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ภาคผนวก 6 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 
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รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก     

CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร หลักการจําแนกแร และจดจําแรประกอบหินทั่วไปได 50 ชนิด 

CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจําแนกหิน และจดจําหินที่พบทั่วไปได 30 ชนิด  

CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในโลกและบนผิวโลกได    

CLO 1-5:   อธิบายหลักการลําดบัช้ันหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได    

CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได 

CLO 1-7:   อธิบายองคประกอบและการใชประโยชนแผนที่และภาพถายในงานทางธรณีวิทยาได 

CLO 1-8:   อธิบายหลักการสํารวจธรณีวิทยาได      

 
หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความสําคัญ แผนท่ี

ความคิดสําหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การกําเนิดของโลกและจักรวาล 

ระบบสุริยะ สนามแมเหล็กโลก ช้ัน

บรรยากาศ และพ้ืนผิว  โครงสราง

และคุณสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือก

โลก 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

 

2 - ความหมายของแร 

- สมบัติทางกายภาพของแร 

- การจําแนกแร  

- การเกิดแร 

4 1-2 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

 

3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจําแนก

หิน 

- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 - กระบวนการท่ีเกิดจากแรงกระทํา

ภายในโลก แผนดินไหว ภูเขาไฟ 

- กระบวนการท่ีเกิดบนผิวโลก การผุ

พงั การยายมวล การเกิดดิน 

4 1-4 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

5 - กระบวนการจากนํ้า  

- กระบวนการลม  

- กระบวนการจากธารนํ้าแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

6 - หลักการลําดับช้ันหิน 

- ความไมตอเนื่อง  

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 - การหาอายุทางธรณวิีทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

8 - โครงสรางปฐมภูมิ 

- โครงสรางทุติยภูมิ 

4 1-6 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนที่ 

- แผนท่ีภูมิประเทศ 

- แผนท่ีธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

10 - ภาพถายทางอากาศ 

- ภาพถายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณี 

- การเก็บตัวอยางหิน 

- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถจําแนกแรประกอบหินและหินที่พบไดท่ัวไปตามหลักการจําแนกได  

CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอยางงายได     

CLO 1-3:  สามารถอธิบายการลําดับชั้นหินและการวางตัวของช้ันหินได    

CLO 1-4:  สามารถอานแผนที่ภูมิประเทศ หาความชันและสรางภาพตัดขวางได   

CLO 1-5:  สามารถอานแผนที่ธรณีวิทยาและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได   

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนาํเสนองานที่ทําแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแรประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแรประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

4 หินแปรและแรประกอบหินแปร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ

ชั้นหิน 

3 1-3, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองคประกอบแผนท่ี 3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

7 แผนท่ีภูมิประเทศ เสนช้ันความสูง 

และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

8 แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง 3 1-5, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538205 หินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ช้ันปท่ี 2 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายและใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสรางผลึกและสมบัติทางแสงของแร ใน

การจําแนกได          

CLO 1-2:  สามารถจําแนกแรกลุมซิลิเกตและจดจําแรกลุมซิลิเกตอยางนอย 50 ชนิด  

CLO 1-3:   สามารถจําแนกแรกลุมไมใชซิลิเกตและจดจําแรกลุมไมใชซิลิเกตอยางนอย 50 ชนิด 

CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจําแนกหินแตละประเภท และจําแนกหนิไดอยางถูกตอง 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคุณสมบัติทางกายภาพ

ของแร 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 พื้นฐานผลึกศาสตร โครงสรางผลึก 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  

3 1-1 - กิจกรรมนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 การจําแนกแรแรกลุมซิลิเกต 3 1-1, 

1-2 

- กิจกรรมนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

5 การจําแนกแรกลุมไมใชซิลิเกต 3 1-1, 

1-3 

- กิจกรรมนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร  3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 กระบวนการและศิลาวิทยาของหิน

อัคนี 

3 1-4 - กิจกรรมนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

8 กระบวนการและศิลาวิทยาของหิน

ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

9 กระบวนการและศิลาวิทยาของหินแปร 3 1-4 - กิจกรรมนําเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538206 ปฏิบัติการหินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ช้ันปท่ี 2 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร ในการจําแนกแรไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

CLO 1-2:  สามารถใชกลองจุลทรรศนแบบแสงโพลาไรซฺในการจําแนกแรได    

CLO 1-3:  สามารถจดจาํและอธิบายลักษณะเฉพาะของแรกลุมซิลิเกตและไมใชซิลิเกตได 100 ชนิด 

CLO 1-4: สามารถจําแนกหนิอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากกอนตัวอยางไดอยางมีหลักเกณฑ  

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนาํเสนองานที่ทําแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบัติการสมมาตร 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแรดวยกลองจุลทรรศนโพลา

ไรซิ่ง 

 

3 1-1, บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจกรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1-2,  

2-1, 

2-2 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

5 แรกลุมซิลิเกต 3 1-1, 

1-3,   

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

6 แรกลุมไมใชซิลิเกต 

 

3 1-1, 

1-3,    

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

7 หินอัคนี 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 

 

3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษา

ที่ 3 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐาน

แบบตางๆ ได          

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสรางแบบตางๆ ได

อยางถูกตอง          

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความสําคัญของภูมิสารสนเทศตองานดานวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ 

และการจําแนกลักษณะธรณีสัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 ธรณีสัณฐานทางนํ้าผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

3 ธรณีสัณฐานคาสต 3 1-1 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

4 โครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ 

6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 การบรรยายโครงสรางทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองคประกอบของภูมิ

สารสนเทศ การอางอิงตําแหนงของ

ขอมลูระบบภูมิสารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 โครงสรางและแบบจําลองขอมูล

ระบบภูมิสารสนเทศ วิธีการสํารวจ

และการนําเขาขอมูล 

3 1-3 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

8 การวิเคราะหและแสดงผลขอมูลภูมิ

สารสนเทศ และการประยุกตภูมิ

สารสนเทศในงานธรณีสัณฐาน

วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 

- ยกตัวอยางโจทย

ปญหา แนวทางแกไข 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้นเรียน 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ ภาค

การศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 2 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถจําแนกธรณีสัณฐานจากภาพถายทางอากาศและแผนที่ภูมปิระเทศได  

CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของช้ันหินและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนที่

ธรณีวิทยาได           

CLO 1-3: สามารถการแกปญหามุมเอียงเท ความกวางของหินโผล และแกปญหาสามจุดได  

CLO 1-4: สามารถใชสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน ระนาบ เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนนของขอมูล

ในการศึกษาโครงสรางทางธรณีวทิยาได       

CLO 1-5: สามารถใชการใชโปรแกรม ArcGis ในการสรางแผนที่ได    

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนาํเสนองานที่ทําแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณีสณัฐานจากภาพถาย

ทางอากาศ 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 

2 ลักษณะธรณีสณัฐานบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศ  

6 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตวัอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 

3 แผนท่ีธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล 

เสนชั้นโครงสราง และภาพตัดขวาง 

3 1-2, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตวัอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 การแกปญหามุมเอียงเท และความ

กวางของหินโผลการแกปญหาสาม

จุด 

3 1-3, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตวัอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 

5 สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน ระนาบ 

เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนน

ของขอมูล 

6 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตวัอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 

6 ภูมิสารสนเทศ การใชโปรแกรม 

ArcGis การปอนขอมูล กําหนด

ตําแหนง  สรางเสน การใสขอมูล 

attribute data 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตวัอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพื้นท่ี การ

เปล่ียนหนวย การตรึงแผนที่ 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตวัอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 

8 ภูมิสารสนเทศการทําแผนท่ี การ

ซอนทับขอมูล การเลือกพ้ืนท่ี และ

การแสดงผล 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตวัอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัตกิาร 
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รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ชาญวิทย แกวกสิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: รูและเขาใจหลักการวนลูป การสรางและเรียกใชงานฟงกชันและการสงผานพารามิเตอร การ

กําหนดและเขาถึงขอมูลแบบอะเรยและเมตริกซ       

PLO 2: สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถใชคอมพิวเตอรในการแกโจทยปญหาตามคําส่ังในหองปฏบิัติการได   

CLO 2-2: ประยุกตใชคําส่ังในการอานและบันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลการใชงานฟงกชันสําหรับการแสดงผล 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบ้ืองตน 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวดําเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

