
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 

 

 

  



รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก     

CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร หลักการจำแนกแร และจดจำแรประกอบหินท่ัวไปได 50 ชนิด 

CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจำแนกหิน และจดจำหินท่ีพบท่ัวไปได 30 ชนิด  

CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในโลกและบนผิวโลกได    

CLO 1-5:   อธิบายหลักการลำดับชั้นหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได    

CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได 

CLO 1-7:   อธิบายองคประกอบและการใชประโยชนแผนท่ีและภาพถายในงานทางธรณีวิทยาได 

CLO 1-8:   อธิบายหลักการสำรวจธรณีวิทยาได      

 
หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความสำคญั แผนท่ี

ความคิดสำหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การกำเนิดของโลกและจักรวาล 

ระบบสรุิยะ สนามแมเหล็กโลก ช้ัน

บรรยากาศ และพ้ืนผิว  โครงสราง

และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลอืก

โลก 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

 

2 - ความหมายของแร 

- สมบัติทางกายภาพของแร 

- การจำแนกแร  

- การเกิดแร 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจำแนก

หิน 

- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 - กระบวนการท่ีเกิดจากแรงกระทำ

ภายในโลก แผนดินไหว ภูเขาไฟ 

4 1-4 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

6 - หลักการลำดับช้ันหิน 

- ความไมตอเน่ือง  

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 - โครงสรางปฐมภูม ิ

- โครงสรางทุติยภูม ิ

4 1-6 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศ 

- แผนท่ีธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 - ภาพถายทางอากาศ 

- ภาพถายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี

- การเก็บตัวอยางหิน 

- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

รายวิชา 538204 ปฏบิัตกิารธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 



PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถจำแนกแรประกอบหินและหินท่ีพบไดท่ัวไปตามหลักการจำแนกได  

CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอยางงายได     

CLO 1-3:  สามารถอธิบายการลำดับชั้นหินและการวางตัวของชั้นหินได    

CLO 1-4:  สามารถอานแผนท่ีภูมิประเทศ หาความชันและสรางภาพตัดขวางได   

CLO 1-5:  สามารถอานแผนท่ีธรณีวิทยาและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได   

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแรประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแรประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

4 หินแปรและแรประกอบหินแปร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ

ช้ันหิน 

3 1-3, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองคประกอบแผนท่ี 3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 แผนท่ีภูมิประเทศ เสนช้ันความสูง 

และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง 3 1-5, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

 

  



รายวิชา 538205 หินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคณุสมบัติทางกายภาพ

ของแร 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 พ้ืนฐานผลึกศาสตร โครงสรางผลกึ 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  

3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 การจำแนกแรแรกลุมซิลเิกต 3 1-1, 

1-2 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การจำแนกแรกลุมไมใชซิลิเกต 3 1-1, 

1-3 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร  3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

อัคนี 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิแปร 3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวิชา 538206 ปฏบิัตกิารหินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบัติการสมมาตร 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแรดวยกลองจุลทรรศนโพลา

ไรซิ่ง 

 

3 1-1, 

1-2,  

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจกรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 แรกลุมซลิิเกต 3 1-1, 

1-3,   

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 แรกลุมไมใชซิลเิกต 

 

3 1-1, 

1-3,    

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 หินอัคนี 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 

 

3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

  



รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสราง 

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

ท่ี 3 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ 

และการจำแนกลักษณะธรณสีัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 ธรณสีัณฐานทางน้ำผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ธรณสีัณฐานคาสต 3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 โครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ

และทุติยภูม ิ

6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 การบรรยายโครงสรางทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองคประกอบของภูมิ

สารสนเทศ การอางอิงตำแหนงของ

ขอมูลระบบภูมสิารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 โครงสรางและแบบจำลองขอมลู

ระบบภมูิสารสนเทศ วิธีการสำรวจ

และการนำเขาขอมลู 

3 1-3 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 การวิเคราะหและแสดงผลขอมูลภมูิ

สารสนเทศ และการประยุกตภูมิ

สารสนเทศในงานธรณีสณัฐาน

วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 

- ยกตัวอยางโจทย

ปญหา แนวทางแกไข 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวิชา 538208 ปฏบิัตกิารธรณีสัณฐานโครงสราง 

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

การศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถจำแนกธรณีสัณฐานจากภาพถายทางอากาศและแผนท่ีภูมิประเทศได  

CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั ้นหินและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนท่ี

ธรณีวิทยาได           

CLO 1-3: สามารถการแกปญหามุมเอียงเท ความกวางของหินโผล และแกปญหาสามจุดได  

CLO 1-4: สามารถใชสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น ระนาบ เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนนของขอมูล

ในการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาได       

CLO 1-5: สามารถใชการใชโปรแกรม ArcGis ในการสรางแผนท่ีได    

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถาย

ทางอากาศ 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศ  

6 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 แผนท่ีธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล 

เสนช้ันโครงสราง และภาพตดัขวาง 

3 1-2, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน ระนาบ 

เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนน

ของขอมูล 

6 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใชโปรแกรม 

ArcGis การปอนขอมูล กำหนด

ตำแหนง  สรางเสน การใสขอมลู 

attribute data 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพ้ืนท่ี การ

เปลี่ยนหนวย การตรึงแผนท่ี 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการทำแผนท่ี การ

