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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา     คณะเทคโนโลย ี ภาควชิาเทคโนโลยธีรณี 
 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย: หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี 
ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Geotechnology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย): วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยธีรณี)  
ช่ือยอ่  (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี)  
ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science (Geotechnology) 
ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ): B.Sc. (Geotechnology) 

3. วชิาเอก  
วศิวกรรมธรณี  และ  อุทกธรณี 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
142 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ                                         

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
5.2 ภาษาทีใ่ช้                                       

ภาษาไทย และภาษาองักฤษบางรายวชิา 
5.3 การรับเข้าศึกษา                              

รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน                

- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา     
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลกัสูตร 
-  เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
-  คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั เห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี  2/55   

                     วนัท่ี 25  มกราคม  2555   
-  สภามหาวทิยาลยั อนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 7/55   วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 
-  เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555      

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 

บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดท้ั้งใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตวัใน
สาขาวิชาท่ีเรียนมา โดยสามารถปฏิบติังานได้หลากหลาย เช่น การส ารวจเพื่อออกแบบในด้าน
วิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การส ารวจเพื่อหาแหล่งน ้ าบาดาลส าหรับการอุปโภคและ
บริโภค การผลิตแร่และหินเพื่ออุตสาหกรรม แร่เช้ือเพลิงและพลังงาน รวมถึงการท างานด้าน
ธรณีวิทยาส่ิงแวดลอ้มและธรณีพิบติัภยั ตลอดจนการบริหารเพื่อพฒันาการเพิ่มศกัยภาพการส ารวจ
หาแหล่งทรัพยากรธรณีใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาประเทศ 
9. ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดับ
ที่ 

ช่ืออาจารย์ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1. นายวนิิจ  ยงัมี               x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc.(Engineering  
Geology)  

2. นายสุรชยั สมผดุง              x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ธรณีวทิยา)     
วท.ม. (ธรณีวทิยา)    

3. นางนุศรา  สุระโคตร            x-xxxx-xxxxx-xx-x  อาจารย ์  วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี)   
M.Sc. (Petroleum 
Geoscience)   

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น   
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ             

ประเทศไทยไดป้รับตวัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัอารยะประเทศมาอย่าง
ต่อเน่ือง การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า และ
มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน  จึงมีความตอ้งการก าลงัคนท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในดา้นการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติ 
การส ารวจแหล่งแร่ น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ แหล่งน ้ า และแหล่งพลงังานทดแทน ในขณะเดียวกนั
ปัญหาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ปัญหาในด้านส่ิงแวดล้อมและธรณีพิบติัภยัก็มี
ความจ าเป็นเช่นเดียวกนั ในสังคมโลกาภิวตัน์ เปิดเสรีทางการคา้และการเคล่ือนยา้ยการท างานอาชีพ 
ท าใหเ้กิดการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

สังคมปัจจุบนัมีความเจริญทางเทคโนโลยแีละการส่ือสาร เป็นสังคมแห่งความรู้ ท่ีแข่งขนั
กนัดว้ยความรู้ความสามารถ การผลิตบุคลากรระดบัควบคุมงานท่ีมีความรู้ความสามารถจึงมีความ
จ าเป็น สถาบนัการศึกษาเป็นท่ีพึ่งพาของประเทศในการเป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรคน์วตักรรมท่ี
น ามาใชป้ระโยชน์ได ้จากกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างสรรคค์วามคิดวิเคราะห์ 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
ความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของสังคมโลก จากปัญหาการเปล่ียนแปลงทาง

ธรรมชาติในปัจจุบนั ความจ าเป็นในการใชท้รัพยากรธรณีและพลงังานอยา่งประหยดัคุม้ค่า  ความ
ต่ืนตวัดา้นความปลอดภยัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อการก าหนดและการก ากบัดูแลกฎหมาย
ด้านทรัพยากรธรณี  ความตระหนักและต่ืนตวัทางด้านธรณีพิบติัภยั ท่ีเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและ
ส่งผลกระทบต่อชีวติและสังคมในปัจจุบนั มีความจ าเป็นในการพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นธรณีวิทยา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตอบสนองความตอ้งการของประเทศทางด้านก าลงัคนและความรู้

ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในดา้นการพฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน  ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
และเป็นท่ียอมรับระดบัสากล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและใหท้นัตามการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยแีละสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา
ในหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีธรณี  ให้ความส าคญัในเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเน่ืองจากการน าทรัพยากรธรณี



4 

แบบ มคอ. 2 

 

ข้ึนมาใช้ เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม การสร้างเสริมประสบการณ์
บณัฑิตในสาขาใหมี้คุณลกัษณะพร้อมท างานทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นปัญญา ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีคุณธรรม
และจริยธรรม  

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
ผลิตบณัฑิตให้เพียงพอตามความตอ้งการของประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจยั ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
จริง 

