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รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก     
CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร่ หลักการจ าแนกแร่ และจดจ าแร่ประกอบหินทั่วไปได้ 50 ชนิด 
CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจ าแนกหิน และจดจ าหินที่พบทั่วไปได้ 30 ชนิด  
CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโลกและบนผิวโลกได้    
CLO 1-5:   อธิบายหลักการล าดับชั้นหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได้    
CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ 
CLO 1-7:   อธิบายองค์ประกอบและการใช้ประโยชน์แผนที่และภาพถ่ายในงานทางธรณีวิทยาได้ 
CLO 1-8:   อธิบายหลักการส ารวจธรณีวิทยาได้      

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความส าคญั แผนที่
ความคิดส าหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การก าเนิดของโลกและจักรวาล 
ระบบสรุิยะ สนามแม่เหล็กโลก ช้ัน
บรรยากาศ และพื้นผิว  โครงสร้าง
และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลอืก
โลก 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
 

2 - ความหมายของแร ่
- สมบัติทางกายภาพของแร ่
- การจ าแนกแร่  
- การเกิดแร ่

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจ าแนก

หิน 
- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 - กระบวนการที่เกิดจากแรงกระท า
ภายในโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ 

- กระบวนการที่เกิดบนผิวโลก การผุ
พัง การย้ายมวล การเกิดดิน 

4 1-4 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 - กระบวนการจากน้ า  
- กระบวนการลม  
- กระบวนการจากธารน้ าแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
6 - หลักการล าดับชั้นหิน 

- ความไม่ต่อเนื่อง  
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 - โครงสร้างปฐมภูม ิ
- โครงสร้างทุติยภูม ิ

4 1-6 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 
- แผนที่ภูมิประเทศ 
- แผนที่ธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 - ภาพถ่ายทางอากาศ 
- ภาพถ่ายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี
- การเก็บตัวอย่างหิน 
- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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รายวิชา 538204 ปฏบิัตกิารธรณีวิทยา 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถจ าแนกแร่ประกอบหินและหินที่พบได้ทั่วไปตามหลักการจ าแนกได้  
CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอย่างง่ายได้     
CLO 1-3:  สามารถอธิบายการล าดับชั้นหินและการวางตัวของชั้นหินได้    
CLO 1-4:  สามารถอ่านแผนที่ภูมิประเทศ หาความชันและสร้างภาพตัดขวางได้   
CLO 1-5:  สามารถอ่านแผนที่ธรณีวิทยาและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได้   
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแร่ประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแร่ประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

4 หินแปรและแร่ประกอบหินแปร 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ
ช้ันหิน 

3 1-3, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองค์ประกอบแผนที่ 3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 แผนที่ภูมิประเทศ เส้นช้ันความสูง 
และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง 3 1-5, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

 
  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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รายวิชา 538205 หินและแร่ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายและใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสร้างผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ใน

การจ าแนกได้          
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกแร่กลุ่มซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด  
CLO 1-3:   สามารถจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด 
CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจ าแนกหินแต่ละประเภท และจ าแนกหินได้อย่างถูกต้อง 

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคณุสมบัติทางกายภาพ
ของแร่ 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 พื้นฐานผลึกศาสตร์ โครงสร้างผลกึ 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  
3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 การจ าแนกแร่แร่กลุม่ซิลเิกต 3 1-1, 

1-2 
- กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกต 3 1-1, 
1-3 

- กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร่  3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

อัคนี 
3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ
ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิแปร 3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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รายวิชา 538206 ปฏบิัตกิารหินและแร่ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ในการจ าแนกแร่ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
CLO 1-2:  สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซฺในการจ าแนกแร่ได้    
CLO 1-3:  สามารถจดจ าและอธิบายลักษณะเฉพาะของแร่กลุ่มซิลิเกตและไม่ใช่ซิลิเกตได้ 100 ชนิด 
CLO 1-4: สามารถจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากก้อนตัวอย่างได้อย่างมีหลักเกณฑ์  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบตัิการสมมาตร 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแร่ด้วยกล้องจุลทรรศนโ์พลา
ไรซิ่ง 
 

3 1-1, บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1-2,  
2-1, 
2-2 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 แร่กลุ่มซลิิเกต 3 1-1, 
1-3,   
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 แร่กลุ่มไม่ใช่ซิลเิกต 
 

3 1-1, 
1-3,    
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 หินอัคน ี 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 
 

3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐาน

แบบต่างๆ ได้          
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสร้างแบบต่างๆ ได้

อย่างถูกต้อง          
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความส าคัญของภูมิสารสนเทศต่องานด้านวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ 
และการจ าแนกลักษณะธรณสีัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 ธรณสีัณฐานทางน้ าผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ธรณสีัณฐานคาสต ์ 3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ
และทุติยภูม ิ

6 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 การบรรยายโครงสร้างทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิ
สารสนเทศ การอ้างอิงต าแหน่งของ
ข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 โครงสร้างและแบบจ าลองข้อมลู

ระบบภมูิสารสนเทศ วิธีการส ารวจ
และการน าเข้าข้อมลู 

3 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ และการประยุกต์ภูมิ
สารสนเทศในงานธรณีสณัฐาน
วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่างโจทย์

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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รายวิชา 538208 ปฏบิัตกิารธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 
2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถจ าแนกธรณีสัณฐานจากภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศได้  
CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั้นหินและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนที่

ธรณีวิทยาได้           
CLO 1-3: สามารถการแก้ปัญหามุมเอียงเท ความกว้างของหินโผล่ และแก้ปัญหาสามจุดได ้  
CLO 1-4: สามารถใช้สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่น ระนาบ เส้นโพล การวิเคราะห์ความหนาแน่นของข้อมูล

ในการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้       
CLO 1-5: สามารถใช้การใช้โปรแกรม ArcGis ในการสร้างแผนที่ได ้    
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถ่าย
ทางอากาศ 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนทีภู่มิ
ประเทศ  

6 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 แผนที่ธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล่ 
เส้นช้ันโครงสร้าง และภาพตดัขวาง 

3 1-2, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 การแก้ปัญหามุมเอียงเท และความ
กว้างของหินโผล่การแก้ปญัหาสาม
จุด 

3 1-3, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคช่ัน ระนาบ 
เส้นโพล การวิเคราะหค์วามหนาแน่น
ของข้อมูล 

6 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใช้โปรแกรม 
ArcGis การป้อนข้อมูล ก าหนด
ต าแหน่ง  สร้างเส้น การใส่ข้อมลู 
attribute data 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพื้นที่ การ
เปลี่ยนหน่วย การตรึงแผนที ่

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการท าแผนท่ี การ
ซ้อนทับข้อมูล การเลือกพื้นที่ และ
การแสดงผล 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญวิทย์ แก้วกสิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: รู้และเข้าใจหลักการวนลูป การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ การ