ซอนทับขอมูล การเลือกพ้ืนท่ี และ

การแสดงผล 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

 

  



รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ชาญวิทย แกวกสิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: รูและเขาใจหลักการวนลูป การสรางและเรียกใชงานฟงกชันและการสงผานพารามิเตอร การ

กำหนดและเขาถึงขอมูลแบบอะเรยและเมตริกซ       

PLO 2: สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถใชคอมพิวเตอรในการแกโจทยปญหาตามคำสั่งในหองปฏิบัติการได   

CLO 2-2: ประยุกตใชคำสั่งในการอานและบันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลการใชงานฟงกชันสำหรับการแสดงผล 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบ้ืองตน 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

ท่ี 

เร่ือง 

(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) 

 

  



รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 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: สามารถวิเคราะหและแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะท่ีแตกตางกันได  

CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ำใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรมและกำหนดแนวทางปองกัน

และแกปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของน้ำใตดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 

CLO 3-6: สามารถประยุกตองคความรูทางธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะมวลดินได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap, 

An) 

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

ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได   

CLO 4-2: สามารถคำนวณและวิเคราะหผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไดอยางถูกตอง

ตามหลักการ 

CLO 4-3: สามารถอธิบายและกำหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามใหเหมาะสมกับประเภทของดิน และ

วิธีการควบคุมคุณภาพการบดอัด   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคญั

ของรายวิชา 

หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● การกำเนิดดิน 

● ประเภทของดนิ 

4 3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-4 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในช้ันเรยีน 

2 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● ธรรมชาติของเมด็ดิน 

4 3-1 

3-2 

3-4 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ความสัมพันธเชิงปรมิาตร

และน้ำหนัก 

 แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในช้ันเรยีน 

3 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● การวิเคราะหการคละขนาด

ของเม็ดดิน 

● การจำแนกประเภทของดิน 

 

4 3-1 

3-3 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดนิ 

● การตานทางแรงเฉือนของดิน 

● กำลังแบกทานของดิน 

 

4 3-4 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● หลักการบดอัดดิน 

● การทดสอบในหองปฏิบัติการ 

 

4 3-2 

3-6 

 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

6 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● การบดอัดดินในภาคสนาม 

● การทดสอบหาความ

หนาแนนของดินใน

ภาคสนาม 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

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

ช้ันเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

8 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● การประเมินแรงดันดิน 

● วงกลมมอรสำหรับกลศาสตร

ดิน 

 

4 3-5 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 หัวขอ 4:  การอัดตัวคายน้ำ 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

10 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

12 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

 

 

  



รายวิชา 538302 ปฏบิัตกิารธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินท่ีทดสอบในหองปฏิบัติการได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-2: สามารถคำนวณ วิเคราะห และจำแนกผลจากการทดสอบในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-3: สามารถกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในขณะท่ีทำการทดสอบใหหองปฏิบัติการ

ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การสำรวจช้ันดิน

เบ้ืองตนและการจำแนกดินทาง

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

หาปริมาณความช้ืน 

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

ท่ี 

เร่ือง 

(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

การกระจายตัวของเมด็ดิน 

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

ท่ี 

เร่ือง 

(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  

 

  



รายวิชา 538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คำนวณคุณสมบัติการจายน้ำของชั้นหินกักเก็บน้ำไดถูกตอง    

CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผานของชั้นน้ำบาดาลได   

CLO 4-3:  คำนวณคุณสมบัติความซึมผานของชั้นน้ำบาดาลได     

CLO 4-4:  วิเคราะหการไหลของน้ำบาดาลในหลุมเจาะไดถูกตอง    

CLO 4-5:  ประยุกตใชหลักการของดารซีและสมการเบอรนูลีย เพ่ือวิเคราะหโครงขายการไหลของน้ำบาดาล

ในชั้นหินได        

CLO 4-6:  คำนวณแรงดันของน้ำบาดาลท่ีเกิดข้ึนในโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: อธิบาย หรือนำเสนอวัฎจักรน้ำได       

CLO 5-2:  สามารถสืบคนขอมูล เพ่ือทำงานกลุมตามหัวขอท่ีกำหนดได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

น้ำหนาช้ัน 

2 ธรณีวิทยาน้ำใตดิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, ทำงานกลุม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำ

บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

4 สมการเบอรนูยลีย 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

5 กฎของดารซ ี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

สัมประสิทธ์ิความซึม

ผาน จากโครงขายการ

ไหล 

สอบประจำภาค, การบาน 

9 การทดสอบคาความซมึผานใน

หองปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซมึผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

10 การทดสอบคาความซมึผานใน

ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซมึผาน 

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 

 

  



รายวิชา 538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 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: สามารถระบุแหลงแรและแหลงพลังงานท่ีสำคัญในประเทศไทยได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจำแนกแร

และพลังงาน สถานการณแรและ

พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหลงแร 

 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ถานหิน-พลังงานฟอสซิล 

 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 น้ำมันและแกสธรรมชาต-ิพลังงาน