3 อะเรย 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

4 เมตริกซ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

5 ฟงกชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

6 ฟงกชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

7 การประยุกตใชงานฟงกชัน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

8 แฟมขอมูล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

9 ฟงกชันสําหรับการแสดงผล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

10 การแกโจทยปญหา 1 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

11 การแกโจทยปญหา 2 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทําปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 
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รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภมู ิ  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 3 

PLO 3:  สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการสํารวจมวลดินไดอยางเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชใน งานทางดาน

วิศวกรรมธรณ ี

CLO 3-2: สามารถคํานวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได  

CLO 3-3: สามารถจําแนกประเภทชนิดดวยระบบการจําแนกดินเชิงทางวิศวกรรม (ระบบ Unified Soil 

Classification System, USCS แ ล ะ ร ะ บ บ  American Association of State Highway and Transportation 

Officials, AASHTO)  

CLO 3-4: สามารถวเิคราะหและแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะที่แตกตางกันได  

CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ําใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรมและกําหนดแนวทางปองกัน

และแกปญหาที่เกิดจากผลกระทบของนํ้าใตดินในงานทางวิศวกรรมธรณ ี

CLO 3-6: สามารถประยุกตองคความรูทางธรณีเทคนิคสําหรับการขุดเจาะมวลดินได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap, 

An) 

CLO 4-1: สามารถใช อุปกรณและ เค ร่ืองมื อทดสอบคุณสมบั ติทาง วิศวกรรมของดินได อย างมี 

ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัตงิานได   

CLO 4-2: สามารถคํานวณและวิเคราะหผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไดอยางถูกตอง

ตามหลักการ 

CLO 4-3: สามารถอธิบายและกําหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามใหเหมาะสมกับประเภทของดิน และ

วิธีการควบคุมคุณภาพการบดอัด   

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนํารายวิชา นิยาม ความสําคัญ

ของรายวิชา 

หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● การกําเนิดดิน 

● ประเภทของดิน 

4 3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-4 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจําภาค รวมท้ังต้ังคําถาม

เพื่อรวมกันวิเคราะหในชั้นเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

2 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● ธรรมชาติของเม็ดดิน 

● ความสัมพันธเชิงปริมาตร

และนํ้าหนัก 

4 3-1 

3-2 

3-4 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจําภาค รวมท้ังต้ังคําถาม

เพื่อรวมกันวิเคราะหในชั้นเรียน 

3 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● การวิเคราะหการคละขนาด

ของเมด็ดิน 

● การจําแนกประเภทของดิน 

 

4 3-1 

3-3 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

4 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● การตานทางแรงเฉือนของดิน 

● กําลังแบกทานของดิน 

 

4 3-4 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

5 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● หลักการบดอัดดิน 

● การทดสอบในหองปฏิบัติการ 

 

4 3-2 

3-6 

 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

6 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● การบดอัดดินในภาคสนาม 

● การทดสอบหาความ

หนาแนนของดินใน

ภาคสนาม 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● หนวยแรงประสิทธิผล 

● หนวยแรงเฉือน 

 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

8 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● การประเมินแรงดันดิน 

● วงกลมมอรสําหรับกลศาสตร

ดิน 

 

4 3-5 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

9 หัวขอ 4:  การอัดตัวคายนํ้า 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

10 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดานธรณี

เทคนิคสําหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

11 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดานธรณี

เทคนิคสําหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

12 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดานธรณี

เทคนิคสําหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 
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รายวิชา 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภมู ิ  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 3 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคํานวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถใหคําแนะนําในการเลือกใชอุปกรณทดสอบดินเพ่ือใหตรงกับวัตถุประสงคของการ

ทดสอบได  

PLO 3:  สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ และนําผลไปจําแนกคุณสมบัติของดินได 

CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินที่ทดสอบในหองปฏิบัติการได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-2: สามารถคํานวณ วิเคราะห และจําแนกผลจากการทดสอบในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-3: สามารถกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในขณะท่ีทําการทดสอบใหหองปฏิบัติการ

ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การสํารวจชั้นดิน

เบ้ืองตนและการจําแนกดินทาง

วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา

นํ้าหนักรวมตอหนวยปริมาตรและ

หาปริมาณความชื้น 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา

ขีดจํากัดของอตัเตอรเบอรก 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ

ถวงจําเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด

การกระจายตัวของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ

แคลิฟอรเนีย แบร่ิง เรโช 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ

หนาแนนของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาคา

ความซึมผานของดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบกําลังรับ

แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบกําลัง

รับแรงอัดแบบไมถูกจํากัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4-1, 4-2 

4-3 

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบกําลัง

รับแรงอัดแบบถูกจํากัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอัด

ตัวคายนํ้า 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คํานวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบคุคล  
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รายวิชา 538304 วิศวกรรมนํ้าใตดิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรตศิักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คํานวณคุณสมบัติการจายน้ําของช้ันหินกักเก็บนํ้าไดถูกตอง    

CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผานของช้ันน้ําบาดาลได   

CLO 4-3:  คํานวณคุณสมบัติความซึมผานของช้ันน้ําบาดาลได     

CLO 4-4:  วิเคราะหการไหลของน้ําบาดาลในหลุมเจาะไดถูกตอง    

CLO 4-5:  ประยุกตใชหลักการของดารซีและสมการเบอรนูลีย เพ่ือวิเคราะหโครงขายการไหลของนํ้าบาดาล

ในช้ันหินได        

CLO 4-6:  คํานวณแรงดันของน้ําบาดาลที่เกิดข้ึนในโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: อธิบาย หรือนําเสนอวัฎจักรน้ําได       

CLO 5-2:  สามารถสืบคนขอมูล เพ่ือทํางานกลุมตามหัวขอที่กําหนดได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ชมวิดิทัศน 

ทํา mind map ของวัฏจักร

นํ้า หรือ นําเสนอวัฏจักร

นํ้าหนาชั้น 

2 ธรณีวิทยานํ้าใตดิน 4 5-2 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, ทํางานกลุม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันนํ้า

บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ทําแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

4 สมการเบอรนูยลีย 4 4-3 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ทําแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

5 กฎของดารซี 4 4-3 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ทําแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การไหลของน้ําบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ทําแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจําภาค, การบาน 

7 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ฝกวาด

โครงขายการไหลใน

หองเรียน 

สอบประจําภาค, การบาน 

8 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, คํานวณ

สัมประสิทธิ์ความซึม

ผาน จากโครงขายการ

ไหล 

สอบประจําภาค, การบาน 

9 การทดสอบคาความซึมผานใน

หองปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซึมผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

10 การทดสอบคาความซึมผานใน

ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซึมผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

11 ผลกระทบของนํ้าบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจําภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรียน 

12 ผลกระทบของนํ้าบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจําภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรียน 
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รายวิชา 538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจําแนกแรและพลังงานได   

CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหลงแรชนิดตางๆ ได อยางถูกตอง 

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการสํารวจแหลงแรและแหลงพลังงานได    

CLO 1-4: สามารถระบุแหลงแรและแหลงพลังงานที่สําคัญในประเทศไทยได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจําแนกแร

และพลังงาน สถานการณแรและ

พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหลงแร 

 

4 1-2 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

3 ถานหิน-พลังงานฟอสซิล 

 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 นํ้ามันและแกสธรรมชาติ-พลังงาน

ฟอสซิล 

4 1-2 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

5 การสํารวจแหลงแรและแหลง

พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2561 

 

 272 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

 - ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

6 แหลงแรและแหลงพลังงานใน

ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

รอนใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานนํ้า พลังงานลม 

พลังงานนิวเคลียร 

16 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 
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รายวิชา 538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศไทยได  

CLO 5-2: สามารถระบุองคประกอบสําคัญของการประเมิณผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการที่เก่ียวของกับ

งานวิศวกรรมธรณีได         

CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมทั้งท่ีเกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรม

ของมนุษยได          

CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถระบุความเส่ียงของผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาพธรณีวิทยาแบบตางๆ ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมจาการทําเหมือง 

 

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

3 การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมจากโครงการทาง

วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

4 กลไกลการทรุดตัวของพื้นผิว  

 

 

4 5-3, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพื้นผิว 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 แผนดินเล่ือน  

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

7 การกัดเซาะริมทางนํ้าและชายฝง 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

8 ของเสียจากการทําเหมือง  4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

9 การเคล่ือนตัวของนํ้าใตดิน 4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

10 การปนเปอนของนํ้าใตดิน  

 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 แรงส่ันสะเทือนจากแรงระเบิด 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

