
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 

การประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง 

และขอเสนอแนะของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี โดยผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

1) ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
2) ศิษยเกา 

3) นักศึกษาปจจุบัน 

4) สถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5) นักเรยีน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

6) อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ 

 

- แบบประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความ

คาดหวัง และขอเสนอแนะ  

1) แบบสอบถามผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
2) แบบสอบถามสำหรับศิษยเกา 

3) แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาปจจุบัน 

4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5) แบบสอบถามสำหรับ นักเรียน ผูปกครอง 

6) แบบสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ 

 

  



1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 ตอคุณภาพการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

 

 

 



 

 
 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.44 3.25 

2. สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 

เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล 

3.32 3.50 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.63 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.72 3.88 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

4.16 4.00 



ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.48 3.50 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.84 4.00 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.20 3.75 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.28 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.56 3.70 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

2.96 2.75 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางส่ือ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 3.50 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.00 2.38 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในช้ันเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.56 3.25 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.16 3.00 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 3.13 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.25 3.00 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 
 1. 

 

ทานพึงพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เชน กระบวนการ

ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล 

3.64 3.63 



รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 
2. 

 

ทานพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับกอนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เชน 

การประชาสัมพันธหลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 

3. ทานพึงพอใจตอกระบวนการเตรยีมความพรอมนกัศึกษากอนเขาเรียน

เพียงใด เชน การเรยีนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวน

เนื้อหากอนเรยีนการอบรมกอนเปดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 

4. ทานมีความพึงพอใจตอคณาจารยผูสอนและผูสอนปฎิบัติการในหลักสูตร

เพียงใด 

3.96 3.63 

5. 

 

 

ทานพึงพอใจตอการบริหาร การจัดการการเรยีนการสอน และการพัฒนา

นักศึกษาเพียงใด เชน การจัดตารางเรียน การเปดรายวิชา การจัดอบรมตาง 

ๆ การแจงขอมูลกอนเรียน การศึกษาดงูานนอกสถานที่  การออก

ภาคสนาม 

3.37 3.38 

6. 

 

ทานพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพียงใด เชน หองปฏิบัตกิาร 

หองเรียน ระบบสารสนเทศ หองสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 

7. ทานพึงพอใจตอการวดัผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยตุิธรรม 

โปรงใส 

3.76 3.38 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรทีจ่บการศึกษาเพยีงใด 3.72 3.75 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 

 
 
ขอมูลเกีย่วกับภาวะการไดงานทำของ ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

ความคาดหวงั/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 



- มีงานทำ 

- การนำไปใชหรอืประยุกตในการทำงาน 

- คาดหวังดานการจบไปแลวมีงานรองรับตามความตองการของนักศึกษา 

- ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนและการปฏิบัติงาน 

- เรื่องหาที่สามารถทำงานไดจรงิ 

- สามารถนำความรูไปประยกุตใชในชีวิตจริงได 

- การหาแหลงความรูเพิ่มเติม 

- ใหมีกว. 

 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- อยากใหมีการเรยีนที่ไมอัดแนนเนื้อหามากเกินไป 

- อยากใหมีการจดักิจกรรมโดยทีผู่จบการศึกษาสามารถเขารวมฟงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2562) ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.88 3.82 



ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.31 3.64 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.94 4.00 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.88 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

4.44 4.27 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.94 3.73 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.88 4.09 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.50 3.73 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.56 3.82 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.81 3.90 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.00 3.91 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางส่ือ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 3.64 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.44 3.64 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในช้ันเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.38 3.73 



ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.44 4.27 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 4.00 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.32 3.87 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.94 4.27 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.81 3.91 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

4.00 4.36 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.81 3.73 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45 

10. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.31 4.73 

11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน ระบบสารสนเทศ 

หองสมุด สนามกีฬา 

4.06 4.27 

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 4.06 4.36 

13. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 

3.94 4.36 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13 

ขอมูลเกีย่วกับภาวะการไดงานทำของศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2562) 



 
 

 
 

 
 

 



 

 

 



 
ความคาดหวงั/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- สามารถแกไขปญหาที่พบได 

- ความกลาแสดงออก 

- คาดหวังถึงความสามารถของนกัศึกษาที่จบมาแลวมีความเขาใจหลักการทางวชิาการที่ดี และสามารถเปน

ทั้งผูนำและผูตามที่ดีได 

- ความสัมพันธระหวางสาขาเนือ่งจากมีผลตอการทำงานในอนาคตเพื่อมีพีท่ี่ดงึเขาทำงาน 

- ขอใหเสริมดานโปรแกรมออกแบบเหมืองใหมีความทันสมัยปจจุบันที่นิยมกันใชมากที่สุด 

- ควรเพิ่มความรูทางดานงานคสล. 

- ออกสูตลาดงานอยางมีคุณภาพ 

- พัฒนาหลักสูตรใหตอบโจทยตลาดงาน 

- มีความรูครบถวนและนำไปใชไดจรงิ 

- มีการประยุกตใชเทคโนโลยีเขามาชวยในงานดานวิศวกรรมธรณี 

- เพิ่มการสอนแบบภาษาตางประเทศในวิชาธรณวีิทยา 



 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- ปรับปรงุหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยูเสมอๆ ถาสามารถสอบใบกว.ดวยก็จะดีครับ 

- นาจะมีการเเนะนำจากพี่ๆที่ไดงานทำประจำป 

- ฝกพัฒนาเรือ่งบุคคลควบคูวิชาการ 

- มีวิชาเลือกหลากหลายมากขึ้นเพื่อใหเขากับอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักศึกษาปจจุบัน ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.81 3.84 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.52 3.58 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.66 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.73 3.80 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

4.23 4.35 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.61 3.61 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 4.07 4.16 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.64 3.67 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.64 3.66 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.77 3.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.49 3.75 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางส่ือ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 3.89 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.19 3.31 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในช้ันเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.61 3.75 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.54 3.69 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 3.65 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 3.67 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.80 3.90 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 4.13 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

3.99 4.13 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.87 3.99 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 

10. อาจารยสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.25 4.36 



รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

11. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ำเสมอ 

4.27 4.35 

12. อาจารยใหคาปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

4.14 4.28 

13. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.32 4.39 

14. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.54 3.87 

15 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.48 3.91 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู  และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.55 3.97 

17. หองสมุดเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.56 3.88 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

และเพียงพอตอนักศึกษา 

3.44 3.78 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

3.97 4.11 

20. การใชส่ือประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.99 4.17 

21. วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตรที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.97 4.11 

22. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 

24. มีการจัดสอนซอมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน 3.48 3.90 

25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.86 3.99 

26. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ที่กาหนด

ไวลวงหนา 

3.92 4.03 

27. การวัดและประเมนิผลมีประสิทธิภาพและยุตธิรรม 3.88 4.08 

28. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพฒันาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

3.85 4.08 

29. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรู 4.12 4.24 

30. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

ทางปญญา 

3.99 4.14 

31. การเรียนรู ตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 



รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

32. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 4.12 

33. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของ ดานทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอมูลเกีย่วกับความตองการทำงาน 



 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 
ความคาดหวงั/ความตองการของนักศึกษาปจจุบันตอหลักสตูร 

- จบแลวมีงานทำ 

- เรียนจบมงีานทำตามที่เรียนมา 

- จบไปมีงานทำทีต่รงสายหรือใกลเคียงสายที่เรียน 

- คาดหวังวาจะสามารถจบออกไปแลวไดงานในส่ิงที่ตนเองหวัง และอยากใหอ.ประจำหลักสูตร มีการชี้แนะ

แนวทางอาชพี และชวย นศ. เพื่อใหมุงเนนไปสูอาชีพดานั้นๆ 

- จบการศึกษามงีานทำ 

- การไดไปสหกิจศึกษาทกุคนที่เรียนสาขาวิชานี ้เพราะ ทกุคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะไดรับประสบการณจรงิ

จากความรับผิดชอบของมหาวทิยาลัยและสาขาวิชา 

- จบไปแลวมีงานทำที่ด ี

- มีใบ กว วิศวกรเหมืองแร 

- นำไปใชงานไดจริง 

- ตองการเปนวิศกรที่มีคุณภาพ 

- อยากใหพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอกี 

- จบการศึกษาไดทำงานตามหลักสูตรที่เรียน 

- อยากใหเพิ่มอุปกรณในหองกฏิบัติการใหเพียงพอตอ1คน และโปรแกรมการทำงานจำเปนตองเปนของแท 

- สามารถเห็นสถานที่จรงิๆได เพราะการออกพื้นที่จรงิทำใหเห็นภาพรวมไดมากกว 

- ออกแบบ คำนวณ สำรวจ 

- มีความรูที่สามารถนำไปทำงานได 

- ทำงานไดทั้งสายธรณีและโยธา 

- คาดหวังจบไปจะมีงานรองรับ 

- อยากใหทกุคนไดไปสหกิจ จะไดมีประสบการณ 

- การทำงานไดหลังจากจบ 



- คาดหวังวาจบไปตองมงีานทำเเละมีความสุขกับงานที่ไดทำ 

- ความรูทางดานวิศวกรรมธรณ ี

- เนื้อหาความรู 

- สามารถนำองคความรูไปประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน 

- มีงานรองรับในทันท ี

- จบมามีงานทำ 

- การนำองคความรูมาประยกุตปรับใชในงานทางวิศวกรรมธรณี 

- จบไปมีงานทำทีด่ี 

- คาดหวังอยางยิง่วาจะเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

- ใหตรงกับความตองการของตลาด 

- หลักสูตรอยูในเกณฑที่เหมาะสม 

- คาดหวังหลักสูตรทีเ่รียนจะนำไปใชกับสายงานไดมากที่สุด 

- คาดหวังมากจบไปจะมีงานทำ. มีงานรองรับ 

- นำพาไปในหนาที่การงาน 

- คาดหวังวาจะไดเขาทำงานหลังเรยีนจบเลย 

- จบไปมีงานทำ มีงานรองรับ 

- ทำงานเปนและมีประสิทธิภาพ 

- ไดความรูสูงสุด 

- อยากไดเวนิเดอืนเยอะๆ 

- จบไปแลวมีงานทำไมตกงาน 

- มีความรู ความเขาใจในส่ิงที่เรยีน และสามารถประยุกตใชกับงานที่จะทำในอนาคตได 

- จบแลวไดทำงานตรงหลักสูตร 

- ความรูไปตอยอด 

- การเปนวิศกรธรณีที่มีคุณภาพ 

- ไดความรูจากสาขา 

- ใชไดหลายสายงาน 

- ตัวอยางโจทยเนื้อใกลเคียงกับส่ิงที่ตองเจอในอนาคต 

- จบการการศึกษา 

- มีอาชีพที่มั่นคง 

- จบแลวมีงานรองรับ รายไดด ี

- ไดทำในสายงานที่คาดหวงั 

- เนื้อหาสาระที่นำไปใชในภาคสนามไดจรงิๆ 



- อยากใหเพิ่มเวลาในการศึกษา 

- ศึกษาจบแลวมทีักษะในการทำงานตรงสาขาทีศึ่กษา 

- ไดเรียนรูจากหองเรียนขางนอกมากกวาเดิม 

- ตองการจบหลังสูตรวิศวกรรมธรณี แลวสามารถนำองคความรูตางๆ ที่ไดจากการศึกษาในหองเรยีน และ

