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ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 5 ข้อ  ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้  
(AUN-QA 1 ถึง AUN QA-11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น  
7 ระดับ โดยมีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์  
AUN-QA ที่ 

ชื่อเกณฑ์ 
คะแนนผลการประเมิน 

(คะแนน) 

1 Expected Learning Outcomes 4 
2 Programme Specification 3 
3 Programme Structure and Content 3 
4 Teaching and Learning Approach 3 
5 Student Assessment 3 
6 Academic Staff Quality 3 
7 Support Staff Quality 3 
8 Student Quality and Support 3 
9 Facilities and Infrastructure 3 
10 Quality Enhancement 2 
11 Output 3 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

●  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี (ภาคผนวก 3) 
2 คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า      
- อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
- อาจารย์ผู้สอน ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 



ช 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

- อาจารย์ผู้สอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

อาจารย์พิเศษ   

- ไม่มี - 
10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา พ.ศ.2561  
 หลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด (ปรับปรุงปี 2559) 
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จ านวน 5 ท่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558) 
 

 
1. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร)  
 

2. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์)  
 

3. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์)  
 

4. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง)  
 

5. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  
 
 
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562  
เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2562 
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์) 

คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 (ถ้ามี) 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
1. Expected Learning Outcomes    
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 
the university [1,2] 

4 4  

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

4 4  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

4 4  

 Overall opinion 4 4  
2. Programme Specification    
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
4 4  

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

4 3 การปรับปรุง
คุณลักษณะรายวิชา
ให้ทันสมัย 
การก าหนด CLO ของ
แต่ละรายวิชาให้น ามา
ปฏิบัติใน มคอ.3 

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1,2] 

4 3 มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ และ
เนื้อหาส าหรบั 
stakeholders  แต่
ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 

 Overall opinion 4 3  
3. Programme Structure and Content    
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 
4 3 ออกแบบหลักสูตรโดย

ใช้ ELOs เป็นตัวตั้ง 

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

4 4  

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

4 4  

 Overall opinion 4 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
4. Teaching and Learning Approach    
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
4 3 - ปรัชญาการจัด

การศึกษา คือ ความ
เช่ือร่วมของผูส้อน
เกี่ยวกับการจัดการ 
ศึกษา 
- มีความเช่ือมโยงกับ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

4 3 ความสอดคล้องกับ
การบรรลุความส าเร็จ
ตาม ELOs ยังไม่
ชัดเจน 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3 2 ก าหนดทักษะ life – 
long  learning  
ที่หลักสตูรต้องการ
สร้างให้ชัดเจน 
รายวิชาใดรับผดิชอบ 
จะจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้อย่างไร 

 Overall opinion 4 3  
5. Student Assessment    
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
3 3  

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students [4,5] 

3 4  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

3 3  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

3 3  

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3 3  
 Overall opinion 3 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 

6. Academic Staff Quality    
6.1 Academic staff planning ( considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) 
is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

3 2 การมีส่วนร่วมของ
หลักสูตรในการ
ก าหนดแผน
อัตราก าลัง แผนการ
เข้าสู่ต าแหนง่
วิชาการ  แผนการ
ทดแทนผู้เกษียณ 
แผนผู้ได้รับการ
รับรองUKPSF  

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

3 2 - ติดตามข้อมูล 
FTES อย่างต่อเนื่อง 
น าไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

3 3  

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

3 2 ก าหนดสมรรถนะ
ของอาจารย์ให้
ชัดเจนก่อนการ
ประเมินเปน็ระยะ 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3 3  

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

3 3  

6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
7. Support Staff Quality    
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility 

and student services)  is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

3 3  

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

3 3  

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated [3] 

3 2 ก าหนดสมรรถนะ
ของบุคลากรที่ชัดเจน  
ประเมินผลเป็นระยะ 

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them  [4] 

3 3  

7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
8. Student Quality and Support    
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 
3 3  

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2] 

3 3  

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

3 3  

8.4 Academic advice, co- curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employ- ability [4] 

3 2 กิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่จัดให้กับ
นักศึกษาทุกคนโดย
ไม่มีหน่วยกิต เช่น  
การศึกษาดูงาน 

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  



ฐ 

 

 

 

Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 

9. Facilities and Infrastructure    
9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research [1] 

3 3  

9.2 The library and its resources are adequate and updated 
to support education and research [3,4] 

3 3  

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1,2] 

3 3  

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and 
research [1,5,6] 

3 3  

9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
10 Quality Enhancement    

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

3 3  

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

3 2 - ก าหนดกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรให้ชัดเจน 
- ประเมิน
กระบวนการเป็น
ระยะเพื่อใหไ้ดผ้ลที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment [3] 

3 2 การทบทวนและ
ประเมนิผลความ
สอดคลอ้งกันระหวา่ง
วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา
กับวิธี กระบวนการ
จัดการสอน การ
เรียนรู ้
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

3 2 กระบวนการน า
ผลงานวิจัยส่งเสริม
การสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  
ระบุรายวิชาที่
ด าเนินการ 

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 
laboratory, IT facility and student services)  is subjected 
to evaluation and enhancement [5] 

3 2 การประเมินคณุภาพ
การให้บริการและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ของทุกศูนย์และ
บริการ 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

3 2 การประเมินผลกลไก
และระบบการรับ
ข้อมูลป้อนกลบัจาก 
Stakeholders เพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 Overall opinion 3 2  
11 Output    

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

3 3  

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

3 2 - แสดงข้อมูล
ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การส าเร็จการศึกษา 
มีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมาย
เพื่อการเทียบเคียง
และปรับปรงุ 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
11.4 The types and quantity of research activities by students 

are established, monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

3 2 - ก าหนดประเภท
และปริมาณผลงาน
ของนกัศึกษา 
ติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมาย
เพื่อการเทียบเคียง
และปรับปรงุ 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
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จุดแข็ง (Strengths) และเรือ่งที่สามารถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
1. Expected 

Learning 
Outcomes 

 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university [1, 2] 
 

-  ELOs มี 9 ข้อ มีความชัดเจน ระบุความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาฯ TQF 
จรรยาบรรณของสภาวศิวกร 
- ระบุอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
- เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ABET จาก 4 หลักสูตร ใน USA 

- ระบุความสอดคล้องกับ มคอ.1  ELOs ของสภา
วิศวกร 
 

 
 

1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

- ELOs แบ่งเป็น generic 3 ข้อ  และ subject specific 
6 ข้อ 
 
 

- กระบวนการก าหนดเป็น 2 กลุม่ 

 1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

 
 

- ก าหนด stakeholders 4 กลุ่ม คือ นักศึกษา   ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ 
- ส ารวจความต้องการของ stakeholders ทุกกลุ่ม 
- ELOs สะท้อนความต้องการของ stakeholders  แต่ละ
กลุ่ม 

- ผลจากแบบสอบถามมีข้อมูลจ านวนผู้เข้าประเมิน 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
2. Programme 

Specification 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and 
up-to-date [1, 2] 

 

- คุณลักษณะของหลักสูตรมีข้อมูลเกือบครบ 
ทุกประเด็น แสดงใน มคอ.2  คู่มือนักศกึษา   

- มีหลักสูตรที่ใช้เป็นคู่เทียบ (จากการสัมภาษณ์) 
- ยังไม่ถึงรอบการปรบัปรุง   

 

 2.2 The information in the course 
specification is comprehensive and 
up-to-date [1, 2] 

คุณลักษณะของรายวิชามีข้อมูลเกือบครบทุกประเด็น 
แสดงใน มคอ.3 
 

การปรับปรงุคณุลักษณะรายวิชาให้ทันสมัย 
การก าหนด CLO ของแต่ละรายวิชาให้น ามาปฏิบัติ
ใน มคอ.3 

 2.3 The programme and course 
specifications are communicated 
and made available to the 
stakeholders [1, 2] 

เผยแพร่ผ่านคู่มือนกัศกึษา เวบ็ไซต์  แผ่นพับ  
สื่อสังคมออนไลน ์

มีช่องทางประชาสัมพันธ์ และเนือ้หาส าหรับ 
stakeholders  แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is designed based 
on constructive alignment with the 
expected learning outcomes [1] 

หลักสูตรถูกออกแบบให้มีล าดับการเรียนรู้ตาม Bloom 
taxonomy ของ ELOs แยกตามกลุ่มรายวิชา 
 

ออกแบบหลกัสูตรโดยใช้ ELOs เป็นตัวตั้ง 

 3.2 The contribution made by each 
course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

มี curriculum Mapping รายวชิาที่รับผิดชอบ ELOs 
 

 

 3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced,  integrated 
and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

แสดงโครงสร้างล าดับรายวิชาในรูป AUN-QA 3-3-1 ใช้
วิชาโครงงานวิศวกรรมธรณเีป็นการบูรณาการ ELOs   
ยังไม่ถึงรอบการปรบัปรุง 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
4.  Teaching and 

Learning 
Approach 

4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to 
all stakeholders [1] 

 

- ปรัชญาการจัดการศึกษา คอื สร้างให้บัณฑิตสามารถ
ออกแบบและแก้ปัญหาด้านวศิวกรรมธรณี  
- สื่อสารให้ stakeholders รับรู้ 
 

- ปรัชญาการจัดการศึกษา คอื ความเชื่อร่วมของ
ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการศกึษา 
- มีความเชื่อมโยงกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์

 4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

ก าหนดวธิีการสอนและการเรียนรู้ตาม CLOs ของรายวิชา 
และระบุวธิีการประเมินผลในภาคผนวก 6 
 

ความสอดคล้องกับการบรรลุความส าเร็จตาม ELOs  
ยังไม่ชัดเจน 

 4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

-  ใช้การสบืค้นข้อมูล  การน าเสนอในชั้นเรียน   
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 2 วิชา 
-  กิจกรรมจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ก าหนดทักษะ life – long  learning ที่หลักสูตร
ต้องการสร้างให้ชัดเจน รายวิชาใดรับผิดชอบ จะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 

5.  Student 
Assessment 

5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1, 2] 

 

- การประเมินนักศึกษาแรกเข้าใช้ผลการเรียนระดับมัธยม
ปลาย เกรดปี 1 
- การประเมินระหว่างเรียนใชก้ารสอบข้อเขียน และการ
น าเสนอผลงาน 
- การประเมินเพื่อจบการศึกษาใช้การท าโครงงาน
ทางด้านวิศวกรรมธรณ ี

ใช้ ELOs เป็นตัวตั้งในการออกแบบ / เลือกวธิีการ
ประเมินผล ทั้ง 3 ชว่ง 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 5.2 The student assessments including 

timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to students [4, 5] 

- ตรวจและคืนการบ้านให้นักศึกษาภายใน 1 – 2 สัปดาห์  
พร้อมเฉลย 
- แจ้งคะแนนสอบใหน้ักศกึษาทราบภายใน 48 ชั่วโมง 
 

 

 5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 
[6, 7] 

ใช้ Rubrics ในการประเมินการน าเสนอผลงานและ
ประเมินรายงานท าให้เกิด reliability 
 
 

กระบวนการที่ท าให้เกิด validity 

5.4 Feedback of student assessment is 
timely and helps to improve 
learning [3] 

 

- การเฉลยข้อสอบในชั้นเรียน  ท าให้นักศึกษาทราบ
จุดบกพร่อง/ข้อผิดพลาดของตนเอง 

- การให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินทุก
ประเภท เช่น การบ้าน การน าเสนอรายงาน 

 5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

- นักศึกษายื่นค าร้องผ่านศูนย์บรกิารการศึกษาเพื่อขอดู
ข้อสอบ 

- การอุทธรณ์รอ้งทกุข์กรณีข้อสอบอัตนัย 
-การก าหนดคนกลางรับเรื่องและแจ้งผลการร้องทุกข์ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
6.  Academic Staff 

Quality 
6.1 Academic staff planning 

(considering succession, promotion, 
re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil 
the needs for education, research 
and service [1] 

- แสดงข้อมูลจ านวนอาจารย์และ FTES ของอาจารย์  
4 ปีย้อนหลัง  
- มีแผนประจ าปี 

การมีส่วนร่วมของหลกัสูตรในการก าหนดแผน
อัตราก าลัง แผนการเข้าสู่ต าแหนง่วิชาการ  แผนการ
ทดแทนผู้เกษียณ แผนผู้ได้รบัการรับรองUKPSF  
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload 
are measured and monitored to 
improve the quality of education, 
research and service [2] 

มีข้อมูล FTES นักศึกษาต่ออาจารย์ปี 2561 = 24 : 1 - ติดตามข้อมูล FTES อย่างต่อเนื่อง น าไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการวจัิย และบริการ
วิชาการ 

6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic 
freedom for appointment, 
deployment and promotion are 
determined and communicated 

     [4, 5, 6, 7] 

- การบรรจุและเกณฑ์การคัดเลือกด าเนินการโดยส่วน
ทรัพยากรบุคคล โดยสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติที่
สอดคล้องกบัความต้องการของสาขาวิชา 
- มีมาตรฐานภาระงาน 

การสื่อสารให้ผู้สมัครรับรู ้

 6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

- การประเมินสมรรถนะด้านการสอนโดยนักศกึษาจาก
สถานพัฒนาคณาจารย์   
- งานวิจัย  บริการวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ให้ชัดเจนก่อนการ
ประเมินเปน็ระยะ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 

 6.5 Training and developmental needs 
of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [8] 

- อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพจ านวน
มาก 

การส ารวจความต้องการของอาจารย์และหลักสูตร 
จัดกิจกรรมการอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
การประเมินประสิทธิผลการอบรมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

6.6 Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [9] 

- การสนับสนุนอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ 
- ระบบการคัดเลือกพนักงานดีเดน่ 

- การบริหารจัดการที่ท าให้อาจารย์ท างานได้ดีขึ้น 
- ระบบการประเมินความดีความชอบ 

6.7 The types and quantity of research 
activities by academic staff are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

- มีผลงานทางวิชาการถว่งน้ าหนกั ย้อนหลัง 4 ปี  
มีแนวโน้มยังไม่แน่นอน 

ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและการปรับปรงุ 

7.  Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff planning (at the 
library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to 
fulfil the needs for education, 
research and service [1] 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ด าเนินการโดยศูนย์/สถาบัน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการสะท้อนว่าแผน
อัตราก าลังตอบสนองความต้องการของหลกัสูตร 
- แผนอัตราก าลังที่ท างานให้กับหลักสูตรโดยตรง 

 7.2 Recruitment and selection criteria 
for appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [2] 

- การบรรจุและเกณฑ์การคัดเลือก ด าเนินการโดยส่วน
ทรัพยากรบุคคลรว่มกับศูนย์/สถาบัน 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการก าหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรบัรู้ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 7.3 Competences of support staff are 

identified and evaluated [3] 
- มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะตาม
สมรรถนะที่จ าเป็น 

- ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ชัดเจน 
ประเมินผลเปน็ระยะ 

 7.4 Training and developmental needs 
of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [4] 

- การจัดอบรมโดยส่วนทรัพยากรบุคคลและให้
งบประมาณไปอบรมภายนอก 

- การส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบคุลากร
และหลักสูตร จัดการอบรมให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการ และประเมินประสิทธิผลการอบรม 

 7.5 Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [5] 

- ก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า 
- สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
- มีรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง 

- การบริหารจัดการที่ท าให้บุคลากรท างานได้ดีขึ้น 
- ระบบการประเมินความดีความชอบ 

8.  Student Quality 
and Support 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and  

      up-to-date [1] 

- มีนโยบายการรับนักศกึษา และเกณฑ์การรับเข้าที่
ชัดเจน 
- การประเมินกระบวนการรบันักศึกษา น าผลไปปรับปรงุ
กระบวนการรับนกัศึกษา 

-การสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ให้ผูส้มัครรับรู ้
-กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เปน็
ระบบ TCAS 

 8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are 
determined and evaluated [2] 

- มีวิธี เกณฑ์การคัดเลือกระดับส านักวิชาฯ 
- ประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ไดน้ักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
ตามที่ต้องการ 

- วิธี เกณฑก์ารคัดเลือกเม่ือมีผู้สมัครมากกว่าจ านวน
รับหรือที่นัง่ 

 8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, 
academic performance, and 
workload [3] 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการศึกษาผ่านระบบ
ลงทะเบียน 

- ความเพียงพอของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
โดยเฉพาะนักศกึษาที่มีผลการเรยีนต่ า 



บ 

 

 

 

 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 8.4  Academic advice, co-curricular  

      activities, student competition, and 
      other student support services are 
      available to improve learning and  
      employability [4] 

มีกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา ตลาดนัดแรงงาน 
โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้กับนักศึกษาทุกคนโดย
ไม่มีหน่วยกิต เชน่  การศึกษาดงูาน 

8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 

ส่วนอาคารสถานที่ดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ไฟฟ้า น้ าประปา  ภูมิทัศน์  รถเมล์ 

ผู้รับผิดชอบของสภาพแวดล้อมทางจิตใจและทาง
สังคม 

9. Facilities and   
Infrastructure 

9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางระดับ
มหาวิทยาลัย ตามระบบรวมบริการประสานภารกิจ  
รับผิดชอบห้องเรียนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยเพื่อปรับปรงุ
ให้สอดคล้องความต้องการของหลักสูตร 

 9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3, 4] 

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาเป็นหนว่ยงานกลาง
ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบหอ้งสมุดและบริการของ
ห้องสมุด 
- การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยของห้องสมุด 
เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 9.3 The laboratories and equipment 

are adequate and updated to 
support education and research 

      [1, 2] 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงาน
กลางระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑ์ประจ าห้อง 

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยของ
ห้องปฏิบัติการ  และอุปกรณ์  เพื่อปรับปรงุให้
สอดคล้องกบัความต้องการของหลักสูตร 

 9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and 
updated to support education and 
research [1, 5, 6] 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์และศนูย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา เป็นหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย 
รับผิดชอบ IT Facilities และ E-Learning  
- มีการประเมินผลการให้บริการระบบ  
SUT E-learning  ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ 
ใช้งาน 

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยของ  
IT Facilities 

 9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

- ส่วนอาคารสถานที่รบัผิดชอบสภาพแวดล้อม  สุขภาพ 
และความปลอดภัย 
- มีการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการขยะ 
 

ก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย การเข้าถึงอาคารของคนพิการ   
โดยเฉพาะที่ห้องปฏิบัติการ  
ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

10. Quality   
     Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback 
serve as input to curriculum 
design and development [1] 

การส ารวจความต้องการ และรับข้อมูลป้อนกลบัจาก 
Stakeholders 6 กลุ่ม 

น าผลความต้องการและข้อมูลปอ้นกลับไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร 

 10.2 The curriculum design and 
development process is 
established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบ 5 ปี ในปี 2560 - ก าหนดกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ให้ชัดเจน 
- ประเมินกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้ได้ผลที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 10.3 The teaching and learning 

processes and student assessment 
are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

การประเมินผลนักศึกษาโดยการสอบกลางภาคและ
ประจ าภาค 

การทบทวนและประเมินผลความสอดคล้องกัน
ระหว่างวิธกีารประเมินผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษากับ
วิธี กระบวนการจัดการสอน การเรียนรู ้

 10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning [4] 

ผู้สอนน าผลงานวิจัยสอดแทรกในการสอนตามความ
เหมาะสม 

กระบวนการน าผลงานวิจัยส่งเสรมิการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  ระบุรายวิชาที่ด าเนินการ 

 10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, 
IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

- การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ระบบ SUT E-learning   

- การประเมินคณุภาพการให้บรกิารและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ ของทุกศูนย์และบรกิาร 

 10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

- มีกลไกการรับข้อมูล วิเคราะหข์้อมูลป้อนกลบัจาก 
Stakeholders ทุกกลุ่ม แสดงในภาคผนวก 5 

- การประเมินผลกลไกและระบบการรับข้อมูล
ป้อนกลับจาก Stakeholders เพือ่ปรับปรงุให้ดีขึ้น 

11. Output 
 

11.1 The pass rates and dropout rates 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- มีข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 4 ปี ย้อนหลัง 
3 ปี มีแนวโน้มไม่แนน่อน 
- มีข้อมูลการตกออกย้อนหลงั 3 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
(รหัส B59 -  B61)  

- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรุง 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  
(Areas for Improvement) 

 11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- มีข้อมูลร้อยละของการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 
ปี ย้อนหลัง 3 ป ี

- แสดงข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จ 
  การศึกษา มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- มีข้อมูลการได้งานท าย้อนหลงั 3 ปี   
แนวโน้มยังไม่แน่นอน 

- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 

 11.4 The types and quantity of 
research activities by students are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

- ดูจากรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณี  
- นักศึกษาได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 1 ราย ปี 
2561 

- ก าหนดประเภทและปริมาณผลงานของนักศึกษา 
  ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 

 11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

- มีผลการประเมินความพึงพอใจของ Stakeholders  
  6 กลุ่ม  คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา  ศิษย์เก่า  นักศึกษา  
 ผู้ใช้บัณฑิต  บุคลากรของหลักสตูร  ผู้ปกครอง   
 มีข้อมูลปี 2561 

- ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 
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ข้อมูลป้อนกลับและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ศิษย์เก่า 
1.บัณฑิตรุ่นน้องมีความสามารถมากขึ้น ในด้านการใช้โปรแกรม เช่น  โปรแกรม CAD 3D  โปรแกรม
แบบจ าลองด้านเหมืองแร่  และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
2.สมรรถนะของบัณฑิตที่ต้องการ คือ การเข้ากับคน การท างานร่วมกัน การประสานงาน  การน าเสนอแบบ
มืออาชีพ ใช้โปรแกรม Powerpoint  การใช้ excel ระดับใช้สูตรค านวณได้  การมีทักษะการใช้ GIS 
น าเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่   
3.สมรรถนะของวิศวกรธรณีและเหมืองแร่ที่บริษัทขนาดใหญ่ต้องการ คือ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เหมืองแร่  TOEIC 650  
4.สมรรถนะของบัณฑิตในอนาคต เช่น multi – task skill  เกี่ยวกับงานบริหาร  งานเอกสาร และการ
น าเสนอ  เพราะอนาคต  องค์กรจะลดจ านวนบุคลากร (lean)   
5.บัณฑิตต้องมีความพร้อมและความม่ันใจในตนเองในการแข่งขันกับวิศวกรต่างชาติ 
6. หลักสูตรเดิมท าให้นักศึกษาท างานได้หลากหลาย 
7. วิชา Foundation ควรสอนให้ครอบคลุมทุกประเภททั้งดินและหิน 
8. ควรน าปัญหาการก่อสร้างฐานราก เช่น  หลุมพัง การค้ ายัน มาใช้เป็นกรณีศึกษา 
9. บัณฑิตต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพ่ิมเติม เพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ 
10. บัณฑิตต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมพิเศษ เพ่ือใช้ในการเซ็นต์แบบควบคุมงาน   
11. บัณฑิตได้ใช้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านการเจาะ ชั้นดิน การใช้ Geopolymer  ในการท างานกับ
บริษัทด้านก่อสร้างฐานราก  
 
นักศึกษาปัจจุบัน 

1. นักศึกษาต้องการให้มีการทดสอบหลังบทเรียนแทนการทดสอบก่อนบทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ 
ชอบการทดสอบโดยใช้ KAHOOT  

2. ต้องการให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่มากข้ึน  เรียนรู้จากของจริงจะท าให้จ าได้ดีกว่า  
3. นักศึกษายังไม่เข้าใจในกระบวนการร้องทุกข์ ตามท่ีสาขาวิชาได้แจ้งไว้  
4. นักศึกษาต้องไปเรียนพิเศษกับติวเตอร์ เช่น Engineering  materials , Engineering statics , 

Mechanic of materials   
 
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพ่ือรองรับงานด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ในอนาคต ได้แก่ ด้านงาน
เหมืองแร่ใต้ดิน ด้านความปลอดภัยและการออกแบบ  เพราะเหมืองแร่ผิวดินจะเกิดข้ึนได้ยาก 

2. บัณฑิตมีความสามารถโดดเด่นในการวิเคราะห์โครงสร้างของดิน ความปลอดภัย การท าความชัน
ของเหมืองให้สูงสุด การฟื้นฟู  การควบคุมเสถียรภาพในระยะยาว   



 

ฟ 
 

บุคลากร 

1.  มีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการ  และไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  และนักศึกษาตระหนัก
เรื่องการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย  

2. พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ต้องขอใช้พ้ืนที่จากห้องปฏิบัติการจากสาขาวิชา  MT  
3. ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัสดุการทดลอง  ควรวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 

 - องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
                (ให้เลือกใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง) 

 1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

               - องค์ประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

 
-  
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี

1. จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
- กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน      

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
 

● อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
● อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสตูร 6 ปี ประกาศ ใช้
ในปทีี่ 8) 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  
18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
  อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรที่ เป็นหลักสู ตรพหุ วิ ทยาการ  
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ ตรงหรื อสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

  บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 
11 มีค. 2557 ก าหนดว่า 
  กรณีหลักสูตร ป.ตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 

ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ. ในสาขา 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตัิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพื่อให้
หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสตูร  
5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศ ใช้ในปีท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ  
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนงัสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไ่ด้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสตูร 
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เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected  
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that 
it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 
improvement trends. 



 

 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 2 
การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ CUPT QA  

ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 
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การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 

ส าหรับตัวบ่งช้ี C.1-C.6 และตัวบ่งช้ี C.10-C.11 
 

ตัวบ่งชี้ที่ C.1  : การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate) 
 (AUN QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date [1] 

  3     

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 
determined and evaluated [2] 

  3     

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

  3     

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

  3     

Overall opinion   3     
 

ตัวบ่งชี้ที่ C.2  : การได้งานท าของบัณฑติ หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (AUN QA 11.3)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

  3     

 

ตัวบ่งชี้ที่ C.3  : คุณภาพของบัณฑิต  (AUN QA 10.6, 11.5)    

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

  3     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

  3     

Overall opinion   3     
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ตัวบ่งชี้ที่ C.4  : ผลงานของผู้เรียน  (AUN QA 11.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

  3     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.5  : คุณสมบัติของอาจารย์  (AUN QA 6.2, 6.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored 
to improve the quality of education, research and service [2] 

  3     

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

  3     

Overall opinion   3     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.6  : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (AUN QA 6.7, 11.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

  3     

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

  3     

Overall opinion   3     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.10  : บุคลากรได้รับการพัฒนา (AUN QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning ( considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

  3     

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

  3     

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [9] 

  3     
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AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility 

and student services)  is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

  3     

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

  3     

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [5] 

  3     

Overall opinion   3     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.11  : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (AUN QA 8.4, 8.5, 10.1-10.6)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, 
and other student support services are available to improve 
learning and employability [4] 

  3     

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

  3     

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

  3     

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement [2] 

  3     

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 
are continuously reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

  3     

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]   3     
10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 

laboratory, IT facility and student services)  is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

  3     

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

  3     

Overall opinion   3     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 และ 
ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 
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ภาคผนวก 4 
เอกสารแนบ องค์ประกอบท่ี 1 

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตร ี
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2013 – 2018)  
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Effects on Compressive Strengths and Elasticity of Three Thai Sandstones. Proceedings of the 
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Nakhon Ratchasima, Thailand, Published by Geomechanics Research Unit, Suranaree 
University of Technology, Nakhon Ratchasima, pp. 321-332.  
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Grouts from 5 Suppliers in Thailand. Proceedings of the Fourth Thailand Symposium on Rock 
Mechanics, January 24-25, 2013, Im Poo Hill Resort, Nakhon Ratchasima, Thailand, Published 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2013 – 2018) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ 

International Journals: 
1) Ketmuangmoon, P., Chitnarin, A., Forel, M., B. and Tepnarong, P. (2018). Diversity and 

Paleoenvironmental Significance of Middle Triassic Ostracods (Crustacea) from Northern 
Thailand: Pha Kan Formation (Anisian, Lampang Group). ScienceDirect, http:// 
doi.org/10.1016/j/revmic.2017.11.001 

2) Khamrat, S., Tepnarong, P., Artkhonghan, K. and Fuenkajorn, K., 2017, Crushed salt 
consolidation for borehole sealing in potash mines. Geotechnical and Geological Engineering. 
DOI 10.1007/s10706-017-0301-1. 
 

National Journals: 
1) Plangklang, J., Artkhonghan, K., Tepnarong, P. and Fuenkajorn, K., 2017, Time-Dependent 

Tensile Strength of Maha Sarakham Salt, Research and Research and Development Journal of 
the Engineering Institute of Thailand. (Accepted for publication). 

2) Junthong, P., Tepnarong, P., Artkhonghan, K. and Fuenkajorn, K., 2016., Prediction of Time-
dependent Strengths of Salt Pillars using Strain Energy Principle. Research and Development 
Journal of the Engineering Institute of Thailand. 27(4), 29-37. 

3) Deethouw, P. and Tepnarong, P., 2014., Experimental Assessment on Borehole Sealing 
Performance of Sludge-mixed Cement Grout in Rock Salt. EIT Research and Development 
Journal (EITJ). 25 (3): 17-26. 
 