12 การควบคุมฝุนและเสียง 
 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 

PLO 3: สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถวเิคราะหและจําแนกคณุลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได 

CLO 3-2: สามารถวเิคราะหและจําแนกคณุลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได 

CLO 3-3: สามารถประยุกตใชเข็มทศิธรณีวิทยาและ GPS ในการสํารวจทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารภวิเคราะหคุณสมบัติของมวลหินโดยใชอุปกรณทดสอบและทักษะในภาคสนามได 

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห และทํางานสํารวจทางวิศวกรรมธรณีเปนกลุมได   

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รับฟงการบรรยายและเย่ียมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและ

หินดินดาน 

6 3-1 

3-2 

บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝกหัดวิธีการใชเข็มทิศและ

อุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรมธรณี 

6 3-3 บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟงการบรรยายและเย่ียมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและการ

เจาะระเบิด 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟงการบรรยายและเย่ียมชมดู

งานหนาเหมืองหินออน 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางและฝก

วิธีการใชเข็มทิศและอุปกรณตาง 

ๆ ทางวิศวกรรมธรณี 

6 3-1 

3-2 

4-1 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน

วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 

5-1 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

ซักถามและสงรายงานกลุม 
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รายวิชา 538319 กลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรตศิักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 

PLO 3:  สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: ประยุกตพื้นฐานดานกลศาสตรวัสดุใชในการวิเคราะหความเคนและความเครียดในหินได 

CLO 3-2: จําแนกมวลหินดวยการทางกลศาสตรหินไดอยางเหมาะสม     

CLO 3-3: วิเคราะหการวบิัติของหินทั้งภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม         

CLO 3-4: วิเคราะหเสถียรภาพของมวลหนิ โดยใชวิธีการไดอยางถูกตอง     

CLO 3-5: สามารถสรางแบบจําลองในการวิเคราะหพฤติกรรมหิน ภายใตเงื่อนไข และความเคนที่กําหนดได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: ประยุกตใหหลักการทางดานกลศาสตรหินในการคํานวณคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินท้ังใน

หองปฏบิัติการ และภาคสนามได      

CLO 4-2: เลือกใชวิธีการทดสอบดานกลศาสตรหินไดเหมาะสมกับจุดประสงคที่กําหนดให  

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
ความสําคัญของกลศาสตรหิน 

4  บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 

การวิเคราะหความเคน 

4 3-1 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการ

คํานวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

3 

การวิเคราะหความเครียด 

4 3-1 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการ

คํานวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

4 

ความเสียดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการ

คํานวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล

ศาสตรของหิน 

4 3-1, 

3-2 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการ

คํานวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 
การเปล่ียนรูปรางและการแตก

ของหิน 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการ

คํานวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 
ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ 

สอบประจําภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

8 

การทดสอบเชิงกลศาสตรหิน 

4 3-1, 

3-2, 

3-3 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ 

สอบประจําภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน

ภาคสนาม 

4 4-1, 

4-2 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 

วิศวกรรมหินเบ้ืองตน  

4 3-4 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ทําแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจําภาค, การบาน 

12 การคํานวณดวยแบบจําลอง

คอมพิวเตอร 

4 3-5 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการสราง

แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร เพื่อ

วิเคราะหพฤติกรรมหิน 

สอบประจําภาค 
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รายวิชา 538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรตศิักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมที่กําหนด   

CLO 2-2:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

CLO 2-3:  สามารถนําเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ใหเพื่อนนักศึกษา หรืออาจารยเขาใจ

ได         

PLO 3:  สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: วิเคราะหคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินทดสอบ เพ่ือจําแนกคุณภาพหินได  

CLO 3-2:  วิเคราะหการวบิัติของหินทั้งภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม        

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอยางหินใหตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินท่ีกําหนดได   

CLO 4-2:  ทดสอบดานกลศาสตรหินตามที่กําหนดไดอยางถูกวิธ ี     

CLO 4-3:  คํานวณหาคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินที่ทดสอบไดถูกตอง   

CLO 4-4:  สามารถซอมบํารุงอุปกรณทดสอบข้ันพ้ืนฐานได     . 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรียมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรียมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 
การทดสอบความเคนกดสูงสุดใน

แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 
การทดสอบความเคนกดสูงสุดใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3,3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

5 การทดสอบความเคนกดสูงสุดใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

3-2, 4-2, 

4-3 

6 
การทดสอบความเคนดึงแบบบลา

ซิล 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 

การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคล่ืนและ

คุณสมบัติเชิงพลศาสตร 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 
การซอมบํารุง เคร่ืองมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-4 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538324 กระบวนการแตงแรสําหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : รองศาสตราจารย ดร.พรวสา  วงศปญญา ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สมามารถเลือกใชกระบวนการแตงแรที่เหมาะสมไดทั้งแรที่เปนโลหะและไมใชโลหะ  

CLO 4-2: สามารถใชเทคนิคการตรวจวิเคราะหแรได       

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถเลือกใชเทคโนโลยีการแตงแรใหเหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทนําหัวขอกระบวนการแตงแร

สําหรับวิศวกรรมธรณี ชนิดของแร 

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแตงแร การขนสงแร การชัก

ตัวอยางแร การวิเคราะห

องคประกอบทางเคมี ทาง

กายภาพของแร ดวยเทคนิคตางๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการยอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร การคํานวณ

ประสิทธิภาพการแตงแร การซ้ือ

ขายแร 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแตงแรดวยมือ และการแตงแร

ดวยความถวงจําเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรดวยอํานาจ

แมเหล็กไฟฟา 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแตงแรดวยไฟฟา การลอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแตงแรโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแตงแรอโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 นําเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นําเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

11 นําเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นําเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

12 นําเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นําเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 
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รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรสํารองได       

CLO 6-2: สามารถการวิเคราะหการพงัทลายความลาดเอียงมวลหินได     

CLO 6-3: สามารถกําหนดแนวทางการปองกันผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการทาํเหมืองได  

CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของนํ้าใตดินตอการขุดเจาะบนพื้นผิวได   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถเรียนรูและประเมินปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได       

CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได       

CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได      

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถแกปญหาในการออกแบบการคํ้ายันในมวลหินได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  การสํารวจ การประเมินและการ

พัฒนาแหลงแร  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

2 การจําแนกและการใชวิธีการทํา

เหมืองบนผิวดินแบบตาง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 - บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การวิเคราะหการพังทลายความ

ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน สอบ

ยอย  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 น้ําใตดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การขุดเจาะในดนิ 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การออกแบบการคํ้ายัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 การปองกันผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภมู ิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถกําหนดแนวทางการสํารวจและประเมินการทําเหมืองใตดินได 

CLO 6-2: สามารถอธิบายปจจัยที่สงผลตอเสถียรภาพตอเหมืองและงานขุดเจาะใตดนิได 

CLO 6-3: สามารถใหแนวทางในการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการทําเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-4: สามารถออกแบบการทําเหมืองและการขุดเจาะใตดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพและความปลอดภัยของผูทํางาน 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถกําหนดแนวทางในการศึกษาและสํารวจในภาคสนามดวยตนเอง   

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพื่อนํามาสนับสนุนและแกปญหางานที่ เ ก่ียวของกับการออกแบบ 

 เหมืองและการขุดเจาะใตดิน   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถกําหนดวิธีการทําเหมืองแบะการขุดเจาะใตดินใหเหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาใน

พ้ืนที ่

CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะหเสถียรภาพของการทําเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 8-3: สามารถออกแบบคํ้ายันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการทําเหมืองและการขุดเจาะ

ใตดินได 

CLO 8-4: สามารถใชโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการทําเหมืองและการ

ขุดเจาะใตดินได  

CLO 8-5: สามารถกําหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดสําหรับการขุดเจาะใตดนิ 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1:  สามารถเล็งเหน็ถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใตดิน 

CLO 9-2:  สามารถวางแผนแกไขปญหาเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมสําเร็จภายในเวลาที่กําหนด  
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนํารายวิชา นิยาม 

ความสําคัญของรายวิชา 

การสํารวจและประเมินการทํา

เหมืองใตดิน 

4 6-1, 

6-2 

6-3, 

6-4  

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

2 การจําแนกและการใชวิธีการทํา

เหมืองใตดินแบบตาง ๆ 

4 7-1, 

7-2 

7-3, 

8-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 8-1, 

8-2 8-

3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

 