ก าหนดและเข้าถึงข้อมูลแบบอะเรย์และเมตริกซ์       
PLO 2: สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาตามค าสั่งในห้องปฏิบัติการได้   
CLO 2-2: ประยุกตใ์ช้ค าสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลการใช้งานฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบื้องต้น 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวด าเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

3 อะเรย ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

4 เมตริกซ ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

5 ฟังก์ชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

6 ฟังก์ชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

7 การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชัน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

8 แฟ้มข้อมูล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

9 ฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

10 การแก้โจทย์ปญัหา 1 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

11 การแก้โจทย์ปญัหา 2 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการส ารวจมวลดินได้อย่างเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ใน งานทางด้าน

วิศวกรรมธรณี 
CLO 3-2: สามารถค านวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได้  
CLO 3-3: สามารถจ าแนกประเภทชนิดด้วยระบบการจ าแนกดินเชิงทางวิศวกรรม (ระบบ Unified Soil 

Classification System, USCS แ ล ะ ร ะ บ บ  American Association of State Highway and Transportation 

Officials, AASHTO)  
CLO 3-4: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะที่แตกต่างกันได้  
CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและก าหนดแนวทางป้องกัน

และแก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของน้ าใต้ดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 
CLO 3-6: สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะมวลดินได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap, 

An) 
CLO 4-1: สามารถใช้ อุปกรณ์และเครื่ องมือทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้อย่ างมี 

ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได้   
CLO 4-2: สามารถค านวณและวิเคราะห์ผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักการ 
CLO 4-3: สามารถอธิบายและก าหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามให้เหมาะสมกับประเภทของดิน และ

วิธีการควบคุมคุณภาพการบดอัด   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การก าเนิดดิน 
●  ประเภทของดิน 

4 3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-4 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

2 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  ธรรมชาติของเมด็ดิน 
●  ความสัมพันธ์เชิงปรมิาตร

และน้ าหนัก 

4 3-1 
3-2 
3-4 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 

3 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การวิเคราะห์การคละขนาด

ของเม็ดดิน 
●  การจ าแนกประเภทของดิน 
 

4 3-1 
3-3 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การต้านทางแรงเฉือนของดิน 
●  ก าลังแบกทานของดิน 
 

4 3-4 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  หลักการบดอัดดิน 
●  การทดสอบในห้องปฏิบตัิการ 

 

4 3-2 
3-6 

 
 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การบดอัดดินในภาคสนาม 
●  การทดสอบหาความ

หนาแน่นของดินใน
ภาคสนาม 

4 3-2 
3-6 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  หน่วยแรงประสิทธิผล 
●  หน่วยแรงเฉือน 

 

4 3-2 
3-6 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  การประเมินแรงดันดิน 
●  วงกลมมอรส์ าหรับกลศาสตร์

ดิน 
 

4 3-5 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 หัวข้อ 4:  การอัดตัวคายน้ า 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

12 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538302 ปฏบิัตกิารธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได้  
CLO 2-2: สามารถให้ค าแนะน าในการเลือกใช้อุปกรณ์ทดสอบดินเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ

ทดสอบได ้  
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ และน าผลไปจ าแนกคุณสมบัติของดินได้ 
CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติดินในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-2: สามารถค านวณ วิเคราะห์ และจ าแนกผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-3: สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่ท าการทดสอบให้ห้องปฏิบัติการ

ได ้
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การส ารวจช้ันดิน
เบื้องต้นและการจ าแนกดินทาง
วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา
น้ าหนักรวมต่อหน่วยปริมาตรและ
หาปริมาณความช้ืน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา
ขีดจ ากัดของอัตเตอร์เบอร์ก 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

J:\หลกัสูตรวิศวกรรมธรณี\SAR-59\New folder\Course Learning Outcomes.docx 21 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ
ถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 
4-3, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด
การกระจายตัวของเมด็ดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ
แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ
หนาแน่นของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาค่า
ความซึมผ่านของดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบก าลังรับ
แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบไม่ถูกจ ากัด 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4-1, 4-2 
4-3 

ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบถูกจ ากดั 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอดั
ตัวคายน้ า 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  
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รายวิชา 538304 วิศวกรรมน  าใต้ดิน 
ผู้สอน : อาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: ค านวณคุณสมบัติการจ่ายน้ าของชั้นหินกักเก็บน้ าได้ถูกต้อง    
CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได้   
CLO 4-3:  ค านวณคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได้     
CLO 4-4:  วิเคราะห์การไหลของน้ าบาดาลในหลุมเจาะได้ถูกต้อง    
CLO 4-5:  ประยุกต์ใช้หลักการของดาร์ซีและสมการเบอร์นูลีย์ เพ่ือวิเคราะห์โคร่งข่ายการไหลของน้ าบาดาล

ในชั้นหินได้        
CLO 4-6:  ค านวณแรงดันของน้ าบาดาลที่เกิดข้ึนในโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: อธิบาย หรือน าเสนอวัฎจักรน้ าได้       
CLO 5-2:  สามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือท างานกลุ่มตามหัวข้อที่ก าหนดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดิทัศน ์

ท า mind map ของวัฏจักร
น้ า หรือ น าเสนอวัฏจักร
น้ าหน้าช้ัน 

2 ธรณีวิทยาน้ าใตด้ิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, ท างานกลุ่ม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของช้ันน้ า
บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

4 สมการเบอร์นูยล์ีย ์ 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

5 กฎของดาร์ซ ี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 การไหลของน้ าบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

7 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ฝึกวาด
โครงข่ายการไหลใน
ห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

8 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ค านวณ
สัมประสิทธ์ิความซึม
ผ่าน จากโครงข่ายการ
ไหล 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

9 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

10 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

11 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 

12 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 
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รายวิชา 538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจ าแนกแร่และพลังงานได้   
CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง 
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการส ารวจแหล่งแร่และแหล่งพลังงานได้    
CLO 1-4: สามารถระบุแหล่งแร่และแหล่งพลังงานที่ส าคัญในประเทศไทยได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจ าแนกแร่
และพลังงาน สถานการณ์แร่และ
พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหล่งแร ่
 

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ถ่านหิน-พลังงานฟอสซิล 
 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 น้ ามันและแกส๊ธรรมชาติ-พลังงาน

ฟอสซิล 
4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การส ารวจแหล่งแร่และแหล่ง
พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 - ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

6 แหล่งแร่และแหล่งพลังงานใน
ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานน้ า พลังงานลม 
พลังงานนิวเคลียร ์

16 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
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รายวิชา 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้  
CLO 5-2: สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิศวกรรมธรณีได้         
CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรม

ของมนุษย์ได ้          
CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในสภาพธรณีวิทยาแบบต่างๆ ได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจาการท าเหมือง 
 