 
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้าม)ี กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  

13.1  การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรนี ้มีคณะ/ภาควชิาอ่ืนในมหาวทิยาลยั 
       - วิชาศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มการส่ือสารและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กลุ่มคิดเชิงวิเคราะห์
และเชิงวพิากษ ์กลุ่มคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวติในสังคม กลุ่มวฒันธรรมและภูมิปัญญา และ
กลุ่มความรอบรู้และการปรับตวัในยคุโลกาภิวตัน์ 

  - วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ และสถิติ 
13.2 รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรน้ี 694 101 ธรณีวทิยาส าหรับครู 694 102วทิยาศาสตร์
ของโลก 694 103 น ้ าบาดาลเบ้ืองตน้   694 112 การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบ้ืองตน้ 694 113 การเขียนแบบส าหรับนกัเทคโนโลย ี 694 255 นาโนเทคโนโลยขีั้นแนะน า 694 309 
ธรณีวทิยาเพื่อการเกษตร 694 379 การจดัการทรัพยากรทางกายภาพ  
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หมวดท่ี 2. ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   
 

1.1 ปรชัญาและความส าคญั  
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) มุ่ง

ผลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นเทคโนโลยธีรณ ีทีเ่น้นหนกัทางวศิวกรรมธรณวีทิยา อุทก
ธรณีวทิยา ธรณีฟิสกิส์ ธรณีเคม ีธรณีพบิตัภิยั และธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม มทีกัษะและประสบการณ์
การเรยีนรูแ้ละการฝึกปฏบิตั ิพรอ้มส าหรบัการท างาน การแกปั้ญหาและการพฒันาความรูใ้นสาขาวชิา
การ/วชิาชพีเทคโนโลยธีรณ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาการ/วชิาชพี เขา้ใจใน
สถานการณ์ของโลกและสงัคมที่มคีวามแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็น
บณัฑติทีพ่งึประสงคข์องสงัคมและตลาดงานปัจจบุนั 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 

1) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรู ้สามารถปฏบิตังิานในสาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละรเิริม่สรา้งสรรค ์โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ใน
สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณใีนการแกปั้ญหาการท างานได้ 

3) มทีกัษะความสามารถดา้นการสื่อสาร การวเิคระหว์จิยั การใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจดัการสมยัใหม ่

4) มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาการ/วชิาชพี และมทีกัษะความพรอ้ม
ดา้นสงัคม ทีจ่ าเป็นต่อการท างานและการใชช้วีติในอนาคต 

 
2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ  

คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ครบถว้นภายในรอบเวลาหลกัสตูร (4 ปี) 
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แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรบัปรงุระบบอาจารยท์ี ่
    ปรกึษาใหมุ้ง่ผลสมัฤทธิก์าร 
    เรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 
 
 
 

1.1 จดัปฐมนิเทศนกัศกึษา 
     ใหม ่เตรยีมความพรอ้ม 
     ดา้นการปรบัตวั และ 
      เทคนิคการเรยีนรู ้ 
1.2 มอบหมายอาจารยท์ี ่
     ปรกึษาตดิตามผลการ 
     เรยีนรูข้องนกัศกึษา 

1.1 จ านวนนกัศกึษาคงอยูใ่น 
     ปีที ่2 ไมน้่อยกว่า 80% 
 
 
1.2 จ านวนนกัศกึษาสอบผ่าน 
     (ระดบัคะแนนสะสมไมต่ ่า 
     กว่า 2.00) ในแต่ละชัน้ปี 
     ไมน้่อยกว่า 75% 
 

2. ส่งเสรมิการใชค้วามรูเ้พื่อ 
   การแกไ้ขปัญหาใน 
   สถานการณ์จรงิ 
 
 
 
 
 
 

2. ปรบัปรงุการจดัโปรแกรม 
    การฝึกภาคสนาม 
    ทศันศกึษาและดงูาน 
    ตลอดทัง้การปฏบิตังิาน 
    โครงการพเิศษ ทีมุ่ง่ 
    ผลสมัฤทธิ ์
 
 
 
 

2.1 เริม่โปรแกรมการฝึก 
     ภาคสนาม ทศันศกึษา 
     และดงูาน ทีม่กีจิกรรม 
     แกไ้ขปัญหาตัง้แต่ปีที ่1 
     ของการใชห้ลกัสตูร 
2.2 ผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 
     ในรายวชิาการฝึก 
     ภาคสนาม ไมต่ ่ากว่า 
     ระดบัคะแนน C ทุกคน 

3. เพิม่ทกัษะการใชภ้าษา 
   องักฤษ 

3.1 มกีารจดักจิกรรมสนทนา 
     ภาษาองักฤษ ส าหรบั 
     นกัศกึษาทุกระดบัชัน้ 
3.2 มรีายวชิาเลอืกเสร ีทีจ่ดั 
     การเรยีนการสอนเป็น 
     ภาษาองักฤษ 