Conference Papers: 

1) Chitnarin, A., Crasquin, S., Forel, M-B. and Tepnarong, P. (2018). Early to Middle Permian Ostracods 
(Crustaceans) of Indochina Terrane, Central and Northeastern Thailand: Implication for 
Palaeobiogeography. In The 5th International Palaeontological Congress. Centre of Research on 
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, National Museum of Natural History, and Sorbonne 
University. 9 - 13 July 2018. Paris France. 

2) Tepnarong, P., Chitnarin, A., Ketmuangmoon, P. & Forel, M-B. (2018). Middle Triassic Ostracods 
(Crustacea) from Northern Thailand: First Insight into their Diversity and Palaeoenvironmental 
Significance. In the 5th International Palaeontological Congress, 9-13 July, 2018. Pierre & Marie Curie 
University and the National Museum of Natural History, Paris, France. 
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3) Jaroenklang, J., Chitnarin, A., Pokhee, N. and Tepnarong, P., 2017, Estimation of mechanical 
property of carbonate rocks using ultrasonic test. Proceedings of the 11th South East ASEAN 
Technical University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 

4) Chiangmai, M. and Tepnarong, P., 2016, Performance Assessment of Fly Ash-mixed Cement 
Borehole Plugs in Sandstone,” Proceedings of the 9th Asian Rock Mechanics Symposium, Bali, 
Indonesia, Oct. 18-20 

5) Pattani, S. and Tepnarong, P., 2015, Experimental Assessment of Mechanical and Hydraulic 
Performance of Cement Sealing in Rock Salt, Proceeding of Vietrock 2015 an ISRM specialized 
conference.  Hanoi, Vietnam12-13, March 2015.  

6) Deethouw, P. and Tepnarong, P., 2014, Experimental assessment on borehole sealing 
performance of sludge-mixed cement grout in salt fractures, Proceedings of the 8th Asian Rock 
Mechanics Symposium, Sapporo, Japan, Oct. 14-16. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2013 – 2018) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ 

International Journals: 
1) Forel, M-B., Crasquin, S., Chitnarin, A., Angiolini, L., and Gaetani, M., 2015, Precocious sexual 

dimorphism and the Lilliput effect in Neo Tethyan Ostracoda (Crustacea) through the Permian–
Triassic boundary. Palaeontology, pp.1-46. 
(DOI: 10.1111/pala.12151) published online 15 February 2015. 

2) Burrett, B., Udchachon, M., Thassanapak, H. and Chitnarin, A., 2014, Conodonts, radiolarians 
and ostracodes in the Permian E-Lert Formation, Loei Fold Belt, Indochina Terrane, Thailand. 
Geological Magazine, pp.1-37 
(http://dx.doi.org/10.1017/S001675681400017X), published online 14 May 2014. 
 

National Journals: 
- ไม่มี – 
 
Conference Papers: 
1) Junrattanamanee, T., Noipow, N. and Chitnarin, A. (2018). Facies analysis and 

paleoenvironmental interpretation of Tha Manao Limestone (Middle Ordovician) in Sri Sawat 

district, Kanchanaburi province. In M. Choowong, S. Pailoplee, A. Chabangborn, P. Chenari and S. 

Jitmahantakul (eds.). Proceedings of the second Internatinal Symposium on Geoscience 

Resources and Environments of Asian Terranes. 19-20 November 2018. Chulalongkorn University, 

Bangkok. 171-188. 

2) Jaroenklang, J., Chitnarin, A., Pokhee, N. and Tepnarong, P., 2017, Estimation of mechanical 

property of carbonate rocks using ultrasonic test. Proceedings of the11th South East ASEAN 

Technical University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 

3) Theerapun, C., Chitnarin, A., Artkhonghan, K., and Fuenkajorn, K., 2017, Effect of mine tailing 
backfill on pillar stability in salt and potash mines. Proceedings of the11th South East ASEAN 
Technical University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam.  

4) Chanpen, S., Artkhonghan, K., Chitnarin, A., and Fuenkajorn, K., 2017, Effect of roof strata on 
tunnel stability in sandstone. Proceedings of the11th South East ASEAN Technical University 
Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2013 – 2018) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง 

International Journals: 
1) Jamsawang, P., Voottipruex, P., Tanseng, P., Jongpradist, P., & Bergado, D. T. 2018.   

Effectiveness of deep cement mixing walls with top-down construction for deep excavations 
in soft clay: case study and 3D simulation. Acta Geotechnica. 1-22. doi:10.1007/s11440-018-
0660-7 
 

National Journals: 
- ไม่มี – 
 
Conference Papers: 
1) Chaiyasak, W. and Tanseng, P., 2015, Failure laod of soft clay behide contiguous L-pile wall 

with failure from physical model tests, 20th National Conference on Civil Engineering, 
Chonburi. 

2) Tanseng, P., and Namwiset, V., 2014, Performrnce of soil-cement column retaining wall used 
with top-down construction method for basement construction in Bangkok subsoil. 
Proceeding of ISSMGE TC207 International Conference on Soil Structure Interection 
Underground Structure and Retaining Walls. Saint Peterburg, Russia.   
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2013 – 2018) 
อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

International Journals:  

1) Naphudsa, P. , Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Effect of stress path on shearing 
resistance of sandstone fractures.  Songklanakarin Journal of Science and Technology, 
(Accepted for publication) 

 
National Journals: 
1) Torsangtham, P., Khamrat, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2018, Laboratory 

assessment of long-term durability of some decorating and construction rocks, Research and 
Development Journal of the Engineering Institute of Thailand. (Accepted for publication). 

2) Lahib, S., Khamrat, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2018, Mechanical integrity of 
cement seals in exploratory boreholes and its stability due to mine subsidence, Research and 
Development Journal of the Engineering Institute of Thailand. 29(4), 101-110. 

 
Conference Papers: 
- ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
การประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และ

ข้อเสนอแนะของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี โดยผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
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- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  
 ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 

1) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 
2) ศิษย์เก่ำ 
3) นักศึกษำปัจจุบัน 
4) สถำนประกอบกำร (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5) นักเรียน (มัธยมปลำย) และผู้ปกครอง 
6) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติกำร และเจ้ำหน้ำท่ี 

 
- แบบประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ  
1) แบบสอบถำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 
2) แบบสอบถำมส ำหรับศิษย์เก่ำ 
3) แบบสอบถำมส ำหรับนักศึกษำปัจจุบัน 
4) แบบสอบถำมสถำนประกอบกำร (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5) แบบสอบถำมส ำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง 
6) แบบส ำหรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติกำร และเจ้ำหน้ำท่ี 
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1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.44 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.32 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.64 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.72 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.16 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.48 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.84 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.20 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.28 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

2.96 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.00 



 

171 
 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.56 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.16 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 

 
ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. 
 

ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เช่น กระบวนการประกาศรับสมัคร การ
สมัคร การสัมภาษณ์ การประกาศผล 

3.64 

2. 
 

ท่านพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับก่อนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 

3. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเพียงใด เช่น การ
เรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนการอบรมก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

3.68 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคณาจารย์ผู้สอนและผู้สอนปฎิบัติการในหลักสูตรเพียงใด 3.96 
5. 
 
 

ท่านพึงพอใจต่อการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพียงใด 
เช่น การจัดตารางเรียน การเปิดรายวิชา การจัดอบรมต่าง ๆ การแจ้งข้อมูลก่อนเรียน 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออกภาคสนาม 

3.37 

6. 
 

ท่านพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงใด เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบ
สารสนเทศ ห้องสมุด สนามกีฬา 

3.84 

7. ท่านพึงพอใจต่อการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 3.76 
8. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 
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ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2561 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- ควรเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆ 
- อยากให้น าวิชา Drilling กลบัมาใช้ในหลักสูตร 
- ผู้ที่จบการศึกษาและพร้อมปฎบิตัิงาน ควรมีความรูค้วามเข้าใจจริง ไม่ใช่มีความรู้เพื่อสอบ ควรหาวิธีการวัดผล

คุณภาพนศ.นอกเหนือจากการสอบ 
- อยากให้มีการวางแผนหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแนะน าหรือให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในการลงวิชาเรียนแต่ละ

ภาคการศึกษา 
- คาดหวังว่าจะมีสถานประกอบการรับเข้าท างาน 
- ความเข้าใจถึงแก้นแท้และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- จะได้ท างานในสถานประกอบการที่ดี 
- เน้นเนื้อหาในด้านที่ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น 
- ได้รับความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 



 

175 
 

- สามารถประยุกต์ความรู้เข้าสู่สถานการณ์ตา่งๆ ได้ดี 
- ออกภาคสนามบ่อยขึ้น 
- มีความรู้และทักษะที่จะท าให้สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ 
- อยากให้มีคณาจารย์ ที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นการเน้นการเรียนการสอนในแต่ละสายอาชีพ

นั้นๆ 
- ขอให้ได้ใบ กว  
- พัฒนาหลักสูตรให้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ 
- ท างานตรงกับสายงานที่เรียนมา 
- มีงานท าตรงหลักสูตร 
- มีการออกภาคสนามมากข้ึน 
- มีงานท า มีเงินเดือนที่มัน่คง 
- น าบณัฑิตที่จบไปกลบัมาแนะแนวน้องๆในสายงาน 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- วิชาทีไ่ม่ได้ใช้ในการท างานจริงควรยกเลิก(เช่น วิชาเคมี)เนื่องจากเสียเวลาเรียนและอาจดึงเกรดของนศ.ได้ และควร
เพิ่มวิชาที่ใชท้ างานจริงเข้าไปแทนเช่นโปรแกรมคอมฯต่างๆ(เชน่RocScience/Phase2/Dip) 

- อยากให้มีการเชิญวิทยากรมาสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของรายวิชานัน้มากข้ึน 
- ไม่ใช่การเรียนแค่พื้นๆแบบหลายๆอย่าง โดยทางสาขาให้ค าตอบว่า เพื่อจะได้ท างานได้หลายทาง เรื่องจริงคือ วิศวะ

กรรมธรณี ณ ปัจจุบัน จบมาจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นได้ท างานตรงสายเรียน เพราะหางานยากมากๆ จบปนีึงเกือบ 90 คน 
ซึ่งผมเห็นว่าจุดนี้เป็นจดุบกพร่องอีก 1 จุด 

- การปรับเปลี่ยนก าหนดการณ์กระทันหันของสาขา, การหาตลาดงานที่รองรับนักศึกษาได้ มีคอ่นข้างน้อยอยากให้มี
การเชิญวิทยากรที่ปฏบิัติงานจรงิๆ หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ หรือร่วมสอน
ในรายวิชาที่เปน็วิชาชีพการท างาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษา เเละได้เรียนรู้จากคนที่ปฏบิัติงาน
จริงๆ 
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2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากศิษย์เก่า (ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2561) ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.88 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.31 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.94 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.88 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.44 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.94 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.88 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.50 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.56 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

3.00 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.44 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.38 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.44 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.94 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.81 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 4.00 
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.63 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา 3.81 
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 
10. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.31 
11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด สนาม

กีฬา 
4.06 

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 4.06 
13. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.94 
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ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานท าของศิษย์เก่า (ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2561) 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- เน้นฝึกให้น้องๆได้มีการออกแบบ 
- เชื่อมโยงความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งรวดเร็วถูกต้อง 
- ให้ นศ จบไปสามารถท างานออกแบบหรืองานต่างๆไดต้รงหรือทันสมัยกวา่ที่บริษทัท าอยู่ 
- สามารถน าข้อมูลจากงานมาวิเคราะห์ผ่านสิ่งที่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาในงาน 
- มีใบประกอบวิชาชีพ 
- ควรมีการโฟกัสกับเด็กที่อ่อนกว่า 
- ความรู้ Slope stability 
- ควรแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าเรียนให้มีเกณฑ์สูงขึ้น 
- บัณฑิตของสาขามีความมัน่ใจในหลักวิชาชีพ และแสดงศักยภาพออกมา เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ

ของวิชาชีพนี้ต่อสถานประกอบการ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและปัจจบุัน 
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- มีตลาดงาน (ที่มีฐานเงินเดือน และความก้าวหน้าทีสู่ง) รองรับ 
- เปลี่ยนวิธีการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากกว่านี ้
- มีการพัฒนารายวชิาการสอนทีท่ันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบนัให้มากข้ึน 
- ใบประกอบวิชาชีพส าหรับนักธรณี วิศวกรธรณี หรือวิศวกรเหมืองเเร่ 
- ต้องการให้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้หลากหลาย มิใช่เฉพาะงานทางธรณีเพียงอย่างเดียว 

เพื่อให้รับกับตลาดงานปัจจบุัน 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- ออกภาคสนามให้มากข้ึน 
- บอกเป้าหมายของ แต่ละ รายวชิาทั้งหมด ตัง้แต่เข้าหลักสูตร วา่เรียนไปเพื่ออะไร เพื่อให้ นศ เข้าใจ และตั้งใจเรียน

เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตแก่ตวั นศ เอง 
- การสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้ microsoft office 
- แนะแนวช่องทางในสายอาชพีและต าแหนง่งาน 
- ยังขาดการลงมือปฏบิัติจริง และการแก้ไขสถานการณ์ในหน้างาน ควรให้นักศึกษาเสนอแนวทางการแก้ไข และ

ร่วมกันพัฒนา 
- มีกิจกรรมให้รุ่นพี่พบปะรุน่น้อง 
- ควรมีการออกภาคสนามนานขึน้ หรือเน้นปฏิบัติจริงมากข้ึน 

- อยากให้เพิ่มเรื่องการท าฐานรากบนชัน้ดิน หรือการดู Boring log ต่างๆ และขั้นตอนการท าฐานรากแบบตา่งๆ
เบื้องต้น  
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3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากนักศึกษาปัจจุบัน ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.81 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.52 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.64 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.73 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.23 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.61 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 4.07 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.64 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.64 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

3.49 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.19 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.61 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.54 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 
2. มีการจัดแผนการศกึษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.02 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 3.99 
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.78 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา 3.87 
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 
10. อาจารย์สอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
4.25 

11. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.27 
12. อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4.14 
13. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นคร ู 4.32 
14. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.54 
15 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.48 
16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.55 
17. ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.56 
18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ

นักศึกษา 
3.44 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3.97 
20. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.99 
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รายการ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
21. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู ้
3.97 

22. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 
23. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 
24. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 3.48 
25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.86 
26. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า 3.92 
27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 
28. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.85 
29. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความรู้ 4.12 
30. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะทางปัญญา 3.99 
31. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.03 

32. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 

33. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.05 
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ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการท างาน 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษาปัจจุบันต่อหลักสตูร 

- สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต 
- ปรับหลักสูตรวิชาให้สอดคล้องกับตลาดเเรงงาน 
- การน าความรูไ้ปใช่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
- ใกล้เคียงงานที่ท ามากข้ึน 
- ทักษะที่ใกล้เคียงงานมากข้ึน 
- อยากให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการของบริษัทบางรายวิชา 
- ท างานตรงสายที่ต้องการเมื่อจบการศึกษา 
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนให้มากข้ึน 
- อยากให้เน้นเร่ืองภาคปฏิบัติเนือ่งจากเคร่ืองในการปฏิบัติการยงัไม่เพียงพอต่อดารใช้งานของนกัศึกษา 
- อยากให้ลงพื้นที่จริงในรายวิชาที่ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ต้องการ 
- อยากให้พาไปนอกสถานที่มากกว่านี้ครับ 
- สามารถจบออกไปแล้วท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีความรู้ที่สามารถออกไปท างานได้ 
- สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองได้ 
- ท างานเปน็ครอบคลุม 
- จบไปมีงานท าแน่นอน 
- จบแล้วมีงานทีด่ีท าเลี้ยงชีพตวัเองและครอบครัวได้ 
- อยากให้ออกภาคสนามมากกวา่นี้ค่ะ 
- สอนให้ท างานเป็น 
- อยากให้มีความแน่นอน 
- สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการท างานได้ 
- หวังว่าจะได้น าความรู้ตลอดหลกัสูตรไปใชไ้ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- วิชาเรียนสอดคล้องกบัตลาดเเรงงาน 
- ความรู้ในทุกด้าน 
- ให้มีวิชาเลือกบังมากข้ืน 
- ต้องการสามารถท าร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้เพรยงพอไปประกอบวิชาชพีและมีงานรองรับ 
- อยากให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพียงพอส าหรับการท าปฏบิัติการ และการใช้โปรแกรมอยากให้มีห้องไว้เรียนและมี

คอมใช้จะได้มีมาตรฐานเดียวกนั 
- ทุกวิชาในหลักสตูร ควรมีตัวอย่างให้ดูหลายๆตัวอย่างหลายๆแบบ ครอบคลุมกับงานในชีวิตจริง 
- อยากให้เพิ่มวิชาที่เก่ียวกับน ้าบาดาล 
- อยากให้มีวิชาเพิ่มเติมมากกว่านีค้รับ 
- สามารถส่งเสริมทัง้ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏบิัติการให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการ

ท างานจริงๆในอนาคต 
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- อยากจบไปแล้วสามารถท างานพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับสาขาเป็นเพื่อที่จะได้ปรับตัวช่วงท างานใหม่ๆได้ง่าย และจะได้
พัฒนาศักยภาพต่อไปได้รวดเร็วมากข้ึน 

- เปิดวิชาสาขาทุกเทอม 
- คาดหวังว่าอยากให้มีอุปกรณ์แลปเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- สามารถน าไปปรบัใช้กับการท างานจริงได้ 
- อยากให้พาออกไปดู ศึกษาสถานที่จริงเยอะๆ  
- น าความรูไ้ปประกอบอาชีพ 
- ให้ความรู้ความสามารถต่องานในอนาคตได้ 
- ต้องการให้มีอุปกรณ์ที่ใช้สอนในปฏิบัติการมากข้ึน 
- ได้น าความรู้ที่ศึกษามาไปประกอบอาชีพ 
- ต้องการเรียนตามหลักสูตรและเรียนจบให้เร็วที่สุด 
- ต้องการให้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา 
- มีเนื้อหาหรือการสอนที่แปลกให้ไม่น่าเบื่อ 
- หลังจากจบการศึกษาได้ท างานเร็วที่สุด 
- ต้องการให้เจาะลึกเน้นไปมากกว่านี้ ตอนนี้เมื่อกับว่าจบัทุกทาง แต่ไม่ได้อะไรเลย เพราะมีแค่2มือจะจับทั้งหมดก็ไม่

หมดความเน้นและจะลึกให้ตรงตามความต้องการตลาด เพราะตอนนี้สายงานดา้นนร้เริ่มหางานยากข้ึน 
- คาดหวังให้ อ.สอนให้เข้าใจง่าย 
- หวังว่าจะได้ความรู้ทีไ่ด้สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
- ต้องการมีทักษะในการท างาน 
- ต้องการเรียนจบภายใน4ปีและมีงานท า 
- อยากให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสตูรให้เรียนเฉพาะวิชาที่จ าเป็น 
- เพิ่มการสอนแทรกเรื่องภาษา ค าศัพท์เฉพาะทาง 
- พัฒนาเเละปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
- ได้ท างานตรงกับหลักสูตรที่เรียนจริงๆ 
- อยากให้เปิดวิชาสาขาทุกเทอม 
- อยากได้เกรดเยอะๆ 
- อยากให้มีอุปกรณ์ในการเรียนปฏิบัติการที่มากกว่านี้ 
- มีวิชาที่ครอบคลุมกบัสายงาน 
- การเรียนและน าไปใช้ประกอบวชิาชพี 
- เนื้อหารายวิชาครอบคลุมต่อการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
- เพิ่มการปฏิบัติการให้มากข้ึน 
- อยากให้หลักสูตรทันสมัยกว่านี้ เนื่องจากเทรน และ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปยาวรวดเร็ว ปัจจบุันไม่ค่อยได้มีใคร

พูดถึงการขุดแร่ข้ึนมาใหม่แล้ว แต่เป็นการน าแร่จากวัสดุตา่งๆกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้ 
เหมือนที่จุฬา 

- สามารถส าเร็จการศึกษา4ปีเเละมีหน้าที่การงานท าทีด่ี 
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- มีความรู้เพียงพอที่จะน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
- เปิดรายวิชาเลือกบังคับของสาขาเพิ่มในแต่ละเทอม 
- การพัฒนาหลักสูตรให้เข้าถึงการท างาน 
- ต้องการให้เน้นการเรียนปฏิบัติ เสมือนท างานจริงมากกว่านี้ 
- ตอนส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปใช้ในชวีิตการท างานได้ 
- ได้ท างานในด้านที่ตัวเองสนใจ 
- อยากให้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อนักศึกษา และการคัดคุณภาพของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนสาขาวศิวกรรมธรณี 
- คาดหวังในการศึกษาภาคสนามมากกว่านี้ 
- คาดว่าจะได้ความรู้และทักษะในการน าไปต่อยอดในอนาคต 
- สามารถน าไปใช้ในการท างานโดยตรง 
- สามารถท างานในดา้นที่อาจจะไม่ใช่สายธรณโีดยตรง เชน่ อาจจะไปสายโยธา ปิโตรเลียม 
- ควรรู้จักการน าความคิดหลายๆแง่มุมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือสถานทีท่ี่เกิดขึ้นได้เพราะบางทสีิ่งที่

เราเรียนกับสิ่งที่เราเจอไม่เหมือนกัน 
- อยากได้ กว.เหมืองแร่ 
- คาดหวังว่าจะมีงานรองรับ 
- ได้ความรู้เกี่ยวกับงานที่จะท าไดม้ากที่สุด 
- คาดหวังว่าจะได้ความรู้เพื่อไปใช้ในการท างานอย่างละเอียดในแต่ล่ะด้าน 
- มีความรู้มากพอที่จะไปท างานในสายที่เรียนได้ 
- อุปกรณ์ในการท าปฏบิัติการต่างๆที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิขาชีพอยา่งถูกต้องครบถ้วน 
- มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปประกอบการท างาน 
- ความรู้ทางการปฏิบัติงานเสมือนจริง 
- ต้องการได้ความรู้จักการศึกษาให้ได้มากที่สุด เพื่อไปต่อยอดความรู้และพัฒนาในการท างานต่อไป 
- การเรียนต้องสอดคล้องกับหลักความเป็นจริง 
- มีงานรองรับ 
- จบการศึกษาภายใน 4 ป ี
- ท างานตรงสาย เงินเดือนดี คุณภาพชีวิตดี 
- คาดหวังจะได้ความรู้และมีความสามารถเพียงพอในการท างาน 
- ต้องการมีความรู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพมากที่สดุ 
- ต้องการให้พัฒนาหลักสูตรต้อๆไปให้ดียิ่งขึ้น และท าให้สาขาวชิาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและนักศึกษาจบไปที่

ต้องการของตลาดแรงงาน 
- หวังว่าจะได้ท างานตรงสายที่เรียนมาอละที่ตนเองชอบ 
- มีความรู้ความสามารถจนสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคต 
- วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้  
- การวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และออกแบบ 
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- สามารถน ามาใช้ได้จริงไม่ใช่เเค่เข้าใจในห้องเรียน 
- เอาสิ่งที่เรียนไปใช้ในการท างานให้ได้มากที่สุด 
- ต้องการให้หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนักศึกษาที่จบไปแล้ว และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
- ต้องการจบอย่างมปีระสิทธิภาพและท างานอย่างมัน่คงในทางของงานนั้นๆครับ 
- สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในอนาคตได้จริง 
- มีความทันสมัยในทุกๆป ี
- ต้องการให้หลักสูตร ท าให้เรามีทักษะและกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ไขปัญหา ทางด้านวิศวกรรมธรณี และมี

การพัฒนาตนได้ตลอด 
- ต้องการให้มีการคิดและออกแบบงานเสมือนจริง 
- ออกภาคสนามไปเห็นของจริงบอ่ยๆจะได้คุ้นชินกบังานที่เราต้องท า และหลักการที่เราต้องใช้ 
- คาวว่าจะไปความรู้เพิ่มเติม และน ามาประยุกต์กับอาชีพที่ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- คาดหวังให้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปจัจุบัน 
- อยากให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น และคาดหวังว่าเมื่อจบไปในหลักสูตรสาขานี้แล้วจะมีงานที่รองรับ 
- จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชท้ างานในชีวติจริงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- สามารถน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตการท างาน 
- อยากจบแล้วมีงานท า 
- อยากให้มีอุปกรณ์ท าแลปที่มากกว่านี้ 
- จ าหินและแร่ได ้
- เน้นปฏิบตัิภาคสนามจริงบ่อยครั้งขึ้น 

 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- ในบางวิชา อาจจะต้องมีการอัพเดตข้อมูลอยู่เร่ือยๆ และในการเรียนที่มีโปรเจค ท าให้ไดฝ้ึกการค้นคว้า และท างาน

เป็นทีมไดด้ี  
- ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เนื่องจากมีเวลาว่าง นศษ บางคนอาจอยากรีบอัดรายวิชาให้เร็ว แต่ยัง

ไม่รู้โครงสร้างหลักสตูร ท าให้ปี 1 อาจจะพลาดไปได้ 
- อยากให้มีวิชาอุโมงค ์
- อยากให้มีการอัพไฟล์การเรียนการสอนก่อน เพื่อเอาไว้อ่านก่อนคะ 
- ดีแล้วแต่อยากให้ดีขึ้น 
- ควรเพิ่มจ านวนคร้ังของการออกภาคสนามในของปีที่4มากขึ้น 
- อยากให้อาจารย์พูดช้าๆเนื่องจากบางครั้งฟังทนัแต่เขียนไมท่ัน 
- อยากอาจารย์แระน าแผนการเรียนอย่างละเอียดแจ้งการปรับปรุงแผนนักศึกษาเร็วๆ 
- อุปกรณ์เเลปไม่พอต่อความต้องการใช้ 
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- มหาลัยไม่มีทีส่ าหรับรองรับ และบริการต่างๆเพื่อ นักศึกษาที่ทนัสมัยและอ านวยประโยชน์เหมือนมหาลัยอ่ืน 
บางครั้งแอบลา้หลังทางดา้นการพัฒนา ทั้งๆที่เปน็มาหาวิทยาลยัแห่งเทคโนโลยี  

- เร่ืองการออก EXCURSION อยากให้มีทางเลือกที่หลากหลายได้ไปชมการท าการจริงๆเพื่อจะได้รู้เป้าหมายของชีวิต
ที่ชัดเจนขึ้น 

- อยากให้สาขามีการปรัปรุงหลักสูตรให้สม่ าเสมอ 
- อยากให้มีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  
- อุปกรณ์การท าแลป หรือที่เก่ียวข้องกับการออกภาคสนามอยากให้มีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
- ควรปรับปรุงเร่ืองหลักสูตร ควรเน้นเจาะลึกกว่านี้ ให้ตอบโจทยต์ลาด และควรให้นักศึกษาไดป้ฏิบัติงานเพื่อเสริม

ประสบการณ์ ควรเพิ่มเคร่ืองมือ และสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
- การยกตัวอย่างรุ่นพี่ทีป่ระสบความส าเร็จ 
- อยากให้ซื้อเข็มทิศเพิ่ม เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
- อุปกรณ์เครื่องมือในบางวชิามไีม่พอต่อความต้องการในการเรียน 
- มุ่งหวังให้ส่งเสริมและผลักดนันกัศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองออกมา รวมถึงให้โอกาสใน

การได้เรียนรู้ในสถานที่ท างานจริงร่วมกับผู้อื่น 
- ควรเปิดวิชาเลือกบังคบัมากกว่านี้ 
- ควรมีการคัดนักศึกษาก่อนเข้าสาขาวิศวกรรมธรณีอย่างเข้มงวด เพื่อลดอัตราของนักศึกษาที่จบการศึกษาช้ากวา่

เวลาปกต ิ
- ยากให้มีหรือสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับสายงานที่เปน็สายโยธา มาสอนในสาขาของเรา เพราะเราอาจจะเป็นทางเลือก

อีกทางในการที่จะไปท างานได้คะ่ 
- ควรอธิบายหรือสอนนอกกรอกจากต าราดบู้าง ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนรุ่นพี่มาสอนรุ่นน้อง 
- การเรียนการสอนอยากให้เน้นไปทางปฎิบัติครับ 
- หนังสือการสอนค่ะ 
- แลปธรณีวิทยากายภาพมีตัวอยา่งหินไม่ครอบครุม 
- แบบสอบถามเยอะไป 
- อยากให้มีวิชาเก่ียวกับปิโตเลี่ยม 
- ว่า การรับเลือกนักศึกษาเข้ามา คือ ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร เหมือนกับการตกอันดับเข้ามา 
- อยากให้มีการติดตามและช่วยแก้ไขนักศึกษาที่มีปัญหาหาด้านการเรียนที่มีเกรดน้อยหรือแนะน าสิ่งที่ควรแก้ไขตา่ง  
- อยากเรียนคอนกรีต 
- ดีแล้วครับแต่ผมต้องพฒันาตัวเอง 
- "อยากให้สอนแบบละเอียดมากกว่านี้ ทั้งเนื้อหา และกระบวนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจใน

เนื้อหานั้นจริงๆ 
- อยากได้ความรู้จากรายวิชาที่เรียนจริงๆ ไม่ใช้เรียนแค่ผ่านๆ อย่างน้อยทีสุ่ดควรได้ความรู้แบบเน้นๆสักเร่ืองหนึ่งใน

รายวิชานั้นๆไม่ใช่เรียนแค่ผา่นๆ" 

 
4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
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จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) ในปีการศึกษา 2561ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
4.00 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.43 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.57 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.86 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.71 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.86 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.71 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.57 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.43 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

3.71 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.43 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.71 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 

 
ผลประเมินระดบัความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานท่าน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 4.29 
2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน 4.29 
3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.43 
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4.29 
5. ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.00 
6. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้ 4.29 
7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 

8. 
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
ได้ 

4.29 

9. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น  4.29 
10. ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อ่ืน และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพ 4.43 
11. 

