
เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ส านักวิชา/สาขาวิชา        วิศวกรรมศาสตร์ / วิศวกรรมธรณี 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
538304 วิศวกรรมน ้าใต้ดิน (Groundwater Engineering) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 4  หน่วยกิต  (4-0-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั นปีที่ 3  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดท ารายละเอยีดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงล่าสุด 
1  กรกฎาคม  2558 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการทางธรณีวิทยาของวัฏจักรอุทกวิทยา 
ธรณีวิทยาน ้าใต้ดิน การค้านวณการไหลของน ้าบาดาล การตรวจวัดคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั นน ้า



บาดาลในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รวมถึงศึกษาผลกระทบของน ้าใต้ดินต่อโครงสร้างทาง
วิศวกรรม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเนื อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
กระบวนการตรวจวัดคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั นน ้าบาดาลที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

การศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน ้าใต้ดิน สมการเบอร์นูย์ลีย์ กฎของดาร์ซี 
การสร้างโครงข่ายการไหล การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ผลกระทบของน ้าใต้ดินต่อ
โครงสร้างทางวิศวกรรม 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตัวเอง 

(คาบ) 

48 ชั่วโมง 
ตามความประสงค์

ของผู้เรียน 
- 96 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

อาจารย์ประจ้าวิชาก้าหนดชั่วโมงให้ค้าปรึกษา ไม่ต่้ากว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และให้
นักศึกษานัดหมายเวลาเข้าพบได้ตามที่นักศึกษาสะดวก รวมถึงตอบข้อซักถามผ่านเว็บไซต์ของ
รายวิชาและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1) ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความมีวินัย 

การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ 
3) รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4) มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล้าดับความส้าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องสอดแทรกในเนื อหา และให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  

2) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การน้าเสนอโครงงานที่มอบหมายให้ 
3) ให้นักศึกษาฝึกฝนปฏิบัติงานด้วยตนเอง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ น และค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมในชั นเรียน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 
 2) จัดท้าเอกสารบันทึกการเข้าเรียน การส่งงาน 
3) โครงงานที่มอบหมายให้ 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 

นักศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและข้อจ้ากัดของวิธีการ
ส้ารวจธรณีฟิสิกส์ การส้ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห การส้ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบ
สะท้อนกลับ การส้ารวจด้านไฟฟ้า การส้ารวจด้านค่าโน้มถ่วง การส้ารวจด้านแม่เหล็ก การส้ารว๗
ธรณีฟิสิกส์ในงานส้ารวจพื นที่ก่อสร้าง 

 2.2 วิธีการสอน 
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส้าคัญ  โดยการให้แบบฝึกหัดแก้ โจทย์ปัญหาใน

ห้องปฏิบัติการ การบ้านท้ายชั่วโมงสอนบรรยาย การแสดงความคิดเห็นและถาม/ตอบ และส่งเสริมให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน๊ต 

2.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากการคะแนนทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบประจ้าภาค 

รวมถึงคะแนนการน้าเสนอในชั นเรียน 



3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และ
สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ท้างานและแก้ปัญหาได้ 
3.2 วิธีการสอน 

 การยกตัวอย่างวิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหาในห้องบรรยาย การให้โจทย์ปัญหาเพ่ิมเติม
ท้ายชั่วโมงบรรยาย มอบหมายงานวิจัย ให้นักศึกษาอธิบาย ผู้สอนอธิบายประเด็นที่ส้าคัญเพ่ิมเติม 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
ประเมินจากการท้าการบ้าน การน้าเสนอผลงาน และการตอบบค้าถามจากอาจารย์

ผู้สอน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1) พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์  
2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั งส่วนตัว

และส่วนรวม 
4.2 วิธีการสอน 

 1) มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษารับผิดชอบ 
2) อธิบายจุดที่นักศึกษามักท้าผิด ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่นักศึกษาสงสัย

ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 
3) เสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ นในการเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พฤติกรรมการท้างานเป็นกลุ่ม  
2) การตอบค้าถามท่ีอาจารย์ตั งขึ น โดยกลุ่มนักศึกษา 



 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ทักษะการสื่อสาร พูด ฟัง เขียน และการคิดอย่างเป็นขั นตอน 
2) ทักษะการน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษาแก้ปัญหาโจทย์และประยุกต์ใช้กับปัญหา

หลายรูปแบบ 
3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ค้นหาข้อมูล 

5.2 วิธีการสอน 
1) มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ จากเว็บไซด์ อินเทอร์เน็ต  
2) ก้าหนดเว็บไซต์ของรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้าใช้อย่างสม่้าเสมอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินผลการค้นคว้าของนักศึกษา 
2) ประเมินผลการแก้ปัญหาที่เกิดขึ น 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

2 ธรณีวิทยาน ้าใต้ดิน 4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

3 
คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั นน ้า
บาดาล 

4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

4 สมการเบอร์นูย์ลีย์ 4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

5 กฎของดาร์ซี 4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

6 การไหลของน ้าบาดาล 4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

7 โครงข่ายการไหล 4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 



 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

8 โครงข่ายการไหล 4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

9 
การทดสอบค่าความซึมผ่านใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

10 
การทดสอบค่าความซึมผ่านใน
ภาคสนาม 

4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

11 
ผลกระทบของน ้าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

12 
ผลกระทบของน ้าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 
บรรยายประกอบ
สื่อน้าเสนอ 

อ.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

13 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  
สัปดาห์ที่
ประเมิน   

สัดส่วนของ
การประเมิน 

คุณธรรม จริยธรรม  
(ข้อย่อย 2, 3) 

วินัยในการเข้าชั นเรียน ความ
รบัผิดชอบในการท้างานที่ได้รับ
มอบหมาย และพฤติกรรมระหว่าง
การสอบ 

ทุกสัปดาห์ 10 

ความรู้  
(ข้อย่อย 1, 2, 4) 

การให้การบ้าน การทดสอบย่อยใน
ชั นเรียน การมอบหมายงานกลุ่ม 
และการสอบในห้องสอบ 

2, 3, 4, 9, 
10 

40 

ทักษะทางปัญญา  
(ข้อย่อย 1-3) 

การให้การบ้าน การทดสอบย่อยใน
ชั นเรียน การมอบหมายงานกลุ่ม 

2, 3, 4, 9, 
10 

40 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
(ข้อย่อย 3, 5) 

การซักถามในชั นเรียน การท้างาน
กลุ่ม และการพูดหน้าชั นเรียน 6,12 5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ข้อย่อย 1, 2, 5) 

การให้การบ้านที่ต้องมีการคิด
วิเคราะห์ และการน้าเสนอผลการ
ด้าเนินโครงงาน 

6,12 5 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
น ้าบาดาล โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เว๊ปไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค้าอธิบายศัพท์ 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผ่านระบบการประเมินของศูนย์บริการการศึกษา มทส. 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั งโดยสาขาวิชา การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน ผลการสอบ

ของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน้ามาปรับปรุงการสอน เช่น ยกตัวอย่างโจทย์ให้มากขึ นเพ่ือให้นักศึกษามีการ
ฝึกฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ได้มากขึ น การท้างานกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตั งใจเรียนมีการเพ่ิมชั่วโมงติวส้าหรับนักศึกษาที่มีความ
ต้องการหรือมีผลการเรียนที่อ่อน นอกจากนี อาจมี การวิจัยในชั นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ท้าได้โดย การทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจสมุดปฏิบัติการของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น มีการตั งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน และ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
และน้าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือน้าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ร่วม
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน้ามาปรับปรุงรายวิชาส้าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี  อาจมีการด้าเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือ
อุตสาหกรรมต่างๆ 
 


