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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

538304 GROUNDWATER ENGINEERING 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

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

ประเภทของรายวิชา วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

อาจารยผูสอน อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

5. ภาคการศึกษา 1/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

525204 กลศาสตรของไหล 1 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี และ โปรแกรม zoom 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

25 กรกฎาคม 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงกระบวนการทางธรณีวิทยาของวัฏจักร

อุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้ำใตดิน การคำนวณการไหลของน้ำบาดาล การ

ตรวจวัดคุณสมบัติทางชลศาสตรของชั้นน้ำบาดาลในหองปฏิบัติการและ

ภาคสนาม รวมถึงศึกษาผลกระทบของน้ำใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและกระบวนการตรวจวัดคุณสมบัติทางชลศาสตรของชั้นน้ำบาดาลท่ี

สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา การศึกษาเก่ียวกับวัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้ำใตดิน สมการเบอรนูยลีย กฎของดารซี 

การสรางโครงขายการไหล การตรวจวัดในหองปฏิบัติการและภาคสนาม ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรม 

 (Course description) Exploration, evaluation and development of mineral deposits, 

classification and application of various surface mining methods, earth and 

rock excavations, drilling and blasting techniques, environmental 

protection, mine welfare and safety 

2. บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 
48 

ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 96 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs) 

  

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

4. PLO 4 :  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคณุสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap, An) 

 CLO 4-1: คำนวณคุณสมบัติการจายน้ำของชั้นหินกัก

เก็บน้ำไดถูกตอง 

บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, 

ทำแบบฝกหัดในหองเรยีน 

 

 CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซมึผาน

ของช้ันน้ำบาดาลได 

บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, 

ทำแบบฝกหัดในหองเรยีน 

 

 CLO 4-3:  คำนวณคุณสมบัติความซึมผานของชั ้นน้ำ

บาดาลได 

บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, 

ทำแบบฝกหัดในหองเรยีน 

 

 CLO 4-4:  วิเคราะหการไหลของน้ำบาดาลในหลุมเจาะ

ไดถูกตอง 

บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, 

ทำแบบฝกหัดในหองเรยีน 

 

 CLO 4-5:  ประยุกตใชหลักการของดารซีและสมการ

เบอรนูลีย เพ่ือวิเคราะหโครงขายการไหลของ

น้ำบาดาลในช้ันหินได 

บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, 

ทำแบบฝกหัดในหองเรยีน 

 

 CLO 4-6:  คำนวณแรงดันของน้ำบาดาลที ่เก ิดขึ ้นใน

โครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได 

บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, 

ทำแบบฝกหัดในหองเรยีน 

 

5. PLO 5 :  สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผดิชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (An) 

 CLO 5-1: อธิบาย หรือนำเสนอวัฎจักรน้ำได บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ, 

ชมวิดิทัศน 

 

 CLO 5-2:  สามารถสืบคนขอมูล เพื ่อทำงานกลุมตาม

หัวขอท่ีกำหนดได   

บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ  

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช  

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. วัฏจักรอุทกวิทยา 4 1. สอนบรรยายสดออนไลนผาน

โปรแกรม zoom พรอม

ยกตัวอยางการคำนวณ 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

2. ธรณีวิทยาน้ำใตดิน 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

3. คุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำบาดาล 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

4. สมการเบอรนูยลีย 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

5. กฎของดารซ ี 4 2. บันทึกวีดีโอการสอนไวใน 

google classroom สำหรับ

ทบทวนบทเรียน 

3. มอบหมายการบานผาน 

google classroom 

4. ติดตอสื่อสานผาน 

Facebook/group 

5. สื่อการสอนผาน PowerPoint  

 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

6. การไหลของน้ำบาดาล 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

7. โครงขายการไหล 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

8. โครงขายการไหล 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

9. การทดสอบคาความซมึผานในหองปฏิบัติการ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

10. การทดสอบคาความซมึผานในภาคสนาม 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

11. ผลกระทบของน้ำบาดาลตอโครงสรางวิศวกรรม  4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

12. ผลกระทบของน้ำบาดาลตอโครงสรางวิศวกรรม  4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน (Evaluation Activity) สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1,3,5,7,9 10% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 3,5,7,9 10% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-12 5% 

4. งานในช้ันเรียน (Classwork) 2,4,6,8,10 10% 

5. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 5,8 30% 

6. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 35% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

น้ำบาดาล โดย ศาสตราจารย ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงควงศ ภาควิชาธรณวิีทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Hydrology โดย H.M.Raghunath 

Ground Water Manual โดย U.S. Department of Interior Bureau of 

Reclamination 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

 

 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ  

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 PLO 4 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 4.1) แสดงแนวปฏิบัติท่ีดีในการทำงานในหองปฏิบัติการและ

ใชอุปกรณการทดลองอยางคลองแคลว 

- Classroom 

assessment 

- Question and 

Assignments 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

 PI 4.3) ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหขอมลู สอบทาน 

สอบทวนผลการทดลอง 

- Classroom 

assessment 

- Question and 

Assignments 

- Written Exam 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                               (อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 25 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 