การศึกษานอกสถานที่ รวมทัง้ประสบการณจากไปการออกสหกิจศึกษา มาปรับใชใหเขากับการทำงานใน

อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน 

- สามารถจบการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรูไปตอยอดและพัฒนาทักษะในดานการ

ทำงานได 

- สามารถหางานไดตรงกับหลักสูตรทีเ่รียนมา 

- การทำงานตรงสาย 

- ตองการนำไปใชในงานจริงได 

- ตองการความรู และฝกฝนใหมีทักษะตอการเปนวิศวกรที่มีคุณภาพ 

- จบไปแลวมีงานทำตรงตามที่เรยีน 

- คาดหวังในสวนของเนื้อหาที่ตะปรับเปล่ียนใหทนัปจจุบันมากทีสุ่ดเพื่อสามารถนำไปใชในวิชาชีพได 

- ตองการรับความรูแบบเต็มที ่

- คาดหวังจะไดงานที่ตรงสาย 

- ตองการนำความรูมาปรับใชใรการประกอบอาชีพในอนาคต 

- มีการจำลองสถานการณใหเห็นภาพการใชงานจริงมากขึ้น ใหเขาใจวาเมื่อจบออกไปแลวตองไปเจอ

อะไรบาง ควรมรีะบบการคิดอยางไรบาง และสามารถนำไปแกปญหาไดจรงิ นอกจากนั้นยังอยากใหมีการ

เลือกเรียนวิชาที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมไดมากขึ้น โดยเฉพาะวชิาเลือกบังคับทัว่ไปของสาขา อยากใหมีการ

แนะนำหลักสูตรสายงานตัง้แตแรกเขาสาขาเพือ่ใชในการลงเรยีนวิชาตางๆ หากเปนไปไดอยากใหมกีารแจง

วิชาที่เปดสอนในแตละเทอมและเวลาการสอนใหชัดเจน 

- สามารถวิเคราะหออกแบบได 

- ลงมือปฏิบัติมากๆ 

- อยากใหหลักสูตร มีใบ ก.ว. 

- ธรณีเทคนิค 

- เว็บของสาขาหาไดยากมาก 

- มีงานทำเมือ่เรยีนจบ 

- ไมมี 

- ตลาดงานทีต่รงกับสาขาทีเ่รียน 

- คาดหวังใหหลักสูตรมีหองปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อจะไดฝกฝนไดมากขึ้น 

- อุปกรณใชในการเรยีนมีมากขึ้น 



- เพิ่มการออกภาคสนามใหมากขึน้ ลดจำนวนรายวิชาที่ไมเกี่ยวของใหนอยลง 

- ความรูดานวิชาการ 

- ควรมีสายงานใหเพียงพอตอหลักสูตร 

- ปรับปรงุวิชาที่ไมจำเปนตองเรยีนก็ไดออก 

- การเรีนนการสอน 

- มีงานทำตรงตามสายงานที่เรียน 

- คาดหวังวาจะสามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาไปตอยอดใชในการปฏิบัติงานจริงได 

- องคความรู 

- มีงานทำ 

- จบหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

- ความรูที่เพียงพอในการทำงานใหตรงสาย 

- มีการสอนใหละเอียดแลวเขาใจมากขึ้นมากกวานี้ 

- เนื้อหาแนน 

- ความรูพวกการทำงานภาคสนาม 

- ไดทำงานที่ดี ตรงสาย 

- ใบ กว รับรองอยางเปนทางการ 

- ความทันสมัยของหลีกสูตร 

- น.ศ.มีความรูความสามารถตรงกับความตองการของงาน 

- ตองการใหมีอาจารยมากขึ้น 

- มีการเรียนการสอนที่เฉพาะทางมากขึ้น เเบงสายงานที่สนใจมากขึ้น 

- ไดภาคสนามบอยขึ้น 

- อาจารยสามารถใหความรู 

- และดูแลการทำงานของนักศึกษาไดอยางทัว่ถงึ 

- อยากใหมีความรูมากกวาเดิม 

- ใหมีความทันสมัย 

-  

 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- อยากใหลดวิชาทางพื้นฐานดานวิศวกรรมที่ไมจำเปนหรอืจำเปนนอยลง และเพิ่มวิชาทางดานธรณีอื่นๆเปน

วิชาบังคับ เชน ธรณีฟสิกส 

- ติดตอกับพี่ๆที่จบไปแลวได 



- อยากใหสาขานดัประชุมอาจารยและนักศึกษาที่อยูในความดูแลของทานและไมอยูในความดูแลของทาน

อาจจะเปนใหคำปรึกษาเรือ่งเรยีนเรื่องทัว่ๆไปและอื่นๆเพื่อเปนการสรางมิตรภาพที่ดีระหวางอาจารยและ

นักศึกษาเพราะบางทีอาจารยสาขายังจำเดก็ไมไดทั้งหมดเลยจำไดแคบางกลุม 

- -การเรียนรูนอกสถานที่อยากใหมากกวานีเ้เละเห็นภาพกวานี ้

- -อุปกรณที่ยงัคงไมพอตอจำนวนของนกัศึกษา 

- มีชวงทีเ่รียนออนไลนอาจจะทำใหไมมีความกระตือรือรนเทาเรยีนในหอง 

- อยากใหหลังสูตรวิศวกรรมธรณมีีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ เพื่อใหสามารถผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถ

และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันและในอนาคต 

- เพิ่มวิชาเลือกบงัคับในแผนการเรียน 

- เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับทกัษะการแกปญหา การทำงานเปนทีม การอยูรวมกับผูอื่น 

- ควรคัดเลือกรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน มิฉะนัน้อาจกอใหเกิดการลนตลาดแรงงานของ

หลักสูตรได 

- จัดระเบียบการเรียนการสอนใหม การเรียนการสอนในปจจุบนัภาคทฤษฎีเปนการเรียนการสอนออนไลน

และทำงานในหอง อยากใหมีการสอนและอธิบายพรอมตัวอยางเพราะเปนวิชาที่ตองใชความเขาใจเปน

อยางมาก ในชั่วโมงปฏิบัติการไมเพียงพอตอการเรยีนรู 

- อยากใหบรรณาสารมีหนังสือธรณีมากขึ้น ทั้งของคนไทย และหนังสือทีเ่เปล 

- มีการออกภาคปฏิบัติเยอะกวานี้ 

- อยากใหมีใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรรมธรณี 

- อยากใหมีการพาออกไปดเูหมือง อุโมง และมีวทิยากรอธิบายบอยๆ 

 

 

 

 

 

 

 
4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) ในปการศึกษา 2561ตอคณุภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

 



 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 



ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

4.00 3.75 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.43 3.75 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.57 3.50 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

3.71 3.75 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.86 3.75 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.71 3.75 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.57 3.50 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.43 3.50 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.68 3.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี



ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.71 3.75 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางส่ือ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 3.75 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.43 3.50 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในช้ันเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 3.75 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.71 3.50 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 3.75 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.64 3.67 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอคุณลกัษณะและความสามารถของพนักงานทาน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤตตินอยูในหลักศีลธรรม และเปนพลเมืองทีด่ ี 4.29 4.00 

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กตกิา สังคมและการทำงาน 4.29 3.75 

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 4.43 4.00 

4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ 4.29 4.25 

5. 
ยอมรับคำแนะนำ ขอเสนอแนะ คำวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ

ปรับปรงุแกไข 

4.00 3.75 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และการตดัสินใจของตน เปนที่

ไววางใจได 

4.29 3.75 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานใหไดมาตรฐานของวชิาชีพ 4.43 3.75 

8. 
สามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกตางกันทางการศึกษา สังคม

และวัฒนธรรมได 

4.29 3.75 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย รูจักรักษาสิทธขิองตนเองและเคารพสิทธิ

ของผูอื่น  

4.29 3.75 



คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

10. 
ใหเกียรติ ยอมรบับทบาทหนาทีผู่อื่น และปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยความ

เคารพ 

4.43 3.75 

11. 

 

รักษาความสัมพนัธที่ดี และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้ง

ภายในกลุมและระหวางกลุมที่ชวยใหเกิดผลดกีบังาน 

4.43 4.00 

12. สามารถส่ือสารระหวางบุคคลและเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 

13. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความมีไมตรีจติ 4.14 3.25 

14. ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม  4.29 3.75 

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรอืรน และมีความเปนผูใหญ 4.29 3.75 

17. 

 

สามารถคิดดวยการวเิคราะห สังเคราะห เพื่อนำไปสูการแกปญหาและการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.71 3.50 

19. มีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล 3.86 3.25 

20. มีวิสัยทัศนเกีย่วกับองคกรและงานที่ทำ 3.71 3.75 

21. สามารถลำดับความสำคัญของงาน 3.86 3.50 

22. สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 

23. 
สามารถปรับตัวเขากับความเปล่ียนแปลง สถานการณ ส่ิงแวดลอมใน

องคกร 

4.00 3.25 

24. 

 

ปฏิสัมพันธกับบคุคลอื่นและใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน เพือ่ใหการ

ทำงานบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 

25. สามารถทำงานใหสำเร็จไดโดยลำพังอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 

26. สามารถเปนผูแทนของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 

27. สามารถแกปญหาอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและรวดเรว็  3.71 4.00 

28. สามารถระบุปญหา และพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา 4.00 3.25 

29. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม และทักษะทีเ่กี่ยวของกับงาน

อยางตอเนื่อง   

3.57 3.75 

31. สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะเลือกรู และมีความเขาใจในส่ิงที่เรียน 3.57 3.25 

32. 

 

สามารถใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการส่ือสารทีม่ีประสิทธิผล (เขียน

ชัดเจน ถกูตองตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 

33. 

 

สามารถใชภาษาไทยดวยวาจาเพือ่การส่ือสารที่มปีระสิทธิผล  (พดูชัดเจน 

ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิรยิาทาทางที่แสดงออกเหมาะสม 

ถูกตอง) 

4.00 3.75 



คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

34. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่จำเปน 3.29 2.50 

35. 