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
3 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโครงการทาง
วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 กลไกลการทรดุตัวของพื้นผิว  
 
 

4 5-3, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพื้นผิว 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 แผ่นดินเลื่อน  
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

7 การกัดเซาะรมิทางน้ าและชายฝั่ง 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
8 ของเสียจากการท าเหมือง  4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
9 การเคลื่อนตัวของน้ าใต้ดิน 4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
10 การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  

 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบดิ 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
12 การควบคุมฝุ่นและเสยีง 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3: สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได้ 
CLO 3-2: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได้ 
CLO 3-3: สามารถประยุกต์ใช้เข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการส ารวจทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: สามารภวิเคราะห์คุณสมบัติของมวลหินโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและทักษะในภาคสนามได้ 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และท างานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นกลุ่มได้   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและ
หินดินดาน 

6 3-1 
3-2 

บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝึกหัดวิธีการใช้เข็มทิศและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-3 บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและการ
เจาะระเบดิ 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินอ่อน 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างและฝึก
วิธีการใช้เข็มทิศและอุปกรณต์่าง 
ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-1 
3-2 
4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน
วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 
5-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ซักถามและส่งรายงานกลุ่ม 
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รายวิชา 538319 กลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 
An) 

CLO 3-1: ประยุกต์พ้ืนฐานด้านกลศาสตร์วัสดุใช้ในการวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในหินได้ 
CLO 3-2: จ าแนกมวลหินด้วยการทางกลศาสตร์หินได้อย่างเหมาะสม     
CLO 3-3: วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้

อย่างเหมาะสม         
CLO 3-4: วิเคราะห์เสถียรภาพของมวลหิน โดยใช้วิธีการได้อย่างถูกต้อง     
CLO 3-5: สามารถสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์พฤติกรรมหิน ภายใต้เงื่อนไข และความเค้นที่ก าหนดได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: ประยุกต์ให้หลักการทางด้านกลศาสตร์หินในการค านวณคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินทั้งใน

ห้องปฏิบัติการ และภาคสนามได้      
CLO 4-2: เลือกใช้วิธีการทดสอบด้านกลศาสตร์หินได้เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ก าหนดให้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
ความส าคญัของกลศาสตรห์ิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การวิเคราะห์ความเค้น 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

3 
การวิเคราะห์ความเครยีด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

4 
ความเสยีดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล
ศาสตร์ของหิน 

4 3-1, 
3-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 
การเปลีย่นรูปร่างและการแตก
ของหิน 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 
ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

8 
การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน 

4 3-1, 
3-2, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน
ภาคสนาม 

4 4-1, 
4-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 
วิศวกรรมหินเบื้องต้น  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

12 การค านวณด้วยแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร ์

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการสร้าง
แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมหิน 

สอบประจ าภาค 
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รายวิชา 538320 ปฏบิัตกิารกลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-2:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
CLO 2-3:  สามารถน าเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ให้เพ่ือนนักศึกษา หรืออาจารย์เข้าใจ

ได ้         
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินทดสอบ เพ่ือจ าแนกคุณภาพหินได้  
CLO 3-2:  วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้

อย่างเหมาะสม        
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอย่างหินให้ตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินที่ก าหนดได้   
CLO 4-2:  ทดสอบด้านกลศาสตร์หินตามที่ก าหนดได้อย่างถูกวิธี     
CLO 4-3:  ค านวณหาคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินที่ทดสอบได้ถูกต้อง   
CLO 4-4:  สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทดสอบขั้นพ้ืนฐานได้     . 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3,3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 
3-2, 4-2, 

4-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

6 
การทดสอบความเค้นดึงแบบบลา
ซิล 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคลื่นและ
คุณสมบัติเชิงพลศาสตร ์

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 
การซ่อมบ ารุง เครื่องมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-4 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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รายวิชา 538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: สมามารถเลือกใช้กระบวนการแต่งแร่ที่เหมาะสมได้ทั้งแร่ที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ  
CLO 4-2: สามารถใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์แร่ได้       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการแต่งแร่ให้เหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทน าหัวข้อกระบวนการแต่งแร่
ส าหรับวิศวกรรมธรณี ชนิดของแร ่

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแต่งแร่ การขนส่งแร่ การชัก
ตัวอย่างแร่ การวเิคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ทาง
กายภาพของแร่ ด้วยเทคนิคต่างๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการย่อยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร่ การค านวณ
ประสิทธิภาพการแต่งแร่ การซื้อ
ขายแร ่

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแต่งแร่ด้วยมือ และการแต่งแร่
ด้วยความถ่วงจ าเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรด่้วยอ านาจ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแต่งแร่ด้วยไฟฟ้า การลอยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแต่งแรโ่ลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแต่งแร่อโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 

11 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 

12 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 
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รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื นผิว 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่ส ารองได้       
CLO 6-2: สามารถการวิเคราะห์การพังทลายความลาดเอียงมวลหินได ้     
CLO 6-3: สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองได้  
CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อการขุดเจาะบนพื้นผิวได้   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถเรียนรู้และประเมินปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได ้   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได ้       
CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได ้       
CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได้      
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบการค้ ายันในมวลหินได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  การส ารวจ การประเมินและการ
พัฒนาแหล่งแร่  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การวิเคราะห์การพังทลายความ
ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน สอบ
ย่อย  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 น้ าใต้ดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การขุดเจาะในดิน 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

10 การออกแบบการค้ ายัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

11 การป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถก าหนดแนวทางการส ารวจและประเมินการท าเหมืองใต้ดินได ้
CLO 6-2: สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพต่อเหมืองและงานขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-3: สามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-4: สามารถออกแบบการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ท างาน 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถก าหนดแนวทางในการศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง   
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

 เหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแบะการขุดเจาะใต้ดินให้เหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาใน

พ้ืนที ่
CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะห์เสถียรภาพของการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ ายันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการขุดเจาะ

ใต้ดินได้ 
CLO 8-4: สามารถใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการ

ขุดเจาะใต้ดินได้  
CLO 8-5: สามารถก าหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน 
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 9-2:  สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม 
ความส าคญัของรายวิชา 
การส ารวจและประเมินการท า
เหมืองใต้ดิน 

4 6-1, 
6-2 
6-3, 
6-4  

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองใต้ดินแบบตา่ง ๆ 

4 7-1, 
7-2 
7-3, 
8-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 8-1, 
8-2 8-
3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 
 

4 8-1, 
8-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    สอบ
ย่อย บทที ่๒ 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 การวิเคราะห์การพังทลายของมวล
หิน 
 
 

4 8-3, 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 การขุดเจาะในดินและหิน  
 

