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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 538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสราง 

538208 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY LABORATORY 

2. จำนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

รูปแบบการสอน ในหองเรียน และออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา  

อาจารยผูสอน อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา  

5. ภาคการศึกษา 2/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538203 ธรณีวิทยา และ  

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

538207 ธรณีสณัฐานโครงสราง 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 730 449 8037 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะโครงสรางธรณวิีทยา การวิเคราะห

โครงสรางทางธรณีโดยออรโธกราฟกโปรเจคช่ันและสเตอรโิอกราฟกโปรเจคช่ัน การใช

ภูมิสารสนเทศสำหรับงานวิศวกรรมธรณี   

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถจําแนกธรณีสณัฐานท่ีปรากฏบนแผนท่ีภูมิประเทศและภาพถาย

ทางอากาศ จําแนกโครงสรางทางธรณีวิทยาจากแผนท่ีธรณีวิทยา สามารถใชเข็มทิศ 

Brunton วัดการวางตัวของระนาบช้ันหิน วิเคราะหโครงสรางทางธรณีวิทยาดวยวิธีออร

โธกราฟคโปรเจคช่ัน และสเตอรโิอกราฟคโปรเจคช่ัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา ธรณสีัณฐานบนแผนท่ีภูมปิระเทศและภาพถายทางอากาศ โครงสรางทางธรณีวิทยาบน

แผนท่ีธรณีวิทยา ออรโธกราฟคโปรเจคช่ัน สเตอริโอกราฟคโปรเจคช่ัน  

 (Course description) Landforms on topographic maps and aerial photographs, geologic 

structures on geologic maps, orthographic projection, stereographic 

projection 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

- 
ตามความตองการของผูเรียน

เปนกลุมและเฉพาะราย 
36 - - - 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

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) 

1. PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี (R, U) 

 CLO 1-1: สามารถจำแนกธรณีสณัฐานจากภาพถายทาง

อากาศและแผนท่ีภูมิประเทศได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-2: สามารถหาทิศทางการวางตัวของช้ันหินและ

สรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนท่ีธรณีวิทยาได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-3:  สามารถการแกปญหามุมเอียงเท ความกวางของ

หินโผล และแกปญหาสามจดุได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-4:  สามารถใชสเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ัน ระนาบ 

เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนนของขอมูลใน

การศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาได  

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-5: สามารถใชการใชโปรแกรม ArcGis ในการสราง

แผนท่ีได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

2. PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

(Ap) 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 2-1:  สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากป

ลาวไดอยางชัดเจน 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหดัปฏิบัติการได

อยางชัดเจน 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด (Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. การศึกษาธรณีสณัฐานจากภาพถายทางอากาศ 3 - มอบหมายเอกสารประกอบการ

สอน บน Google Classroom 

ช่ือกลุม Structural 

Geomorphology (538207) 

Trimester 2/2563 

- สอนสดผานระบบ ZOOM และ

บันทึกวิดิโอไวใน Google 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

2. การศึกษาธรณีสณัฐานจากแผนท่ีภูมิประเทศ 3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3. การศึกษาธรณีสณัฐานจากแผนท่ีธรณีวิทยา 3 การรวมกิจกรรม 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

Classroom เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถทบทวนไดดวยตนเอง 

- ในช่ัวโมงเรียน มีชวงเวลาให

นักศึกษาสอบถามขอสงสยัจาก

เน้ือหา และทำกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

- มอบหมายแบบฝกหัดปฏิบัติการ 

ผาน Google classroom และ

กำหนดวันสงใน 1 สัปดาห 

- ติดตอสื่อสารผานกลุมปดใน

Facebook ช่ือกลุม Structural 

Geomorphology 2/2563 

 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

4. การใชเข็มทิศ Brunton วัดการวางตัวของระนาบช้ันหิน 3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

5. การใชเข็มทิศ Brunton หาตำแหนงพิกัดบนแผนท่ี 3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

6. สอบกลางภาค 3 ขอสอบกลางภาค 

7. ช้ันหินวางตัวในแนวราบ ช้ันหินเอียงเท และเสนช้ัน

โครงสราง (1) 

3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

8. ช้ันหินวางตัวในแนวราบ ช้ันหินเอียงเท และเสนช้ัน

โครงสราง (2) 

3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

9. การเอียงเทของช้ันหิน ความหนาของช้ันหิน และปญหา 3 

จุด 

3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

10. สเตอริโอกราฟกโปรเจคช่ัน 1 เสน ระนาบ โพล 3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

11. สเตอริโอกราฟกโปรเจคช่ัน 2 เสนช้ันความหนาแนน 3 การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

12. สอบปลายภาค 3 ขอสอบปลายภาค 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. แบบฝกหัดปฏิบัติการ (Laboratory worksheet) 1-5, 8-11 50% 

2. การรวมกิจกรรม (Class activity) 1-5, 8-11 10% 

3. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7 15% 

4. สอบประจำภาค (Final Exam) 12 25% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบปฏิบัติการธรณสีณัฐานโครงสราง โดย อ.ดร. ธนิษฐา ทองประภา สำนัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

 Van der Pluijm, B. A. and Marshak, S. 2004. Earth Structure: An 

introduction to structural geology and tectonics. W.W. 

Norton&Company, Inc. New York.  
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 Huggett, R. J. 2007. Fundamentals of Geomorphology (second edition). 

Taylor & Francis e-Library.  

 Bridge, J. and Domicco, R. 2008. Earth surface processes, landforms and 

sediment deposits. Cambridge University Press 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

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 

PI 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและไวยกรณการเขียน

ทางเทคนิคเหมาะสมตอผูนำไปใชงาน 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

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:    ____________________________________ 

                                                                               (อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 1 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 