ฟอสซิล 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การสำรวจแหลงแรและแหลง

พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 แหลงแรและแหลงพลังงานใน

ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

รอนใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานน้ำ พลังงานลม 

พลังงานนิวเคลียร 

16 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

 

  



รายวิชา 538305 กลศาสตรธรณีสิ่งแวดลอม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 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: สามารถระบุแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาพธรณีวิทยาแบบตางๆ ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 กลไกลการทรดุตัวของพ้ืนผิว  

 

 

4 5-3, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- 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

ช้ัน 

- ประเมินจากการนำเสนอ  



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 การกัดเซาะรมิทางน้ำและชายฝง 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

8 ของเสียจากการทำเหมือง  4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

9 การเคลื่อนตัวของน้ำใตดิน 4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

10 การปนเปอนของน้ำใตดิน  

 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

12 การควบคุมฝุนและเสยีง 
 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและ

หินดินดาน 

6 3-1 

3-2 

บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝกหัดวิธีการใชเข็มทิศและ

อุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-3 บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและการ

เจาะระเบิด 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

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 

 

 

รายวิชา 538319 กลศาสตรหิน 



ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: ประยุกตพ้ืนฐานดานกลศาสตรวัสดุใชในการวิเคราะหความเคนและความเครียดในหินได 

CLO 3-2: จำแนกมวลหินดวยการทางกลศาสตรหินไดอยางเหมาะสม     

CLO 3-3: วิเคราะหการวิบัติของหินท้ังภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม         

CLO 3-4: วิเคราะหเสถียรภาพของมวลหิน โดยใชวิธีการไดอยางถูกตอง     

CLO 3-5: สามารถสรางแบบจำลองในการวิเคราะหพฤติกรรมหิน ภายใตเง่ือนไข และความเคนท่ีกำหนดได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: ประยุกตใหหลักการทางดานกลศาสตรหินในการคำนวณคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินทั้งใน

หองปฏิบัติการ และภาคสนามได      

CLO 4-2: เลือกใชวิธีการทดสอบดานกลศาสตรหินไดเหมาะสมกับจุดประสงคท่ีกำหนดให  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
ความสำคญัของกลศาสตรหิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 

การวิเคราะหความเคน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

3 

การวิเคราะหความเครยีด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

4 

ความเสยีดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล

ศาสตรของหิน 

4 3-1, 

3-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

6 
การเปลีย่นรูปรางและการแตก

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

ทายช่ัวโมง 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ทายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน

ภาคสนาม 

4 4-1, 

4-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 

วิศวกรรมหินเบ้ืองตน  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

12 การคำนวณดวยแบบจำลอง

คอมพิวเตอร 

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการสราง

แบบจำลองทาง

คณิตศาสตร เพ่ือ

วิเคราะหพฤติกรรมหิน 

สอบประจำภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายวิชา 538320 ปฏบิัตกิารกลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด   

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:  วิเคราะหการวิบัติของหินท้ังภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม        

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอยางหินใหตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินท่ีกำหนดได   

CLO 4-2:  ทดสอบดานกลศาสตรหินตามท่ีกำหนดไดอยางถูกวิธี     

CLO 4-3:  คำนวณหาคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินท่ีทดสอบไดถูกตอง   

CLO 4-4:  สามารถซอมบำรุงอุปกรณทดสอบข้ันพ้ืนฐานได     . 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 
การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 
การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3,3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

5 การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

  



รายวิชา 538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : รองศาสตราจารย ดร.พรวสา  วงศปญญา ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สมามารถเลือกใชกระบวนการแตงแรท่ีเหมาะสมไดท้ังแรท่ีเปนโลหะและไมใชโลหะ  

CLO 4-2: สามารถใชเทคนิคการตรวจวิเคราะหแรได       

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถเลือกใชเทคโนโลยีการแตงแรใหเหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 การซื้อ

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

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

  



รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(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

เหมืองบนผิวดินแบบตาง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 - บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 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

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

 

  



รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถกำหนดแนวทางการสำรวจและประเมินการทำเหมืองใตดินได 

CLO 6-2: สามารถอธิบายปจจัยท่ีสงผลตอเสถียรภาพตอเหมืองและงานขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-3: สามารถใหแนวทางในการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

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

พ้ืนท่ี 

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:  สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใตดิน 

CLO 9-2:  สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  

  



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม 

ความสำคญัของรายวิชา 

การสำรวจและประเมินการทำ

เหมืองใตดิน 

4 6-1, 

6-2 

6-3, 

6-4  

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

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

ช้ันเรียน 

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

ช้ันเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

 

4 8-1, 

8-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    สอบ

ยอย บทท่ี ๒ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 การวิเคราะหการพังทลายของมวล

หิน 

 

 

4 8-3, 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

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

ช้ันเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรบั

การขุดเจาะใตดิน  

4 8-1, 

8-2 

8-3, 

8-4 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การค้ำยันชองเหมืองเบ้ืองตน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

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 รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

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 รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 การศึกษาและการควบคมุการทรดุ

