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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 538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 

538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS 

2. จำนวนหนวยกิต 2 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  

รูปแบบการสอน ในหองเรียน และออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานิสงส  จิตนารินทร 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานิสงส  จิตนารินทร 

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538203 ธรณีวิทยา และ  

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting: 660 280 0195 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

1 กรกฎาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจหลักการพ้ืนฐานวิธีการทำธรณีวิทยาภาคสนาม 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

กระบวนการทางธรณีวิทยาในโลกยุคปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา วิธีการทำธรณีวิทยาภาคสนาม การบรรยาย การวัด และการเก็บตัวอยางหิน การจำแนก

หินในภาคสนาม การทำแผนท่ีธรณีวิทยา และการบันทึกขอมูลการสำรวจ การเขียน

รายงาน 

 (Course description) Methods of field geological study, identification of rocks and geologic 

structures, rock description, rock sampling, measuring bedding attitude and 

geologic structures, collecting filed data, preparing report and construct 

geologic map 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

24 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 48 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

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) 

2. PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

 CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการสำรวจ

ธรณีวิทยาได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 2-2: สามารถกำหนดวัตถุประสงคในการสำรวจ

ภาคสนามและระบุประเด็นสำคัญในการเก็บขอมูล

ภาคสนามได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 2-3: สามารถวางแผนการสำรวจและเตรียมแผนท่ี

พ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีกำหนดได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 2-4: สามารถนำเสนอผลการสำรวจภาคสนามแบบ

ปากปลาวและเขียนรายงานการสำรวจได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช  

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. หลักการการสำรวจธรณีวิทยา 2 1. มอบหมายเอกสารประกอบการ

สอน (pdf) สไลดประกอบการ

บรรยาย (PowerPoint) 

หนังสืออานประกอบ (pdf) ไว

บน Google Classroom  

2. บันทึกการบรรยายของทุก

บทเรียนโดยสื่อ PowerPoint 

ไวใน Google Classroom 

เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูดวย

ตนเองกอนเขาเรียนในช่ัวโมง

ปกติ และสามารถทบทวนได

ดวยตนเอง 

3. ในช่ัวโมงเรียน มีชวงเวลาให

นักศึกษาสอบถามขอสงสยัจาก

เน้ือหา และคลิปบรรยาย  

4. ทำกิจกรรมโดยเลือกจาก

ประเด็นสำคญัของแตละบท 

ซึ่งสอดคลองกับขาวหรือ

การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

2. การศึกษาขอมูลปจจุบันและการเตรยีมแผนท่ีฐาน 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

3. การบันทึกขอมูลภาคสนาม 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

4. การสำรวจพ้ืนท่ีหินอัคนี 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

5. การสำรวจพ้ืนท่ีหินตะกอนและพ้ืนท่ีหินแปร 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

6. การเก็บตัวอยางหินและการตัดแผนหินบาง 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

7. สอบกลางภาค 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

8. การวัดการวางตัวของช้ันหินและโครงสรางทางธรณีวิทยา 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

9 การสรางแผนท่ีธรณีวิทยา 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

10 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา 2 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

11 การเขียนรายงานการสำรวจภาคสนาม 2 การรวมกจิกรรม 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

เหตุการณในปจจจุบัน โดยให

นักศึกษาเขากลุมอภิปราย 

และนำเสนอความคดิเห็น หรือ 

5. นำโจทยหรือแบบฝกหัดบางขอ

จากแบบฝกหัดทายบท หรือ

ปฏิบัติการมาใหนักศึกษาทำซ้ำ

ในหองเรียน โดยเฉพาะขอท่ี

มักทำผิดบอย 

6. มอบหมายแบบฝกหัดทายบท

ผาน Google classroom 

และกำหนดวันสงใน 1 สัปดาห 

7. ติดตอสื่อสารผาน 

Facebook/Group 

แบบฝกหัดทายบท 

12 นำเสนอโปรเจค 2 

การนำเสนอโปเจค 

การรวมกจิกรรม 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-6, 8-11 50% 

2. การรวมกิจกรรม (Class activity) 1-12 10% 

3. โครงงาน (Term Project) 12 20% 

4. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 20% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม โดย ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

กรมทรัพยากรธรณี 2555 คูมือการสำรวจทำแผนท่ีธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 

กรุงเทพ 100 หนา 

กรมทรัพยากรธรณี 2563 คูมือการเขียนรายงานสำรวจธรณีวิทยาประกอบแผนท่ี

ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ 67 หนา 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซตท่ีเก่ียวของ อาทิ 

https://v3geo.com 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 2 : สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสทิธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.3 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)    

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี   4 

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

PI 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและไวยกรณการเขียน

ทางเทคนิคเหมาะสมตอผูนำไปใชงาน 

แบบฝกหัดทาย

บท 
 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% ของ

นักศึกษา ได

ระดับ ≥ 2 

 

 PI 2.2) ใชภาพกราฟฟกไดอยางเหมาะสม การสรางแผนท่ี

ธรณีวิทยาและ

ภาพตัดขวาง 
 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% ของ

นักศึกษา ได

ระดับ ≥ 2 

 

 PI 2.3) นำเสนอดวยวาจาและใชภาษากายไดอยางชัดเจนทำให

การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล 

นับจำนวนครั้งท่ี

นักศึกษาเปน

ตัวแทนนำเสนอ

งานกลุมปาก

เปลาในช้ันเรียน 

3: มากกวา 5 ครั้ง 

2: 3-5 ครั้ง 

1: 1-2 ครั้ง 

0: ไมเคยเปนตัวแทน

กลุมนำเสนองาน 

60% ของ

นักศึกษา ได

ระดับ ≥ 2 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

                                                                ลงช่ือ:     

   (ผูชวยศาตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  20 เดือน  มนีาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

  