4 8-1, 

8-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    สอบ

ยอย บทท่ี ๒ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

5 การวิเคราะหการพังทลายของมวล

หิน 

 

 

4 8-3, 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

6 การขุดเจาะในดนิและหิน  

 

4 8-1, 

8-2 

8-3, 

8-4 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดสําหรับ

การขุดเจาะใตดิน  

4 8-1, 

8-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8-3, 

8-4 

8-5 

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

8 การคํ้ายันชองเหมืองเบ้ืองตน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

9 การระบายอากาศ  

 

 

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

10 การระบายนํ้าและแสงสวางใตดิน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

11 การศึกษาและการควบคุมการทรุด

ตัวของผวิดิน  

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมืองใตดินเบื้องตน 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 
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รายวิชา 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สมารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหผลการทดสอบได   

CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได      

CLO 2-3: สามารนาํเสนอผลการทดสอบหนาช้ันเรียนได      

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถนําผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจําแนกมวลหิน 3 2-1 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจําแนก

มวลหิน 
3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคชั่น 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง

เฉือนโดยตรง 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การทดสอบ

แรงเฉอืนโดยตรง 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจําลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจําลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจําลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจําลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจําลองเชิงกายภาพ 

 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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รายวิชา 538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภมู ิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคํานวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถจําแนกมวลหนิในเชิงวิศวกรรมศาสตรเพ่ืองานดานการออกแบบและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสรางดวยวิธีสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นเพื่องานทางดาน

การออกแบบและขุดเจาะใตดินได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหการกระจายความเคนที่เกิดข้ึนจากการขุดเจาะใตดินและนํามาประเมิน

เสถียรภาพของโครงสรางท่ีเก่ียวของกับการขุดเจาะใตดิน 

CLO 6-2: สามารถกําหนดวิธิการทดสอบเพ่ือหาความเคนในภาคสนามไดอยางเหมาะสม 

CLO 6-3: สามารถกําหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการทําเหมืองแรและการขุดเจาะใตดินได  

CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินไดและกําหนดแนวทางในการปองกันและ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจําแนกมวลหิน 3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจําแนก

มวลหิน 
3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคชั่น 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ

ความเคนรอบการขุดเจาะ 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การกระจาย

ตัวของความเคนรอบการขุดเจาะ 
3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ

ตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด

ระดับของผิวดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การตรวจวัด

การลดระดับของผิวดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคํานวณและการ

วิเคราะหผล การทํางานกลุม 

การส่ือสารระหวางบุคคล 
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รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวเิคราะหกระแสเงินทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-2: สามารถวเิคราะหความเส่ียงทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-3: สามารถประเมินปญหาการกูยืมเพื่อลงทุนทําเหมือง     

CLO 6-4: สามารถประเมินปญหาการดําเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร  

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตรใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร 
4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

 

2 เศรษฐศาสตรมหภาคของ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ทดสอบยอย 

3 การวิเคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหกระแสเงิน 

 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

 

4 (ตอ) การวเิคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหตนทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ถาม-ตอบ 

 

5 การวิเคราะหความเส่ียง 

 การตัดสินใจ 

 ความเส่ียงและความไมแนนอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินคาใชจายของ

การดําเนินการทําเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 (ตอ) การวางแผนโครงการและ

ควบคุม 

 ราคาแรและสัญญาจาง 

 คุณคาของแหลงแร 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การจัดระบบเหมือง 

 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 (ตอ) การจัดระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ

พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การกูยืมเพ่ือลงทนุทําเหมือง 

 การวิเคราะหแหลงทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 ยุทธศาสตรและการวางแผนการ

ดําเนินการของบรรษัทในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

 

12 (ตอ) ยุทธศาสตรและการวาง

แผนการดําเนินการของบรรษัทใน

ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตตเิทพ เฟองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถนําเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ          

CLO 2-2: สามารถจําลองเสถียรภาพของโครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอร  

CLO 2-3: สามารถส่ือสารเพื่อแกไขปญหาในการสํารวจทางดานธรณีวิทยา    

CLO 2-4: สามารถจัดทําแผนท่ีทางดานธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณีเพ่ือนําเสนอไดอยางถูกตอง 

PLO 3:  สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถสํารวจผิวดินและภูมิประเทศ และบงบอกชนิดของหินได    

CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามไดอยางถกูตอง  

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือเช่ือมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง    

CLO 4-2: สามารถทดสอบคณุสมบัติเชิงกลศาสตรของหินเบ้ืองตนในภาคสนามได   

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถทํางานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืนในการวางแผนการสํารวจภาคสนาม   

CLO 5-2: สามารถทํางานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    

CLO 5-3: มีจิตสํานกึในการรักษาส่ิงแวดลอมในขณะสํารวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี    

CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณ ี   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถศึกษาและสํารวจในภาคสนามดวยตนเอง      

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือนํามาสนับสนุนและแกปญหาในภาคสนาม    
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PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมธรณีจากขอมูลที่สํารวจในภาคสนาม  

CLO 8-2: สามารถนําความรูพ้ืนฐานดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถเล็งเหน็ถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสํารวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมสําเร็จภายในเวลาที่กําหนด  

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนํา 

บทท่ี ๒ แนวทางในการสํารวจ 

 แนวทางการทําการสํารวจ 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง 

แนวทางแกไข การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพื่อเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) แนวทางในการ

สํารวจ 

แนวทางในการจัดทําแผนท่ี 

การเก็บขอมูล 

การทําภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพื่อเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลที่ไดจาก

ภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณี 

4 6-1, 6-2, 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ 

แนวทางแกไข การ

ทํางานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพื่อเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

4 บทท่ี ๔ รวบรวมขอมูล 

 ทําการสํารวจและจัดเก็บขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสํารวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทึก

ของนักศึกษา 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทําการสํารวจและจัดเก็บขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสํารวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทึก

ของนักศึกษา 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทําการสํารวจและจัดเก็บขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสํารวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทึก

ของนักศึกษา  

7 บทท่ี ๕ การจัดทําแผนท่ี 

 การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

 การตอแผนที่กับพื้นท่ีใกลเคียง 

4 2-4, 5-1, 

5-2, 5-3   

การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปร

ขอมลูท่ีไดจาก

ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกตองของ

แผนท่ีและการเชื่อมโยงขอมูล

กับพื้นท่ีใกลเคียงดวยการสอบ

ปากเปลา 

8 บทท่ี ๖ การทําภาพตัดขวาง 

 การทําภาพตัดขวางดวยมือ 

 การทําภาพดวยคอมพวิเตอร 

4 3-3, 5-1, 

5-2, 5-3   

แปรผลขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพตัดขวางและขอมูล

ทางดานธรณีวิทยาโครงสราง

ดวยการสอบปากเปลา 

9 บทท่ี ๗ การประมวลและประเมิน

ขอมลูธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณีศึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

ภาคสนาม 

 กรณีศึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

หองปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 

6-3, 

7-1, 7-2, 

7-3 

ประมวลผลและประเมิน

ขอมลูธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ตรวจสอบผลการแปลความ

ดานธรณีวิทยาและผลการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการจาก

เอกสารท่ีนักศึกษาจัดทํา 

10 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

11 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

(ตอ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

12 บทท่ี ๙ การนําเสนอผลการ

ออกแบบ 

 Presentation 

4 2-1, 2-2, 

2-3 

นักศึกษาออกมา

นําเสนอผลงานท่ีไดทํา

การสํารวจและออกแบบ 

ใหนําเสนอผลงานดวยวาจา

โดยสรุป 
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รายวิชา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคบัท่ีเก่ียวของ       

CLO 2-2: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทํางานในสถานประกอบการ   

CLO 2-3: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการนําเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  

CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องตนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสูสังคมการทํางาน  

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคิด กระบวนการสห

กิจศึกษา และระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ

เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเขาเรียนและ

การตรงตอเวลา 

 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน  

การเขียนประวัติสวนตัว และการ

กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

3 การพฒันาทักษะการส่ือสาร การ

นําเสนอผลงาน และการเขียน

รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

5 สัมภาษณอยางไรใหไดงาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองคกร     2 2-3 

2-4 

บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

7 จัดการใหได วางแผนใหเปน 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

8 เทคนิคการตัดสินใจและแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

9 เทคนิคการปรับตัวใหเขากับสังคม

การทํางานภายใตสภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 การกรอกเอกสารออนไลน /