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 รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมืองใตดินเบ้ืองตน 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

 

  



รายวิชา 538433 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สมารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหผลการทดสอบได   

CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได      

CLO 2-3: สามารนำเสนอผลการทดสอบหนาชั้นเรียนได      

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถนำผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคช่ัน 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

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

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 538434 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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: สามารถวิเคราะหการกระจายความเคนที ่เกิดขึ ้นจากการขุดเจาะใตดินและนำมาประเมิน

เสถียรภาพของโครงสรางท่ีเก่ียวของกับการขุดเจาะใตดิน 

CLO 6-2: สามารถกำหนดวิธิการทดสอบเพ่ือหาความเคนในภาคสนามไดอยางเหมาะสม 

CLO 6-3: สามารถกำหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการทำเหมืองแรและการขุดเจาะใตดินได  

CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินไดและกำหนดแนวทางในการปองกันและ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

โปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

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

การลดระดับของผวิดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 



PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหกระแสเงินทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-3: สามารถประเมินปญหาการกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง     

CLO 6-4: สามารถประเมินปญหาการดำเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 การวิเคราะหความเสีย่ง 

 การตดัสินใจ 

 ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินคาใชจายของ

การดำเนินการทำเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 (ตอ) การวางแผนโครงการและ

ควบคุม 

 ราคาแรและสญัญาจาง 

 คุณคาของแหลงแร 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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) การจดัระบบเหมือง 

 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 

  



รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถนำเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ          

CLO 2-2: สามารถจำลองเสถียรภาพของโครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจำลองทางคอมพิวเตอร  

CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาในการสำรวจทางดานธรณีวิทยา    

CLO 2-4: สามารถจัดทำแผนท่ีทางดานธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณีเพ่ือนำเสนอไดอยางถูกตอง 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถสำรวจผิวดินและภูมิประเทศ และบงบอกชนิดของหินได    

CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามไดอยางถูกตอง  

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง    

CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินเบื้องตนในภาคสนามได   

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: สามารถออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมธรณีจากขอมูลท่ีสำรวจในภาคสนาม  

CLO 8-2: สามารถนำความรูพ้ืนฐานดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

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 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลท่ีไดจาก

ภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณ ี

4 6-1, 6-2, 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ 

แนวทางแกไข การ

ทำงานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

4 บทท่ี ๔ รวบรวมขอมลู 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2     

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา  

7 บทท่ี ๕ การจัดทำแผนท่ี 

 การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

 การตอแผนท่ีกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 

4 2-4, 5-1, 

5-2, 5-3    

การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปร

ขอมูลท่ีไดจาก

ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกตองของ

แผนท่ีและการเช่ือมโยงขอมูล

กับพ้ืนท่ีใกลเคียงดวยการสอบ

ปากเปลา 

8 บทท่ี ๖ การทำภาพตดัขวาง 

 การทำภาพตัดขวางดวยมือ 

 การทำภาพดวยคอมพิวเตอร 

4 3-3, 5-1, 

5-2, 5-3    

แปรผลขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพตัดขวางและขอมูล

ทางดานธรณีวิทยาโครงสราง

ดวยการสอบปากเปลา 

9 บทท่ี ๗ การประมวลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

ภาคสนาม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

หองปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 

6-3, 

7-1, 7-2, 

7-3 

ประมวลผลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ตรวจสอบผลการแปลความ

ดานธรณีวิทยาและผลการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการจาก

เอกสารท่ีนักศึกษาจดัทำ 

10 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

11 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

(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 

 

 

รายวิชา 538495 เตรียมสหกจิศึกษา 



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ       

CLO 2-2: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทำงานในสถานประกอบการ   

CLO 2-3: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการนำเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  

CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องตนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสูสังคมการทำงาน  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคดิ กระบวนการสห

กิจศึกษา และระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ

เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเขาเรียนและ

การตรงตอเวลา 

 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  

การเขียนประวัตสิวนตัว และการ

กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ

นำเสนอผลงาน และการเขียน

รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

5 สัมภาษณอยางไรใหไดงาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองคกร     2 2-3 

2-4 

บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

7 จัดการใหได วางแผนใหเปน 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

8 เทคนิคการตดัสินใจและแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

9 เทคนิคการปรบัตัวใหเขากับสังคม

การทำงานภายใตสภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  

10 การกรอกเอกสารออนไลน /

ข้ันตอนการชำระเงินลงทะเบียน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ขอควรปฏิบัตสิำหรบัการไป

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 (เสรมิ) ระบบบรหิารงานคณุภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

14 (เสรมิ) วัฒนธรรมขามชาติ : 

เทคนิคการทำงานตางวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

16 (เสรมิ) ปลอดภยัไวกอน 2 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคำถามและให

ความเห็น 

17 (เสรมิ) ภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 

18 (เสรมิ) ภาษาอังกฤษกับการ

สนทนาเบ้ืองตน 

8 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 

  



รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน     

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: มีความสัมพันธท่ีดีกับทีมงาน        

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: วางแผนการทำงานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: ตระหนักถึงความจำเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาท่ีการทำงานท่ีตองการได  

