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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

สำนักวิชา/สาขาวิชา        วิศวกรรมศาสตร / วิศวกรรมธรณี 

 

หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส (Geophysics Laboratory) 

2. จำนวนหนวยกิต 

 1  หนวยกิต  (0-3-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อ. ดร. เกียรติศักด์ิ  อาจคงหาญ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นป 

 ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปที่ 3  

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

538317 ธรณีฟสิกส 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

 538317 ธรณีฟสิกส 

8. สถานที่เรียน 

อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงลาสุด 

18  พฤศจิกายน  2562 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) นักศึกษาสามารถใชเครื่องมือในการสำรวจธรณีฟสิกสที่ทางหองปฏิบัติการจัดไวใหได 

2) นักศึกษาเขาใจวิธีการสำรวจดานธรณีฟสิกสที่หลากหลาย ตามวัตถุประสงคของการ

สำรวจน้ันๆ 



3) นักศึกษาสามารถวางแผนและปฏิบัติงานสำรวจธรณีฟสิกสในภาคสนามไดอยางถูกตอง

และเหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชา 

 มุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสำรวจโครงสรางทางธรณี วิทยา 

โครงสรางทางวิศวกรรม หรือวัตถุอ่ืนๆ ใตผิวดิน โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาใหสอดคลองกับเทคโนโล

ยทางดานธรณีฟสิกสในปจจุบัน 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา  

ปฏิบัติการการสำรวจธรณีฟสิกส ซึ่งประกอบดวย การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนกลับ การสำรวจดานไฟฟา การสำรวจดานคาโนมถวง 

การสำรวจดานแมเหล็ก การสำรว๗ธรณีฟสิกสในงานสำรวจพ้ืนที่กอสราง 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบติั/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตัวเอง 

(คาบ) 

- - 36 - 

 

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

อาจารยประจำวิชากำหนดช่ัวโมงใหคำปรึกษา ไมต่ำกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห และให

นักศึกษานัดหมายเวลาเขาพบไดตามที่นักศึกษาสะดวก รวมถึงตอบขอซักถามผานเว็บไซตของ

รายวิชาและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

1) ตระหนักในคุณคาของ คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความมีวินัย 

การตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ 

3) รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา 

4) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 



 1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

1) บรรยายพรอมยกตัวอยางที่เกี่ยวของสอดแทรกในเน้ือหา และใหนักศึกษาไดมี

สวนรวมอภิปราย เสนอความคิดในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  

2) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน เชน การนำเสนอโครงงานที่มอบหมายให 

3) ใหนักศึกษาฝกฝนปฏิบัติงานดวยตนเอง แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น และคนควา

เพ่ิมเติม 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การตรงตอเวลา ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 

 2) จัดทำเอกสารบันทึกการเขาเรียน การสงงาน 

3) โครงงานที่มอบหมายให 

2. ความรู 

 2.1 ความรูที่จะไดรับ 

นักศึกษาจะมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ หลักการและขอจำกัดของวิธีการ

สำรวจธรณีฟสิกส การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบ

สะทอนกลับ การสำรวจดานไฟฟา การสำรวจดานคาโนมถวง การสำรวจดานแมเหล็ก การสำรว๗

ธรณีฟสิกสในงานสำรวจพ้ืนที่กอสราง 

 2.2 วิธีการสอน 

การสอนที่ เนนผู เรียนเปนสำคัญ  โดยการใหแบบฝกหัดแก โจทยปญหาใน

หองปฏิบัติการ การบานทายช่ัวโมงสอนบรรยาย การแสดงความคิดเห็นและถาม/ตอบ และสงเสริมให

นักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 

2.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการคะแนนทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบประจำภาค 

รวมถึงคะแนนการนำเสนอในช้ันเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา และ

สามารถนำความรูที่ไดไปใชทำงานและแกปญหาได 

3.2 วิธีการสอน 

 การยกตัวอยางวิธีการแกไขโจทยปญหาในหองบรรยาย การใหโจทยปญหาเพ่ิมเติม

ทายช่ัวโมงบรรยาย มอบหมายงานวิจัย ใหนักศึกษาอธิบาย ผูสอนอธิบายประเด็นที่สำคัญเพ่ิมเติม 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

