
เอกสารหมายเลข มคอ.3 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

สำนักวิชา/สาขาวิชา        วิศวกรรมศาสตร / วิศวกรรมธรณี 

 

หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน (Groundwater Engineering) 

2. จำนวนหนวยกิต 

 4  หนวยกิต  (4-0-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อ. ดร. เกียรติศักด์ิ  อาจคงหาญ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นป 

 ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปที่ 3  

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

525204 กลศาสตรของไหล 1 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงลาสุด 

20  กรกฎาคม  2563 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงกระบวนการทางธรณีวิทยาของวัฏจักรอุทกวิทยา 

ธรณีวิทยาน้ำใตดิน การคำนวณการไหลของน้ำบาดาล การตรวจวัดคุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำ



บาดาลในหองปฏิบัติการและภาคสนาม รวมถึงศึกษาผลกระทบของน้ำใตดินตอโครงสรางทาง

วิศวกรรม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

กระบวนการตรวจวัดคุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำบาดาลที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีอยูใน

ปจจุบัน 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา  

การศึกษาเก่ียวกับวัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้ำใตดิน สมการเบอรนูยลีย กฎของดารซี 

การสรางโครงขายการไหล การตรวจวัดในหองปฏิบัติการและภาคสนาม ผลกระทบของน้ำใตดินตอ

โครงสรางทางวิศวกรรม 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบติั/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตัวเอง 

(คาบ) 

48 ช่ัวโมง 
ตามความประสงค

ของผูเรียน 
- 96 ช่ัวโมง 

 

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

อาจารยประจำวิชากำหนดช่ัวโมงใหคำปรึกษา ไมต่ำกวา 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห และให

นักศึกษานัดหมายเวลาเขาพบไดตามที่นักศึกษาสะดวก รวมถึงตอบขอซักถามผานเว็บไซตของ

รายวิชาและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

1) ตระหนักในคุณคาของ คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความมีวินัย 

การตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ 

3) รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา 

4) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

1) บรรยายพรอมยกตัวอยางที่เกี่ยวของสอดแทรกในเน้ือหา และใหนักศึกษาไดมี

สวนรวมอภิปราย เสนอความคิดในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  

2) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน เชน การนำเสนอโครงงานที่มอบหมายให 

3) ใหนักศึกษาฝกฝนปฏิบัติงานดวยตนเอง แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น และคนควา

เพ่ิมเติม 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การตรงตอเวลา ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 

 2) จัดทำเอกสารบันทึกการเขาเรียน การสงงาน 

3) โครงงานที่มอบหมายให 

2. ความรู 

 2.1 ความรูที่จะไดรับ 

นักศึกษาจะมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการและขอจำกัดของวิธีการ

สำรวจธรณีฟสิกส การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบ

สะทอนกลับ การสำรวจดานไฟฟา การสำรวจดานคาโนมถวง การสำรวจดานแมเหล็ก การสำรว๗

ธรณีฟสิกสในงานสำรวจพ้ืนที่กอสราง 

 2.2 วิธีการสอน 

การสอนที่ เนนผู เรียนเปนสำคัญ  โดยการใหแบบฝกหัดแก โจทยปญหาใน

หองปฏิบัติการ การบานทายช่ัวโมงสอนบรรยาย การแสดงความคิดเห็นและถาม/ตอบ และสงเสริมให

นักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 

2.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการคะแนนทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบประจำภาค 

รวมถึงคะแนนการนำเสนอในช้ันเรียน 



3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา และ

สามารถนำความรูที่ไดไปใชทำงานและแกปญหาได 

3.2 วิธีการสอน 

 การยกตัวอยางวิธีการแกไขโจทยปญหาในหองบรรยาย การใหโจทยปญหาเพ่ิมเติม

ทายช่ัวโมงบรรยาย มอบหมายงานวิจัย ใหนักศึกษาอธิบาย ผูสอนอธิบายประเด็นที่สำคัญเพ่ิมเติม 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

ประเมินจากการทำการบาน การนำเสนอผลงาน และการตอบบคำถามจากอาจารย

ผูสอน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกัน และความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาตออาจารย  

2) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  

3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว

และสวนรวม 

4.2 วิธีการสอน 

 1) มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษารับผิดชอบ 

2) อธิบายจุดที่นักศึกษามักทำผิด ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่นักศึกษาสงสัย