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: ระบุและวิเคราะหปญหา และนำเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถนำไปใชไดจริง

   



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

และคณาจารณนิเทศ 

 

  



รายวิชา 538311 เข่ือนและอางเก็บน้ำ  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนำขอมูลมาใชออกแบบเข่ือนและอางเก็บน้ำได โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูในการสำรวจพ้ืนท่ีเชิงธรณีวิทยาและเก็บขอมูลทางดานวิศวกรรมธรณีได 

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหเสถีรภาพฐานรากของเข่ือนและองคประกอบท่ีเก่ียวของ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ ชนิด องคประกอบและ

พ้ืนท่ีสรางเข่ือน 

  ชนิดของเข่ือน 

  องคประกอบของเข่ือน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) ชนิด องคประกอบ

และพ้ืนท่ีสรางเข่ือน 

 พ้ืนท่ีในการสรางเข่ือน 

บทท่ี ๓ ประเด็นและจุดประสงค

ในการออกแบบเข่ือน 

 เหตผุลของการสรางเข่ือน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ (ตอ) ประเด็นและ

จุดประสงคในการออกแบบเข่ือน 

 จุดประสงคในการสรางเข่ือน 

 ประเด็นในการออกแบบสราง

เข่ือน 

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

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) ความตองการใน

ปจจัยท่ีสำคญั และองคประกอบ

ของการออกแบบ 

 องคประกอบในการออกแบบ 

บทท่ี ๕ การเก็บขอมูลธรณีวิทยา

และการประเมิน 

 การเก็บขอมลูในภาคสนาม 

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 การซึมของน้ำและเช่ือน

ดิน 

 ความซึมผานของน้ำในดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ (ตอ) การซมึของน้ำและ

เช่ือนดิน 

 ปจจัยท่ีทำใหเกิดการรั่วซึมของ

น้ำในเข่ือนดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ (ตอ) การซึมของน้ำและ

เช่ือนดิน 

 กรณศีึกษา 

บทท่ี ๗ การออกแบบฐานราก

เข่ือน 

 วัตถุประสงคในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 ข้ันตอนการออกแบบ 

 การประเมินขอมูลเพ่ือการ

ออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 กรณศีึกษา 

บทท่ี ๘ เสถียรภาพและอายุอาง

เก็บน้ำ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

 

  



รายวิชา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(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  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การวิเคราะหฐานรากของ

โครงสรางวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(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  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การกระจายความเคนใตฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานกลุมนำเสนอ

การวิเคราะหหนา

หองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

9 ฐานรากเข่ือน 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  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 งานกอสรางฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

  



รายวิชา 538315 กลศาสตรหินสำหรับวิศวกรปโตรเลียม 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1: จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: นักศึกษามีความรูเก่ียวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน   

CLO 1-2:  สามารถจำแนกมวลหินและวิเคราะหความเคน ความเครียดได    

CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑการแตกของหินได       

CLO 1-4: มีความรูในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคญั

ของรายวิชา 

บทท่ี ๑ ความสำคญัของกลศาสตร

หินในงานทางดานวิศวกรรม

ปโตรเลียม 

 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

การบานบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ

หิน 

● มวลหินและหินแข็ง 

● คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 

● ปญหาทางดานกลศาสตรหิน 

● ทฤษฎีพ้ืนฐานกลศาสตรหิน 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๒ สอบ

ยอยบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน 

● การวิเคราะหความเคนใน 2 มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

สอบยอยบทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน (ตอ)  

● การวิเคราะหความเคนใน 3 มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนว

ทางการแกไข การทำงาน

เดี่ยว มอบหมายใหคนควา

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

เอกสารเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๓ 

5 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด  

● การวิเคราะหความเครยีดใน 2 

มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตวัอยางโจทย แนว

ทางการแกไข การทำงาน

เดีย่ว มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเตมิท่ี

เก่ียวของ สอบยอยบทท่ี 

๓ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด 

(ตอ)  

● การวิเคราะหความเครยีดใน 3 

มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

การบานบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ ความสัมพันธความเคนและ

ความเครยีด  

● ความสัมพันธความเคนและ

ความเครยีด 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๕ สอบ

ยอยบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ การจำแนกมวลหินและการ

ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 

● การทดสอบคณุสมบัติของหิน

แข็ง 

● การจำแนกมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

● ความเคนในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๖ สอบ

ยอยบทท่ี ๕ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๗ กฎเกณฑการแตกของหิน  

● กฎเกณฑการแตกของหินแข็ง 

● กฎเกณฑการแตกของมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ถาม-ตอบ 

 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๗ สอบ

ยอยบทท่ี ๖ 

10 บทท่ี ๘ การไหลของของไหลผาน

รอยแตกในมวลหิน 

● ผลกระทบของความดนัของไหล 

● การไหลของของไหลผานรอย

แตกในมวลหินภายใตแรงดัน 

● ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการไหล

ของน้ำมันดิบสูหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๘ สอบ

ยอยบทท่ี ๗ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๙ กลศาสตรการขุดเจาะ 