 

เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ (ฟงไดตรงประเด็น มีมารยาทในการฟง กิริยา

ทาทางที่แสดงออกเหมาะสม ถกูตอง) 

3.57 3.25 

36. 
มีความเขาใจในส่ิงที่อาน  สามารถสรุปและตีความส่ิงที่อานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

37. 
รูจักเลือกใชขอมูลที่จำเปน เพือ่การประยุกตใชในการตดัสินใจและ

แกปญหา  

3.86 3.25 

38. 
สามารถจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลไดเขาใจ และเปน

ระบบ 

3.86 3.50 

39. มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 

40. มีความรูในวิชาชพีที่เกี่ยวของกับงานทีร่ับผิดชอบ 3.86 3.50 

41. 
สามารถประยกุตใชความรู/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาทีเ่รียนกบังานที่

ไดรับมอบหมาย 

3.86 3.00 

42. สามารถนำเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตรที่จำเปนในการทำงาน 3.86 3.25 

43. 
สามารถประยกุตใชวิธกีารคำนวณขั้นพื้นฐานที่ถกูตอง เพื่อการแกปญหา

และตัดสินใจ 

4.14 3.75 

44. 
รูจักประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอื่นกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.86 3.50 

45. 
มีทักษะและสามารถใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ

งาน 

4.00 3.75 

46. 

 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรที่จำเปน 

เพื่อใหทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

47. 
มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนางาน 

4.00 3.50 

48. 

 

สามารถทำงานเสร็จตามขอบเขตและกำหนดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 

49. 

 

สามารถทำงานใหสำเร็จภายใตความกดดัน และมีความอดทนในการ

ทำงานหนกัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 

 
 
ขอมูลเกีย่วกับพนักงาน/ผูใตบังคับบัญชาของทาน 



 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

ความคาดหวงั/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- ทำงานได 

- อดทน 

- ขยันและสูงาน 

- หาความรูตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- สงเสริมภาษาองักฤษ 

- บัณฑิตไมคอยมคีวามมั่นใจในตวัเอง 

 

 

 

 

 

 

 

5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักเรียน/ผูปกครอง ในปการศึกษา 2562 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

 



 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.60 4.67 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.80 4.67 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.80 4.67 



ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.80 4.67 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

4.20 4.67 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.80 4.50 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.80 4.67 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

4.20 4.67 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.40 4.67 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.82 4.65 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.20 4.33 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางส่ือ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 



ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.80 4.33 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในช้ันเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.80 4.00 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.80 4.00 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 

 

ความคาดหวงัและขอเสนอแนะของนักเรียน/ผูปกครอง 

 
 

 



 
 

ความคาดหวงั/ความตองการของนักเรียน/ผูปกครอง 

- มีเงินเดอืนสูง 

- มีงานทำ 

- มีอาชีพทำ 

- รายไดสูงงานมัน่คง 

 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

 -ไมมี- 

 

 

 

6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ ในปการศึกษา 2561 

 



 

 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.86 4.00 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.86 4.00 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.86 4.00 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

4.00 4.25 



ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.71 4.13 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.86 4.25 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.86 4.00 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.71 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.84 4.04 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.14 4.50 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางส่ือ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 4.25 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

4.14 4.00 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในช้ันเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 4.00 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

4.14 4.13 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี



รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

3.57 3.38 

2. การกาหนดบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำ

หลักสูตรมีความชัดเจน 

3.43 3.25 

3. อาจายประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

3.71 3.63 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามาถของอาจารย

ผูสอน 

3.86 3.75 

5. จำนวนภาระงานสอนของอจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 3.63 

6. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.71 3.38 

7. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

3.71 3.75 

8. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งครั้ง 

3.86 3.88 

9. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.14 3.63 

10. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจายทั้งในหลักสูตร และ

ระหวางหลักสูตร 

3.71 3.63 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.59 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน แต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 

2. การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนด

ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอน ในแต

ละปการศึกษา 

3.43 3.50 



รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน 

มคอ.๗ ปที่แลว 

3.57 3.63 

5. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน

อื่นที่มีความเกี่ยวของกันอยางเหมาะสม 

3.57 3.63 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอื่น 3.71 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที ่เหมาะสม เอื ้อใหนักศึกษามีพื้น

ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

3.57 3.75 

2. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสำเร็จ

ไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 

3. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กำหนดในคำอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

4.14 4.25 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ มเรียนใหได

มาตรฐานเดียวกัน 

3.57 3.88 

6. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษา 

3.57 3.75 

7. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย 3.71 3.38 

8. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

3.71 3.75 

9. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามี สวนรวมในการจัดการเรยีน

การสอนและสงผล ตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.86 3.63 

10. การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

3.71 3.63 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.57 3.13 



รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอำนวยความสะดวกตอการเรียนที่

เหมาะสม พรอมใชงาน 

3.43 3.63 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 4.00 3.75 

3. หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 

4. หองปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอตอการสอน 2.71 2.63 

5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 

3.57 3.25 

6. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 

7. จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพียงพอตอการใชงาน 3.43 3.38 

8. สถานที่ สำหรับคณาจารยใหคำปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 

3.57 3.75 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย 3.29 3.00 

10. หองทำงานวิจัย (ไมใชหองเรียน) เพื่อใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.00 2.88 

11. อุปกรณและเครื่องมือวิจัยที่จำเปนและเหมาะสม ในการทำวิจัย 3.14 2.88 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 



 
 

 



 
 

ความคาดหวงั/ความตองการของอาจารยและผูสอนประจำหลักสูตรร ั

- ตองการหองเรยีนที่เพยีงพอ 

- จบและทำงาน 100% 

- ใหผูสำเร็จไดงาน 100% 

- นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และสามารถทำงานในสายวิชาชีพได 

- ปรับปรงุใหไดใชความรูมากกวานี้ 

- เวลาในการทบทวนและพัฒนาตนเอง 

- บรรยากาศภายในหองเรยีนที่ เด็ก กลาส่ือสาร 

- อยากใหหองเรยีนเพียงพอตอนักศึกษา 

 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- มีการพาไปดูงาน มากกวานี ้

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 



 
 



 
 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 

 

 

  



รายวชิา 538203 ธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก     

CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร หลักการจำแนกแร และจดจำแรประกอบหินทั่วไปได 50 ชนิด 

CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจำแนกหิน และจดจำหินที่พบทั่วไปได 30 ชนิด  

CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโลกและบนผิวโลกได    

CLO 1-5:   อธิบายหลักการลำดับช้ันหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได    

CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได 

CLO 1-7:   อธิบายองคประกอบและการใชประโยชนแผนที่และภาพถายในงานทางธรณีวิทยาได 

CLO 1-8:   อธิบายหลักการสำรวจธรณีวิทยาได      

 
หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความสำคัญ แผนท่ี

ความคิดสำหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การกำเนิดของโลกและจักรวาล 

ระบบสุริยะ สนามแมเหล็กโลก ชั้น

บรรยากาศ และพ้ืนผิว  โครงสราง

และคุณสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือก

โลก 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

 

2 - ความหมายของแร 

- สมบัติทางกายภาพของแร 

- การจำแนกแร  

- การเกิดแร 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจำแนก

หิน 

- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 - กระบวนการท่ีเกิดจากแรงกระทำ

ภายในโลก แผนดินไหว ภูเขาไฟ 

4 1-4 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- กระบวนการท่ีเกิดบนผิวโลก การผุ

พัง การยายมวล การเกิดดิน 

 - สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 - กระบวนการจากน้ำ  

- กระบวนการลม  

- กระบวนการจากธารน้ำแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

6 - หลักการลำดับชั้นหิน 

- ความไมตอเนื่อง  

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 - โครงสรางปฐมภูมิ 

- โครงสรางทุติยภูมิ 

4 1-6 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศ 

- แผนท่ีธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 - ภาพถายทางอากาศ 

- ภาพถายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหย่ังธรณี 

- การเก็บตัวอยางหิน 

- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

รายวชิา 538204 ปฏิบตัิการธรณีวทิยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 2 



PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถจำแนกแรประกอบหินและหินที่พบไดทั่วไปตามหลักการจำแนกได  

CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอยางงายได     

CLO 1-3:  สามารถอธิบายการลำดับช้ันหินและการวางตัวของช้ันหินได    

CLO 1-4:  สามารถอานแผนที่ภูมิประเทศ หาความชันและสรางภาพตัดขวางได   

CLO 1-5:  สามารถอานแผนที่ธรณีวิทยาและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได   

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานที่ทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแรประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแรประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

4 หินแปรและแรประกอบหินแปร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ

ชั้นหิน 

3 1-3, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองคประกอบแผนท่ี 3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

7 แผนท่ีภูมิประเทศ เสนชั้นความสูง 

และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

8 แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง 3 1-5, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

 

  



รายวชิา 538205 หินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายและใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสรางผลึกและสมบัติทางแสงของแร ใน

การจำแนกได          

CLO 1-2:  สามารถจำแนกแรกลุมซิลิเกตและจดจำแรกลุมซิลิเกตอยางนอย 50 ชนิด  

CLO 1-3:   สามารถจำแนกแรกลุมไมใชซิลิเกตและจดจำแรกลุมไมใชซิลิเกตอยางนอย 50 ชนิด 

CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจำแนกหินแตละประเภท และจำแนกหินไดอยางถูกตอง 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคุณสมบัติทางกายภาพ

ของแร 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 พ้ืนฐานผลึกศาสตร โครงสรางผลึก 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  

3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 การจำแนกแรแรกลุมซิลิเกต 3 1-1, 

1-2 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การจำแนกแรกลุมไมใชซิลิเกต 3 1-1, 

1-3 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร  3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 กระบวนการและศิลาวิทยาของหิน

อัคนี 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 กระบวนการและศิลาวิทยาของหิน

ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 กระบวนการและศิลาวิทยาของหินแปร 3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวชิา 538206 ปฏิบตัิการหินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร ในการจำแนกแรไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

CLO 1-2:  สามารถใชกลองจุลทรรศนแบบแสงโพลาไรซฺในการจำแนกแรได    

CLO 1-3:  สามารถจดจำและอธิบายลักษณะเฉพาะของแรกลุมซิลิเกตและไมใชซิลิเกตได 100 ชนิด 

CLO 1-4: สามารถจำแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากกอนตัวอยางไดอยางมีหลักเกณฑ  

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานที่ทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบัติการสมมาตร 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแรดวยกลองจุลทรรศนโพลา

ไรซ่ิง 

 

3 1-1, 

1-2,  

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจกรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 แรกลุมซิลิเกต 3 1-1, 

1-3,   

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

6 แรกลุมไมใชซิลิเกต 

 

3 1-1, 

1-3,    

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

7 หินอัคนี 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 

 

3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

  



รายวชิา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ ภาคการศึกษา

ที่ 3 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐาน

แบบตางๆ ได          

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสรางแบบตางๆ ได

อยางถูกตอง          

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความสำคัญของภูมิสารสนเทศตองานดานวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ 

และการจำแนกลกัษณะธรณีสัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 ธรณีสัณฐานทางน้ำผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ธรณีสัณฐานคาสต 3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 โครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ 

6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 การบรรยายโครงสรางทางธรณีวทิยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองคประกอบของภูมิ

สารสนเทศ การอางอิงตำแหนงของ

ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 โครงสรางและแบบจำลองขอมูล

ระบบภูมิสารสนเทศ วิธีการสำรวจ

และการนำเขาขอมูล 

3 1-3 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 การวิเคราะหและแสดงผลขอมูลภูมิ

สารสนเทศ และการประยุกตภูมิ

สารสนเทศในงานธรณีสัณฐาน

วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 

- ยกตัวอยางโจทย

ปญหา แนวทางแกไข 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวชิา 538208 ปฏิบตัิการธรณีสณัฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ ภาค

การศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถจำแนกธรณีสัณฐานจากภาพถายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศได  

CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั ้นหินและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนที่

ธรณีวิทยาได           

CLO 1-3: สามารถการแกปญหามุมเอียงเท ความกวางของหินโผล และแกปญหาสามจุดได  

CLO 1-4: สามารถใชสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น ระนาบ เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนนของขอมูล

ในการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาได       

CLO 1-5: สามารถใชการใชโปรแกรม ArcGis ในการสรางแผนที่ได    

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานที่ทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณีสัณฐานจากภาพถาย

ทางอากาศ 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณีสัณฐานบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศ  

6 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3 แผนท่ีธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล 

เสนชั้นโครงสราง และภาพตัดขวาง 

3 1-2, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 การแกปญหามุมเอียงเท และความ

กวางของหินโผลการแกปญหาสาม

จุด 

3 1-3, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น ระนาบ 

เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนน

ของขอมูล 

6 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใชโปรแกรม 

ArcGis การปอนขอมูล กำหนด

ตำแหนง  สรางเสน การใสขอมูล 

attribute data 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพ้ืนท่ี การ

เปลี่ยนหนวย การตรึงแผนท่ี 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการทำแผนท่ี การ

ซอนทับขอมูล การเลือกพ้ืนท่ี และ

การแสดงผล 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

 

  



รายวชิา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวศิวกรรมธรณ ี

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ชาญวิทย แกวกสิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: รูและเขาใจหลักการวนลูป การสรางและเรียกใชงานฟงกชันและการสงผานพารามิเตอร การ

กำหนดและเขาถึงขอมูลแบบอะเรยและเมตริกซ       

PLO 2: สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถใชคอมพิวเตอรในการแกโจทยปญหาตามคำสั่งในหองปฏิบัติการได   

CLO 2-2: ประยุกตใชคำสั่งในการอานและบันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลการใชงานฟงกชันสำหรับการแสดงผล 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบื้องตน 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวดำเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

3 อะเรย 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

4 เมตริกซ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

5 ฟงกชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

6 ฟงกชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

7 การประยุกตใชงานฟงกชัน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

8 แฟมขอมูล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

9 ฟงกชันสำหรับการแสดงผล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

10 การแกโจทยปญหา 1 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

11 การแกโจทยปญหา 2 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

 

  



รายวชิา 538301 ธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 3 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการสำรวจมวลดินไดอยางเหมาะสมสำหรับการประยุกตใชใน งานทางดาน

วิศวกรรมธรณี 

CLO 3-2: สามารถคำนวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได  

CLO 3-3: สามารถจำแนกประเภทชนิดดวยระบบการจำแนกดินเชิงทางวิศวกรรม (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: สามารถวิเคราะหและแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะที่แตกตางกันได  

CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ำใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรมและกำหนดแนวทางปองกัน

และแกปญหาที่เกิดจากผลกระทบของน้ำใตดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 

CLO 3-6: สามารถประยุกตองคความรูทางธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะมวลดินได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap, 

An) 

CLO 4-1: สามารถใช อ ุปกรณและเคร ื ่องม ือทดสอบค ุณสมบัต ิทางว ิศวกรรมของด ินได อย างมี 

ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได   

CLO 4-2: สามารถคำนวณและวิเคราะหผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไดอยางถูกตอง

ตามหลักการ 

CLO 4-3: สามารถอธิบายและกำหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามใหเหมาะสมกับประเภทของดิน และ

วิธีการควบคุมคุณภาพการบดอัด   

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคัญ

ของรายวิชา 

หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● การกำเนิดดิน 

● ประเภทของดิน 

4 3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-4 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในชั้นเรียน 

2 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● ธรรมชาติของเม็ดดิน 

4 3-1 

3-2 

3-4 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ความสัมพันธเชิงปริมาตร

และนำ้หนัก 

 แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในชั้นเรียน 

3 หัวขอ 1:  คุณสมบัตทิางกายภาพ

ของดิน 

● การวิเคราะหการคละขนาด

ของเม็ดดิน 

● การจำแนกประเภทของดิน 

 

4 3-1 

3-3 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

4 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● การตานทางแรงเฉือนของดิน 

● กำลังแบกทานของดิน 

 

4 3-4 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

5 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● หลักการบดอัดดิน 

● การทดสอบในหองปฏิบัติการ 

 

4 3-2 

3-6 

 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

6 หัวขอ 2:  คุณสมบัตทิางวิศวกรรม

ของดิน 

● การบดอัดดินในภาคสนาม 

● การทดสอบหาความ

หนาแนนของดินใน

ภาคสนาม 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

7 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● หนวยแรงประสิทธิผล 

● หนวยแรงเฉือน 

 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

8 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● การประเมินแรงดันดิน 

● วงกลมมอรสำหรับกลศาสตร

ดิน 

 

4 3-5 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

9 หัวขอ 4:  การอัดตัวคายน้ำ 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

10 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

11 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

12 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเกี่ยวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

 

 

  



รายวชิา 538302 ปฏิบตัิการธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคำนวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถใหคำแนะนำในการเลือกใชอุปกรณทดสอบดินเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของการ

ทดสอบได  

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ และนำผลไปจำแนกคุณสมบัติของดินได 

CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินที่ทดสอบในหองปฏิบัติการได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-2: สามารถคำนวณ วิเคราะห และจำแนกผลจากการทดสอบในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-3: สามารถกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในขณะที่ทำการทดสอบใหหองปฏิบัติการ

ได 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การสำรวจชั้นดิน

เบื้องตนและการจำแนกดินทาง

วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา

น้ำหนักรวมตอหนวยปริมาตรและ

หาปริมาณความชื้น 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา

ขีดจำกัดของอัตเตอรเบอรก 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ

ถวงจำเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด

การกระจายตัวของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ

แคลิฟอรเนีย แบริ่ง เรโช 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ

หนาแนนของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาคา

ความซึมผานของดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบกำลังรับ

แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบกำลัง

รับแรงอัดแบบไมถูกจำกัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบกำลัง

รับแรงอัดแบบถูกจำกัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอัด

ตัวคายน้ำ 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

 

  



รายวชิา 538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คำนวณคุณสมบัติการจายน้ำของช้ันหินกักเก็บน้ำไดถูกตอง    

CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผานของช้ันน้ำบาดาลได   

CLO 4-3:  คำนวณคุณสมบัติความซึมผานของช้ันน้ำบาดาลได     

CLO 4-4:  วิเคราะหการไหลของน้ำบาดาลในหลุมเจาะไดถูกตอง    

CLO 4-5:  ประยุกตใชหลักการของดารซีและสมการเบอรนูลีย เพ่ือวิเคราะหโครงขายการไหลของน้ำบาดาล

ในช้ันหินได        

CLO 4-6:  คำนวณแรงดันของน้ำบาดาลที่เกิดขึ้นในโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: อธิบาย หรือนำเสนอวัฎจักรน้ำได       

CLO 5-2:  สามารถสืบคนขอมูล เพ่ือทำงานกลุมตามหัวขอที่กำหนดได    

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดิทัศน 

ทำ mind map ของวัฏจักร

น้ำ หรือ นำเสนอวัฏจักร

น้ำหนาชั้น 

2 ธรณีวิทยาน้ำใตดิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, ทำงานกลุม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตรของชั้นนำ้

บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

4 สมการเบอรนูยลีย 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

5 กฎของดารซี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การไหลของน้ำบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

7 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ฝกวาด

โครงขายการไหลใน

หองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

8 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, คำนวณ

สัมประสิทธิ์ความซึม

ผาน จากโครงขายการ

ไหล 

สอบประจำภาค, การบาน 

9 การทดสอบคาความซึมผานใน

หองปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซึมผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

10 การทดสอบคาความซึมผานใน

ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซึมผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

11 ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจำภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรียน 

12 ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจำภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรียน 

 

  



รายวชิา 538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจำแนกแรและพลังงานได   

CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหลงแรชนิดตางๆ ได อยางถูกตอง 

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการสำรวจแหลงแรและแหลงพลังงานได    

CLO 1-4: สามารถระบุแหลงแรและแหลงพลังงานที่สำคัญในประเทศไทยได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได     

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจำแนกแร

และพลังงาน สถานการณแรและ

พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหลงแร 

 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ถานหิน-พลังงานฟอสซิล 

 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 น้ำมันและแกสธรรมชาต-ิพลังงาน

ฟอสซิล 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การสำรวจแหลงแรและแหลง

พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 แหลงแรและแหลงพลังงานใน

ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

รอนใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานน้ำ พลังงานลม 

พลังงานนิวเคลียร 

16 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้นเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

 

  



รายวชิา 538305 กลศาสตรธรณสีิ่งแวดลอม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 3 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทยได  

CLO 5-2: สามารถระบุองคประกอบสำคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการที่เกี่ยวของกับ

งานวิศวกรรมธรณีได         

CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรม

ของมนุษยได          

CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นในสภาพธรณีวิทยาแบบตางๆ ได 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจาการทำเหมือง 

 

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

3 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากโครงการทาง

วิศวกรรมธรณี 

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 กลไกลการทรุดตัวของพ้ืนผิว  

 

 

4 5-3, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพ้ืนผิว 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 แผนดินเลื่อน  

 

4 5-3,  - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- ประเมินจากการนำเสนอ  



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

7 การกัดเซาะริมทางน้ำและชายฝง 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

8 ของเสียจากการทำเหมือง  4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

9 การเคลื่อนตัวของน้ำใตดิน 4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

10 การปนเปอนของน้ำใตดิน  

 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเด่ียว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

12 การควบคุมฝุนและเสียง 
 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวชิา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 3 

PLO 3: สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได 

CLO 3-2: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได 

CLO 3-3: สามารถประยุกตใชเข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการสำรวจทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารภวิเคราะหคุณสมบัติของมวลหินโดยใชอุปกรณทดสอบและทักษะในภาคสนามได 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห และทำงานสำรวจทางวิศวกรรมธรณีเปนกลุมได   

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รับฟงการบรรยายและเย่ียมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและ

หินดินดาน 

6 3-1 

3-2 

บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝกหัดวิธีการใชเข็มทิศและ

อุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรมธรณี 

6 3-3 บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟงการบรรยายและเย่ียมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและการ

เจาะระเบิด 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟงการบรรยายและเย่ียมชมดู