4 8-1, 
8-2 
8-3, 
8-4 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรบั
การขุดเจาะใต้ดิน  

4 8-1, 
8-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8-3, 
8-4 
8-5 

ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 การค้ ายันช่องเหมืองเบื้องต้น  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 การระบายอากาศ  
 
 
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 การระบายน้ าและแสงสว่างใต้ดิน  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 การศึกษาและการควบคมุการทรดุ
ตัวของผิวดิน  

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมืองใต้ดินเบื้องต้น 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538433 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื นผิว 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สมารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ผลการทดสอบได้   
CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได้      
CLO 2-3: สามารน าเสนอผลการทดสอบหน้าชั้นเรียนได้      
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถน าผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จดักลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง
เฉือนโดยตรง 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การทดสอบ
แรงเฉือนโดยตรง 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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รายวิชา 538434 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได้  
CLO 2-2: สามารถจ าแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตร์เพ่ืองานด้านการออกแบบและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสร้างด้วยวิธีสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นเพ่ืองานทางด้าน

การออกแบบและขุดเจาะใต้ดินได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์การกระจายความเค้นที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะใต้ดินและน ามาประเมิน

เสถียรภาพของโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 6-2: สามารถก าหนดวิธิการทดสอบเพื่อหาความเค้นในภาคสนามได้อย่างเหมาะสม 
CLO 6-3: สามารถก าหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการท าเหมืองแร่และการขุดเจาะใต้ดินได้  
CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินได้และก าหนดแนวทางในการป้องกันและ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ
ความเค้นรอบการขุดเจาะ 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การกระจาย
ตวัของความเค้นรอบการขุดเจาะ 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ
ตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด
ระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การตรวจวัด
การลดระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์กระแสเงินทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได ้   
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้   
CLO 6-3: สามารถประเมินปัญหาการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง     
CLO 6-4: สามารถประเมินปัญหาการด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
 

2 เศรษฐศาสตรม์หภาคของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ทดสอบย่อย 

3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวิเคราะห์กระแสเงิน 
 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
 

4 (ต่อ) การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวิเคราะหต์้นทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ถาม-ตอบ 
 

5 การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 การตดัสินใจ 
 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินการท าเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

J:\หลกัสูตรวิศวกรรมธรณี\SAR-59\New folder\Course Learning Outcomes.docx 46 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 (ต่อ) การวางแผนโครงการและ
ควบคุม 
 ราคาแร่และสญัญาจ้าง 

 คุณค่าของแหล่งแร่ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

8 การจัดระบบเหมือง 
 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

9 (ต่อ) การจัดระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ
พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

10 การกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง 

 การวิเคราะห์แหล่งทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

11 ยุทธศาสตร์และการวางแผนการ
ด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม  

ถาม-ตอบ 
 

12 (ต่อ) ยุทธศาสตร์และการวาง
แผนการด าเนินการของบรรษัทใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถน าเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ          
CLO 2-2: สามารถจ าลองเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรมโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  
CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในการส ารวจทางด้านธรณีวิทยา    
CLO 2-4: สามารถจัดท าแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาและด้านวิศวกรรมธรณีเพ่ือน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถส ารวจผิวดินและภูมิประเทศ และบ่งบอกชนิดของหินได้    
CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง  
CLO 3-3: สามารถสร้างแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เข็มทิศและอุปกรณ์ทดสอบในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง    
CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินเบื้องต้นในภาคสนามได้   
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนการส ารวจภาคสนาม   
CLO 5-2: สามารถท างานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    
CLO 5-3: มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะส ารวจภาคสนาม     
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี    
CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง      
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหาในภาคสนาม    
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PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีจากข้อมูลที่ส ารวจในภาคสนาม  
CLO 8-2: สามารถน าความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ   
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการส ารวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  
CLO 9-2: สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางการท าการส ารวจ 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แนวทางแก้ไข การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) แนวทางในการ
ส ารวจ 
แนวทางในการจัดท าแผนท่ี 
การเก็บข้อมูล 
การท าภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเป็นกลุม่ 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสรา้ง 
 การประเมินผล 
 การประมวลผลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม 
 การออกแบบโครงสร้างทางธรณ ี

4 6-1, 6-2, 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์และออกแบบ 
แนวทางแก้ไข การ
ท างานเป็นกลุ่ม 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

4 บทที่ ๔ รวบรวมข้อมลู 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2     

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา  

7 บทที่ ๕ การจัดท าแผนท่ี 
 การบันทึกข้อมูลลงในแผนที ่
 การต่อแผ่นท่ีกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

4 2-4, 5-1, 
5-2, 5-3    

การรวบรวมข้อมูล 
ยกตัวอย่างการแปร
ข้อมูลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนที่และการเช่ือมโยงข้อมูล
กับพ้ืนท่ีใกล้เคียงด้วยการสอบ
ปากเปล่า 

8 บทที่ ๖ การท าภาพตดัขวาง 
 การท าภาพตัดขวางด้วยมือ 
 การท าภาพด้วยคอมพิวเตอร ์

4 3-3, 5-1, 
5-2, 5-3    

แปรผลข้อมูลธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพตัดขวางและข้อมูล
ทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง
ด้วยการสอบปากเปล่า 

9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ภาคสนาม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 
6-3, 

7-1, 7-2, 
7-3 

ประมวลผลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิง
วิศวกรรม 
 

ตรวจสอบผลการแปลความ
ด้านธรณีวิทยาและผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก
เอกสารที่นักศึกษาจดัท า 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 
(ต่อ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การน าเสนอผลการ
ออกแบบ 
 Presentation 

4 2-1, 2-2, 
2-3 

นักศึกษาออกมา
น าเสนอผลงานท่ีได้ท า
การส ารวจและออกแบบ 

ให้น าเสนอผลงานด้วยวาจา
โดยสรุป 
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รายวิชา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง       
CLO 2-2: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานประกอบการ   
CLO 2-3: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  
CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคดิ กระบวนการสห
กิจศึกษา และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ
เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
การตรงต่อเวลา 
 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  
การเขียนประวัตสิ่วนตัว และการ
กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ
น าเสนอผลงาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

5 สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองค์กร     2 2-3 
2-4 

บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

7 จัดการใหไ้ด้ วางแผนให้เป็น 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

8 เทคนิคการตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

9 เทคนิคการปรบัตัวให้เข้ากับสังคม
การท างานภายใตส้ภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 การกรอกเอกสารออนไลน์ /
ขั้นตอนการช าระเงินลงทะเบียน 
ข้อควรปฏิบัตสิ าหรบัการไป
ปฏิบัติงาน/ปญัหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขระหว่างปฏิบตัิงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

11 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา 
นักศึกษารับฟังโอวาทจาก
อธิการบดี  และฟังบรรยายพเิศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุ่มย่อย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