● วิธีการขุดเจาะ 

● การเลือกใชหัวเจาะ 

● การทำไฮโดรแฟลด 

● ความเคนรอบหลุมเจาะ 

● เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๙ สอบ

ยอยบทท่ี ๘ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๐ การกักเก็บน้ำมันและกาซ

ในโพรงหิน 

● การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 

● การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 

 

4 - บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๑๐ สอบ

ยอยบทท่ี ๙ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

  



รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปโตรเลียมสำหรับวิศวกร 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองคประกอบท่ีสำคัญในการเกิดแหลงปโตรเลียมได  

CLO 1-2:  สรุปข้ันตอนการสำรวจปโตรเลียมได      

CLO 1-3: เปรียบเทียบขอดีขอเสียของระบบสัมปทานปโตรเลียมในประเทศไทยได  

CLO 1-4:  อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของชั้นหินกักเก็บปโตรเลียมได   

CLO 1-5:  ระบุชนิดหินข้ันตนจากขอมูลการสำรวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได 

        

CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหลงปโตรเลียมได   

CLO 1-7:  อธิบายหนาที่ขององคประกอบของแทนเจาะ หรือเครื่องมือสำคัญที่มีใชในงานทางดานการขุด

เจาะปโตรเลียมไดถูกตอง       

CLO 1-8:  ยกตัวอยางหรืออธิบายความหมายของศัพทเทคนิค ท่ีควรทราบไดอยางถูกตอง  

CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมได 

         

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดโีอ

ประกอบ 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 

(ตอ) 

4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดโีอ

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

, งานเดี่ยว 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 ความรูพ้ืนฐานการผลติ 4 1-8, 

1-9 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 บทท่ี ๙ การขนสงน้ำมันและกาซ

ธรรมชาต ิ

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 ธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟสิกส ท่ีใชในการสำรวจดานธรณีฟสิกสได   

CLO 1-2:  จำแนกความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากมวลผิดปกติหรือการสำรวจตางชนิดกันได 

CLO 1-3:  สรุปขอดี ขอเสีย ของการสำรวจธรณีฟสิกสแตละวิธีได    

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการการเคลื่อนท่ีของคลื่นทางกลได   

CLO 3-2:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางไฟฟาได   

CLO 3-3:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการของแรงดึงดูระหวางมวลได   

CLO 3-4:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางแมเหล็กได   

CLO 3-5:  คำนวณคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นหินท่ีอยูใตผิวดินไดถูกตอง    

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

ขอจำกัดท่ีมี         

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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, งานเดี่ยวสืบคน

ขอมูลการสำรวจธรณีฟสิกสท่ี

มีในปจจุบัน 

2 คาความผดิปกติทางธรณีฟสิกส

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

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ช้ันหิน 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

ช้ันหิน จากการสำรวจ

คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

7 การสำรวจดานไฟฟา 3 1-1, 

3-2, 

3-5, 

3-6, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

หนาช้ันหินจากขอมูล

การสำรวจความ

ตานทานไฟฟา 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 3 1-1, 

3-3, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากการ

สำรวจความเรงโนมถวง, 

แบบฝกหัดหาความลึก

ของมวลผิดปกต ิ

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

9 การสำรวจดานแมเหล็ก 3 1-1, 

3-4,3-

5, 3-

6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

เพ่ือคำนวณความเขา

สนามแมเหล็กจากมวล

ผิดปกต ิ

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

10 การสำรวจธรณีฟสิกสในพ้ืนท่ี

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 ทบทวนและสรุปขอดีขอเสยีของ

การสำรวจแตละรปูแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ,  

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 



PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถสำรวจธรณีฟสิกสไดเสร็จทันเวลา  

CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจำกัดท่ีมี         

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: แกไขสถานการณเฉพาะหนา เพ่ือกำหนดบริเวณการสำรวจธรณีฟสิกสท่ีเหมาะสม 

CLO 2-2:  ใชหลักการทางฟสิกส เพ่ือแกปญหาดานการสำรวจได    

CLO 2-3:  สามารถใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บขอมูลทางธรณีฟสิกสไดอยางถูกตอง  

CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด   

CLO 2-5:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

คลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนกลบั 

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

ท่ี 

เร่ือง 

(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 การสำรวจธรณีฟสิกสในงาน

กอสราง  

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

 

 

รายวิชา 538321 วิธกีารศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการสำรวจธรณีวิทยาได    



CLO 2-2: สามารถกำหนดวัตถุประสงคในการสำรวจภาคสนามและระบุประเด็นสำคัญในการเก็บขอมูล

ภาคสนามได           

CLO 2-3: สามารถวางแผนการสำรวจและเตรียมแผนท่ีพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีกำหนดได   

CLO 2-4: สามารถนำเสนอผลการสำรวจภาคสนามแบบปากปลาวและเขียนรายงานการสำรวจได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ช้ัน 

- 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

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสราง

ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

7 แผนท่ีธรณีวิทยา 2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

8 การเขียนรายงานการสำรวจ

ภาคสนาม 

2 2-2, 

2-3, 

2-4 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

  



รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดลอมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและ

เคมี รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและท่ัวโลก     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานท่ีเกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   

CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณสำรองและเทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน   

CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากเกลือหิน   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 การกำเนิดและสวนประกอบของ

เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับช้ันและสภาพแวดลอม

ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดลอม 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพ่ือการสำรวจธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจำแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดลอมของการทับถม และธรณี

ประวัติได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการลำดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธชั้นหินได  

CLO 1-3: สามารถอธิบายลำดับชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยใชซากดึกดำบรรพได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณคาของซากดึกดำบรรพและกฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับช้ันหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

5 วิธีการเทียบสมัพันธตามลักษณะ

บรรพชีวินของการลำดับช้ันหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกดำบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 การลำดับช้ันหินและซากดึกดำ

บรรพในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 เทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยา

โดยใชซากดึกดำบรรพ 

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

9 คุณคาของซากดึกดำบรรพและ

กฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพ 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ท่ี 

เร่ือง 

(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 การควบคุมคณุภาพและการซอม

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 

 

 

 

 

 

รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการทำเหมืองเกลือหินและวิธีการทำเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสม

ของแหลงเกลือหิน 

CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและชองทางเขาและชองเหมืองโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

CLO 5-3: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแรเกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งคำนึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรเกลือหินที่ผลิตไดในเชิงพื้นที่ตามแหลงสะสมและวิธีการทำเหมืองแร

เกลือหิน 

CLO 6-2: สามารถคำนวณความเคน และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแหง

ได 

CLO 6-3: สามารถประยุกตใชชองวางของโพรงเกลือละลายและชองเหมืองเกลือใตดินสำหรับเทคโนโลยีท่ี

เปนประโยชนอ่ืนได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

2 บทท่ี ๒ หลักการของระบบการทำ

เหมือง 

● คำกัดความในเหมือง 

● องคประกอบภายในเหมือง 

● อุปกรณท่ีใชในการทำเมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

3 บทท่ี ๒ (ตอ) หลักการของระบบ

การทำเหมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองสำหรับช้ันแรบางและ

หนา 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองในรูปแบบอ่ืนๆ 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 บทท่ี ๓ ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• บทนำ 

• การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 บทท่ี ๓ (ตอ) ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• การพิจารณาโครงสรางของ

เกลือหินสำหรับการออกแบบ 

• สิ่งท่ีควรคำนึงถึง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

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 รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

7 บทท่ี ๔ (ตอ) การประเมิน

เสถียรภาพ  

● การจำแนกตัวแปร  

● การคำนวณกฏเกณฑการแตก

สำหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

8 บทท่ี ๕ การวิเคราะหความเคน 

● บทนำ 

● ความเคนในสามมิต ิ

● การเคราะหความเคน 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 บทท่ี ๕ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การประยุกตใช 

● การจำลองดวยคอมพิวเตอร 

● ผลกระทบของน้ำใตดิน 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ช้ันเรียน 

11 บทท่ี ๖ (ตอ) การพัฒนาทางเขา

และชองเหมือง 

● หลักการพัฒนาชองเหมือง 

● ผลกระทบของน้ำใตดินตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

12 บทท่ี ๗ การประยุกตใชเทคโนโลยี

การทำเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

 

  



รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

● การหยั่งธรณีหลมุเจาะ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) วิธีการสำรวจหา

แหลงสำหรับกักเก็บของเสยี 

● การใชขอมูลหลมุเจาะในการหา

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

เสียในช้ันหิน 

● อัตราการแพรกระจายของของ

เสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การวิเคราะหการแพรกระจาย

ของของเสีย 

7 บทท่ี ๖ การปนเปอนของของเสีย

สูช้ันช้ันน้ำบาดาล 

● การวิเคราะหการปนเปอนของ

ของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การแพรกระจายของ

กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลยีร 

● บทนำ 

● อัตราการแผรังส ี

● ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังส ี

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การออกแบบการควบคุม

ของเสีย 

● วิธีการควบคุมของเสยี 

● ระบบการควบคุมของเสยี 

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

เก่ียวของกับการท้ิงกากของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

  



รายวิชา 538422 กลศาสตรหินช้ันสูง 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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: สามารถพัฒนาสูตรและสมการท่ีเก่ียวของกับความเคนและความเครียดใน 3 มิติ  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ การวิเคราะหความเคน 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิต ิ

● ความเคนสามมติ ิ

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การคำนวณความเคนสามมิต ิ

● การคำนวณความเคนในรูปของ 

วงกลม Mohr 

● การคำนวณความเคนในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเครยีด 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิต ิ

● ความเคนสามมติ ิ

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) การวิเคราะห

ความเครยีด 

● ความเครยีดเฉลี่ยและความ

เบ่ียงเบน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การคำนวณความเครียดจาก 

Strain Gauge Rosette  

5 บทท่ี ๔ ความเสยีดทานของรอย

แตกในหิน 

● บทนำ 

● กฏ ของ Amonton 

● กฏ ของ Coulomb 

● กฏอ่ืนๆสำหรับความเสยีดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม

เชิงกลศาสตรของหิน  

● บทนำ 

● การเปลีย่นแปลงรปูรางของหิน 

● การแตกของหิน 

● กฏการแตกของ Coulomb 

● กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● พฤติกรรมของหินท่ีข้ึนกับเวลา 