ขั้นตอนการชําระเงินลงทะเบียน 

ขอควรปฏิบัติสําหรับการไป

ปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรคและ

แนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

11 นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา 

นักศึกษารับฟงโอวาทจาก

อธิการบดี  และฟงบรรยายพิเศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุมยอย การตอบคําถามและให

ความเห็น 

12 (เสริม) การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ

สังคมการทํางาน 

3 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคําถามและให

ความเห็น 

13 (เสริม) ระบบบริหารงานคุณภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบคําถามและให

ความเห็น 

14 (เสริม) วัฒนธรรมขามชาติ : 

เทคนิคการทํางานตางวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบคําถามและให

ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบคําถามและให

ความเห็น 

16 (เสริม) ปลอดภัยไวกอน 2 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคําถามและให

ความเห็น 

17 (เสริม) ภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบคําถาม 

18 (เสริม) ภาษาอังกฤษกับการ

สนทนาเบ้ืองตน 

8 2-4 บรรยาย การตอบคําถาม 
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รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน     

PLO 3:  สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: นําความรู ทักษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง     

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: นําเคร่ืองมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง       

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

CLO 5-2: มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน        

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: วางแผนการทํางานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: ตระหนกัถึงความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาที่การทํางานที่ตองการได  

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: ระบุและวิเคราะหปญหา และนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนําไปใชไดจริง
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 

สัปดาห 

2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

5-2 

6-1 

7-1 

8-1 

9-1 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 

และคณาจารณนิเทศ 
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รายวิชา 538311 เข่ือนและอางเก็บนํ้า  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 3  

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนําขอมูลมาใชออกแบบเข่ือนและอางเก็บนํ้าได โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม         

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูในการสํารวจพ้ืนท่ีเชิงธรณีวิทยาและเก็บขอมูลทางดานวิศวกรรมธรณีได 

CLO 6-2: สามารถวเิคราะหเสถีรภาพฐานรากของเข่ือนและองคประกอบที่เก่ียวของ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  บทท่ี ๑ บทนํา 

บทท่ี ๒ ชนิด องคประกอบและ

พื้นที่สรางเขื่อน 

  ชนิดของเข่ือน 

  องคประกอบของเข่ือน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) ชนิด องคประกอบ

และพื้นท่ีสรางเข่ือน 

 พ้ืนท่ีในการสรางเขื่อน 

บทท่ี ๓ ประเด็นและจุดประสงค

ในการออกแบบเขื่อน 

 เหตุผลของการสรางเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ (ตอ) ประเด็นและ

จุดประสงคในการออกแบบเขื่อน 

 จุดประสงคในการสรางเข่ือน 

 ประเด็นในการออกแบบสราง

เข่ือน 

4 5-1 

6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การทดสอบยอย 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทที่ ๔ ความตองการในปจจัยที่

สําคัญ และองคประกอบของการ

ออกแบบ 

 ปจจัยท่ีสําคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน   

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 บทที่ ๔ (ตอ) ความตองการใน

ปจจยัท่ีสําคัญ และองคประกอบ

ของการออกแบบ 

 องคประกอบในการออกแบบ 

บทท่ี ๕ การเกบ็ขอมูลธรณีวิทยา

และการประเมิน 

 การเก็บขอมูลในภาคสนาม 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

การทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การเก็บขอมูล

ธรณีวิทยาและการประเมิน 

 การประเมินขอมูลท่ีไดจากการ

เก็บขอมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การซึมของนํ้าและเชื่อน

ดิน 

 ความซึมผานของนํ้าในดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ (ตอ) การซึมของนํ้าและ

เช่ือนดิน 

 ปจจัยท่ีทําใหเกิดการร่ัวซึมของ

น้ําในเขื่อนดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียว 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ (ตอ) การซึมของนํ้าและ

เช่ือนดิน 

 กรณีศึกษา 

บทท่ี ๗ การออกแบบฐานราก

เข่ือน 

 วัตถุประสงคในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 ข้ันตอนการออกแบบ 

 การประเมินขอมูลเพื่อการ

ออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 กรณีศึกษา 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

บทท่ี ๘ เสถียรภาพและอายุอาง

เก็บน้ํา 

 วิธีการคํานวณเสถียรภาพของ

อางเก็บนํ้า 

ทํางานเด่ียวและกลุม 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

12 บทท่ี ๘ (ตอ) เสถียรภาพและอายุ

อางเก็บนํ้า 

 วิธีการคํานวณเสถียรภาพอายุ

อางเก็บนํ้า 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวเิคราะหและประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวทิยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถประยุกตหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบ   

CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได       

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง ถาม-ตอบ 

2 หลักการทางกลศาสตรหินมา

ประยุกตใชในการออกแบบ 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยการประยุกตใช  

ใหทํางานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การวิเคราะหฐานรากของ

โครงสรางวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทํางานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 คุณสมบัติและการตรวจวัด

คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 กําลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล

หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทํางานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทํางานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การกระจายความเคนใตฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ใหทํางานเด่ียว 

(การบาน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทํางานกลุมนําเสนอ

การวิเคราะหหนา

หองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

9 ฐานรากเข่ือน 4 8-2 ใหโครงงานเปนกลุม

นําเสนอหนาหองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

10 ฐานรากฝงในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

11 ฐานรากความเคนแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทํางานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 งานกอสรางฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทํางานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538315 กลศาสตรหินสําหรับวิศวกรปโตรเลียม 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 1: จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: นักศึกษามีความรูเก่ียวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน   

CLO 1-2:  สามารถจําแนกมวลหนิและวิเคราะหความเคน ความเครียดได    

CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑการแตกของหินได       

CLO 1-4: มีความรูในการประเมนิผลกระทบของความดันของของไหล     

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนํารายวิชา นิยาม ความสําคัญ

ของรายวิชา 

บทท่ี ๑ ความสําคัญของกลศาสตร

หินในงานทางดานวิศวกรรม

ปโตรเลียม 

 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ  

การบานบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ

หิน 

● มวลหินและหินแข็ง 

● คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 

● ปญหาทางดานกลศาสตรหิน 

● ทฤษฎีพื้นฐานกลศาสตรหิน 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๒ สอบ

ยอยบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน 

● การวิเคราะหความเคนใน 2 มิติ 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ  

สอบยอยบทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน (ตอ) 

● การวิเคราะหความเคนใน 3 มิติ 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนว

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

ทางการแกไข การทํางาน

เด่ียว มอบหมายใหคนควา

เอกสารเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๓ 

5 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด  

● การวิเคราะหความเครียดใน 2 

มิติ 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนว

ทางการแกไข การทํางาน

เด่ียว มอบหมายให

คนควาเอกสารเพิ่มเติมท่ี

เก่ียวของ สอบยอยบทท่ี 

๓ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด 

(ตอ)  

● การวิเคราะหความเครียดใน 3 

มิติ 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ  

การบานบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ ความสัมพันธความเคนและ

ความเครียด  

● ความสัมพันธความเคนและ

ความเครียด 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๕ สอบ

ยอยบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ การจาํแนกมวลหินและการ

ทดสอบคณุสมบัติของหินแข็ง 

● การทดสอบคุณสมบัติของหิน

แข็ง 

● การจําแนกมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

● ความเคนในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๖ สอบ

ยอยบทท่ี ๕ 

ถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

9 บทท่ี ๗ กฎเกณฑการแตกของหิน  

● กฎเกณฑการแตกของหินแข็ง 

● กฎเกณฑการแตกของมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๗ สอบ

ยอยบทท่ี ๖ 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๘ การไหลของของไหลผาน

รอยแตกในมวลหิน 

● ผลกระทบของความดันของไหล 

● การไหลของของไหลผานรอย

แตกในมวลหินภายใตแรงดัน 

● ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการไหล

ของนํ้ามันดิบสูหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๘ สอบ

ยอยบทท่ี ๗ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๙ กลศาสตรการขุดเจาะ 

● วิธีการขุดเจาะ 

● การเลือกใชหัวเจาะ 

● การทําไฮโดรแฟลด 

● ความเคนรอบหลุมเจาะ 

● เสถยีรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๙ สอบ

ยอยบทท่ี ๘ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๐ การกักเก็บนํ้ามันและกาซ

ในโพรงหิน 

● การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 

● การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 

 

4 - บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทํางานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๑๐ สอบ

ยอยบทท่ี ๙ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปโตรเลียมสําหรับวิศวกร 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรตศิักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 3  

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองคประกอบที่สําคัญในการเกิดแหลงปโตรเลียมได  