12 (เสริม) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างาน 

3 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

13 (เสริม) ระบบบรหิารงานคณุภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

14 (เสริม) วัฒนธรรมข้ามชาติ : 
เทคนิคการท างานต่างวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

16 (เสริม) ปลอดภยัไว้ก่อน 2 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

17 (เสริม) ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 

18 (เสริม) ภาษาอังกฤษกับการ
สนทนาเบื้องต้น 

8 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 
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รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน     
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: น าความรู้ ทักษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง     
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: น าเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
CLO 5-2: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน        
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้  
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 16 
สัปดาห ์

2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
5-2 
6-1 
7-1 
8-1 
9-1 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 
และคณาจารณ์นเิทศ 
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รายวิชา 538311 เข่ือนและอ่างเก็บน  า  
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถน าข้อมูลมาใช้ออกแบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ าได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้ในการส ารวจพื้นที่เชิงธรณีวิทยาและเก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมธรณีได ้
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์เสถีรภาพฐานรากของเขื่อนและองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ ชนิด องค์ประกอบและ
พื้นที่สร้างเขื่อน 
  ชนิดของเขื่อน 
  องค์ประกอบของเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) ชนิด องค์ประกอบ
และพื้นที่สร้างเขื่อน 
 พื้นที่ในการสร้างเขื่อน 
บทที่ ๓ ประเด็นและจุดประสงค์
ในการออกแบบเขื่อน 
 เหตผุลของการสร้างเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

3 บทที่ ๓ (ต่อ) ประเด็นและ
จุดประสงค์ในการออกแบบเขื่อน 
 จุดประสงค์ในการสรา้งเขื่อน 
 ประเด็นในการออกแบบสร้าง
เขื่อน 

4 5-1 
6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การทดสอบย่อย 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

4 บทที่ ๔ ความต้องการในปัจจัยท่ี
ส าคัญ และองค์ประกอบของการ
ออกแบบ 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน   

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) ความต้องการใน
ปัจจัยที่ส าคญั และองค์ประกอบ
ของการออกแบบ 
 องค์ประกอบในการออกแบบ 
บทที่ ๕ การเก็บข้อมูลธรณีวิทยา
และการประเมิน 
 การเก็บข้อมลูในภาคสนาม 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การเก็บข้อมูล
ธรณีวิทยาและการประเมิน 
 การประเมินข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

7 บทที่ ๖ การซึมของน้ าและเชื่อน
ดิน 
 ความซึมผ่านของน้ าในดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

8 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการรั่วซึมของ
น้ าในเขื่อนดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 กรณศีึกษา 
บทที่ ๗ การออกแบบฐานราก
เขื่อน 
 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 ขั้นตอนการออกแบบ 
 การประเมินข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 กรณศีึกษา 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

บทที่ ๘ เสถียรภาพและอายุอ่าง
เก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพของ
อ่างเก็บน้ า 

ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

12 บทที่ ๘ (ต่อ) เสถียรภาพและอายุ
อ่างเก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพอายุ
อ่างเก็บน้ า 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

(E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได้      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถประยุกต์หลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ   
CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได้       
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง ถาม-ตอบ 
2 หลักการทางกลศาสตร์หินมา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 
4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง

โจทย์การประยุกต์ใช้  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การวิเคราะห์ฐานรากของ
โครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 คุณสมบัติและการตรวจวดั
คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 ก าลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล
หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การกระจายความเค้นใต้ฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานกลุ่มน าเสนอ
การวิเคราะห์หน้า
ห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

9 ฐานรากเขื่อน 4 8-2 ให้โครงงานเป็นกลุม่
น าเสนอหน้าห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

10 ฐานรากฝังในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

11 ฐานรากความเค้นแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 งานก่อสร้างฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538315 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลียม 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1: จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน   
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์ความเค้น ความเครียดได้    
CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกของหินได้       
CLO 1-4: มีความรู้ในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
บทที่ ๑ ความส าคญัของกลศาสตร์
หินในงานทางด้านวิศวกรรม
ปิโตรเลียม 
 

4 1-1 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
การบ้านบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ
หิน 
●  มวลหินและหินแข็ง 
●  คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 
●  ปัญหาทางด้านกลศาสตร์หิน 
●  ทฤษฎีพื้นฐานกลศาสตร์หิน 

4 1-1 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๒ สอบ
ย่อยบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 2 มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
สอบย่อยบทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น (ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 3 มิต ิ

4 1-2 บรรยาย และให้จดบันทึก 
ยกตัวอย่างโจทย์ แนว

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมหิน 

ทางการแก้ไข การท างาน
เดี่ยว มอบหมายให้ค้นคว้า
เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๓ 

5 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 2 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ดบนัทึก 
ยกตวัอยา่งโจทย์ แนว
ทางการแกไ้ข การท างาน
เดีย่ว มอบหมายให้
ค้นควา้เอกสารเพิม่เตมิที่
เกี่ยวข้อง สอบย่อยบทที่ 
๓ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด 
(ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 3 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
การบ้านบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ความเค้นและ
ความเครยีด  
●  ความสัมพันธ์ความเค้นและ

ความเครยีด 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๕ สอบ
ย่อยบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๖ การจ าแนกมวลหินและการ
ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 
●  การทดสอบคณุสมบัติของหิน

แข็ง 
●  การจ าแนกมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 
●  ความเค้นในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๖ สอบ
ย่อยบทที่ ๕ 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

9 บทที่ ๗ กฎเกณฑ์การแตกของหิน  
●  กฎเกณฑ์การแตกของหินแข็ง 
●  กฎเกณฑ์การแตกของมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแกไ้ข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๗ สอบ
ย่อยบทที่ ๖ 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๘ การไหลของของไหลผ่าน
รอยแตกในมวลหิน 
●  ผลกระทบของความดันของไหล 
●  การไหลของของไหลผา่นรอย

แตกในมวลหินภายใต้แรงดัน 
●  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไหล

ของน้ ามันดิบสู่หลุ่มเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๘ สอบ
ย่อยบทที่ ๗ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๙ กลศาสตร์การขุดเจาะ 
●  วิธีการขุดเจาะ 
●  การเลือกใช้หัวเจาะ 
●  การท าไฮโดรแฟลด 
●  ความเค้นรอบหลุมเจาะ 
●  เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๙ สอบ
ย่อยบทที่ ๘ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๐ การกักเก็บน้ ามันและก๊าซ
ในโพรงหิน 
●  การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 
●  การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 
 

4 - บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๑๐ สอบ
ย่อยบทที่ ๙ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 
ผู้สอน : อาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองค์ประกอบที่ส าคัญในการเกิดแหล่งปิโตรเลียมได้  
CLO 1-2:  สรุปขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียมได้      
CLO 1-3: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยได้  
CLO 1-4:  อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมได้   
CLO 1-5:  ระบุชนิดหินขั้นต้นจากข้อมูลการส ารวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได้ 

