations: Geotechnical Engineering, 

Collier Macmillan, London. 

• Todd, D.K. and Mays, L.W, 2005, Groundwater Hydrology, John Wiley & Sons, New York. 

• Jaeger, J.C., Cook, N.G.W. and Zimmerman, R. W., 2007, Fundamentals of Rock Mechanics, 

Blackwell Publishing, New York. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คำอธิบายศัพท 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ทำไดโดย 

• แบบประเมินเนื้อหารายวิชาและประเมินผูสอน ท่ีแจกใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในชั่วโมง

สุดทายของการเรียนการสอน หรือใหนักศึกษาประเมินผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

• ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด หรือระบบ e-learning ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารกับ

นักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทำไดโดย 

• การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตงตั้งโดยสำนักวิชา 

• การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอ่ืน 

• ผลการสอบของนักศึกษา 

• การทวบสอบผลประเมินผลการเรียนรูจากการทดสอบยอย การบาน การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมากขึ้นเพื่อให

นักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากขึ้น การทำงานกลุมเพื่อกระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน มีการเพ่ิม

ชั่วโมงติวสำหรับนักศึกษาที่มีความตองการหรือมีผลการเรียนที่ต่ำกวาเกณฑ นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชั้นเรียน การ

ประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา ทำได

โดยการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอ่ืน มีการตั้งคณะกรรมการ



                                                                      มคอ. ๓     

ในสาขาวิชาตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให

คะแนน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสำนักวิชา การรายงานรายวิชาของ

อาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาท่ี

สอนและกลยุทธิ์การสอนที่ใช และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือ

นำเขาที่ประชุมคณาจารยประจำหลักสูตร รวมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชา

สำหรับการใชรอบการศึกษาถัดไป นอกจากนี้อาจมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษา

มีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ  
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