 
รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

4.43 

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3.86 
13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต 4.14 
14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม  4.29 
15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 
16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 4.29 
17. 

 
สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.71 
19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 3.86 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท า 3.71 
21. สามารถล าดับความส าคัญของงาน 3.86 
22. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4.00 
23. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร 4.00 
24. 

 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.14 

25. สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.71 
27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 
28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 4.00 
29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
30. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง   3.57 
31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 3.57 
32. 

 
สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตาม
หลักภาษา) 

3.86 

33. 
 

สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มี
มารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

4.00 

34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.29 
35. 

 
เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยาท่าทางที่
แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

3.57 

36. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
37. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  3.86 
38. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ 3.86 
39. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 
40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 
41. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.86 
42. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน 3.86 
43. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค านวณขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 4.14 
44. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.86 
45. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน 4.00 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
46. 

 
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น เพื่อให้ท างานได้
มีประสิทธิภาพ 

4.00 

47. มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน 4.00 
48. 

 
สามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานของงาน 

4.00 

49. 
 

สามารถท างานให้ส าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการท างานหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผู้ใตบ้งัคับบัญชาของท่าน 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- พร้อมที่จะรับความรู้ต่างๆเพิ่มข้ึน และท างานได้เต็มประสทิธิภาพ 

- ผลงานที่มปีระสิทธิภาพ และ ท างานด้วยความปลอดภัย 

- มีความอดทน มุ่งมัน่ หาความรู้ มีแนวคิดใหม่ๆ 

- ควบคุมงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- ออกแบบฐานรากได ้

- วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- ส่งเสริมภาษาอังกฤษ 
- บัณฑิตไม่ค่อยมีความมั่นใจในตวัเอง 
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5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากนักเรียน/ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2561ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.60 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.80 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.80 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.80 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.20 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.80 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.80 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
4.20 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.40 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

4.20 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.80 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.80 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.80 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 

 
ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนักเรียน/ผู้ปกครอง 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครอง 

- จบแล้วมีงานท า 
- ไม่ตกงาน 
- จบแล้วอยากไปท างานตา่งประเทศ 
- มีงานท า 
- มีที่ท างาน มี่ตรงหลักสตูร 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- หลายค าถามไม่เข้าใจ 
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6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2561 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.86 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.86 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.86 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.86 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.00 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.71 

7. สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.86 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.86 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.71 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ าน ทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

4.14 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

4.14 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  4.14 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.57 
2. การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจน 3.43 
3. อาจาย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 
3.71 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามาถของอาจารย์ผู้สอน 3.86 
5. จ านวนภาระงานสอนของอจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน

การสอนของอาจารย์ 
3.71 

7. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 3.71 
8. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง 
3.86 

9. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.14 
10. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจาย์ทั้งในหลักสูตร และระหว่างหลักสูตร 3.71 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามตาม

แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

4.00 
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รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
2. การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา 

3.43 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

3.57 

5. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

3.57 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนในหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียน

วิชาต่อยอด 
3.57 

2. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร 

3.71 

3. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.43 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.14 
5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.57 
6. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.57 
7. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย์ 3.71 
8. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 3.71 
9. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ

ส่งผล ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.86 

10. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.71 
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รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.57 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้

งาน 
3.43 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 2.71 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และเหมาะสม 3.57 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.57 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.43 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาสะดวกและเหมาะสม 3.57 
9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 3.29 
10. ห้องท างานวิจัย (ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.00 
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม ในการท าวิจัย 3.14 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครอง 
- รับนศที่มีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

- นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามความต้องการของอุตสาหกรรม 

- สื่อสารเข้าใจ 

- นักศึกษามีความรู้ รับผดิชอบ สามารถท างานได้ 

- สามารถสอนให้นักศึกษาสามารถท างานได้จริง มทีักษะ ความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่านักศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัอื่น 

- คาดหวังให้นักศึกษาเรียนจบและมีงานท าโดยใช้ความสามารถจากที่เรียนมา 

- คาดหวังว่าทุกคนจะสามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้เรียนมา น ามาใช้ในชวีิตประจ าวนัให้เกิดประโยชนส์ูงสดุ 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- ควรมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอน 
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ภาคผนวก 6 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
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รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก     
CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร่ หลักการจ าแนกแร่ และจดจ าแร่ประกอบหินทั่วไปได้ 50 ชนิด 
CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจ าแนกหิน และจดจ าหินที่พบทั่วไปได้ 30 ชนิด  
CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโลกและบนผิวโลกได้    
CLO 1-5:   อธิบายหลักการล าดับชั้นหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได้    
CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ 
CLO 1-7:   อธิบายองค์ประกอบและการใช้ประโยชน์แผนที่และภาพถ่ายในงานทางธรณีวิทยาได้ 
CLO 1-8:   อธิบายหลักการส ารวจธรณีวิทยาได้      

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความส าคญั แผนที่
ความคิดส าหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การก าเนิดของโลกและจักรวาล 
ระบบสรุิยะ สนามแม่เหล็กโลก ช้ัน
บรรยากาศ และพื้นผิว  โครงสร้าง
และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลอืก
โลก 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
 

2 - ความหมายของแร ่
- สมบัติทางกายภาพของแร ่
- การจ าแนกแร่  
- การเกิดแร ่

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจ าแนก

หิน 
- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 - กระบวนการที่เกิดจากแรงกระท า
ภายในโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ 

- กระบวนการที่เกิดบนผิวโลก การผุ
พัง การย้ายมวล การเกิดดิน 

4 1-4 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 - กระบวนการจากน้ า  
- กระบวนการลม  
- กระบวนการจากธารน้ าแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
6 - หลักการล าดับชั้นหิน 

- ความไม่ต่อเนื่อง  
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 - โครงสร้างปฐมภูม ิ
- โครงสร้างทุติยภูม ิ

4 1-6 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 
- แผนที่ภูมิประเทศ 
- แผนที่ธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 - ภาพถ่ายทางอากาศ 
- ภาพถ่ายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี
- การเก็บตัวอย่างหิน 
- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538204 ปฏบิัตกิารธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถจ าแนกแร่ประกอบหินและหินที่พบได้ทั่วไปตามหลักการจ าแนกได้  
CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอย่างง่ายได้     
CLO 1-3:  สามารถอธิบายการล าดับชั้นหินและการวางตัวของชั้นหินได้    
CLO 1-4:  สามารถอ่านแผนที่ภูมิประเทศ หาความชันและสร้างภาพตัดขวางได้   
CLO 1-5:  สามารถอ่านแผนที่ธรณีวิทยาและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได้   
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนแีละแร่ประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแร่ประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 หินแปรและแร่ประกอบหินแปร 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ
ช้ันหิน 

3 1-3, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองค์ประกอบแผนที ่ 3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 แผนที่ภูมิประเทศ เส้นช้ันความสูง 
และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง 3 1-5, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538205 หินและแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์    ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายและใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสร้างผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ในการ

จ าแนกได้          
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกแร่กลุ่มซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด  
CLO 1-3:   สามารถจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด 
CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจ าแนกหินแต่ละประเภท และจ าแนกหินได้อย่างถูกต้อง 

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคณุสมบัติทางกายภาพ
ของแร่ 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 พื้นฐานผลึกศาสตร์ โครงสร้างผลกึ 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  
3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 การจ าแนกแร่แร่กลุม่ซิลเิกต 3 1-1, 

1-2 
- กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกต 3 1-1, 
1-3 

- กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร่  3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

อัคนี 
3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ
ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิแปร 3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538206 ปฏบิัตกิารหินและแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์    ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ในการจ าแนกแร่ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 
CLO 1-2:  สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซฺในการจ าแนกแร่ได้    
CLO 1-3:  สามารถจดจ าและอธิบายลักษณะเฉพาะของแร่กลุ่มซิลิเกตและไม่ใช่ซิลิเกตได้ 100 ชนิด 
CLO 1-4: สามารถจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากก้อนตัวอย่างได้อย่างมีหลักเกณฑ์  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบตัิการสมมาตร 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแร่ด้วยกล้องจุลทรรศนโ์พลา
ไรซิ่ง 
 

3 1-1, บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1-2,  
2-1, 
2-2 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 แร่กลุ่มซลิิเกต 3 1-1, 
1-3,   
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 แร่กลุ่มไม่ใช่ซิลเิกต 
 

3 1-1, 
1-3,    
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 หินอัคน ี 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 
 

3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  
           ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานแบบ

ต่างๆ ได ้          
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสร้างแบบต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง          
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความส าคัญของภูมิสารสนเทศต่องานด้านวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ 
และการจ าแนกลักษณะธรณสีัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 ธรณสีัณฐานทางน้ าผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ธรณสีัณฐานคาสต ์ 3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ
และทุติยภูม ิ

6 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 การบรรยายโครงสร้างทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิ
สารสนเทศ การอ้างอิงต าแหน่งของ
ข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 โครงสร้างและแบบจ าลองข้อมลู

ระบบภมูิสารสนเทศ วิธีการส ารวจ
และการน าเข้าข้อมลู 

3 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ และการประยุกต์ภูมิ
สารสนเทศในงานธรณีสณัฐาน
วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่างโจทย์

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
  



 

249 
 

รายวิชา 538208 ปฏบิัตกิารธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 
ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถจ าแนกธรณีสัณฐานจากภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศได้  
CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั้นหินและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาได้ 

          
CLO 1-3: สามารถการแก้ปัญหามุมเอียงเท ความกว้างของหินโผล่ และแก้ปัญหาสามจุดได้  
CLO 1-4: สามารถใช้สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่น ระนาบ เส้นโพล การวิเคราะห์ความหนาแน่นของข้อมูลใน

การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้       
CLO 1-5: สามารถใช้การใช้โปรแกรม ArcGis ในการสร้างแผนที่ได ้    
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถ่าย
ทางอากาศ 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนทีภู่มิ
ประเทศ  

6 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 แผนที่ธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล่ 
เส้นช้ันโครงสร้าง และภาพตดัขวาง 

3 1-2, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 การแก้ปัญหามุมเอียงเท และความ
กว้างของหินโผล่การแก้ปญัหาสาม
จุด 

3 1-3, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคช่ัน ระนาบ 
เส้นโพล การวิเคราะหค์วามหนาแน่น
ของข้อมูล 

6 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใช้โปรแกรม 
ArcGis การป้อนข้อมูล ก าหนด
ต าแหน่ง  สร้างเส้น การใส่ข้อมลู 
attribute data 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพื้นที่ การ
เปลี่ยนหน่วย การตรึงแผนที ่

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการท าแผนท่ี การ
ซ้อนทับข้อมูล การเลือกพื้นที่ และ
การแสดงผล 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญวิทย์ แก้วกสิ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: รู้และเข้าใจหลักการวนลูป การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ การก าหนดและ

เข้าถึงข้อมูลแบบอะเรย์และเมตริกซ์       
PLO 2: สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาตามค าสั่งในห้องปฏิบัติการได้   
CLO 2-2: ประยุกต์ใช้ค าสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลการใช้งานฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบื้องต้น 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวด าเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

3 อะเรย ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

4 เมตริกซ ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

5 ฟังก์ชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

6 ฟังก์ชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

7 การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชัน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

8 แฟ้มข้อมูล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

9 ฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

10 การแก้โจทย์ปญัหา 1 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

11 การแก้โจทย์ปญัหา 2 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการส ารวจมวลดินได้อย่างเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ใน งานทางด้านวิศวกรรม

ธรณี 
CLO 3-2: สามารถค านวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได้  
CLO 3-3: สามารถจ าแนกประเภทชนิดด้วยระบบการจ าแนกดินเชิงทางวิศวกรรม (ระบบ Unified Soil Classification 

System, USCS และระบบ American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO)  
CLO 3-4: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะที่แตกต่างกันได้  
CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและก าหนดแนวทางป้องกันและ

แก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของน้ าใต้ดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 
CLO 3-6: สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะมวลดินได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap, An) 
CLO 4-1: สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้อย่ างมีประสิทธิภาพและ

สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได้   
CLO 4-2: สามารถค านวณและวิเคราะห์ผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้อย่างถูกต้องตาม

หลักการ 
CLO 4-3: สามารถอธิบายและก าหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามให้เหมาะสมกับประเภทของดิน และวิธีการ

ควบคุมคุณภาพการบดอัด   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การก าเนิดดิน 
●  ประเภทของดิน 

4 3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-4 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 

2 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  ธรรมชาติของเมด็ดิน 
●  ความสัมพันธ์เชิงปรมิาตร

และน้ าหนัก 

4 3-1 
3-2 
3-4 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

3 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การวิเคราะห์การคละขนาด

ของเม็ดดิน 
●  การจ าแนกประเภทของดิน 
 

4 3-1 
3-3 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การต้านทางแรงเฉือนของดิน 
●  ก าลังแบกทานของดิน 
 

4 3-4 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  หลักการบดอัดดิน 
●  การทดสอบในห้องปฏิบตัิการ 

 

4 3-2 
3-6 

 
 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การบดอัดดินในภาคสนาม 
●  การทดสอบหาความ

หนาแน่นของดินใน
ภาคสนาม 

4 3-2 
3-6 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  หน่วยแรงประสิทธิผล 
●  หน่วยแรงเฉือน 

 

4 3-2 
3-6 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  การประเมินแรงดันดิน 
●  วงกลมมอรส์ าหรับกลศาสตร์

ดิน 
 

4 3-5 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 หัวข้อ 4:  การอัดตัวคายน้ า 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวเิคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538302 ปฏบิัตกิารธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได้  
CLO 2-2: สามารถให้ค าแนะน าในการเลือกใช้อุปกรณ์ทดสอบดินเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบได้  
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ และน าผลไปจ าแนกคุณสมบัติของดินได้ 
CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติดินในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-2: สามารถค านวณ วิเคราะห์ และจ าแนกผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-3: สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่ท าการทดสอบให้ห้องปฏิบัติการได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การส ารวจช้ันดิน
เบื้องต้นและการจ าแนกดินทาง
วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา
น้ าหนักรวมต่อหน่วยปริมาตรและ
หาปริมาณความช้ืน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา
ขีดจ ากัดของอัตเตอร์เบอร์ก 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ
ถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4-3, 4-2 
4-3 

ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด
การกระจายตัวของเมด็ดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ
แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ
หนาแน่นของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาค่า
ความซึมผ่านของดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบก าลังรับ
แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบไม่ถูกจ ากัด 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบถูกจ ากดั 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4-1, 4-2 
4-3 

ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอดั
ตัวคายน้ า 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  
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รายวิชา 538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ค านวณคุณสมบัติการจ่ายน้ าของชั้นหินกักเก็บน้ าได้ถูกต้อง    
CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได ้   
CLO 4-3:  ค านวณคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได้     
CLO 4-4:  วิเคราะห์การไหลของน้ าบาดาลในหลุมเจาะได้ถูกต้อง    
CLO 4-5:  ประยุกต์ใช้หลักการของดาร์ซีและสมการเบอร์นูลีย์ เพ่ือวิเคราะห์โคร่งข่ายการไหลของน้ าบาดาลในชั้น

หินได ้        
CLO 4-6:  ค านวณแรงดันของน้ าบาดาลที่เกิดข้ึนในโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: อธิบาย หรือน าเสนอวัฎจักรน้ าได้       
CLO 5-2:  สามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือท างานกลุ่มตามหัวข้อที่ก าหนดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดิทัศน ์

ท า mind map ของวัฏจักร
น้ า หรือ น าเสนอวัฏจักร
น้ าหน้าช้ัน 

2 ธรณีวิทยาน้ าใตด้ิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, ท างานกลุ่ม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของช้ันน้ า
บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

4 สมการเบอร์นูยล์ีย ์ 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

5 กฎของดาร์ซ ี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

6 การไหลของน้ าบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ฝึกวาด
โครงข่ายการไหลใน
ห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

8 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ค านวณ
สัมประสิทธ์ิความซึม
ผ่าน จากโครงข่ายการ
ไหล 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

9 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

10 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

11 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 

12 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 
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รายวิชา 538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจ าแนกแร่และพลังงานได้   
CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง 
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการส ารวจแหล่งแร่และแหล่งพลังงานได้    
CLO 1-4: สามารถระบุแหล่งแร่และแหล่งพลังงานที่ส าคัญในประเทศไทยได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจ าแนกแร่
และพลังงาน สถานการณ์แร่และ
พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหล่งแร ่
 

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ถ่านหิน-พลังงานฟอสซิล 
 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 น้ ามันและแกส๊ธรรมชาติ-พลังงาน

ฟอสซิล 
4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การส ารวจแหล่งแร่และแหล่ง
พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 - ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

6 แหล่งแร่และแหล่งพลังงานใน
ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานน้ า พลังงานลม 
พลังงานนิวเคลียร ์

16 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
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รายวิชา 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้  
CLO 5-2: สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมธรณีได้         
CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของ

มนุษย์ได้          
CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในสภาพธรณีวิทยาแบบต่างๆ ได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจาการท าเหมือง 
 

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
3 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโครงการทาง
วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 กลไกลการทรดุตัวของพื้นผิว  
 
 

4 5-3, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพื้นผิว 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 แผ่นดินเลื่อน  
 

4 5-3,  - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

7 การกัดเซาะรมิทางน้ าและชายฝั่ง 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
8 ของเสียจากการท าเหมือง  4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
9 การเคลื่อนตัวของน้ าใต้ดิน 4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
10 การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  

 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบดิ 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
12 การควบคุมฝุ่นและเสยีง 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3: สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได้ 
CLO 3-2: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได้ 
CLO 3-3: สามารถประยุกต์ใช้เข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการส ารวจทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารภวิเคราะห์คุณสมบัติของมวลหินโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและทักษะในภาคสนามได้ 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และท างานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นกลุ่มได้   

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและ
หินดินดาน 

6 3-1 
3-2 

บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝึกหัดวิธีการใช้เข็มทิศและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-3 บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและการ
เจาะระเบดิ 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินอ่อน 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างและฝึก
วิธีการใช้เข็มทิศและอุปกรณต์่าง 
ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-1 
3-2 
4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน
วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 
5-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ซักถามและส่งรายงานกลุ่ม 
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รายวิชา 538319 กลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: ประยุกต์พ้ืนฐานด้านกลศาสตร์วัสดุใช้ในการวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในหินได้ 
CLO 3-2: จ าแนกมวลหินด้วยการทางกลศาสตร์หินได้อย่างเหมาะสม     
CLO 3-3: วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้อย่าง

เหมาะสม         
CLO 3-4: วิเคราะห์เสถียรภาพของมวลหิน โดยใช้วิธีการได้อย่างถูกต้อง     
CLO 3-5: สามารถสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์พฤติกรรมหิน ภายใต้เงื่อนไข และความเค้นที่ก าหนดได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ประยุกต์ให้หลักการทางด้านกลศาสตร์หินในการค านวณคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินทั้ งใน

ห้องปฏิบัติการ และภาคสนามได้      
CLO 4-2: เลือกใช้วิธีการทดสอบด้านกลศาสตร์หินได้เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ก าหนดให้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
ความส าคญัของกลศาสตรห์ิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การวิเคราะห์ความเค้น 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

3 
การวิเคราะห์ความเครยีด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

4 
ความเสยีดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล
ศาสตร์ของหิน 

4 3-1, 
3-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

6 
การเปลีย่นรูปร่างและการแตก
ของหิน 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 
ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

8 
การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน 

4 3-1, 
3-2, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน
ภาคสนาม 

4 4-1, 
4-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 
วิศวกรรมหินเบื้องต้น  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

12 การค านวณด้วยแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร ์

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการสร้าง
แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมหิน 

สอบประจ าภาค 
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รายวิชา 538320 ปฏบิัตกิารกลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-2:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
CLO 2-3:  สามารถน าเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ให้เพ่ือนนักศึกษา หรืออาจารย์เข้าใจได้ 

        
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินทดสอบ เพ่ือจ าแนกคุณภาพหินได้  
CLO 3-2:  วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้อย่าง

เหมาะสม        
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอย่างหินให้ตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินที่ก าหนดได้   
CLO 4-2:  ทดสอบด้านกลศาสตร์หินตามที่ก าหนดได้อย่างถูกวิธี     
CLO 4-3:  ค านวณหาคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินที่ทดสอบได้ถูกต้อง   
CLO 4-4:  สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทดสอบขั้นพ้ืนฐานได้     . 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3,3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

5 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 
3-2, 4-2, 

4-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 
การทดสอบความเค้นดึงแบบบลา
ซิล 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคลื่นและ
คุณสมบัติเชิงพลศาสตร ์

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 
การซ่อมบ ารุง เครื่องมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-4 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

  



 

271 
 

รายวิชา 538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สมามารถเลือกใช้กระบวนการแต่งแร่ที่เหมาะสมได้ทั้งแร่ที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ  
CLO 4-2: สามารถใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์แร่ได้       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการแต่งแร่ให้เหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทน าหัวข้อกระบวนการแต่งแร่
ส าหรับวิศวกรรมธรณี ชนิดของแร ่

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแต่งแร่ การขนส่งแร่ การชัก
ตัวอย่างแร่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ทาง
กายภาพของแร่ ด้วยเทคนิคต่างๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการย่อยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร่ การค านวณ
ประสิทธิภาพการแต่งแร่ การซื้อ
ขายแร ่

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแต่งแร่ด้วยมือ และการแต่งแร่
ด้วยความถ่วงจ าเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรด่้วยอ านาจ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแต่งแร่ด้วยไฟฟ้า การลอยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแต่งแรโ่ลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแต่งแร่อโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

10 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

11 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 

12 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 
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รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่ส ารองได้       
CLO 6-2: สามารถการวิเคราะห์การพังทลายความลาดเอียงมวลหินได้     
CLO 6-3: สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองได้  
CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อการขุดเจาะบนพื้นผิวได้   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถเรียนรู้และประเมินปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได้   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได้       
CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได ้       
CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได้      
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบการค้ ายันในมวลหินได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  การส ารวจ การประเมินและการ
พัฒนาแหล่งแร่  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การวิเคราะห์การพังทลายความ
ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน สอบ
ย่อย  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์ ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

6 น้ าใต้ดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การขุดเจาะในดิน 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

10 การออกแบบการค้ ายัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

11 การป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถก าหนดแนวทางการส ารวจและประเมินการท าเหมืองใต้ดินได ้
CLO 6-2: สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพต่อเหมืองและงานขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-3: สามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-4: สามารถออกแบบการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและ

ความปลอดภัยของผู้ท างาน 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถก าหนดแนวทางในการศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง   
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้ อมู ล เ พ่ือน ามาสนับส นุนและแก้ปัญหางานที่ เ กี่ ยวข้ องกับการออกแบบ 

 เหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแบะการขุดเจาะใต้ดินให้เหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่ 
CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะห์เสถียรภาพของการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ ายันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 8-4: สามารถใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้

ดินได ้  
CLO 8-5: สามารถก าหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน 
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 9-2:  สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม 
ความส าคญัของรายวิชา 
การส ารวจและประเมินการท า
เหมืองใต้ดิน 

4 6-1, 
6-2 
6-3, 
6-4  

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองใต้ดินแบบตา่ง ๆ 

4 7-1, 
7-2 
7-3, 
8-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 8-1, 
8-2 8-
3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 
 

4 8-1, 
8-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    สอบ
ย่อย บทที ่๒ 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 การวิเคราะห์การพังทลายของมวล
หิน 
 
 

4 8-3, 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 การขุดเจาะในดินและหิน  
 

4 8-1, 
8-2 
8-3, 
8-4 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ใหแ้บบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรบั
การขุดเจาะใต้ดิน  

4 8-1, 
8-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8-3, 
8-4 
8-5 

ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 การค้ ายันช่องเหมืองเบื้องต้น  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 การระบายอากาศ  
 
 
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 การระบายน้ าและแสงสว่างใต้ดิน  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 การศึกษาและการควบคมุการทรดุ
ตัวของผิวดิน  

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมืองใต้ดินเบื้องต้น 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538433 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สมารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ผลการทดสอบได้   
CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได้      
CLO 2-3: สามารน าเสนอผลการทดสอบหน้าชั้นเรียนได้      
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถน าผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง
เฉือนโดยตรง 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การทดสอบ
แรงเฉือนโดยตรง 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

280 
 

รายวิชา 538434 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได้  
CLO 2-2: สามารถจ าแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตร์เพ่ืองานด้านการออกแบบและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสร้างด้วยวิธีสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นเพ่ืองานทางด้านการ

ออกแบบและขุดเจาะใต้ดินได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์การกระจายความเค้นที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะใต้ดินและน ามาประเมินเสถียรภาพของ

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 6-2: สามารถก าหนดวิธิการทดสอบเพื่อหาความเค้นในภาคสนามได้อย่างเหมาะสม 
CLO 6-3: สามารถก าหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการท าเหมืองแร่และการขุดเจาะใต้ดินได้  
CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินได้และก าหนดแนวทางในการป้องกันและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 



 

281 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ
ความเค้นรอบการขุดเจาะ 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การกระจาย
ตัวของความเค้นรอบการขุดเจาะ 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ
ตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด
ระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การตรวจวัด
การลดระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 
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รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์กระแสเงินทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้   
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้   
CLO 6-3: สามารถประเมินปัญหาการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง     
CLO 6-4: สามารถประเมินปัญหาการด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
 

2 เศรษฐศาสตรม์หภาคของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ทดสอบย่อย 

3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวิเคราะห์กระแสเงิน 
 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
 

4 (ต่อ) การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวิเคราะหต์้นทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ถาม-ตอบ 
 

5 การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 การตดัสินใจ 
 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินการท าเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

7 (ต่อ) การวางแผนโครงการและ
ควบคุม 
 ราคาแร่และสญัญาจ้าง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 คุณค่าของแหล่งแร่ การประยุกต์ใช้งาน 

8 การจัดระบบเหมือง 
 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

9 (ต่อ) การจัดระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ
พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

10 การกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง 

 การวิเคราะห์แหล่งทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

11 ยุทธศาสตร์และการวางแผนการ
ด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม  

ถาม-ตอบ 
 

12 (ต่อ) ยุทธศาสตร์และการวาง
แผนการด าเนินการของบรรษัทใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถน าเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

         
CLO 2-2: สามารถจ าลองเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรมโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  
CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในการส ารวจทางด้านธรณีวิทยา    
CLO 2-4: สามารถจัดท าแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาและด้านวิศวกรรมธรณีเพ่ือน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถส ารวจผิวดินและภูมิประเทศ และบ่งบอกชนิดของหินได้    
CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง  
CLO 3-3: สามารถสร้างแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เข็มทิศและอุปกรณ์ทดสอบในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง    
CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินเบื้องต้นในภาคสนามได้   
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนการส ารวจภาคสนาม   
CLO 5-2: สามารถท างานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    
CLO 5-3: มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะส ารวจภาคสนาม     
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี    
CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง      
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหาในภาคสนาม    
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีจากข้อมูลที่ส ารวจในภาคสนาม  
CLO 8-2: สามารถน าความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ   
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PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการส ารวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  
CLO 9-2: สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางการท าการส ารวจ 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แนวทางแก้ไข การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) แนวทางในการ
ส ารวจ 
แนวทางในการจัดท าแผนท่ี 
การเก็บข้อมูล 
การท าภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเป็นกลุม่ 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสรา้ง 
 การประเมินผล 
 การประมวลผลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม 
 การออกแบบโครงสร้างทางธรณ ี

4 6-1, 6-2, 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์และออกแบบ 
แนวทางแก้ไข การ
ท างานเป็นกลุ่ม 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

4 บทที่ ๔ รวบรวมข้อมลู 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 

6 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา  



 

286 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2     
7 บทที่ ๕ การจัดท าแผนท่ี 

 การบันทึกข้อมูลลงในแผนที ่
 การต่อแผ่นท่ีกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

4 2-4, 5-1, 
5-2, 5-3    

การรวบรวมข้อมูล 
ยกตัวอย่างการแปร
ข้อมูลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนที่และการเช่ือมโยงข้อมูล
กับพ้ืนท่ีใกล้เคียงด้วยการสอบ
ปากเปล่า 