        
CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหล่งปิโตรเลียมได้   
CLO 1-7:  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของแท่นเจาะ หรือเครื่องมือส าคัญที่มีใช้ในงานทางด้านการขุด

เจาะปิโตรเลียมได้ถูกต้อง       
CLO 1-8:  ยกตัวอย่างหรืออธิบายความหมายของศัพท์เทคนิค ที่ควรทราบได้อย่างถูกต้อง  
CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้ 

         
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 
(ต่อ) 

4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 บทที่ ๒ การส ารวจปิโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปิดวดิีโอ
ประกอบ, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 บทที่ ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานกลุ่ม 

5 บทที่ ๔ ประสิทธิภาพแหล่งกัก
เก็บ  

4 1-4, 
1-5 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

J:\หลกัสูตรวิศวกรรมธรณี\SAR-59\New folder\Course Learning Outcomes.docx 63 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 บทที่ ๕ พื้นฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 
1-5, 
1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ
, งานเดี่ยว 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 บทที่ ๖ การประเมินแหล่ง
ปิโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต (ต่อ) 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 บทที่ ๘ ความรู้พื้นฐานการผลติ 4 1-8, 
1-9 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 บทที่ ๙ การขนส่งน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
จากสถานการณ์จริง 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 บทที่ ๑๐ การตลาดและการกลั่น
น้ ามันและก๊าซ 

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอย่าง
จากสถานการจริง  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538317 ธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟิสิกส์ ที่ใช้ในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ได้   
CLO 1-2:  จ าแนกความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากมวลผิดปกติหรือการส ารวจต่างชนิดกันได้ 
CLO 1-3:  สรุปข้อดี ข้อเสีย ของการส ารวจธรณีฟิสิกส์แต่ละวิธีได้    
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นทางกลได้   
CLO 3-2:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าได้   
CLO 3-3:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการของแรงดึงดูระหว่างมวลได้   
CLO 3-4:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางแม่เหล็กได้   
CLO 3-5:  ค านวณคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินได้ถูกต้อง    
CLO 3-6:  วิเคราะห์รูปล่าง ขนาด ต าแหน่ง ขั้นต้น ของมวลผิดปกติในการส ารวจด้านธรณีฟิสิ กส์แต่ละ

รูปแบบได ้   
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. 

An) 
CLO 4-1: ค านวณค่าความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการส ารวจ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์

ได้ถูกต้อง        
CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับ

ข้อจ ากัดที่มี         
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการและข้อจ ากดัของวิธีการ
ส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 1-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานเดี่ยวสืบค้น
ข้อมูลการส ารวจธรณีฟสิิกส์ที่
มีในปัจจุบัน 

2 ค่าความผดิปกติทางธรณีฟิสิกส์
ของคุณสมบตัิทางกายภาพ 

3 1-1, 
1-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 1 

3 1-1, 
3-1, 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4-1, 
3-5 

ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 2 

3 1-1, 
3-1,3-

6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

5 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 1 

3 1-1, 
3-1, 
3-5, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 

6 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 2 

3 1-1, 
3-1,3-
6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

7 การส ารวจด้านไฟฟ้า 3 1-1, 
3-2, 
3-5, 
3-6, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
หนาช้ันหินจากข้อมูล
การส ารวจความ
ต้านทานไฟฟ้า 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 3 1-1, 
3-3, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
ผิดปกติที่เกดิจากการ
ส ารวจความเร่งโน้มถ่วง, 
แบบฝึกหัดหาความลึก
ของมวลผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

9 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 3 1-1, 
3-4,3-
5, 3-
6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
เพื่อค านวณความเข้า
สนามแมเ่หล็กจากมวล
ผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

10 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่
ก่อสร้าง 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การหาแหล่งแร่และปิโตรเลียม
ด้วยการส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 ทบทวนและสรุปข้อดีข้อเสยีของ
การส ารวจแตล่ะรปูแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ,  

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้เสร็จทันเวลา  
CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับ

ข้อจ ากัดที่มี         
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพ่ือก าหนดบริเวณการส ารวจธรณีฟิสิกส์ที่เหมาะสม 
CLO 2-2:  ใช้หลักการทางฟิสิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการส ารวจได้    
CLO 2-3:  สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง  
CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-5:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

2 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

3 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลบั 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
ไฟฟ้า 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

6 การส ารวจด้านไฟฟ้า 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

7 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ค่าโน้มถ่วง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

9 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ด้านแม่เหล็ก 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

10 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

11 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจใน
งานก่อสร้าง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

12 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในงาน
ก่อสร้าง  

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 
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รายวิชา 538321 วิธกีารศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการส ารวจธรณีวิทยาได้    
CLO 2-2: สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการส ารวจภาคสนามและระบุประเด็นส าคัญในการเก็บข้อมูล

ภาคสนามได้           
CLO 2-3: สามารถวางแผนการส ารวจและเตรียมแผนที่พื้นฐานของพ้ืนที่ที่ก าหนดได้   
CLO 2-4: สามารถน าเสนอผลการส ารวจภาคสนามแบบปากปล่าวและเขียนรายงานการส ารวจได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการการส ารวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

3 การพิกัดต าแหน่งบนแผนท่ีภูมิ
ประเทศในภาคสนาม GPS และ
แผนที ่ 

2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

4 การใช้เข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 
2-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสรา้ง
ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

7 แผนที่ธรณีวิทยา 2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การเขียนรายงานการส ารวจ
ภาคสนาม 

2 2-2, 
2-3, 
2-4 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดล้อมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและ

เคมี รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและทั่วโลก     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานที่เกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   
CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณส ารองและเทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน   
CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากเกลือหิน   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเรื่องการสะสมตัว
ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร่
เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การก าเนิดและส่วนประกอบของ
เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นและสภาพแวดล้อม
ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 แบบจ าลองการสะสมตัวของแอ่ง
เกลือในปัจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การท าเหมืองเกลือหิน 
 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ปริมาณส ารองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดล้อม 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 

  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจ าแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดล้อมของการทับถม และธรณี

ประวัติได ้           
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการล าดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธ์ชั้นหินได้  
CLO 1-3: สามารถอธิบายล าดับชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด าบรรพ์ได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และกฎหมายคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ได ้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 หลักการจ าแนกซากดึกด าบรรพ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 สภาพแวดล้อมของการสะสมตัว
ของหินและซากดึกด าบรรพ์ 

8 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  

5 วิธีการเทียบสมัพันธ์ตามลักษณะ
บรรพชีวินของการล าดับชั้นหิน 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกด าบรรพ ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 การล าดับชั้นหินและซากดึกด า
บรรพ์ในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 เทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยา

โดยใช้ซากดึกด าบรรพ ์
8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

9 คุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และ
กฎหมายคุม้ครองซากดึกด าบรรพ ์

4 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 

  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถน าความรู้ทางด้านการออกแบบในการท าเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุม
คุณภาพและการซ่อมบ ารุงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่บนดินและใต้ดิน
โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์   

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(E) 

CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ได ้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  สอบ
ย่อย 

ทดสอบย่อย 

5 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การจัดการเหมืองแร ่ 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 การจัดการเหมืองแร่ (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
 

10 การควบคุมคณุภาพและการซ่อม
บ ารุง 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ทดสอบย่อย 

11 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ (ต่อ) 
 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

 

 
 
 
 



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

J:\หลกัสูตรวิศวกรรมธรณี\SAR-59\New folder\Course Learning Outcomes.docx 76 

รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูม ิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการท าเหมืองเกลือหินและวิธีการท าเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสม
ของแหล่งเกลือหิน 

CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและช่องทางเข้าและช่องเหมืองโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

CLO 5-3: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแร่เกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่เกลือหินที่ผลิตได้ในเชิงพ้ืนที่ตามแหล่งสะสมและวิธีการท าเหมืองแร่
เกลือหิน 

CLO 6-2: สามารถค านวณความเค้น และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแห้ง
ได ้

CLO 6-3: สามารถประยุกต์ใช้ช่องว่างของโพรงเกลือละลายและช่องเหมืองเกลือใต้ดินส าหรับเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์อื่นได้ 

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 บทที่ ๒ หลักการของระบบการท า
เหมือง 
●  ค ากัดความในเหมือง 
●  องค์ประกอบภายในเหมือง 
●  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 บทที่ ๒ (ต่อ) หลักการของระบบ
การท าเหมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 หลักการของระบบการท า
เหมืองส าหรับชั้นแร่บางและ
หนา 
 หลักการของระบบการท า
เหมืองในรูปแบบอื่นๆ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 บทที่ ๓ ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 บทน า 
 การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 บทที ่๓ (ต่อ) ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 การพิจารณาโครงสร้างของ
เกลือหินส าหรับการออกแบบ 
 สิ่งที่ควรค านึงถึง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวเิคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 บทที่ ๔ การประเมินเสถียรภาพ  
●  บทน า 
●  หลักการประเมิน 
●  การพิจารณาโครงสร้างส าหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
5-3 
6-2 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 บทที่ ๔ (ต่อ) การประเมิน
เสถียรภาพ  
●  การจ าแนกตัวแปร  
●  การค านวณกฏเกณฑ์การแตก

ส าหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 บทที่ ๕ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  บทน า 
●  ความเค้นในสามมิต ิ
●  การเคราะห์ความเค้น 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวเิคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 บทที่ ๕ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การประยุกต์ใช้ 
●  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  ผลกระทบของน้ าใต้ดิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 บทที่ ๖ การพัฒนาทางเข้าและ
ช่องเหมือง 
●  บทน า 
●  รูปร่างของช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของความเค้นต่อช่อง

เหมือง 

4 5-1 
5-2 
5-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 บทที่ ๖ (ต่อ) การพัฒนาทางเข้า
และช่องเหมือง 
●  หลักการพัฒนาช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อช่อง

เหมือง 

4 5-1 
5-2 
5-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 บทที่ ๗ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การท าเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในชั นหิน 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบแหล่งกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดย
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนในการน าของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถ
ส ารวจแหล่งกักเก็บของของเสีย        

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ลักษณะธรณีที่เหมาะสม
ส าหรับการกักเก็บ 

4 5-1 
6-1 

บรรยายการท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ การจ าแนกของเสีย 
●  ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
●  กากนิวเคลียร ์

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ วิธีการส ารวจหาแหล่ง
ส าหรับกักเก็บของเสีย 
●  การส ารวจด้วยธรณีฟสิิกส ์
●  การหยั่งธรณีหลมุเจาะ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) วิธีการส ารวจหา
แหล่งส าหรับกักเก็บของเสยี 
●  การใช้ข้อมูลหลมุเจาะในการหา

แหล่งกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๑-๓ 

ทดสอบย่อย 

5 บทที่ ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 
●  การกักเก็บของเสียในรูปของแข ็
●  การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ การแพร่กระจายของของ
เสียในช้ันหิน 
●  อัตราการแพร่กระจายของของ

เสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การวิเคราะห์การแพร่กระจาย
ของของเสีย 

7 บทที่ ๖ การปนเปื้อนของของเสีย
สู่ช้ันช้ันน้ าบาดาล 
●  การวิเคราะห์การปนเปื้อนของ

ของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การแพร่กระจายของ
กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลยีร ์
●  บทน า 
●  อัตราการแผ่รังส ี
●  ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังส ี

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การออกแบบการควบคุม
ของเสีย 
●  วิธีการควบคุมของเสยี 
●  ระบบการควบคุมของเสยี 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๙ การตรวจวัดระบบการกัก
เก็บของเสีย 
●  การตรวจวดัในภาคสนาม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๘-๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ กรณีศึกษาของแหล่งกัก
เก็บที่มีประสิทธิภาพ 
●  แหล่งกักเก็บกากนิวเคลียร ์
●  แหล่งกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ งานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการทิ้งกากของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538422 กลศาสตร์หินชั นสูง 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์    

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(E) 

CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ    
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการที่เก่ียวข้องกับความเค้นและความเครียดใน 3 มิต ิ  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การค านวณความเค้นสามมิต ิ
●  การค านวณความเค้นในรูปของ 

วงกลม Mohr 
●  การค านวณความเค้นในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเครยีด 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) การวิเคราะห์
ความเครยีด 
●  ความเครยีดเฉลี่ยและความ

เบี่ยงเบน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การค านวณความเครียดจาก 
Strain Gauge Rosette  

5 บทที่ ๔ ความเสยีดทานของรอย
แตกในหิน 
●  บทน า 
●  กฏ ของ Amonton 
●  กฏ ของ Coulomb 
●  กฏอื่นๆส าหรับความเสยีดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม
เชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  บทน า 
●  การเปลีย่นแปลงรปูร่างของหิน 
●  การแตกของหิน 
●  กฏการแตกของ Coulomb 
●  กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  พฤติกรรมของหินท่ีขึ้นกับเวลา 
 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  ความไมเ่ป็นเนื้อเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 
●  บทน า 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดเชิงเส้นตรง 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดในกรณีพิเศษ 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
เบี่ยงเบนและความเครียดเชิง
เบี่ยงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 บทที่ ๖ (ต่อ) ความยืดหยุ่นเชิง
เส้นตรง 
●  สมการของสภาวะสมดลุ 
●  พลังงานความเครยีด 
●  ความยืดหยุ่นที่ต่างกันในต่างละ