 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● ความไมเปนเน้ือเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

● บทนำ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครยีดเชิงเสนตรง 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครยีดในกรณีพิเศษ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

เบ่ียงเบนและความเครียดเชิง

เบ่ียงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๖ (ตอ) ความยืดหยุนเชิง

เสนตรง 

● สมการของสภาวะสมดลุ 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● พลังงานความเครยีด 

● ความยืดหยุนท่ีตางกันในตางละ

ทิศทาง 

● ความหนืดแบบยดืหยุนเชิง

เสนตรง 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยว 

11 บทท่ี ๗ การทดสอบในหองปฏิบัต ิ

● การทดสอบข้ันพ้ืนฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๗ (ตอ) การทดสอบในหอง

ปฏิบัต ิ

● การทดสอบข้ันสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

 

  



รายวิชา 538423 กลศาสตรหินเกลือ 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอ่ืนท่ีมีผลกระทบท่ีข้ึนกับเวลา 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถจำลองพฤติกรรมของเกลือหินดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศยัขอมูลจากการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการ        

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 

● การตกทับถมของเกลือหิน 

● การเปลีย่นแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 

● ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ ทบทวนความสัมพันธ

ระหวางความเคน และ

ความเครยีดเชิงยืดหยุน 

● สมการเชิงยืดหยุน และทฤษฎ ี

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน    สอบยอย 

บทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ เกณฑการแตกของเกลือ

หิน 

● ตัวอยางกฎเกณฑการแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความเคน และ

ความเครยีดเชิงพลาสติก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ทดสอบยอย 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

5 บทท่ี ๕ การกำหนดกฎเกณฑและ

ตัวแปร (Constitutive law) 

● บทนำ 

● ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคืบ

ของเกลือหิน 

● แบบจำลองสมการสำหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

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

ความเครยีด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-

plasticity) 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครยีดในหลายแกน 

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

ท่ี 

เร่ือง 

(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

ความเครยีดในวัสดุท่ีมีการคบื 

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

เก็บกาซธรรมชาต ิ

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ทดสอบยอย บทท่ี ๑๐, 

๑๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

  



รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝงทะเล 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝงได     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝง และปจจัยที่สำคัญในสภาวะ

แตกตางกัน           

CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกรอนและพัดพา ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย          

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ภูมิสณัฐานชายฝง 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว

ชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเปลีย่นแปลงระดับน้ำทะเล

บริเวณชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ

ภูมิอากาศ 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- 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

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

7 น้ำข้ึนน้ำลง ท่ีราบน้ำข้ึนถึง  4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- 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

ช้ัน 

- 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

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย

บริเวณชายฝง 

4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

  



รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถานหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 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

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกำเนิดถานหิน  4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- 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

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การจำแนกถานหินตามสมบัติทาง

เคม ี

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การเก็บตัวอยางและขอมลูถานหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 เทคนิคการสำรวจและเก็บขอมูล

ถานหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 ถานหินและธรณีฟสิกส 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 ถานหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 การทำเหมืองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

10 ปริมาณสำรองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

11 ถานหินกับสิ่งแวดลอม   4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถานหิน 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

  



รายวิชา 538432 การขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัตกิาร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษารูการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องตน นักศึกษาสามารถฝกฝน

กิจกรรมการขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลมุ

เจาะเบ้ืองตน  

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 การเจาะหลมุเอียงและการเจาะ

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

ท่ี 

เร่ือง 

(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 

 

  



รายวิชา 538434 การเขียนรายงานสำหรับวิศวกรรมธรณี  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญของการเขียนรายงานแตละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของ

รายงานแตละประเภทได        

CLO 2-2: สามารถอานและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการสำรวจ รายงานความกาวหนา และขอเสนอ

โครงการได          

CLO 2-3: สามารถสรางกราฟและภาพประกอบรายงานไดอยางเหมาะสม    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความสำคญัและรูปแบบของ

รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเขียนรายงานปฏิบัติการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเขียนรายงานการสำรวจ 6 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การเขียนขอเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 รายงานความกาวหนา 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การสรางตารางและภาพกราฟฟค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

 

 

 

 

รายวิชา 538435 เทคนิคการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมธรณี 



ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญและความเหมาะสมของการนำเสนอผลงานแบบตางๆ ได  

CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวขอ กรอบความคิด เอกสารอางอิง ไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-3: สามารถใชเครื่องมือในการเตรียมสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-4:  สามารถนำเสนอแบบปากเปลาและแบบโปสเตอรได และมีเทคนิคการตอบคำถามท่ีเหมาะสม 

CLO 2-5:  สามารถฟงการนำเสนอและตั้งคำถามไดอยางเหมาะสม   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความสำคัญของการ

นำเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเลือกหัวขอและกรอบความคดิ 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเตรียมสื่อการนำเสนอ 4 2-1, 

2-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การนำเสนอแบบโปสเตอร  4 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 การตั้งคำถาม-ตอบคำถาม 2 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การนำเสนอแบบปากเปลา 6 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 



หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 การอภิปรายกลุม 4 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