8 บทที่ ๖ การท าภาพตดัขวาง 
 การท าภาพตัดขวางด้วยมือ 
 การท าภาพด้วยคอมพิวเตอร ์

4 3-3, 5-1, 
5-2, 5-3    

แปรผลข้อมูลธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพตัดขวางและข้อมูล
ทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง
ด้วยการสอบปากเปล่า 

9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ภาคสนาม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 
6-3, 

7-1, 7-2, 
7-3 

ประมวลผลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิง
วิศวกรรม 
 

ตรวจสอบผลการแปลความ
ด้านธรณีวิทยาและผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก
เอกสารที่นักศึกษาจดัท า 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 
(ต่อ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การน าเสนอผลการ
ออกแบบ 
 Presentation 

4 2-1, 2-2, 
2-3 

นักศึกษาออกมา
น าเสนอผลงานท่ีได้ท า
การส ารวจและออกแบบ 

ให้น าเสนอผลงานด้วยวาจา
โดยสรุป 
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รายวิชา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 

ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง       
CLO 2-2: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานประกอบการ   
CLO 2-3: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  
CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคดิ กระบวนการสห
กิจศึกษา และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ
เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
การตรงต่อเวลา 
 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  
การเขียนประวัตสิ่วนตัว และการ
กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ
น าเสนอผลงาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

5 สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองค์กร     2 2-3 
2-4 

บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

7 จัดการใหไ้ด้ วางแผนให้เป็น 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

8 เทคนิคการตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

9 เทคนิคการปรบัตัวให้เข้ากับสังคม
การท างานภายใตส้ภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 การกรอกเอกสารออนไลน์ /
ขั้นตอนการช าระเงินลงทะเบียน 
ข้อควรปฏิบัตสิ าหรบัการไป
ปฏิบัติงาน/ปญัหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขระหว่างปฏิบตัิงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

11 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา 
นักศึกษารับฟังโอวาทจาก
อธิการบดี  และฟังบรรยายพเิศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุ่มย่อย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

12 (เสริม) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างาน 

3 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

13 (เสริม) ระบบบรหิารงานคณุภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

14 (เสริม) วัฒนธรรมข้ามชาติ : 
เทคนิคการท างานต่างวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

16 (เสริม) ปลอดภยัไว้ก่อน 2 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

17 (เสริม) ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 

18 (เสริม) ภาษาอังกฤษกับการ
สนทนาเบื้องต้น 

8 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 
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รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ และคณะ   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน     
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: น าความรู้ ทักษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง     
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: น าเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
CLO 5-2: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน        
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้  
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง   
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 16 
สัปดาห ์

2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
5-2 
6-1 
7-1 
8-1 
9-1 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 
และคณาจารณ์นเิทศ 
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รายวิชา 538311 เข่ือนและอ่างเก็บน้ า  
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถน าข้อมูลมาใช้ออกแบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ าได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้ในการส ารวจพื้นที่เชิงธรณีวิทยาและเก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมธรณีได้ 
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์เสถีรภาพฐานรากของเขื่อนและองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ ชนิด องค์ประกอบและ
พื้นที่สร้างเขื่อน 
  ชนิดของเขื่อน 
  องค์ประกอบของเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) ชนิด องค์ประกอบ
และพื้นที่สร้างเขื่อน 
 พื้นที่ในการสร้างเขื่อน 
บทที่ ๓ ประเด็นและจุดประสงค์
ในการออกแบบเขื่อน 
 เหตผุลของการสร้างเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

3 บทที่ ๓ (ต่อ) ประเด็นและ
จุดประสงค์ในการออกแบบเขื่อน 
 จุดประสงค์ในการสรา้งเขื่อน 
 ประเด็นในการออกแบบสร้าง
เขื่อน 

4 5-1 
6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การทดสอบย่อย 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

4 บทที่ ๔ ความต้องการในปัจจัยท่ี
ส าคัญ และองค์ประกอบของการ
ออกแบบ 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน   

ทดสอบย่อย 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) ความต้องการใน
ปัจจัยที่ส าคญั และองค์ประกอบ
ของการออกแบบ 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 องค์ประกอบในการออกแบบ 
บทที่ ๕ การเก็บข้อมูลธรณีวิทยา
และการประเมิน 
 การเก็บข้อมลูในภาคสนาม 

ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การทดสอบย่อย 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การเก็บข้อมูล
ธรณีวิทยาและการประเมิน 
 การประเมินข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

7 บทที่ ๖ การซึมของน้ าและเชื่อน
ดิน 
 ความซึมผ่านของน้ าในดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

8 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการรั่วซึมของ
น้ าในเขื่อนดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 กรณศีึกษา 
บทที่ ๗ การออกแบบฐานราก
เขื่อน 
 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 ขัน้ตอนการออกแบบ 
 การประเมินข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 กรณศีึกษา 
บทที่ ๘ เสถียรภาพและอายุอ่าง
เก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพของ
อ่างเก็บน้ า 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

12 บทที่ ๘ (ต่อ) เสถียรภาพและอายุ
อ่างเก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพอายุ
อ่างเก็บน้ า 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได้      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถประยุกต์หลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ   
CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได้       
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง ถาม-ตอบ 
2 หลักการทางกลศาสตร์หินมา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 
4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง

โจทย์การประยุกต์ใช้  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การวิเคราะห์ฐานรากของ
โครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 คุณสมบัติและการตรวจวดั
คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 ก าลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล
หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การกระจายความเค้นใต้ฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานกลุ่มน าเสนอ
การวิเคราะห์หน้า
ห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

9 ฐานรากเขื่อน 4 8-2 ให้โครงงานเป็นกลุม่
น าเสนอหน้าห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

10 ฐานรากฝังในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

11 ฐานรากความเค้นแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 งานก่อสร้างฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538315 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลียม 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1: จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน   
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์ความเค้น ความเครียดได้    
CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกของหินได้       
CLO 1-4: มีความรู้ในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
บทที่ ๑ ความส าคญัของกลศาสตร์
หินในงานทางด้านวิศวกรรม
ปิโตรเลียม 
 

4 1-1 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
การบ้านบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ
หิน 
●  มวลหินและหินแข็ง 
●  คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 
●  ปัญหาทางด้านกลศาสตร์หิน 
●  ทฤษฎีพื้นฐานกลศาสตร์หิน 

4 1-1 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๒ สอบ
ย่อยบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 2 มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
สอบย่อยบทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น (ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 3 มิต ิ

4 1-2 บรรยาย และให้จดบันทึก 
ยกตัวอย่างโจทย์ แนว

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมหิน 

ทางการแก้ไข การท างาน
เดี่ยว มอบหมายให้ค้นคว้า
เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๓ 

5 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 2 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จดบนัทึก 
ยกตวัอยา่งโจทย์ แนว
ทางการแกไ้ข การท างาน
เดีย่ว มอบหมายให้
ค้นควา้เอกสารเพิม่เตมิที่
เกี่ยวข้อง สอบย่อยบทที่ 
๓ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด 
(ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 3 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
การบ้านบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ความเค้นและ
ความเครยีด  
●  ความสัมพันธ์ความเค้นและ

ความเครยีด 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๕ สอบ
ย่อยบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๖ การจ าแนกมวลหินและการ
ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 
●  การทดสอบคณุสมบัติของหิน

แข็ง 
●  การจ าแนกมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 
●  ความเค้นในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๖ สอบ
ย่อยบทที่ ๕ 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

9 บทที่ ๗ กฎเกณฑ์การแตกของหิน  
●  กฎเกณฑ์การแตกของหินแข็ง 
●  กฎเกณฑ์การแตกของมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-3 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๗ สอบ
ย่อยบทที่ ๖ 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๘ การไหลของของไหลผ่าน
รอยแตกในมวลหิน 
●  ผลกระทบของความดันของไหล 
●  การไหลของของไหลผา่นรอย

แตกในมวลหินภายใต้แรงดัน 
●  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไหล

ของน้ ามันดิบสู่หลุ่มเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๘ สอบ
ย่อยบทที่ ๗ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๙ กลศาสตร์การขุดเจาะ 
●  วิธีการขุดเจาะ 
●  การเลือกใช้หัวเจาะ 
●  การท าไฮโดรแฟลด 
●  ความเค้นรอบหลุมเจาะ 
●  เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๙ สอบ
ย่อยบทที่ ๘ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๐ การกักเก็บน้ ามันและก๊าซ
ในโพรงหิน 
●  การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 
●  การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 
 

4 - บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๑๐ สอบ
ย่อยบทที่ ๙ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองค์ประกอบที่ส าคัญในการเกิดแหล่งปิโตรเลียมได้  
CLO 1-2:  สรุปขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียมได้      
CLO 1-3: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยได้  
CLO 1-4:  อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมได้   
CLO 1-5:  ระบุชนิดหินขั้นต้นจากข้อมูลการส ารวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได้  

       
CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหล่งปิโตรเลียมได้   
CLO 1-7:  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของแท่นเจาะ หรือเครื่องมือส าคัญที่มีใช้ในงานทางด้านการขุดเจาะ

ปิโตรเลียมได้ถูกต้อง       
CLO 1-8:  ยกตัวอย่างหรืออธิบายความหมายของศัพท์เทคนิค ที่ควรทราบได้อย่างถูกต้อง  
CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้  

        
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 
(ต่อ) 

4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 บทที่ ๒ การส ารวจปิโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปิดวดิีโอ
ประกอบ, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 บทที่ ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานกลุ่ม 

5 บทที่ ๔ ประสิทธิภาพแหล่งกัก
เก็บ  

4 1-4, 
1-5 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 บทที่ ๕ พื้นฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 
1-5, 
1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ
, งานเดี่ยว 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 บทที่ ๖ การประเมินแหล่ง
ปิโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต (ต่อ) 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 บทที่ ๘ ความรู้พื้นฐานการผลติ 4 1-8, 
1-9 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 บทที่ ๙ การขนส่งน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
จากสถานการณ์จริง 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 บทที่ ๑๐ การตลาดและการกลั่น
น้ ามันและก๊าซ 

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอย่าง
จากสถานการจริง  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538317 ธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟิสิกส์ ที่ใช้ในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ได้   
CLO 1-2:  จ าแนกความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากมวลผิดปกติหรือการส ารวจต่างชนิดกันได้ 
CLO 1-3:  สรุปข้อดี ข้อเสีย ของการส ารวจธรณีฟิสิกส์แต่ละวิธีได้    
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นทางกลได้   
CLO 3-2:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าได้   
CLO 3-3:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการของแรงดึงดูระหว่างมวลได้   
CLO 3-4:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางแม่เหล็กได้   
CLO 3-5:  ค านวณคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินได้ถูกต้อง    
CLO 3-6:  วิเคราะห์รูปล่าง ขนาด ต าแหน่ง ขั้นต้น ของมวลผิดปกติในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์แต่ละรูปแบบได้ 

  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ค านวณค่าความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการส ารวจ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ได้ถูกต้อง

        
CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่มี

         
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการและข้อจ ากดัของวิธีการ
ส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 1-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานเดี่ยวสืบค้น
ข้อมูลการส ารวจธรณีฟสิิกส์ที่
มีในปัจจุบัน 

2 ค่าความผดิปกติทางธรณีฟิสิกส์
ของคุณสมบตัิทางกายภาพ 

3 1-1, 
1-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 
การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 1 

3 1-1, 
3-1, 
4-1, 
3-5 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 2 

3 1-1, 
3-1,3-

6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

5 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 1 

3 1-1, 
3-1, 
3-5, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 

6 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 2 

3 1-1, 
3-1,3-
6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

7 การส ารวจด้านไฟฟ้า 3 1-1, 
3-2, 
3-5, 
3-6, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
หนาช้ันหินจากข้อมูล
การส ารวจความ
ต้านทานไฟฟ้า 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 3 1-1, 
3-3, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
ผิดปกติที่เกดิจากการ
ส ารวจความเร่งโน้มถ่วง, 
แบบฝึกหัดหาความลึก
ของมวลผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

9 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 3 1-1, 
3-4,3-
5, 3-
6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
เพื่อค านวณความเข้า
สนามแมเ่หล็กจากมวล
ผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

10 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่
ก่อสร้าง 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การหาแหล่งแร่และปิโตรเลียม
ด้วยการส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 ทบทวนและสรุปข้อดีข้อเสยีของ
การส ารวจแตล่ะรปูแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ,  

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้เสร็จทันเวลา  
CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่มี

         
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพ่ือก าหนดบริเวณการส ารวจธรณีฟิสิกส์ที่เหมาะสม 
CLO 2-2:  ใช้หลักการทางฟิสิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการส ารวจได้    
CLO 2-3:  สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง  
CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-5:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

2 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

3 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลบั 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
ไฟฟ้า 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

6 การส ารวจด้านไฟฟ้า 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

7 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ค่าโน้มถ่วง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

9 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ด้านแม่เหล็ก 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

10 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

11 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจใน
งานก่อสร้าง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

12 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในงาน
ก่อสร้าง  

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 
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รายวิชา 538321 วิธกีารศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการส ารวจธรณีวิทยาได้    
CLO 2-2: สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการส ารวจภาคสนามและระบุประเด็นส าคัญในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ได ้           
CLO 2-3: สามารถวางแผนการส ารวจและเตรียมแผนที่พื้นฐานของพ้ืนที่ที่ก าหนดได้   
CLO 2-4: สามารถน าเสนอผลการส ารวจภาคสนามแบบปากปล่าวและเขียนรายงานการส ารวจได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการการส ารวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

3 การพิกัดต าแหน่งบนแผนท่ีภูมิ
ประเทศในภาคสนาม GPS และ
แผนที ่ 

2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

4 การใช้เข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 
2-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสรา้ง
ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

7 แผนที่ธรณีวิทยา 2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การเขียนรายงานการส ารวจ
ภาคสนาม 

2 2-2, 
2-3, 
2-4 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดล้อมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและเคมี 

รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและทั่วโลก     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานที่เกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   
CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณส ารองและเทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน   
CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากเกลือหิน   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเรื่องการสะสมตัว
ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร่
เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การก าเนิดและส่วนประกอบของ
เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นและสภาพแวดล้อม
ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 แบบจ าลองการสะสมตัวของแอ่ง
เกลือในปัจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การท าเหมืองเกลือหิน 
 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ปริมาณส ารองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดล้อม 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจ าแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดล้อมของการทับถม และธรณีประวัติได้ 

          
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการล าดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธ์ชั้นหินได้  
CLO 1-3: สามารถอธิบายล าดับชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด าบรรพ์ได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และกฎหมายคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ได ้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 หลักการจ าแนกซากดึกด าบรรพ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 สภาพแวดล้อมของการสะสมตัว
ของหินและซากดึกด าบรรพ ์