ชวงเวลาหลังเลิกเรียน 

3) เสนอแนะแนวทางใหนักศึกษาสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินการวิเคราะหโจทยปญหา พฤติกรรมการทำงานเปนกลุม  

2) การตอบคำถามที่อาจารยต้ังขึ้น โดยกลุมนักศึกษา 



 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

1) ทักษะการสื่อสาร พูด ฟง เขียน และการคิดอยางเปนขั้นตอน 

2) ทักษะการนำความรูที่ไดจากการศึกษาแกปญหาโจทยและประยุกตใชกับปญหา

หลายรูปแบบ 

3) ทักษะการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร คนหาขอมูล 

5.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานใหนักศึกษาเรียนรู จากเว็บไซด อินเทอรเน็ต  

2) กำหนดเว็บไซตของรายวิชาที่นักศึกษาจะตองเขาใชอยางสม่ำเสมอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลการคนควาของนักศึกษา 

2) ประเมินผลการแกปญหาที่เกิดขึ้น 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สื่อที่ใช 

ผูสอน 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 
บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

2 ธรณีวิทยาน้ำใตดิน 4 
บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

3 
คุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำ

บาดาล 
4 

บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

4 สมการเบอรนูยลีย 4 
บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

5 กฎของดารซี 4 
บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

6 การไหลของน้ำบาดาล 4 
บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

7 โครงขายการไหล 4 
บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 



 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อทีใ่ช 
ผูสอน 

8 โครงขายการไหล 4 
บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

9 
การทดสอบคาความซึมผานใน

หองปฏิบัติการ 
4 

บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

10 
การทดสอบคาความซึมผานใน

ภาคสนาม 
4 

บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

11 
ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  
4 

บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

12 
ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  
4 

บรรยายประกอบ

สื่อนำเสนอ 

อ. ดร. เกียรติ

ศักด์ิ อาจคงหาญ 

13 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรยีนรู  วิธีการประเมิน  
สัปดาหที่
ประเมิน   

สัดสวนของ
การประเมิน 

คุณธรรม จริยธรรม  
(ขอยอย 2, 3) 

วินัยในการเขาช้ันเรียน ความ
รับผิดชอบในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย และพฤติกรรมระหวาง
การสอบ 

ทุกสัปดาห 10 

ความรู  
(ขอยอย 1, 2, 4) 

การใหการบาน การทดสอบยอยใน
ช้ันเรียน การมอบหมายงานกลุม 
และการสอบในหองสอบ 

2, 3, 4, 9, 
10 

40 

ทักษะทางปญญา  
(ขอยอย 1-3) 

การใหการบาน การทดสอบยอยใน
ช้ันเรียน การมอบหมายงานกลุม 

2, 3, 4, 9, 
10 

40 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
(ขอยอย 3, 5) 

การซักถามในช้ันเรียน การทำงาน
กลุม และการพูดหนาช้ันเรียน 6,12 5 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ขอยอย 1, 2, 5) 

การใหการบานที่ตองมีการคิด
วิเคราะห และการนำเสนอผลการ
ดำเนินโครงงาน 

6,12 5 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

น้ำบาดาล โดย ศาสตราจารย ดร. ทวีศักด์ิ ระมิงควงศ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

เวปไซต ที่เกี่ยวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คำอธิบายศัพท 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนโดยผานระบบการประเมินของศูนยบริการการศึกษา มทส. 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงต้ังโดยสาขาวิชา การสังเกตการณสอน

โดยอาจารยทานอ่ืน ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยาง

โจทยใหมากขึ้นเพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากขึ้น การทำงานกลุมเพ่ือกระตุน

ใหเกิดความต้ังใจเรียนมีการเพ่ิมช่ัวโมงติวสำหรับนักศึกษาที่มีความตองการหรือมีผลการเรียนที่ออน 

นอกจากน้ีอาจมี การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูของรายวิชา ทำไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจสมุดปฏิบัติการของ

นักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของ

นักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา การ

รายงานรายวิชาของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอน

เปนผูรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนำเสนอแนวทางในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนำเขาที่ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร 

รวมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใชรอบปการศึกษา

ถัดไป นอกจากน้ี อาจมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองใน

เรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ 



 


