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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING 

2. จำนวนหนวยกิต 2 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ 

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

- 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา รายวิชาสงเสริมใหเกิดการเรยีนรูเขาใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตนสำหรับใชใน

งานทางดานวิศวกรรม ผูเรียนจะสามารถใชคำสั่งในการวนลูป นิยามและเรียกใชงาน

ฟงกชันและการสงผานพารามเิตอร กำหนดและเขาถึงขอมูลแบบอะเรย กำหนดและการ

เขาถึงขอมูลแบบเมตริกซ และใชคำสั่งในการอานและบันทึกขอมูลลงแฟม ท้ังในเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีสามารถประยกุตใชในการวิเคราะหและแกไขโจทยปญหาทางดาน

วิศวกรรมได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจบัุน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมดวยภาษา MATLAB การนิยามฟงกชัน การเรียกใชงานฟงกชันและ

การสงผานพารามเิตอร อะเรย เมตริกซ และแฟมขอมูล 

 

 (Course description) MATLAB programming, defining functions, calling functions and passing 

parameters, array, matrix and data file 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

12 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย 36 - - 12 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs) 

 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

1. PLO 1 :  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี (R, U) 

 CLO 1-1: รูและเขาใจหลักการวนลูป การสรางและเรยีกใช

งานฟงกชันและการสงผานพารามเิตอร การกำหนดและ

เขาถึงขอมูลแบบอะเรยและเมตรกิซ 

Lecturing, Classwork Written Exam 

2. PLO 2 :  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

 CLO 2-1: สามารถใชคอมพิวเตอรในการแกโจทยปญหา

ตามคำสั่งในหองปฏิบัติการได  

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 2-2: ประยุกตใชคำสั่งในการอานและบันทึกขอมูลลง

แฟมขอมูลการใชงานฟงกชันสำหรับการแสดงผล 

Lecturing, Classwork Written Exam 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด (ตัวอยาง) 

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช (ตัวอยาง) 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. MATLAB เบ้ืองตน 4 สอนบรรยาย และใหนศ. ทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

2. ตัวแปร และตัวดำเนินการ 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

3. อะเรย 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

4. เมตริกซ 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

5. ฟงกชัน 1 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

6. ฟงกชัน 2 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

7. การประยุกตใชงานฟงกชัน 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

8. แฟมขอมูล 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

9. ฟงกชันสำหรับการแสดงผล 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

10. การแกโจทยปญหา 1 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

11. การแกโจทยปญหา 2 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

12. ทบทวน 4 ตรวจปฏิบัติการตาม

ใบงาน (lab sheet) 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-12 40% 

5. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7  30% 

6. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบการสอน 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม

ธรณี โดย ผศ.ดร. ชาญวิทย แกวกสิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนาร ี

 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

- 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ - 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 2 : สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสทิธิผล 

PI 2.2) ใชภาพกราฟฟกไดอยางเหมาะสม 

Written 

Exam 

Exam 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ไมม ี

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ 

                                                                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  10 เดือน  มนีาคม  พ.ศ. 2564 

 

 