งานหนาเหมืองหินออน 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางและฝก

วิธีการใชเข็มทิศและอุปกรณตาง 

ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-1 

3-2 

4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน

วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 

5-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ซักถามและสงรายงานกลุม 

 

 

รายวชิา 538319 กลศาสตรหิน 



ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 3 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: ประยุกตพ้ืนฐานดานกลศาสตรวัสดุใชในการวิเคราะหความเคนและความเครียดในหินได 

CLO 3-2: จำแนกมวลหินดวยการทางกลศาสตรหินไดอยางเหมาะสม     

CLO 3-3: วิเคราะหการวิบัติของหินทั้งภายใตความเคนต้ังฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม         

CLO 3-4: วิเคราะหเสถียรภาพของมวลหิน โดยใชวิธีการไดอยางถูกตอง     

CLO 3-5: สามารถสรางแบบจำลองในการวิเคราะหพฤติกรรมหิน ภายใตเง่ือนไข และความเคนที่กำหนดได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: ประยุกตใหหลักการทางดานกลศาสตรหินในการคำนวณคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินทั้งใน

หองปฏิบัติการ และภาคสนามได      

CLO 4-2: เลือกใชวิธีการทดสอบดานกลศาสตรหินไดเหมาะสมกับจุดประสงคที่กำหนดให  

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
ความสำคัญของกลศาสตรหิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 

การวิเคราะหความเคน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝกหัด

ทายชั่วโมง 

3 

การวิเคราะหความเครียด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหัด

ทายชั่วโมง 

4 

ความเสียดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหัด

ทายชั่วโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล

ศาสตรของหิน 

4 3-1, 

3-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

6 
การเปลี่ยนรูปรางและการแตก

ของหิน 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 
ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, , แบบฝกหัด

ทายชั่วโมง 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 

การทดสอบเชิงกลศาสตรหิน 

4 3-1, 

3-2, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, , แบบฝกหัด

ทายชั่วโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน

ภาคสนาม 

4 4-1, 

4-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 

วิศวกรรมหินเบื้องตน  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

12 การคำนวณดวยแบบจำลอง

คอมพิวเตอร 

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการสราง

แบบจำลองทาง

คณิตศาสตร เพ่ือ

วิเคราะหพฤติกรรมหิน 

สอบประจำภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายวชิา 538320 ปฏิบตัิการกลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมที่กำหนด   

CLO 2-2:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

CLO 2-3:  สามารถนำเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ใหเพ่ือนนักศึกษา หรืออาจารยเขาใจ

ได         

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: วิเคราะหคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินทดสอบ เพ่ือจำแนกคุณภาพหินได  

CLO 3-2:  วิเคราะหการวิบัติของหินทั้งภายใตความเคนต้ังฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม        

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอยางหินใหตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินที่กำหนดได   

CLO 4-2:  ทดสอบดานกลศาสตรหินตามที่กำหนดไดอยางถูกวิธี     

CLO 4-3:  คำนวณหาคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินที่ทดสอบไดถูกตอง   

CLO 4-4:  สามารถซอมบำรุงอุปกรณทดสอบขั้นพ้ืนฐานได     . 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรียมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรียมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 
การทดสอบความเคนกดสูงสุดใน

แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 
การทดสอบความเคนกดสูงสุดใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3,3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

5 การทดสอบความเคนกดสูงสุดใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

3-2, 4-2, 

4-3 

6 
การทดสอบความเคนดึงแบบบลา

ซิล 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 

การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคลื่นและ

คุณสมบัติเชิงพลศาสตร 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 
การซอมบำรุง เครื่องมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-4 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

  



รายวชิา 538324 กระบวนการแตงแรสำหรบัวิศวกรรมธรณ ี

ผูสอน : รองศาสตราจารย ดร.พรวสา  วงศปญญา ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สมามารถเลือกใชกระบวนการแตงแรที่เหมาะสมไดทั้งแรที่เปนโลหะและไมใชโลหะ  

CLO 4-2: สามารถใชเทคนิคการตรวจวิเคราะหแรได       

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถเลือกใชเทคโนโลยีการแตงแรใหเหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทนำหัวขอกระบวนการแตงแร

สำหรับวิศวกรรมธรณี ชนิดของแร 

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแตงแร การขนสงแร การชัก

ตัวอยางแร การวิเคราะห

องคประกอบทางเคมี ทาง

กายภาพของแร ดวยเทคนิคตางๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการยอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร การคำนวณ

ประสิทธิภาพการแตงแร การซ้ือ

ขายแร 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแตงแรดวยมือ และการแตงแร

ดวยความถวงจำเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรดวยอำนาจ

แมเหล็กไฟฟา 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแตงแรดวยไฟฟา การลอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแตงแรโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแตงแรอโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

10 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

11 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

12 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

  



รายวชิา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรสำรองได       

CLO 6-2: สามารถการวิเคราะหการพังทลายความลาดเอียงมวลหินได     

CLO 6-3: สามารถกำหนดแนวทางการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทำเหมืองได  

CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ำใตดินตอการขุดเจาะบนพ้ืนผิวได   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถเรียนรูและประเมินปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได       

CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได       

CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได      

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถแกปญหาในการออกแบบการค้ำยันในมวลหินได     

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  การสำรวจ การประเมินและการ

พัฒนาแหลงแร  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

2 การจำแนกและการใชวิธีการทำ

เหมืองบนผวิดินแบบตาง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 - บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การวิเคราะหการพังทลายความ

ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน สอบ

ยอย  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอยางโจทย ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

6 น้ำใตดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การขุดเจาะในดิน 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การออกแบบการค้ำยัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 การปองกันผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

  



รายวชิา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถกำหนดแนวทางการสำรวจและประเมินการทำเหมืองใตดินได 

CLO 6-2: สามารถอธิบายปจจัยที่สงผลตอเสถียรภาพตอเหมืองและงานขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-3: สามารถใหแนวทางในการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-4: สามารถออกแบบการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพและความปลอดภัยของผูทำงาน 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถกำหนดแนวทางในการศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง   

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพื ่อนำมาสนับสนุนและแกปญหางานที ่เกี ่ยวของกับการออกแบบ 

 เหมืองและการขุดเจาะใตดิน   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแบะการขุดเจาะใตดินใหเหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาใน

พ้ืนที่ 

CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะหเสถียรภาพของการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ำยันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการทำเหมืองและการขุดเจาะ

ใตดินได 

CLO 8-4: สามารถใชโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการทำเหมืองและการ

ขุดเจาะใตดินได  

CLO 8-5: สามารถกำหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรับการขุดเจาะใตดิน 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใตดิน 

CLO 9-2:  สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด  

  



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม 

ความสำคัญของรายวิชา 

การสำรวจและประเมินการทำ

เหมืองใตดิน 

4 6-1, 

6-2 

6-3, 

6-4  

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

2 การจำแนกและการใชวิธีการทำ

เหมืองใตดินแบบตาง ๆ 

4 7-1, 

7-2 

7-3, 

8-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 8-1, 

8-2 8-

3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

 

4 8-1, 

8-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    สอบ

ยอย บทท่ี ๒ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

5 การวิเคราะหการพังทลายของมวล

หิน 

 

 

4 8-3, 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

6 การขุดเจาะในดินและหิน  

 

4 8-1, 

8-2 

8-3, 

8-4 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรับ

การขุดเจาะใตดิน  

4 8-1, 

8-2 

8-3, 

8-4 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การค้ำยันชองเหมืองเบื้องตน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

9 การระบายอากาศ  

 

 

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

10 การระบายน้ำและแสงสวางใตดิน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

11 การศึกษาและการควบคุมการทรุด

ตัวของผิวดิน  

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมืองใตดินเบื้องตน 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

 

  



รายวชิา 538433 ปฏิบตัิการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สมารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหผลการทดสอบได   

CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได      

CLO 2-3: สามารนำเสนอผลการทดสอบหนาช้ันเรียนได      

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถนำผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได    

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจำแนกมวลหิน 3 2-1 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจำแนก

มวลหิน 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคชั่น 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง

เฉือนโดยตรง 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การทดสอบ

แรงเฉือนโดยตรง 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชงิกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชงิกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชงิกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชงิกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชงิกายภาพ 

 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิา 538434 ปฏิบตัิการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคำนวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถจำแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตรเพ่ืองานดานการออกแบบและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสรางดวยวิธีสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นเพื่องานทางดาน

การออกแบบและขุดเจาะใตดินได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหการกระจายความเคนที่เกิดขึ ้นจากการขุดเจาะใตดินและนำมาประเมิน

เสถียรภาพของโครงสรางที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะใตดิน 

CLO 6-2: สามารถกำหนดวิธิการทดสอบเพ่ือหาความเคนในภาคสนามไดอยางเหมาะสม 

CLO 6-3: สามารถกำหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการทำเหมืองแรและการขุดเจาะใตดินได  

CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินไดและกำหนดแนวทางในการปองกันและ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจำแนกมวลหิน 3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจำแนก

มวลหิน 

3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคชั่น 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ

ความเคนรอบการขุดเจาะ 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การกระจาย

ตัวของความเคนรอบการขุดเจาะ 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ

ตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด

ระดับของผิวดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การตรวจวัด

การลดระดับของผิวดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

รายวชิา 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 4 



PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหกระแสเงินทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-3: สามารถประเมินปญหาการกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง     

CLO 6-4: สามารถประเมินปญหาการดำเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร  

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตรใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

 

2 เศรษฐศาสตรมหภาคของ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ทดสอบยอย 

3 การวิเคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหกระแสเงิน 

 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

 

4 (ตอ) การวิเคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหตนทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ถาม-ตอบ 

 

5 การวิเคราะหความเสี่ยง 

 การตัดสินใจ 

 ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การวางแผนโครงการและควบคมุ 

 การประเมินคาใชจายของ

การดำเนินการทำเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 (ตอ) การวางแผนโครงการและ

ควบคุม 

 ราคาแรและสัญญาจาง 

 คุณคาของแหลงแร 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การจัดระบบเหมือง 

 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 (ตอ) การจัดระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ

พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง 

 การวิเคราะหแหลงทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 ยุทธศาสตรและการวางแผนการ

ดำเนินการของบรรษัทในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

 

12 (ตอ) ยุทธศาสตรและการวาง

แผนการดำเนินการของบรรษัทใน

ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

  



รายวชิา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถนำเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ          

CLO 2-2: สามารถจำลองเสถียรภาพของโครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจำลองทางคอมพิวเตอร  

CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาในการสำรวจทางดานธรณีวิทยา    

CLO 2-4: สามารถจัดทำแผนที่ทางดานธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณีเพ่ือนำเสนอไดอยางถูกตอง 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถสำรวจผิวดินและภูมิประเทศ และบงบอกชนิดของหินได    

CLO 3-2: สามารถเช่ือมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามไดอยางถูกตอง  

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือเช่ือมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง    

CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินเบ้ืองตนในภาคสนามได   

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถทำงานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืนในการวางแผนการสำรวจภาคสนาม   

CLO 5-2: สามารถทำงานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    

CLO 5-3: มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในขณะสำรวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี    

CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง      

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือนำมาสนับสนุนและแกปญหาในภาคสนาม    



PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมธรณีจากขอมูลที่สำรวจในภาคสนาม  

CLO 8-2: สามารถนำความรูพ้ืนฐานดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด  

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางการทำการสำรวจ 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง 

แนวทางแกไข การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) แนวทางในการ

สำรวจ 

แนวทางในการจัดทำแผนท่ี 

การเก็บขอมูล 

การทำภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลท่ีไดจาก

ภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณี 

4 6-1, 6-2, 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ 

แนวทางแกไข การ

ทำงานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

4 บทท่ี ๔ รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทึก

ของนักศึกษา 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทึก

ของนักศึกษา 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเก็บขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2     

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทึก

ของนักศึกษา  

7 บทท่ี ๕ การจัดทำแผนท่ี 

 การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

 การตอแผนท่ีกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 

4 2-4, 5-1, 

5-2, 5-3    

การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปร

ขอมูลท่ีไดจาก

ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกตองของ

แผนท่ีและการเชื่อมโยงขอมูล

กับพ้ืนท่ีใกลเคียงดวยการสอบ

ปากเปลา 

8 บทท่ี ๖ การทำภาพตัดขวาง 

 การทำภาพตัดขวางดวยมือ 

 การทำภาพดวยคอมพิวเตอร 

4 3-3, 5-1, 

5-2, 5-3    

แปรผลขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพตัดขวางและขอมูล

ทางดานธรณีวิทยาโครงสราง

ดวยการสอบปากเปลา 

9 บทท่ี ๗ การประมวลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณีศึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

ภาคสนาม 

 กรณีศึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

หองปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 

6-3, 

7-1, 7-2, 

7-3 

ประมวลผลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ตรวจสอบผลการแปลความ

ดานธรณีวิทยาและผลการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการจาก

เอกสารท่ีนักศึกษาจัดทำ 

10 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

11 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

(ตอ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

12 บทท่ี ๙ การนำเสนอผลการ

ออกแบบ 

 Presentation 

4 2-1, 2-2, 

2-3 

นักศึกษาออกมา

นำเสนอผลงานท่ีไดทำ

การสำรวจและออกแบบ 

ใหนำเสนอผลงานดวยวาจา

โดยสรุป 

 

 

รายวชิา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปที่ 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ       

CLO 2-2: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทำงานในสถานประกอบการ   

CLO 2-3: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการนำเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  

CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบ้ืองตนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสูสังคมการทำงาน  

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคิด กระบวนการสห

กิจศึกษา และระเบียบขอบังคับท่ี

เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ

เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเขาเรียนและ

การตรงตอเวลา 

 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน  

การเขียนประวัติสวนตัว และการ

กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ

นำเสนอผลงาน และการเขียน

รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 

5 สัมภาษณอยางไรใหไดงาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองคกร     2 2-3 

2-4 

บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 

7 จัดการใหได วางแผนใหเปน 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 

8 เทคนิคการตัดสินใจและแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 

9 เทคนิคการปรับตัวใหเขากับสังคม

การทำงานภายใตสภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  

10 การกรอกเอกสารออนไลน /

ขั้นตอนการชำระเงินลงทะเบียน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ

บรรยาย 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ขอควรปฏิบัติสำหรับการไป

ปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรคและ

แนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน 

11 นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา 

นักศึกษารับฟงโอวาทจาก

อธิการบดี  และฟงบรรยายพิเศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุมยอย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

12 (เสริม) การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ

สังคมการทำงาน 

3 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคำถามและให

ความเห็น 

13 (เสริม) ระบบบริหารงานคุณภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

14 (เสริม) วัฒนธรรมขามชาติ : 

เทคนิคการทำงานตางวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

16 (เสริม) ปลอดภัยไวกอน 2 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคำถามและให

ความเห็น 

17 (เสริม) ภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 

18 (เสริม) ภาษาอังกฤษกับการ

สนทนาเบื้องตน 

8 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 

  



รายวชิา 538496 สหกิจศึกษา 1 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน     

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: นำความรู ทักษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง     

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: นำเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง       

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

CLO 5-2: มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน        

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: วางแผนการทำงานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: ตระหนักถึงความจำเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: ออกแบบระบบ ช้ินสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาที่การทำงานที่ตองการได  

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: ระบุและวิเคราะหปญหา และนำเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนำไปใชไดจริง

   



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 

สัปดาห 

2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

5-2 

6-1 

7-1 

8-1 

9-1 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 

และคณาจารณนเิทศ 

 

  



รายวชิา 538311 เขื่อนและอางเก็บน้ำ  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนำขอมูลมาใชออกแบบเขื่อนและอางเก็บน้ำได โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูในการสำรวจพ้ืนที่เชิงธรณีวิทยาและเก็บขอมูลทางดานวิศวกรรมธรณีได 

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหเสถีรภาพฐานรากของเขื่อนและองคประกอบที่เกี่ยวของ   

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ ชนิด องคประกอบและ

พ้ืนท่ีสรางเขื่อน 

  ชนิดของเขื่อน 

  องคประกอบของเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) ชนิด องคประกอบ

และพ้ืนท่ีสรางเขื่อน 

 พ้ืนท่ีในการสรางเขื่อน 

บทท่ี ๓ ประเด็นและจุดประสงค

ในการออกแบบเขื่อน 

 เหตุผลของการสรางเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ (ตอ) ประเด็นและ

จุดประสงคในการออกแบบเขื่อน 

 จุดประสงคในการสรางเขื่อน 

 ประเด็นในการออกแบบสราง

เขื่อน 

4 5-1 

6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การทดสอบยอย 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความตองการในปจจัยท่ี

สำคัญ และองคประกอบของการ

ออกแบบ 

 ปจจัยท่ีสำคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน   

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) ความตองการใน

ปจจัยท่ีสำคัญ และองคประกอบ

ของการออกแบบ 

 องคประกอบในการออกแบบ 

บทท่ี ๕ การเก็บขอมูลธรณีวิทยา

และการประเมิน 

 การเก็บขอมูลในภาคสนาม 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

การทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การเก็บขอมูล

ธรณีวิทยาและการประเมิน 

 การประเมินขอมูลท่ีไดจากการ

เก็บขอมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การซึมของน้ำและเชื่อน

ดิน 

 ความซึมผานของน้ำในดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ (ตอ) การซึมของน้ำและ

เชื่อนดิน 

 ปจจัยท่ีทำใหเกิดการรั่วซึมของ

น้ำในเขื่อนดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ (ตอ) การซึมของน้ำและ

เชื่อนดิน 

 กรณีศึกษา 

บทท่ี ๗ การออกแบบฐานราก

เขื่อน 

 วัตถุประสงคในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเขื่อน 

 ขั้นตอนการออกแบบ 

 การประเมินขอมูลเพ่ือการ

ออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเขื่อน 

 กรณีศึกษา 

บทท่ี ๘ เสถียรภาพและอายุอาง

เก็บน้ำ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

 วิธีการคำนวณเสถียรภาพของ

อางเก็บน้ำ 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

12 บทท่ี ๘ (ตอ) เสถียรภาพและอายุ

อางเก็บน้ำ 

 วิธีการคำนวณเสถียรภาพอายุ

อางเก็บน้ำ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

  



รายวชิา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหและประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถประยุกตหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบ   

CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได       

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง ถาม-ตอบ 

2 หลักการทางกลศาสตรหินมา

ประยุกตใชในการออกแบบ 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยการประยุกตใช  

ใหทำงานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การวิเคราะหฐานรากของ

โครงสรางวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 คุณสมบัติและการตรวจวัด

คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 กำลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล

หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การกระจายความเคนใตฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ใหทำงานเด่ียว 

(การบาน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานกลุมนำเสนอ

การวิเคราะหหนา

หองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

9 ฐานรากเขื่อน 4 8-2 ใหโครงงานเปนกลุม

นำเสนอหนาหองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

10 ฐานรากฝงในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

11 ฐานรากความเคนแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 งานกอสรางฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเด่ียว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

  



รายวชิา 538315 กลศาสตรหินสำหรับวิศวกรปโตรเลียม 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 1: จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน   

CLO 1-2:  สามารถจำแนกมวลหินและวิเคราะหความเคน ความเครียดได    

CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑการแตกของหินได       

CLO 1-4: มีความรูในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคัญ

ของรายวิชา 

บทท่ี ๑ ความสำคัญของกลศาสตร

หินในงานทางดานวิศวกรรม

ปโตรเลียม 

 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ  

การบานบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ

หิน 

● มวลหินและหินแข็ง 

● คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 

● ปญหาทางดานกลศาสตรหิน 

● ทฤษฎีพ้ืนฐานกลศาสตรหิน 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๒ สอบ

ยอยบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน 

● การวิเคราะหความเคนใน 2 มิติ 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ  

สอบยอยบทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน (ตอ)  

● การวิเคราะหความเคนใน 3 มิติ 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนว

ทางการแกไข การทำงาน

เด่ียว มอบหมายใหคนควา

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

เอกสารเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๓ 

5 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด  

● การวิเคราะหความเครียดใน 2 

มิติ 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนว

ทางการแกไข การทำงาน

เด่ียว มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติมท่ี

เกี่ยวของ สอบยอยบทท่ี 

๓ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด 

(ตอ)  

● การวิเคราะหความเครียดใน 3 

มิติ 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ  

การบานบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ ความสัมพันธความเคนและ

ความเครียด  

● ความสัมพันธความเคนและ

ความเครียด 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๕ สอบ

ยอยบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ การจำแนกมวลหินและการ

ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 

● การทดสอบคุณสมบัติของหิน

แข็ง 

● การจำแนกมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

● ความเคนในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๖ สอบ

ยอยบทท่ี ๕ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๗ กฎเกณฑการแตกของหิน  

● กฎเกณฑการแตกของหินแข็ง 

● กฎเกณฑการแตกของมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ถาม-ตอบ 

 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๗ สอบ

ยอยบทท่ี ๖ 

10 บทท่ี ๘ การไหลของของไหลผาน

รอยแตกในมวลหิน 

● ผลกระทบของความดันของไหล 

● การไหลของของไหลผานรอย

แตกในมวลหินภายใตแรงดัน 

● ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการไหล

ของน้ำมันดิบสูหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๘ สอบ

ยอยบทท่ี ๗ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๙ กลศาสตรการขุดเจาะ 

● วิธีการขุดเจาะ 

● การเลือกใชหัวเจาะ 

● การทำไฮโดรแฟลด 

● ความเคนรอบหลุมเจาะ 

● เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๙ สอบ

ยอยบทท่ี ๘ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๐ การกักเก็บน้ำมันและกาซ