CLO 1-2:  สรุปข้ันตอนการสํารวจปโตรเลียมได      

CLO 1-3: เปรียบเทียบขอดีขอเสียของระบบสัมปทานปโตรเลียมในประเทศไทยได  

CLO 1-4:  อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติพื้นฐานของช้ันหินกักเก็บปโตรเลียมได   

CLO 1-5:  ระบุชนิดหินข้ันตนจากขอมูลการสํารวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได 

        

CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหลงปโตรเลียมได   

CLO 1-7:  อธิบายหนาท่ีขององคประกอบของแทนเจาะ หรือเคร่ืองมือสําคัญที่มีใชในงานทางดานการขุด

เจาะปโตรเลียมไดถูกตอง       

CLO 1-8:  ยกตัวอยางหรืออธิบายความหมายของศัพทเทคนิค ที่ควรทราบไดอยางถูกตอง  

CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมได 

         

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ กําเนิดนํ้ามันและกาซ 4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 บทท่ี ๑ กําเนิดนํ้ามันและกาซ 

(ตอ) 

4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 บทท่ี ๒ การสํารวจปโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ, นําเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 บทท่ี ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, นําเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานกลุม 

5 บทท่ี ๔ ประสิทธิภาพแหลงกัก

เก็บ  

4 1-4, 

1-5 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

โจทยปญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๕ พ้ืนฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 

1-5, 

1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ

, งานเด่ียว 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 บทท่ี ๖ การประเมินแหลง

ปโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 

 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ

การผลิต 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ

การผลิต (ตอ) 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 บทท่ี ๘ ความรูพ้ืนฐานการผลิต 4 1-8, 

1-9 

บรรยาย  

 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 บทท่ี ๙ การขนสงนํ้ามันและกาซ

ธรรมชาติ 

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

จากสถานการณจริง 

 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 บทท่ี ๑๐ การตลาดและการกล่ัน

น้ํามันและกาซ 

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอยาง

จากสถานการจริง  

 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538317 ธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรตศิักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 3 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟสิกส ท่ีใชในการสํารวจดานธรณีฟสิกสได   

CLO 1-2:  จําแนกความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากมวลผิดปกติหรือการสํารวจตางชนิดกันได 

CLO 1-3:  สรุปขอดี ขอเสีย ของการสํารวจธรณีฟสิกสแตละวิธีได    

PLO 3:  สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1:  วิเคราะหมวลผิดปกตโิดยใชหลักการการเคล่ือนท่ีของคล่ืนทางกลได   

CLO 3-2:  วิเคราะหมวลผิดปกตโิดยใชหลักการทางไฟฟาได   

CLO 3-3:  วิเคราะหมวลผิดปกตโิดยใชหลักการของแรงดึงดูระหวางมวลได   

CLO 3-4:  วิเคราะหมวลผิดปกตโิดยใชหลักการทางแมเหล็กได   

CLO 3-5:  คํานวณคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นหินที่อยูใตผิวดินไดถูกตอง    

CLO 3-6:  วิเคราะหรูปลาง ขนาด ตําแหนง ข้ันตน ของมวลผิดปกติในการสํารวจดานธรณีฟสิกสแตละ

รูปแบบได   

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คํานวณคาความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากผลการสํารวจ โดยประยุกตใชหลักการทางฟสิกส

ไดถูกตอง        

CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการสํารวจธรณีฟสิกส สําหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจํากัดที่ม ี         

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการและขอจํากัดของวิธีการ

สํารวจธรณีฟสิกส 

3 1-1 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานเด่ียวสืบคน

ขอมลูการสํารวจธรณีฟสิกสท่ี

มีในปจจุบัน 

2 คาความผิดปกติทางธรณีฟสิกส

ของคุณสมบัติทางกายภาพ 

3 1-1, 

1-2 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 การสํารวจดานคล่ืนไหวสะเทือน

แบบหักเห 1 

3 1-1, 

3-1, 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการ

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4-1, 

3-5 

คํานวณ, ทําแบบฝกหัด

ในหอง 

4 การสํารวจดานคล่ืนไหวสะเทือน

แบบหักเห 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ช้ันหิน จากการสํารวจ

คล่ืนไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

5 การสํารวจดานคล่ืนไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 1 

3 1-1, 

3-1, 

3-5, 

4-1 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, สาธิตการ

คํานวณ, ทําแบบฝกหัด

ในหอง 

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 

6 การสํารวจดานคล่ืนไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ช้ันหิน จากการสํารวจ

คล่ืนไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

7 การสํารวจดานไฟฟา 3 1-1, 

3-2, 

3-5, 

3-6, 

4-1 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, วิเคราะหความ

หนาช้ันหินจากขอมูล

การสํารวจความ

ตานทานไฟฟา 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การสํารวจดานคาโนมถวง 3 1-1, 

3-3, 

4-1 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, วิเคราะหความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากการ

สํารวจความเรงโนมถวง, 

แบบฝกหัดหาความลึก

ของมวลผิดปกติ 

สอบประจําภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

9 การสํารวจดานแมเหล็ก 3 1-1, 

3-4,3-

5, 3-

6, 4-1 

บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, ทําแบบฝกหัด

เพื่อคํานวณความเขา

สนามแมเหล็กจากมวล

ผิดปกติ 

สอบประจําภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

10 การสํารวจธรณีฟสิกสในพ้ืนท่ี

กอสราง 

3 4-2 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การหาแหลงแรและปโตรเลียม

ดวยการสํารวจธรณีฟสิกส 

3 4-2 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 ทบทวนและสรุปขอดีขอเสียของ

การสํารวจแตละรูปแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบส่ือ

นําเสนอ,  

สอบประจําภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2561 

 

 312 

รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรตศิักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 3 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: กําหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถสํารวจธรณีฟสิกสไดเสร็จทันเวลา  

CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการสํารวจธรณีฟสิกส สําหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจํากัดที่ม ี         

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: แกไขสถานการณเฉพาะหนา เพ่ือกําหนดบริเวณการสํารวจธรณีฟสิกสท่ีเหมาะสม 

CLO 2-2:  ใชหลักการทางฟสิกส เพ่ือแกปญหาดานการสํารวจได    

CLO 2-3:  สามารถใชเคร่ืองมือตรวจวัดในภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลทางธรณีฟสิกสไดอยางถูกตอง  

CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมที่กําหนด   

CLO 2-5:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพื้นท่ีสําหรับสํารวจดาน

คล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพื้นท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกําหนด

ตําแหนง และแนวการ

สํารวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

2 การสํารวจดานคล่ืนไหวสะเทือน

แบบหักเห 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสํารวจ 

3 การเตรียมพื้นท่ีสําหรับสํารวจดาน

คล่ืนไหวสะเทือนแบบสะทอนกลับ 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพื้นท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกําหนด

ตําแหนง และแนวการ

สํารวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

4 การสํารวจดานคล่ืนไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสํารวจ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 การเตรียมพื้นท่ีสําหรับสํารวจดาน

ไฟฟา 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพื้นท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกําหนด

ตําแหนง และแนวการ

สํารวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

6 การสํารวจดานไฟฟา 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสํารวจ 

7 การเตรียมพื้นท่ีสําหรับการสํารวจ

คาโนมถวง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพื้นท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกําหนด

ตําแหนง และแนวการ

สํารวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

8 การสํารวจดานคาโนมถวง 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสํารวจ 

9 การเตรียมพื้นท่ีสําหรับการสํารวจ

ดานแมเหล็ก 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพื้นท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกําหนด

ตําแหนง และแนวการ

สํารวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

10 การสํารวจดานแมเหล็ก 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสํารวจ 

11 การเตรียมพื้นท่ีสําหรับสํารวจใน

งานกอสราง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพื้นท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกําหนด

ตําแหนง และแนวการ

สํารวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

12 การสํารวจธรณีฟสิกสในงาน

กอสราง  

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทํา

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสํารวจ 
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รายวิชา 538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการสํารวจธรณีวิทยาได    

CLO 2-2: สามารถกําหนดวัตถุประสงคในการสํารวจภาคสนามและระบุประเด็นสําคัญในการเก็บขอมูล

ภาคสนามได           

CLO 2-3: สามารถวางแผนการสํารวจและเตรียมแผนที่พื้นฐานของพ้ืนที่ที่กําหนดได   

CLO 2-4: สามารถนําเสนอผลการสํารวจภาคสนามแบบปากปลาวและเขียนรายงานการสํารวจได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการการสํารวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

3 การพิกัดตําแหนงบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศในภาคสนาม GPS และ

