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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538311 เข่ือนและอางเก็บน้ำ 

538311 DAM AND RESERVOIR 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

525309 กลศาสตรหิน และ  

525320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

- ไมมี - 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 849 109 4075  

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื ่อใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับหลักการการสำรวจ เก็บขอมูล และ

ออกแบบเข่ือนและอางเก็บน้ำ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน

วิศวกรรมธรณีในปจจุบัน มีการเพิ่มการใชเทคโนโลยีเขามาใชในการสอน และการ

ออกแบบ 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา การสำรวจพ้ืนท่ี การเก็บขอมลู และการออกแบบเข่ือนและอางเก็บน้ำ โดยเนนท่ีเข่ือน

ดิน การคำนวณการซมึผาน และการยกตัวของเข่ือน การวิเคราะหเสถียรภาพของฐาน

รากและอาบัตเมนต ทัศนศึกษาอยางนอย  1 ครั้ง 

 (Course description) Site investigation, data collection and design of dams and reservoir with a 

main emphasis on embankment dam, calculation of seepage and uplift, 

analysis of the stability of rock foundation and abutment, and one field trip 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 

ตามความตองการของ

ผูเรียนเปนกลุมและ

เฉพาะราย 

- - - 96 
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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 3 :  สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, An) 

 CLO 3-1: สามารถสำรวจและเก็บขอมูลทางธรณีวิทยาและ 

อุทกธรณีวิทยาเพ่ือใชในการกำหนดตำแหนงของเข่ือน 

ประเภทของเข่ือน การออกแบบ และการกอสรางเข่ือนและ

อางเก็บน้ำ 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 3-2: สามารถวิเคราะหเสถียรภาพฐานรากของเข่ือน

และองคประกอบท่ีเก่ียวของ 

Lecturing, Classwork Written Exam 

2. PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

 CLO 6-1: สามารถประเมินทางเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ 

และผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเข่ือนและอางเก็บ

น้ำได 

Lecturing, Classwork Project Report 

 CLO 6-2: สามารถกำหนดแนวทางในการปรับปรุงฐานราก

ของเข่ือนและกำหนดวิธีและการตดิตั้งเครื่องมือวัด

พฤติกรรมเข่ือน 

Lecturing, Classwork Written Exam 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด 

(Topics/Details) 

จำนวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. ชนิด องคประกอบและพื้นที่สรางเขื่อน 4 1. สอนบรรยายในหองเรียนที่อาคาร

เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. บันทึกวีดีโอการสอนไวในกลุม 

Facebook  

4. มอบหมายการบานผานกลุม 

Facebook 

5. ติดตอส่ือสานผานกลุมFacebook 

6. ส่ือการสอนผาน PowerPoint (อพั

โหลดใหผานกลุม Facebook) 

การสอบและการ

เขียนรายงาน 

2. ชนิด องคประกอบและพื้นที่สรางเขื่อน (ตอ) 

ประเด็นและจุดประสงคในการออกแบบเขื่อน 

4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

3. ประเด็นและจุดประสงคในการออกแบบเขื่อน (ตอ) 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

4. ความตองการในปจจัยที่สำคัญ และองคประกอบของการออกแบบ 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

5. ความตองการในปจจัยที่สำคัญ และองคประกอบของการออกแบบ 

(ตอ) การเก็บขอมูลธรณีวิทยาและการประเมิน 

4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

6. การเก็บขอมูลธรณีวิทยาและการประเมนิ (ตอ) 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 
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7. การซึมของน้ำและเชื่อนดิน 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

8. การซึมของน้ำและเชื่อนดิน (ตอ) 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

9. การออกแบบฐานรากเขื่อน 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

10. การออกแบบฐานรากเขื่อน (ตอ) 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

11. การออกแบบฐานรากเขื่อน (ตอ) 

เสถียรภาพและอายุอางเก็บน้ำ 

4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

12. เสถียรภาพและอายุอางเก็บน้ำ (ตอ) 4 คำถามในชั้นเรียน 

quiz การบาน และ

ขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน (Evaluation Activity) สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-12 20% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1-12 15% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-12 5% 

4. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 6 30% 

5. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

วรากร ไมเรยีง (2542), “วิศวกรรมเข่ือนดิน”, ไลบรารี่ นาย, กรุงเทพฯ 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

Fell, R., MacGregor, P., Stapledon, D., Bell, G. and Foster, M. (2015), 

“Geotechnical Engineering of Dams”, CRC Press, Taylor & Francis, New 

York. 1338 pp. 

วรากร  ไมเรียง (2550), “การตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือน”, ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

ปฐพีและฐานราก, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (2559) “คูมือ เครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือน”, สวน

ความปลอดภัยเข่ือน, สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา, กรมชลประทาน 

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (2554) “คูมือ การประเมินสภาพเข่ือนโดยวิธีดัชนี

ภาพ”, สวนความปลอดภยัเข่ือน, สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา, กรม

ชลประทาน 
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3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน http://www.gerd.eng.ku.ac.th, 

http://krumanit.cmtc.ac.th,  Wikipedia คำอธิบายศัพท 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 5 : สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภยัในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 PI 5.1 บูรณาการความรวมมือจากสมาชิกท้ังหมดในทีมและ

นำไปตัดสินใจเก่ียวกับเกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

- Classroom 

assessment 

- Course-embedded 

Question and 

Assignments 

- Written 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 

 

 PI 5.2 การยอมรับการมสีวนรวมของผูรวมงานในทีมเติมเต็ม

สนับสนุนกันไดอยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเรจ็ 

- Classroom 

assessment 

- Course-embedded 

Question and 

Assignments 

- Written 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 

 

 PI 5.3 สามารถประเมินมติิจรรยาบรรณของปญหาในงาน

วิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี

- Classroom 

assessment 

- Course-embedded 

Question and 

Assignments 

- Written 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 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

                                                                 

 

ลงช่ือ:____________________________________ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูม ิ

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 8 เดือน  มถุินายน  พ.ศ. 2563 

http://www.gerd.eng.ku.ac.th/
http://www.gerd.eng.ku.ac.th/
http://krumanit.cmtc.ac.th/
http://krumanit.cmtc.ac.th/