ในโพรงหิน 

● การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 

● การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 

 

4 - บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเด่ียว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของ 

การบานบทท่ี ๑๐ สอบ

ยอยบทท่ี ๙ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

  



รายวชิา 538316 เทคโนโลยปีโตรเลียมสำหรับวิศวกร 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองคประกอบที่สำคัญในการเกิดแหลงปโตรเลียมได  

CLO 1-2:  สรุปขั้นตอนการสำรวจปโตรเลียมได      

CLO 1-3: เปรียบเทียบขอดีขอเสียของระบบสัมปทานปโตรเลียมในประเทศไทยได  

CLO 1-4:  อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของช้ันหินกักเก็บปโตรเลียมได   

CLO 1-5:  ระบุชนิดหินขั้นตนจากขอมูลการสำรวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได 

        

CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหลงปโตรเลียมได   

CLO 1-7:  อธิบายหนาที่ขององคประกอบของแทนเจาะ หรือเครื่องมือสำคัญที่มีใชในงานทางดานการขุด

เจาะปโตรเลียมไดถูกตอง       

CLO 1-8:  ยกตัวอยางหรืออธิบายความหมายของศัพทเทคนิค ที่ควรทราบไดอยางถูกตอง  

CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมได 

         

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 

(ตอ) 

4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 บทท่ี ๒ การสำรวจปโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ, นำเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 บทท่ี ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, นำเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานกลุม 

5 บทท่ี ๔ ประสิทธิภาพแหลงกัก

เก็บ  

4 1-4, 

1-5 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

โจทยปญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

6 บทท่ี ๕ พ้ืนฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 

1-5, 

1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ

, งานเด่ียว 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 บทท่ี ๖ การประเมินแหลง

ปโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือ

การผลิต 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือ

การผลิต (ตอ) 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 บทท่ี ๘ ความรูพ้ืนฐานการผลิต 4 1-8, 

1-9 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 บทท่ี ๙ การขนสงน้ำมันและกาซ

ธรรมชาติ 

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

จากสถานการณจริง 

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 บทท่ี ๑๐ การตลาดและการกลั่น

น้ำมันและกาซ 

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอยาง

จากสถานการจริง  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

 

  



รายวิชา 538317 ธรณีฟสกิส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟสิกส ที่ใชในการสำรวจดานธรณีฟสิกสได   

CLO 1-2:  จำแนกความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากมวลผิดปกติหรือการสำรวจตางชนิดกันได 

CLO 1-3:  สรุปขอดี ขอเสีย ของการสำรวจธรณีฟสิกสแตละวิธีได    

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นทางกลได   

CLO 3-2:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางไฟฟาได   

CLO 3-3:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการของแรงดึงดูระหวางมวลได   

CLO 3-4:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางแมเหล็กได   

CLO 3-5:  คำนวณคุณสมบัติทางฟสิกสของช้ันหินที่อยูใตผิวดินไดถูกตอง    

CLO 3-6:  วิเคราะหรูปลาง ขนาด ตำแหนง ขั้นตน ของมวลผิดปกติในการสำรวจดานธรณีฟสิกสแตละ

รูปแบบได   

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คำนวณคาความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการสำรวจ โดยประยุกตใชหลักการทางฟสิกส

ไดถูกตอง        

CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจำกัดที่มี         

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการและขอจำกัดของวิธีการ

สำรวจธรณีฟสิกส 

3 1-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานเด่ียวสืบคน

ขอมูลการสำรวจธรณีฟสิกสท่ี

มีในปจจุบัน 

2 คาความผิดปกติทางธรณีฟสิกส

ของคุณสมบัติทางกายภาพ 

3 1-1, 

1-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 

การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 1 

3 1-1, 

3-1, 

4-1, 

3-5 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ, ทำแบบฝกหัด

ในหอง 

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ชั้นหิน จากการสำรวจ

คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

5 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 1 

3 1-1, 

3-1, 

3-5, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ, ทำแบบฝกหัด

ในหอง 

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 

6 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ชั้นหิน จากการสำรวจ

คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

7 การสำรวจดานไฟฟา 3 1-1, 

3-2, 

3-5, 

3-6, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

หนาชั้นหินจากขอมูล

การสำรวจความ

ตานทานไฟฟา 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 3 1-1, 

3-3, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากการ

สำรวจความเรงโนมถวง, 

แบบฝกหัดหาความลึก

ของมวลผิดปกติ 

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

9 การสำรวจดานแมเหล็ก 3 1-1, 

3-4,3-

5, 3-

6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

เพ่ือคำนวณความเขา

สนามแมเหล็กจากมวล

ผิดปกติ 

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

10 การสำรวจธรณฟีสิกสในพ้ืนท่ี

กอสราง 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การหาแหลงแรและปโตรเลียม

ดวยการสำรวจธรณีฟสิกส 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 ทบทวนและสรุปขอดีขอเสียของ

การสำรวจแตละรูปแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ,  

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณฟีสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 



PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถสำรวจธรณีฟสิกสไดเสร็จทันเวลา  

CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจำกัดที่มี         

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: แกไขสถานการณเฉพาะหนา เพ่ือกำหนดบริเวณการสำรวจธรณีฟสิกสที่เหมาะสม 

CLO 2-2:  ใชหลักการทางฟสิกส เพ่ือแกปญหาดานการสำรวจได    

CLO 2-3:  สามารถใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บขอมูลทางธรณีฟสิกสไดอยางถูกตอง  

CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมที่กำหนด   

CLO 2-5:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

2 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

3 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนกลับ 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

4 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

5 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

ไฟฟา 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การสำรวจดานไฟฟา 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

7 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจ

คาโนมถวง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

9 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจ

ดานแมเหล็ก 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

10 การสำรวจดานแมเหล็ก 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

11 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจใน

งานกอสราง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

12 การสำรวจธรณฟีสิกสในงาน

กอสราง  

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

 

 

รายวชิา 538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3  

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการสำรวจธรณีวิทยาได    



CLO 2-2: สามารถกำหนดวัตถุประสงคในการสำรวจภาคสนามและระบุประเด็นสำคัญในการเก็บขอมูล

ภาคสนามได           

CLO 2-3: สามารถวางแผนการสำรวจและเตรียมแผนที่พ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่กำหนดได   

CLO 2-4: สามารถนำเสนอผลการสำรวจภาคสนามแบบปากปลาวและเขียนรายงานการสำรวจได 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการการสำรวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

3 การพิกัดตำแหนงบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศในภาคสนาม GPS และ

แผนท่ี  

2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

4 การใชเข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของชั้นหิน 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสราง

ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

7 แผนท่ีธรณีวิทยา 2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

8 การเขียนรายงานการสำรวจ

ภาคสนาม 

2 2-2, 

2-3, 

2-4 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

  



รายวชิา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดลอมของการทับถมของเกลอืหิน ลักษณะทางกายภาพและ

เคม ีรวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและทั่วโลก     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานที่เกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   

CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณสำรองและเทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน   

CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากเกลือหิน   

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเรื่องการสะสมตัว

ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร

เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 การกำเนิดและสวนประกอบของ

เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับชั้นและสภาพแวดลอม

ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 แบบจำลองการสะสมตัวของแอง

เกลือในปจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 การทำเหมืองเกลือหิน 

 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 ปริมาณสำรองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดลอม 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวชิา 538323 บรรพชีวินวทิยาเพื่อการสำรวจธรณวีิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจำแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดลอมของการทับถม และธรณี

ประวัติได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการลำดับช้ันหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธช้ันหินได  

CLO 1-3: สามารถอธิบายลำดับช้ันหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยใชซากดึกดำบรรพได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณคาของซากดึกดำบรรพและกฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพได  

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกำเนิดและวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 หลักการจำแนกซากดึกดำบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 สภาพแวดลอมของการสะสมตัว

ของหินและซากดึกดำบรรพ 

8 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับชั้นหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

5 วิธีการเทียบสัมพันธตามลักษณะ

บรรพชีวินของการลำดับชั้นหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกดำบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 การลำดับชั้นหินและซากดึกดำ

บรรพในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 เทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยา

โดยใชซากดึกดำบรรพ 

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

9 คุณคาของซากดึกดำบรรพและ

กฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพ 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวชิา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนำความรูทางดานการออกแบบในการทำเหมืองแร การจัดการเหมืองแร การควบคุม

คุณภาพและการซอมบำรุงมาประยุกตใชในการวางแผนและออกแบบเหมืองแรบนดินและใตดิน

โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร   

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแรได     

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวคิดสำหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดสำหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  สอบ

ยอย 

ทดสอบยอย 

5 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การจัดการเหมืองแร 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 การจัดการเหมืองแร (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

 

10 การควบคุมคุณภาพและการซอม

บำรุง 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ทดสอบยอย 

11 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจำลองการออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจำลองการออกแบบ (ตอ) 

 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

 

 

 

 

รายวชิา 538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการทำเหมืองเกลือหินและวิธีการทำเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสม

ของแหลงเกลือหิน 

CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและชองทางเขาและชองเหมืองโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

CLO 5-3: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแรเกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ ่งคำนึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรเกลือหินที่ผลิตไดในเชิงพื้นที่ตามแหลงสะสมและวิธีการทำเหมืองแร

เกลือหิน 

CLO 6-2: สามารถคำนวณความเคน และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแหง

ได 

CLO 6-3: สามารถประยุกตใชชองวางของโพรงเกลือละลายและชองเหมืองเกลือใตดินสำหรับเทคโนโลยีที่

เปนประโยชนอ่ืนได 

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

2 บทท่ี ๒ หลักการของระบบการทำ

เหมือง 

● คำกัดความในเหมือง 

● องคประกอบภายในเหมือง 

● อุปกรณท่ีใชในการทำเมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

3 บทท่ี ๒ (ตอ) หลักการของระบบ

การทำเหมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองสำหรับชัน้แรบางและ

หนา 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองในรูปแบบอ่ืนๆ 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

4 บทท่ี ๓ ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• บทนำ 

• การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

5 บทท่ี ๓ (ตอ) ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• การพิจารณาโครงสรางของ

เกลือหินสำหรับการออกแบบ 

• สิ่งท่ีควรคำนึงถึง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

6 บทท่ี ๔ การประเมินเสถียรภาพ  

● บทนำ 

● หลักการประเมิน 

● การพิจารณาโครงสรางสำหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

5-3 

6-2 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

7 บทท่ี ๔ (ตอ) การประเมิน

เสถียรภาพ  

● การจำแนกตัวแปร  

● การคำนวณกฏเกณฑการแตก

สำหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

8 บทท่ี ๕ การวิเคราะหความเคน 

● บทนำ 

● ความเคนในสามมิติ 

● การเคราะหความเคน 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

9 บทท่ี ๕ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การประยุกตใช 

● การจำลองดวยคอมพิวเตอร 

● ผลกระทบของน้ำใตดิน 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 บทท่ี ๖ การพัฒนาทางเขาและ