แผนท่ี  

2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

4 การใชเข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสราง

ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

7 แผนท่ีธรณีวิทยา 2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การเขียนรายงานการสํารวจ

ภาคสนาม 

2 2-2, 

2-3, 

2-4 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 
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รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดลอมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและ

เคมี รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและทั่วโลก     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานที่เกิดจากเทคโทนิคของเกลือหนิ   

CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณสํารองและเทคโนโลยีการทําเหมืองเกลือหิน   

CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปญหาดานส่ิงแวดลอมที่เกิดจากเกลือหนิ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเร่ืองการสะสมตัว

ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร

เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

3 การกําเนิดและสวนประกอบของ

เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

4 การลําดับชั้นและสภาพแวดลอม

ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 แบบจําลองการสะสมตัวของแอง

เกลือในปจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

8 การทําเหมืองเกลือหิน 

 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

9 ปริมาณสํารองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

10 เกลือหินกับส่ิงแวดลอม 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพ่ือการสํารวจธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจําแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดลอมของการทับถม และธรณี

ประวัตไิด           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการลําดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธชั้นหินได  

CLO 1-3: สามารถอธิบายลําดบัชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการสํารวจทางธรณีวิทยาโดยใชซากดึกดําบรรพได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณคาของซากดึกดําบรรพและกฎหมายคุมครองซากดึกดําบรรพได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกําเนิดและววิัฒนาการของ

ส่ิงมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

2 หลักการจําแนกซากดึกดําบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

3 สภาพแวดลอมของการสะสมตัว

ของหินและซากดึกดําบรรพ 

8 1-1 - กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

4 การลําดับชั้นหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ  

5 วิธีการเทียบสัมพันธตามลักษณะ

บรรพชีวินของการลําดับช้ันหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกดาํบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 การลําดับชั้นหินและซากดึกดํา

บรรพในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

8 เทคนิคการสํารวจทางธรณีวิทยา

โดยใชซากดึกดําบรรพ 

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

9 คุณคาของซากดึกดําบรรพและ

กฎหมายคุมครองซากดกึดําบรรพ 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมอืงแร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตตเิทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนําความรูทางดานการออกแบบในการทําเหมืองแร การจัดการเหมืองแร การควบคุม

คุณภาพและการซอมบํารุงมาประยุกตใชในการวางแผนและออกแบบเหมืองแรบนดินและใตดิน

โดยตระหนักถึงคณุธรรม จริยธรรม ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเศรษฐศาสตร   

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแรได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวคิดสําหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดสําหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การเลือกเคร่ืองจักรกลหนัก 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การเลือกเคร่ืองจักรกลหนัก (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  สอบ

ยอย 

ทดสอบยอย 

5 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทําเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทําเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทําเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การจัดการเหมืองแร 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 การจัดการเหมืองแร (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

 

10 การควบคมุคุณภาพและการซอม

บํารุง 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ทดสอบยอย 

11 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจําลองการออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจําลองการออกแบบ (ตอ) 

 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการทําเหมืองเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภมู ิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการทําเหมืองเกลือหินและวิธีการทําเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสม

ของแหลงเกลือหิน 

CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและชองทางเขาและชองเหมืองโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

CLO 5-3: สามารถกําหนดวิธีการทําเหมืองแรเกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซ่ึงคํานึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรเกลือหินที่ผลิตไดในเชิงพ้ืนท่ีตามแหลงสะสมและวิธีการทําเหมืองแร

เกลือหิน 

CLO 6-2: สามารถคํานวณความเคน และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแหง

ได 

CLO 6-3: สามารถประยุกตใชชองวางของโพรงเกลือละลายและชองเหมืองเกลือใตดินสําหรับเทคโนโลยีที่

เปนประโยชนอ่ืนได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนํา 

 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

2 บทท่ี ๒ หลักการของระบบการทํา

เหมือง 

● คํากัดความในเหมือง 

● องคประกอบภายในเหมือง 

● อุปกรณท่ีใชในการทําเมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

3 บทท่ี ๒ (ตอ) หลักการของระบบ

การทําเหมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

 หลักการของระบบการทํา

เหมืองสําหรับชั้นแรบางและ

หนา 

 หลักการของระบบการทํา

เหมืองในรูปแบบอื่นๆ 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

4 บทท่ี ๓ ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

 บทนํา 

 การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

5 บทท่ี ๓ (ตอ) ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

 การพิจารณาโครงสรางของ

เกลือหินสําหรับการออกแบบ 

 ส่ิงที่ควรคํานึงถึง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

6 บทท่ี ๔ การประเมินเสถียรภาพ  

● บทนํา 

● หลักการประเมิน 

● การพิจารณาโครงสรางสําหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

5-3 

6-2 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

7 บทท่ี ๔ (ตอ) การประเมิน

เสถียรภาพ  

● การจําแนกตัวแปร  

● การคํานวณกฏเกณฑการแตก

สําหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

8 บทท่ี ๕ การวิเคราะหความเคน 

● บทนํา 

● ความเคนในสามมิติ 

● การเคราะหความเคน 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

9 บทท่ี ๕ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การประยุกตใช 

● การจําลองดวยคอมพิวเตอร 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ผลกระทบของนํ้าใตดิน ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

10 บทท่ี ๖ การพฒันาทางเขาและ

ชองเหมือง 

● บทนํา 

● รูปรางของชองเหมือง 

● ผลกระทบของความเคนตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

11 บทท่ี ๖ (ตอ) การพัฒนาทางเขา

และชองเหมือง 

● หลักการพัฒนาชองเหมือง 

● ผลกระทบของนํ้าใตดินตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

12 บทท่ี ๗ การประยุกตใชเทคโนโลยี

การทําเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจําภาค รวมท้ังต้ัง

คําถามเพื่อรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 
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รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในชั้นหิน 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตตเิทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: มีความรูเก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบแหลงกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดย

ตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูเก่ียวกับองคประกอบและขั้นตอนในการนําของเสียมาทิ้งในช้ันหิน สามารถ

สํารวจแหลงกักเก็บของของเสีย        

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ลักษณะธรณีท่ีเหมาะสม

สําหรับการกักเก็บ 

4 5-1 

6-1 

บรรยายการทํางานเด่ียว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ การจําแนกของเสีย 

● ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 

● กากนิวเคลียร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ วิธีการสํารวจหาแหลง

สําหรับกักเก็บของเสีย 

● การสํารวจดวยธรณีฟสิกส 

● การหย่ังธรณีหลุมเจาะ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) วิธีการสํารวจหา

แหลงสําหรับกักเก็บของเสีย 

● การใชขอมูลหลุมเจาะในการหา

แหลงกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๑-๓ 

ทดสอบยอย 

5 บทท่ี ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 

● การกักเก็บของเสียในรูปของแข็ 

● การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ การแพรกระจายของของ

เสียในชั้นหิน 

● อัตราการแพรกระจายของของ

เสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การวิเคราะหการแพรกระจาย

ของของเสีย 

7 บทท่ี ๖ การปนเปอนของของเสีย

สูชั้นชั้นนํ้าบาดาล 

● การวิเคราะหการปนเปอนของ

ของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การแพรกระจายของ

กัมมันตภาพรังสจีากกากนิวเคลียร 

● บทนํา 

● อัตราการแผรังสี 

● ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การออกแบบการควบคุม

ของเสีย 

● วิธีการควบคุมของเสีย 

● ระบบการควบคุมของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๙ การตรวจวัดระบบการกัก

เก็บของเสีย 

● การตรวจวัดในภาคสนาม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๘-๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ กรณีศึกษาของแหลงกัก

เก็บที่มีประสิทธิภาพ 

● แหลงกักเก็บกากนิวเคลียร 

● แหลงกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ งานวิจัยในปจจุบันท่ี

เก่ียวของกับการท้ิงกากของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538422 กลศาสตรหินชั้นสูง 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตตเิทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถวิเคราะหและออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอส่ิงแวดลอม และเศรษฐศาสตร    

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใชขอมูลจากการทดสอบ    

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการที่เก่ียวของกับความเคนและความเครียดใน 3 มิติ  

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนํา 

บทท่ี ๒ การวิเคราะหความเคน 

● คํากัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิติ 

● ความเคนสามมิติ 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การคํานวณความเคนสามมิติ 

● การคํานวณความเคนในรูปของ 

วงกลม Mohr 

● การคํานวณความเคนในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเครียด 

● คํากัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิติ 

● ความเคนสามมิติ 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทํางาน

เด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) การวิเคราะห

ความเครียด 

● ความเครียดเฉล่ียและความ

เบ่ียงเบน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การคํานวณความเครียดจาก 