8 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  

5 วิธีการเทียบสมัพันธ์ตามลักษณะ
บรรพชีวินของการล าดับชั้นหิน 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกด าบรรพ ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 การล าดับชั้นหินและซากดึกด า
บรรพ์ในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 เทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยา

โดยใช้ซากดึกด าบรรพ ์
8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

9 คุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และ
กฎหมายคุม้ครองซากดึกด าบรรพ ์

4 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 

  



 

311 
 

รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถน าความรู้ทางด้านการออกแบบในการท าเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพ

และการซ่อมบ ารุงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่บนดินและใต้ดินโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์   

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธกีารประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  สอบ
ย่อย 

ทดสอบย่อย 

5 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธกีารประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การจัดการเหมืองแร ่ 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 การจัดการเหมืองแร่ (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
 

10 การควบคุมคณุภาพและการซ่อม
บ ารุง 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ทดสอบย่อย 

11 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ (ต่อ) 
 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการท าเหมืองเกลือหินและวิธีการท าเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสมของแหล่ง

เกลือหิน 
CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและช่องทางเข้าและช่องเหมืองโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
CLO 5-3: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแร่เกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งค านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่เกลือหินที่ผลิตได้ในเชิงพื้นที่ตามแหล่งสะสมและวิธีการท าเหมืองแร่เกลือหิน 
CLO 6-2: สามารถค านวณความเค้น และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแห้งได้ 
CLO 6-3: สามารถประยุกต์ใช้ช่องว่างของโพรงเกลือละลายและช่องเหมืองเกลือใต้ดินส าหรับเทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชน์อื่นได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 บทที่ ๒ หลักการของระบบการท า
เหมือง 
●  ค ากัดความในเหมือง 
●  องค์ประกอบภายในเหมือง 
●  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 บทที่ ๒ (ต่อ) หลักการของระบบ
การท าเหมือง 

 หลักการของระบบการท า
เหมืองส าหรับชั้นแร่บางและ
หนา 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 



 

314 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 หลักการของระบบการท า
เหมืองในรูปแบบอื่นๆ 

4 บทที่ ๓ ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 บทน า 
 การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 บทที่ ๓ (ต่อ) ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 การพิจารณาโครงสร้างของ
เกลือหินส าหรับการออกแบบ 
 สิ่งที่ควรค านึงถึง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 บทที่ ๔ การประเมินเสถียรภาพ  
●  บทน า 
●  หลักการประเมิน 
●  การพิจารณาโครงสร้างส าหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
5-3 
6-2 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 บทที่ ๔ (ต่อ) การประเมิน
เสถียรภาพ  
●  การจ าแนกตัวแปร  
●  การค านวณกฏเกณฑ์การแตก

ส าหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 บทที่ ๕ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  บทน า 
●  ความเค้นในสามมิต ิ
●  การเคราะห์ความเค้น 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 บทที่ ๕ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การประยุกต์ใช้ 
●  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์
●  ผลกระทบของน้ าใต้ดิน 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 บทที่ ๖ การพัฒนาทางเข้าและ
ช่องเหมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  บทน า 
●  รูปร่างของช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของความเค้นต่อช่อง

เหมือง 

5-3 ปัญหา แนวทางแก้ไข  สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 บทที่ ๖ (ต่อ) การพัฒนาทางเข้า
และช่องเหมือง 
●  หลักการพัฒนาช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อช่อง

เหมือง 

4 5-1 
5-2 
5-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 บทที ่๗ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การท าเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในชั้นหิน 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบแหล่งกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึง

คุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนในการน าของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถส ารวจ

แหล่งกักเก็บของของเสีย        
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ลักษณะธรณีที่เหมาะสม
ส าหรับการกักเก็บ 

4 5-1 
6-1 

บรรยายการท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ การจ าแนกของเสีย 
●  ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
●  กากนิวเคลียร ์

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ วิธีการส ารวจหาแหล่ง
ส าหรับกักเก็บของเสีย 
●  การส ารวจด้วยธรณีฟสิิกส ์
●  การหยั่งธรณีหลมุเจาะ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) วิธีการส ารวจหา
แหล่งส าหรับกักเก็บของเสยี 
●  การใช้ข้อมูลหลมุเจาะในการหา

แหล่งกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๑-๓ 

ทดสอบย่อย 

5 บทที่ ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 
●  การกักเก็บของเสียในรูปของแข ็
●  การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ การแพร่กระจายของของ
เสียในช้ันหิน 
●  อัตราการแพร่กระจายของของ

เสีย 
●  การวเิคราะห์การแพร่กระจาย

ของของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 บทที่ ๖ การปนเปื้อนของของเสีย
สู่ช้ันช้ันน้ าบาดาล 
●  การวิเคราะห์การปนเปื้อนของ

ของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การแพร่กระจายของ
กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลยีร ์
●  บทน า 
●  อัตราการแผ่รังส ี
●  ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังส ี

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การออกแบบการควบคุม
ของเสีย 
●  วิธีการควบคุมของเสยี 
●  ระบบการควบคุมของเสยี 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๙ การตรวจวัดระบบการกัก
เก็บของเสีย 
●  การตรวจวดัในภาคสนาม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๘-๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ กรณีศึกษาของแหล่งกัก
เก็บที่มีประสิทธิภาพ 
●  แหล่งกักเก็บกากนิวเคลียร ์
●  แหล่งกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ งานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการทิ้งกากของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538422 กลศาสตร์หินชั้นสูง 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึง

คุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์    
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ    
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการที่เก่ียวข้องกับความเค้นและความเครียดใน 3 มิต ิ  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การค านวณความเค้นสามมิต ิ
●  การค านวณความเค้นในรูปของ 

วงกลม Mohr 
●  การค านวณความเค้นในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเครยีด 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) การวิเคราะห์
ความเครยีด 
●  ความเครยีดเฉลี่ยและความ

เบี่ยงเบน 
●  การค านวณความเครียดจาก 

Strain Gauge Rosette  

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 บทที่ ๔ ความเสยีดทานของรอย
แตกในหิน 
●  บทน า 
●  กฏ ของ Amonton 
●  กฏ ของ Coulomb 
●  กฏอื่นๆส าหรับความเสยีดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม
เชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  บทน า 
●  การเปลีย่นแปลงรปูร่างของหิน 
●  การแตกของหิน 
●  กฏการแตกของ Coulomb 
●  กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  พฤติกรรมของหินท่ีขึ้นกับเวลา 
 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  ความไมเ่ป็นเนื้อเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 
●  บทน า 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดเชิงเส้นตรง 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดในกรณีพิเศษ 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
เบี่ยงเบนและความเครียดเชิง
เบี่ยงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๖ (ต่อ) ความยืดหยุ่นเชิง
เส้นตรง 
●  สมการของสภาวะสมดลุ 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  พลังงานความเครยีด 
●  ความยืดหยุ่นที่ต่างกันในต่างละ

ทิศทาง 
●  ความหนืดแบบยดืหยุ่นเชิง

เส้นตรง 

ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยว 

11 บทที่ ๗ การทดสอบในห้องปฏิบตั ิ
●  การทดสอบขั้นพื้นฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๗ (ต่อ) การทดสอบในห้อง
ปฏิบัต ิ
●  การทดสอบขั้นสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปญัหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

 
  



 

321 
 

รายวิชา 538423 กลศาสตร์หินเกลือ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอื่นที่มีผลกระทบที่ขึ้นกับเวลา 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถจ าลองพฤติกรรมของเกลือหินด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศัยข้อมูลจากการทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการ        
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 
●  การตกทับถมของเกลือหิน 
●  การเปลีย่นแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 
●  ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ ทบทวนความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น และ
ความเครยีดเชิงยืดหยุ่น 
●  สมการเชิงยืดหยุ่น และทฤษฎ ี

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน    สอบย่อย 
บทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ เกณฑ์การแตกของเกลือ
หิน 
●  ตัวอย่างกฎเกณฑ์การแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๔ ความเค้น และ
ความเครยีดเชิงพลาสติก 
●  ความแตกต่างระหว่าง

ความสัมพันธ์เชิงพลาสติก และ
เชิงยืดหยุ่น 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  สมการ Prandtl-Reuss 
●  ความเค้น และความเครียดจาก

เกณฑ์ของ Tresca 
5 บทที่ ๕ การก าหนดกฎเกณฑ์และ

ตัวแปร (Constitutive law) 
●  บทน า 
●  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคืบ

ของเกลือหิน 
●  แบบจ าลองสมการส าหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การก าหนด
กฎเกณฑ์และตัวแปร 
●  Rheological Models    
●  Empirical Laws 
●  Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๖ การยืดหยุ่นเชิงเวลา 
(Visco-elasticity) 
●  บทน า 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-
plasticity) 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
สอบย่อย บทท่ี ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การทดสอบเกลือหินใน
ห้องปฏิบัติการ 
●  การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 
●  การทดสอบการคืบ 
●  การทดสอบการคืบในสามแกน

จริง 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 บทที่ ๙ การจ าลองการไหลของ
วัตถุ (Numerical simulation) 
●  การวิเคราะห์ความเค้นด้วย

แบบจ าลองคอมพิวเตอร ์
●  การวิเคราะห์ความเค้น และ

ความเครยีดในวัสดุที่มีการคบื 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ การออกแบบควบคุม
แรงยึด (Stress-control) 
●  บทน า 
●  การวิเคราะห์ความเค้นในสาม

แกนจริง 
●  การออกแบบความเค้นในโพรง

เกลือ 
●  การประยุกต์ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 

4 5-1 บรรยาย  
ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ประยุกต์ใช้งาน  
การท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ การออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร ์
●  การจ าลองโพรงเกลือส าหรับกัก

เก็บก๊าซธรรมชาต ิ

4 5-1 บรรยาย  
ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ทดสอบย่อย บทท่ี ๑๐, 
๑๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่งได้     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่ง และปัจจัยที่ส าคัญในสภาวะแตกต่าง

กัน           
CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกร่อนและพัดพา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย ์          
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ภูมิสณัฐานชายฝั่ง 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว
ชายฝั่ง 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเปลีย่นแปลงระดับน้ าทะเล

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ
ภูมิอากาศ 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 สภาพแวดล้อมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝ้ั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  
 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 น้ าขึ้นน้ าลง ที่ราบน้ าข้ึนถึง  4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ดินดอนสามเหลี่ยม 4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ชายฝั่งโขดหิน 

 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 การกร่อนของชายฝั่ง  4 1-2, 
1-3 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-2, 

1-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถ่านหิน การจ าแนกถ่านหิน และการกระจายตัวของแหล่งถ่านหินได้ 

          
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการส ารวจและการเก็บข้อมูลและตัวอย่างถ่านหินได้   
CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของถ่านหินกับลักษณะทางธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยาได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการท าเหมืองถ่านหิน การค านวณปริมาณส ารอง ผลกระทบของการท าเหมือง

ถ่านหินต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดถ่านหิน  4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 อายุและการปรากฏของถ่านหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การจ าแนกถ่านหินตามสมบัติทาง
กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การจ าแนกถ่านหนิตามสมบัติทาง

เคม ี
4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การเก็บตัวอย่างและข้อมลูถ่านหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 เทคนิคการส ารวจและเก็บข้อมูล

ถ่านหิน 
4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 ถ่านหินและธรณีฟสิิกส ์ 4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ถ่านหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 การท าเหมืองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ปริมาณส ารองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 ถ่านหินกับสิ่งแวดล้อม   4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถ่านหิน 
4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
  



 

328 
 

รายวิชา 538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัตกิาร 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษารู้การวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องต้น นักศึกษาสามารถฝึกฝนกิจกรรม

การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลมุ
เจาะเบื้องต้น  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกจิกรรมการการขุดเจาะ
  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 สภาพแวดล้อมบนท่านขุดเจาะที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือ
บนแท่นขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 การเจาะหลมุเอียงและการเจาะ
หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 ท่อกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การอัดซีเมนต ์  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
 

9 ปัญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพื่อการผลิต
  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยวและกลุม่  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ
ที่ซับซ้อน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538434 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี  
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญของการเขียนรายงานแต่ละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของรายงานแต่

ละประเภทได ้       
CLO 2-2: สามารถอ่านและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการส ารวจ รายงานความก้าวหน้า และข้อเสนอ

โครงการได ้          
CLO 2-3: สามารถสร้างกราฟและภาพประกอบรายงานได้อย่างเหมาะสม    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความส าคญัและรูปแบบของ
รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเขียนรายงานปฏิบตัิการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเขียนรายงานการส ารวจ 6 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การเขียนข้อเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 รายงานความก้าวหน้า 2 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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รายวิชา 538435 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญและความเหมาะสมของการน าเสนอผลงานแบบต่างๆ ได้  
CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวข้อ กรอบความคิด เอกสารอ้างอิง ได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-3: สามารถใช้เครื่องมือในการเตรียมสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-4:  สามารถน าเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ได้ และมีเทคนิคการตอบค าถามที่เหมาะสม 
CLO 2-5:  สามารถฟังการน าเสนอและตั้งค าถามได้อย่างเหมาะสม   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความส าคัญของการ
น าเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเลือกหัวข้อและกรอบความคดิ 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเตรียมสื่อการน าเสนอ 4 2-1, 

2-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การน าเสนอแบบโปสเตอร์  4 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 2 2-4, 

2-5 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การน าเสนอแบบปากเปล่า 6 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

7 การอภิปรายกลุม่ 4 2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที ่1717/2562  ลงวันที ่1 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561  เพิ่มเติม 
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ภาคผนวก 8 

ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 
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                ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
ณ  ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

 

 

เวลา 
รูปแบบการประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop 

Assessment) 
คณะกรรมการประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี   
08.00-08.15 น. คณะกรรมการประชุมหารือ วางแผนการประเมิน  รศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร (C)  

รศ.ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์  (C) 
น.ส.วิไลลักษณ์  คัมภิรานนท ์
 
หมายเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน 
(J) = Junior 
(N) = Novice 
(C) = Apprentice-C 
(U) = Apprentice-U 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
 

08.15-08.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน และ
หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้แทน น าเสนอข้อมูลหลักสูตร 

08.30-09.00 น. ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ น าเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียกับหลักสูตร เรียงตามล าดับ 
09.00-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์

  อาจารย์  ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์

  หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ใน 
   สาขาวชิา 

10.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์   
  บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ช่วยสอนและ 
  วิจัย  นักศึกษาปจัจุบนั และศษิย์เก่า 
  (ถ้ามี) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการ

ประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  
สรุปผลการประเมินและเตรียมร่างรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  

16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ย
วาจาต่อคณาจารย์ประจ าหลักสตูร 

  