ทิศทาง 
●  ความหนืดแบบยดืหยุ่นเชิง

เส้นตรง 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยว 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๗ การทดสอบในห้องปฏิบตั ิ
●  การทดสอบขั้นพื้นฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๗ (ต่อ) การทดสอบในห้อง
ปฏิบัต ิ
●  การทดสอบขั้นสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

 
  



หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

J:\หลกัสูตรวิศวกรรมธรณี\SAR-59\New folder\Course Learning Outcomes.docx 84 

รายวิชา 538423 กลศาสตร์หินเกลือ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอื่นที่มีผลกระทบที่ขึ้นกับเวลา 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถจ าลองพฤติกรรมของเกลือหินด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศัยข้อมูลจากการทดสอบ

ในห้องปฏิบัติการ        
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 
●  การตกทับถมของเกลือหิน 
●  การเปลีย่นแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 
●  ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ ทบทวนความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น และ
ความเครยีดเชิงยืดหยุ่น 
●  สมการเชิงยืดหยุ่น และทฤษฎ ี

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน    สอบย่อย 
บทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ เกณฑ์การแตกของเกลือ
หิน 
●  ตัวอย่างกฎเกณฑ์การแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๔ ความเค้น และ
ความเครยีดเชิงพลาสติก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  ความแตกต่างระหว่าง
ความสัมพันธ์เชิงพลาสติก และ
เชิงยืดหยุ่น 

●  สมการ Prandtl-Reuss 
●  ความเค้น และความเครียดจาก

เกณฑ์ของ Tresca 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

5 บทที่ ๕ การก าหนดกฎเกณฑ์และ
ตัวแปร (Constitutive law) 
●  บทน า 
●  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคืบ

ของเกลือหิน 
●  แบบจ าลองสมการส าหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การก าหนด
กฎเกณฑ์และตัวแปร 
●  Rheological Models    
●  Empirical Laws 
●  Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๖ การยืดหยุ่นเชิงเวลา 
(Visco-elasticity) 
●  บทน า 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-
plasticity) 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
สอบย่อย บทท่ี ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การทดสอบเกลือหินใน
ห้องปฏิบัติการ 
●  การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 
●  การทดสอบการคืบ 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การทดสอบการคืบในสามแกน
จริง 

10 บทที่ ๙ การจ าลองการไหลของ
วัตถุ (Numerical simulation) 
●  การวิเคราะห์ความเค้นด้วย

แบบจ าลองคอมพิวเตอร ์
●  การวิเคราะห์ความเค้น และ

ความเครยีดในวัสดุที่มีการคบื 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ การออกแบบควบคุม
แรงยึด (Stress-control) 
●  บทน า 
●  การวิเคราะห์ความเค้นในสาม

แกนจริง 
●  การออกแบบความเค้นในโพรง

เกลือ 
●  การประยุกต์ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ การออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร ์
●  การจ าลองโพรงเกลือส าหรับกัก

เก็บก๊าซธรรมชาต ิ

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ทดสอบย่อย บทท่ี ๑๐, 
๑๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่งได้     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่ง และปัจจัยที่ส าคัญในสภาวะ

แตกต่างกัน           
CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกร่อนและพัดพา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย์          
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ภูมิสณัฐานชายฝั่ง 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว
ชายฝั่ง 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเปลีย่นแปลงระดับน้ าทะเล

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ
ภูมิอากาศ 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 สภาพแวดล้อมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝ้ั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  
 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 น้ าขึ้นน้ าลง ที่ราบน้ าข้ึนถึง  4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สงัเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ดินดอนสามเหลี่ยม 4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ชายฝั่งโขดหิน 

 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 การกร่อนของชายฝั่ง  4 1-2, 
1-3 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-2, 

1-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถ่านหิน การจ าแนกถ่านหิน และการกระจายตัวของแหล่งถ่านหิน

ได ้           
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการส ารวจและการเก็บข้อมูลและตัวอย่างถ่านหินได้   
CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของถ่านหินกับลักษณะทางธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยาได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการท าเหมืองถ่านหิน การค านวณปริมาณส ารอง ผลกระทบของการท า

เหมืองถ่านหินต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดถ่านหิน  4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 อายุและการปรากฏของถ่านหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การจ าแนกถ่านหินตามสมบัติทาง
กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การจ าแนกถ่านหินตามสมบัติทาง

เคม ี
4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การเก็บตัวอย่างและข้อมลูถ่านหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 เทคนิคการส ารวจและเก็บข้อมูล

ถ่านหิน 
4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 ถ่านหินและธรณีฟสิิกส ์ 4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ถ่านหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 การท าเหมืองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ปริมาณส ารองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 ถ่านหินกับสิ่งแวดล้อม   4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถ่านหิน 
4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัตกิาร 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษารู้การวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องต้น นักศึกษาสามารถฝึกฝน

กิจกรรมการขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลมุ
เจาะเบื้องต้น  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกจิกรรมการการขุดเจาะ
  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 สภาพแวดล้อมบนท่านขุดเจาะที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือ
บนแท่นขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 การเจาะหลมุเอียงและการเจาะ
หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 ท่อกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การอัดซีเมนต ์  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
 

9 ปัญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพื่อการผลิต
  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยวและกลุม่  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ
ที่ซับซ้อน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538434 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี  
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญของการเขียนรายงานแต่ละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของ

รายงานแต่ละประเภทได้        
CLO 2-2: สามารถอ่านและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการส ารวจ รายงานความก้าวหน้า และข้อเสนอ

โครงการได ้          
CLO 2-3: สามารถสร้างกราฟและภาพประกอบรายงานได้อย่างเหมาะสม    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความส าคญัและรูปแบบของ
รายงานทางวศิวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเขียนรายงานปฏิบตัิการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเขียนรายงานการส ารวจ 6 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การเขียนข้อเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 รายงานความก้าวหน้า 2 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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รายวิชา 538435 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญและความเหมาะสมของการน าเสนอผลงานแบบต่างๆ ได้  
CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวข้อ กรอบความคิด เอกสารอ้างอิง ได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-3: สามารถใช้เครื่องมือในการเตรียมสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-4:  สามารถน าเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ได้ และมีเทคนิคการตอบค าถามที่เหมาะสม 
CLO 2-5:  สามารถฟังการน าเสนอและตั้งค าถามได้อย่างเหมาะสม   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความส าคัญของการ
น าเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเลือกหัวข้อและกรอบความคดิ 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเตรียมสื่อการน าเสนอ 4 2-1, 

2-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การน าเสนอแบบโปสเตอร์  4 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 2 2-4, 

2-5 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การน าเสนอแบบปากเปล่า 6 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

7 การอภิปรายกลุม่ 4 2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

 
 

 

 

 

 