Strain Gauge Rosette  

5 บทท่ี ๔ ความเสียดทานของรอย

แตกในหิน 

● บทนํา 

● กฏ ของ Amonton 

● กฏ ของ Coulomb 

● กฏอ่ืนๆสําหรับความเสียดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม

เชิงกลศาสตรของหิน  

● บทนํา 

● การเปล่ียนแปลงรูปรางของหิน 

● การแตกของหิน 

● กฏการแตกของ Coulomb 

● กฏการแตกอื่นๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● พฤติกรรมของหินท่ีขึ้นกับเวลา 

 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● ความไมเปนเน้ือเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

● บทนํา 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครียดเชิงเสนตรง 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครียดในกรณีพิเศษ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

เบ่ียงเบนและความเครียดเชิง

เบ่ียงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียว 

ถาม-ตอบ 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2561 

 

 329 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 บทท่ี ๖ (ตอ) ความยืดหยุนเชิง

เสนตรง 

● สมการของสภาวะสมดุล 

● พลังงานความเครียด 

● ความยืดหยุนท่ีตางกันในตางละ

ทิศทาง 

● ความหนืดแบบยดืหยุนเชิง

เสนตรง 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางาน 

เด่ียว 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ การทดสอบในหองปฏิบัติ 

● การทดสอบขั้นพื้นฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๗ (ตอ) การทดสอบในหอง

ปฏิบัติ 

● การทดสอบขั้นสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538423 กลศาสตรหินเกลือ 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตตเิทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะหโครงสรางของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอส่ิงแวดลอม และเศรษฐศาสตร 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอ่ืนที่มีผลกระทบที่ข้ึนกับเวลา 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถจําลองพฤติกรรมของเกลือหินดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบ

ในหองปฏิบตัิการ        

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 

● การตกทับถมของเกลือหิน 

● การเปล่ียนแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 

● ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ ทบทวนความสัมพันธ

ระหวางความเคน และ

ความเครียดเชิงยืดหยุน 

● สมการเชิงยืดหยุน และทฤษฎี 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน    สอบยอย 

บทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ เกณฑการแตกของเกลือ

หิน 

● ตัวอยางกฎเกณฑการแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความเคน และ

ความเครียดเชิงพลาสติก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ความแตกตางระหวาง

ความสัมพันธเชิงพลาสติก และ

เชิงยืดหยุน 

● สมการ Prandtl-Reuss 

● ความเคน และความเครียดจาก

เกณฑของ Tresca 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

5 บทท่ี ๕ การกําหนดกฎเกณฑและ

ตัวแปร (Constitutive law) 

● บทนํา 

● ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคืบ

ของเกลือหิน 

● แบบจําลองสมการสําหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทํางานเด่ียว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การกําหนด

กฎเกณฑและตัวแปร 

● Rheological Models    

● Empirical Laws 

● Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทที่ ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การยืดหยุนเชิงเวลา 

(Visco-elasticity) 

● บทนํา 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครียด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทํางานเด่ียวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-

plasticity) 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครียดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

สอบยอย บทที่ ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การทดสอบเกลือหินใน

หองปฏิบัติการ 

● การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 

● การทดสอบการคืบ 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน

หองปฏิบัติการ การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2561 

 

 332 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การทดสอบการคืบในสามแกน

จริง 

10 บทท่ี ๙ การจําลองการไหลของ

วัตถุ (Numerical simulation) 

● การวิเคราะหความเคนดวย

แบบจําลองคอมพิวเตอร 

● การวิเคราะหความเคน และ

ความเครียดในวัสดุท่ีมีการคืบ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทที่ ๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ การออกแบบควบคุม

แรงยึด (Stress-control) 

● บทนํา 

● การวิเคราะหความเคนในสาม

แกนจริง 

● การออกแบบความเคนในโพรง

เกลือ 

● การประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางาน 

เด่ียว 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ การออกแบบโดยใช

คอมพิวเตอร 

● การจําลองโพรงเกลือสําหรับกัก

เก็บกาซธรรมชาติ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ทดสอบยอย บทท่ี ๑๐, 

๑๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝงทะเล 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝงได     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝง และปจจัยท่ีสําคัญในสภาวะ

แตกตางกัน           

CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกรอนและพัดพา ท้ังที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย          

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ภูมิสัณฐานชายฝง 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว

ชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

3 การเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเล

บริเวณชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

4 อิทธิพลจากคล่ืน พายุและสภาพ

ภูมิอากาศ 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

5 สภาพแวดลอมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 น้ําขึ้นนํ้าลง ท่ีราบนํ้าข้ึนถึง  4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

9 ดินดอนสามเหล่ียม 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

10 ชายฝงโขดหิน 

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

11 การกรอนของชายฝง  4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย

บริเวณชายฝง 

4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2561 

 

 335 

รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถานหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 1:  จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวศิวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถานหิน การจําแนกถานหิน และการกระจายตัวของแหลงถานหิน

ได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการสํารวจและการเก็บขอมูลและตัวอยางถานหินได   

CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธของถานหินกับลักษณะทางธรณีฟสิกสและอุทกธรณีวิทยาได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการทําเหมืองถานหิน การคํานวณปริมาณสํารอง ผลกระทบของการทํา

เหมืองถานหนิตอส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีถานหินสะอาดได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกําเนิดถานหิน  4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

2 อายุและการปรากฏของถานหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

3 การจําแนกถานหินตามสมบัติทาง

กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

4 การจําแนกถานหินตามสมบัติทาง

เคมี 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

5 การเก็บตัวอยางและขอมูลถานหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

6 เทคนิคการสํารวจและเก็บขอมูล

ถานหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 ถานหินและธรณีฟสิกส 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

8 ถานหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

9 การทําเหมืองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

10 ปริมาณสํารองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

11 ถานหินกับส่ิงแวดลอม   4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถานหิน 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538432 การขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตตเิทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 4 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษารูการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องตน นักศึกษาสามารถฝกฝน

กิจกรรมการขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลุม

เจาะเบ้ืองตน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกิจกรรมการการขุดเจาะ

  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 สภาพแวดลอมบนทานขุดเจาะท่ี

ปลอดภัยตอสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 ปจจยัการขุดเจาะและเคร่ืองมือ

บนแทนขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 การเจาะหลุมเอียงและการเจาะ

หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 ทอกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การอัดซีเมนต  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

 

9 ปญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือการผลิต

  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทํางาน 

เด่ียวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ

ท่ีซับซอน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538434 การเขียนรายงานสําหรับวิศวกรรมธรณี  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสําคัญของการเขียนรายงานแตละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของ

รายงานแตละประเภทได        

CLO 2-2: สามารถอานและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการสํารวจ รายงานความกาวหนา และขอเสนอ

โครงการได          

CLO 2-3: สามารถสรางกราฟและภาพประกอบรายงานไดอยางเหมาะสม    

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความสําคัญและรูปแบบของ

รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

2 การเขียนรายงานปฏิบัติการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

3 การเขียนรายงานการสํารวจ 6 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

4 การเขียนขอเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

5 รายงานความกาวหนา 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

6 การสรางตารางและภาพกราฟฟค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2561 

 

 340 

รายวิชา 538435 เทคนิคการนําเสนอสําหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณ ีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสําคัญและความเหมาะสมของการนําเสนอผลงานแบบตางๆ ได  

CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวขอ กรอบความคิด เอกสารอางอิง ไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-3: สามารถใชเคร่ืองมือในการเตรียมส่ือการนําเสนอไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-4:  สามารถนําเสนอแบบปากเปลาและแบบโปสเตอรได และมีเทคนิคการตอบคําถามที่เหมาะสม 

CLO 2-5:  สามารถฟงการนําเสนอและต้ังคาํถามไดอยางเหมาะสม   

 

หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความสําคัญของการ

นําเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

2 การเลือกหัวขอและกรอบความคิด 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

3 การเตรียมส่ือการนําเสนอ 4 2-1, 

2-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

4 การนําเสนอแบบโปสเตอร  4 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

5 การต้ังคําถาม-ตอบคําถาม 2 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

6 การนําเสนอแบบปากเปลา 6 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เรื่อง 

(Content) 

จํานวน

ช่ัวโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

7 การอภิปรายกลุม 4 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนําเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทํากิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคําถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