ประเมินจากการทำการบาน การนำเสนอผลงาน และการตอบบคำถามจากอาจารย

ผูสอน 



4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกัน และความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาตออาจารย  

2) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  

3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว

และสวนรวม 

4.2 วิธีการสอน 

 1) มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษารับผิดชอบ 

2) อธิบายจุดที่นักศึกษามักทำผิด ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่นักศึกษาสงสัย

ชวงเวลาหลังเลิกเรียน 

3) เสนอแนะแนวทางใหนักศึกษาสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินการวิเคราะหโจทยปญหา พฤติกรรมการทำงานเปนกลุม  

2) การตอบคำถามที่อาจารยต้ังขึ้น โดยกลุมนักศึกษา 



 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

1) ทักษะการสื่อสาร พูด ฟง เขียน และการคิดอยางเปนขั้นตอน 

2) ทักษะการนำความรูที่ไดจากการศึกษาแกปญหาโจทยและประยุกตใชกับปญหา

หลายรูปแบบ 

3) ทักษะการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร คนหาขอมูล 

5.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานใหนักศึกษาเรียนรู จากเว็บไซด อินเทอรเน็ต  

2) กำหนดเว็บไซตของรายวิชาที่นักศึกษาจะตองเขาใชอยางสม่ำเสมอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลการคนควาของนักศึกษา 

2) ประเมินผลการแกปญหาที่เกิดขึ้น 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อทีใ่ช 
ผูสอน 

1 
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทอืนแบบหักเห 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

2 
การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

3 
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทอืนแบบสะทอนกลับ 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

4 
การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

5 
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับสำรวจดาน

ไฟฟา 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

6 การสำรวจดานไฟฟา 3 
บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 



 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อทีใ่ช 
ผูสอน 

7 
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับการสำรวจคา

โนมถวง 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 3 
บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

9 
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับการสำรวจ

ดานแมเหล็ก 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

10 การสำรวจดานแมเหล็ก 3 
บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

11 
การเตรียมพ้ืนที่สำหรับสำรวจในงาน

กอสราง 
3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

12 การสำรวจธรณีฟสิกสในงานกอสราง  3 
บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

อ.เกียรติศักด์ิ 

อาจคงหาญ 

13 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรยีนรู  วิธีการประเมิน  
สัปดาหที่
ประเมิน   

สัดสวนของ
การประเมิน 

2,3,5 สอบปฎิบัติการในหองปฎิบัติการ  7 และ 12 40 

1,2,3,4,6 

ทดสอบยอย และสังเกตุพฤติกรรม

การเรียน การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

การรายงานผลการปฎิบัติการ การ

ตอบคำถามในหองเรียน 

ทุกสัปดาห 60 

 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอน ธรณีฟสิกส โดย อ. ดร. เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

William J. Hinze, Ralph R. B. von Frese and Dr Afif H. Saad, Gravity and Magnetic 

Exploration: Principles, Practices, and Applications 

Philip Kearey, Michael Brooks and Ian Hill, An Introduction to Geophysical 

Exploration 

           R. E. Sheriff and L. P. Geldart, Exploration Seismology 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

เวปไซต ที่เกี่ยวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คำอธิบายศัพท 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนโดยผานระบบการประเมินของศูนยบริการการศึกษา มทส. 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงต้ังโดยสาขาวิชา การสังเกตการณสอน

โดยอาจารยทานอ่ืน ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยาง

โจทยใหมากขึ้นเพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากขึ้น การทำงานกลุมเพ่ือ

กระตุนใหเกิดความต้ังใจเรียนมีการเพ่ิมช่ัวโมงติวสำหรับนักศึกษาที่มีความตองการหรือมีผลการเรียน

ที่ออน นอกจากน้ีอาจมี การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

เปนตน 

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูของรายวิชา ทำไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจสมุดปฏิบัติการของ

นักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของ

นักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 



จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา การ

รายงานรายวิชาของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย

ผูสอนเปนผูรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช เพ่ือนำเขาที่ประชุม

อาจารยประจำหลักสูตร รวมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงรายวิชา

สำหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป  

 