ชองเหมือง 

● บทนำ 

● รูปรางของชองเหมือง 

● ผลกระทบของความเคนตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

11 บทท่ี ๖ (ตอ) การพัฒนาทางเขา

และชองเหมือง 

● หลักการพัฒนาชองเหมือง 

● ผลกระทบของน้ำใตดินตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

12 บทท่ี ๗ การประยุกตใชเทคโนโลยี

การทำเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังต้ัง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ชั้นเรียน 

 

  



รายวชิา 538421 การกักเก็บของเสียในชั้นหิน 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: มีความรูเกี ่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบแหลงกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดย

ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนในการนำของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถ

สำรวจแหลงกักเก็บของของเสีย        

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ลักษณะธรณีท่ีเหมาะสม

สำหรับการกักเก็บ 

4 5-1 

6-1 

บรรยายการทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ การจำแนกของเสีย 

● ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 

● กากนิวเคลียร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ วิธีการสำรวจหาแหลง

สำหรับกักเก็บของเสีย 

● การสำรวจดวยธรณีฟสิกส 

● การหย่ังธรณีหลุมเจาะ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) วิธีการสำรวจหา

แหลงสำหรับกักเก็บของเสีย 

● การใชขอมูลหลุมเจาะในการหา

แหลงกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๑-๓ 

ทดสอบยอย 

5 บทท่ี ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 

● การกักเก็บของเสียในรูปของแข็ 

● การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ การแพรกระจายของของ

เสียในชั้นหิน 

● อัตราการแพรกระจายของของ

เสยี 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การวิเคราะหการแพรกระจาย

ของของเสีย 

7 บทท่ี ๖ การปนเปอนของของเสีย

สูชั้นชั้นน้ำบาดาล 

● การวิเคราะหการปนเปอนของ

ของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การแพรกระจายของ

กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลียร 

● บทนำ 

● อัตราการแผรังสี 

● ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การออกแบบการควบคุม

ของเสีย 

● วิธีการควบคุมของเสีย 

● ระบบการควบคมุของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๙ การตรวจวัดระบบการกัก

เก็บของเสีย 

● การตรวจวัดในภาคสนาม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๘-๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ กรณีศึกษาของแหลงกัก

เก็บท่ีมีประสิทธิภาพ 

● แหลงกักเก็บกากนิวเคลียร 

● แหลงกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ งานวิจัยในปจจุบันท่ี

เกี่ยวของกับการท้ิงกากของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

  



รายวชิา 538422 กลศาสตรหินชั้นสูง 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถวิเคราะหและออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร    

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใชขอมูลจากการทดสอบ    

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการที่เกี่ยวของกับความเคนและความเครียดใน 3 มิติ  

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ การวิเคราะหความเคน 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิติ 

● ความเคนสามมิติ 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การคำนวณความเคนสามมิติ 

● การคำนวณความเคนในรูปของ 

วงกลม Mohr 

● การคำนวณความเคนในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเครียด 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิติ 

● ความเคนสามมิติ 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) การวิเคราะห

ความเครียด 

● ความเครียดเฉลี่ยและความ

เบี่ยงเบน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การคำนวณความเครียดจาก 

Strain Gauge Rosette  

5 บทท่ี ๔ ความเสียดทานของรอย

แตกในหิน 

● บทนำ 

● กฏ ของ Amonton 

● กฏ ของ Coulomb 

● กฏอ่ืนๆสำหรับความเสียดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม

เชิงกลศาสตรของหิน  

● บทนำ 

● การเปลี่ยนแปลงรูปรางของหิน 

● การแตกของหิน 

● กฏการแตกของ Coulomb 

● กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● พฤติกรรมของหินท่ีขึ้นกับเวลา 

 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● ความไมเปนเนื้อเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

● บทนำ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครียดเชิงเสนตรง 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครียดในกรณีพิเศษ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

เบี่ยงเบนและความเครียดเชิง

เบี่ยงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๖ (ตอ) ความยืดหยุนเชิง

เสนตรง 

● สมการของสภาวะสมดุล 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● พลังงานความเครียด 

● ความยืดหยุนท่ีตางกันในตางละ

ทิศทาง 

● ความหนืดแบบยืดหยุนเชิง

เสนตรง 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยว 

11 บทท่ี ๗ การทดสอบในหองปฏิบัติ 

● การทดสอบขั้นพ้ืนฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๗ (ตอ) การทดสอบในหอง

ปฏิบัติ 

● การทดสอบขั้นสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

  



รายวชิา 538423 กลศาสตรหินเกลือ 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะหโครงสรางของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอ่ืนที่มีผลกระทบที่ขึ้นกับเวลา 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถจำลองพฤติกรรมของเกลือหินดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการ        

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 

● การตกทับถมของเกลือหิน 

● การเปลี่ยนแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 

● ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ ทบทวนความสัมพันธ

ระหวางความเคน และ

ความเครียดเชิงยืดหยุน 

● สมการเชิงยืดหยุน และทฤษฎี 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน    สอบยอย 

บทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ เกณฑการแตกของเกลือ

หิน 

● ตัวอยางกฎเกณฑการแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความเคน และ

ความเครียดเชิงพลาสติก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ความแตกตางระหวาง

ความสัมพันธเชิงพลาสติก และ

เชิงยืดหยุน 

● สมการ Prandtl-Reuss 

● ความเคน และความเครียดจาก

เกณฑของ Tresca 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

5 บทท่ี ๕ การกำหนดกฎเกณฑและ

ตัวแปร (Constitutive law) 

● บทนำ 

● ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคืบ

ของเกลือหิน 

● แบบจำลองสมการสำหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเด่ียว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การกำหนด

กฎเกณฑและตัวแปร 

● Rheological Models    

● Empirical Laws 

● Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทท่ี ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การยืดหยุนเชิงเวลา 

(Visco-elasticity) 

● บทนำ 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครียด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-

plasticity) 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครียดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

สอบยอย บทท่ี ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การทดสอบเกลือหินใน

หองปฏิบัติการ 

● การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 

● การทดสอบการคืบ 

● การทดสอบการคืบในสามแกน

จริง 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน

หองปฏิบัติการ การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 บทท่ี ๙ การจำลองการไหลของ

วัตถุ (Numerical simulation) 

● การวิเคราะหความเคนดวย

แบบจำลองคอมพิวเตอร 

● การวิเคราะหความเคน และ

ความเครียดในวัสดุท่ีมีการคืบ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทท่ี ๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ การออกแบบควบคุม

แรงยึด (Stress-control) 

● บทนำ 

● การวิเคราะหความเคนในสาม

แกนจริง 

● การออกแบบความเคนในโพรง

เกลือ 

● การประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ การออกแบบโดยใช

คอมพิวเตอร 

● การจำลองโพรงเกลือสำหรับกัก

เก็บกาซธรรมชาติ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ทดสอบยอย บทท่ี ๑๐, 

๑๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

  



รายวชิา 538430 ธรณีวิทยาชายฝงทะเล 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝงได     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝง และปจจัยที่สำคัญในสภาวะ

แตกตางกัน           

CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกรอนและพัดพา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย          

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ภูมิสัณฐานชายฝง 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว

ชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล

บริเวณชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ

ภูมิอากาศ 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 สภาพแวดลอมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

7 น้ำขึ้นน้ำลง ท่ีราบน้ำขึ้นถึง  4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 ดินดอนสามเหลี่ยม 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

10 ชายฝงโขดหิน 

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

11 การกรอนของชายฝง  4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย

บริเวณชายฝง 

4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

  



รายวชิา 538431 ธรณีวิทยาถานหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถานหิน การจำแนกถานหิน และการกระจายตัวของแหลงถานหิน

ได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการสำรวจและการเก็บขอมูลและตัวอยางถานหินได   

CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธของถานหินกับลักษณะทางธรณีฟสิกสและอุทกธรณีวิทยาได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการทำเหมืองถานหิน การคำนวณปริมาณสำรอง ผลกระทบของการทำ

เหมืองถานหินตอสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีถานหินสะอาดได    

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกำเนิดถานหิน  4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 อายุและการปรากฏของถานหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 การจำแนกถานหินตามสมบัติทาง

กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การจำแนกถานหินตามสมบัติทาง

เคมี 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การเก็บตัวอยางและขอมูลถานหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 เทคนิคการสำรวจและเก็บขอมูล

ถานหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 ถานหินและธรณีฟสิกส 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 ถานหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 การทำเหมืองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

10 ปริมาณสำรองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

11 ถานหินกับสิ่งแวดลอม   4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถานหิน 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวชิา 538432 การขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏบิัติการ 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปที่ 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษารูการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องตน นักศึกษาสามารถฝกฝน

กิจกรรมการขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได  

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลุม

เจาะเบื้องตน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกิจกรรมการการขุดเจาะ

  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 สภาพแวดลอมบนทานขุดเจาะท่ี

ปลอดภัยตอสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 ปจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือ

บนแทนขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 การเจาะหลุมเอียงและการเจาะ

หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 ทอกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การอัดซีเมนต  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ถาม-ตอบ 

 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ประยุกตใชงาน  

9 ปญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือการผลิต

  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ

ท่ีซับซอน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

  



รายวชิา 538434 การเขียนรายงานสำหรับวศิวกรรมธรณ ี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญของการเขียนรายงานแตละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของ

รายงานแตละประเภทได        

CLO 2-2: สามารถอานและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการสำรวจ รายงานความกาวหนา และขอเสนอ

โครงการได          

CLO 2-3: สามารถสรางกราฟและภาพประกอบรายงานไดอยางเหมาะสม    

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความสำคัญและรูปแบบของ

รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเขียนรายงานปฏิบัติการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเขียนรายงานการสำรวจ 6 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การเขียนขอเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 รายงานความกาวหนา 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การสรางตารางและภาพกราฟฟค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การต้ังคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

 

 

 

 

รายวชิา 538435 เทคนิคการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมธรณ ี



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญและความเหมาะสมของการนำเสนอผลงานแบบตางๆ ได  

CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวขอ กรอบความคิด เอกสารอางอิง ไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-3: สามารถใชเครื่องมือในการเตรียมสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-4:  สามารถนำเสนอแบบปากเปลาและแบบโปสเตอรได และมีเทคนิคการตอบคำถามที่เหมาะสม 

CLO 2-5:  สามารถฟงการนำเสนอและต้ังคำถามไดอยางเหมาะสม   

 

หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความสำคัญของการ

นำเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเลือกหัวขอและกรอบความคิด 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเตรียมสื่อการนำเสนอ 4 2-1, 

2-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การนำเสนอแบบโปสเตอร  4 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 การตั้งคำถาม-ตอบคำถาม 2 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การนำเสนอแบบปากเปลา 6 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 



หัวขอ

ที่ 

เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 การอภิปรายกลุม 4 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ชั้น 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 
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