3. นกัศกึษาทีร่ว่มกจิกรรม 
    5% สามารถสอบวดั 
    ความรูภ้าษาองักฤษ 
    TOEIC ได ้500 คะแนน 
    ขึน้ไป 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา  
การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ระบบการจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่า

ดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 1 ขอ้ 6 หรือระเบียบท่ีจะท่ีปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก 
ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของ

มหาวทิยาลยั 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั - เวลาด าเนินการเรียนการสอน      

 ภาคการศึกษาตน้ เดือนมิถุนายน - เดือนกนัยายน 
 ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพนัธ์ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม  (ถา้มี)   

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

หมวดท่ี 2 หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก ง) 
            2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ปัญหาการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา มาเป็นการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิมท่ีคุน้เคย มีสังคมกวา้งข้ึน ตอ้งดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียน 
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาตอ้งสามารถจดัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวทิยาลยั และการแบ่งเวลา 
- ให้มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ค  าปรึกษาแนะน า ท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล และตกัเตือน

ความประพฤติ   
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- มีคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา จดักิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดูแลนักศึกษา เช่นวนัแรกพบระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์วนัพบผูป้กครอง การ
ติดตามการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จากอาจารยผ์ูส้อน และจดักิจกรรมสอนเสริมถา้จ าเป็น เป็น
ตน้ 

- มีนกัวิชาการดา้นการศึกษาท าหนา้ท่ีแนะแนวการเรียน เช่น การจบัประเด็นจากการอ่าน
หนงัสือ การจดบนัทึกเน้ือหาวชิา การจดัระบบความคิด การด ารงชีวติในมหาวทิยาลยั ใหแ้ก่นกัศึกษา
ท่ีมีปัญหาและขอความช่วยเหลือ 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
จ านวนท่ีจะรับเขา้ศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 
ชั้นปีท่ี 2 
ชั้นปีท่ี 3 
ชั้นปีท่ี 4        

 
40 
- 
- 
- 

 
40 
40 
- 
- 

 
40 
40 
40 
- 

 
40 
40 
40 
40 

 
40 
40 
40 
40 

รวมจ านวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1  ประมาณการรายรับ 

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใชส้อย 
ตอบแทน วสัดุ ครุภณัฑ)์ 

   387,600 
 

   406,900 
 

   427,200 
 

   448,500 
 

  470,900 
 

งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 7,365,960 7,586,938 7,814,546 8,048,982 8,290,451 
รวมรายรับ (บาท/ปี) 8,553,560 9,593,838 10,641,746 11,697,482 11,961,351 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตัวหัวนักศึกษาต่อหลกัสูตร  =  95,552.45  บาท 
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2.6.2 ประมาณการรายจ่าย 

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชส้อย ตอบแทน  300,000 400,000 500,000 600,000 600,000 
งบวสัดุ 300,000 400,000 500,000 600,000 600,000 
งบครุภณัฑ์ 300,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 
งบด าเนินการ (พฒันาการเรียน
การสอน พฒันานกัศึกษา ฯลฯ) 

287,600 206,900 327,200 448,500 470,900 

งบด าเนินการ (เงินเดือน) 7,365,960 7,586,938 7,814,546 8,048,882 8,290,451 
รวมรายจ่าย (บาท/ปี) 8,553,560 9,593,838 10,641,746 11,697,482 11,961,351 
จ านวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใชจ่้ายต่อหนวันกัศึกษาต่อปี 
(บาท) 

213,839 119,922.97 88,681.22 73,109.26 74,758.44 

ประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาต่อหลกัสูตร =  80,000 บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 

          ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 766/2549) วา่ดว้ยการเทียบโอน  รายวชิา
และค่ า คะแนนของรายวิ ช า ระดับป ริญญาต รี  จากการ ศึกษา ในระบบ  และระ เ บี ยบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ.2541(ภาคผนวก จ) 
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวม รวมตลอดหลกัสูตร 140 หน่วยกติ     
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
      จ านวนหน่วยกิตรวม รวมตลอดหลกัสูตร 140 หน่วยกิต     
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                        30 หน่วยกิต 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ                                         ไม่นอ้ยกวา่      104 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐาน                                               27 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวชิาบงัคบั                      67 หน่วยกิต 
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2.3 กลุ่มวชิาชีพเลือกเรียน                                              10 หน่วยกิต  
- วศิวกรรมธรณี 
- อุทกธรณีวทิยา 

(3) หมวดวชิาเลือกหรือวชิาโท                                 ไม่นอ้ยกวา่   6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวชิา 

     3.1.3.1   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                    ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ* 
หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) ประกอบดว้ยรายวิชา

ในกลุ่มวิชา กลุ่มการส่ือสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ กลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม กลุ่มวฒันธรรมและภูมิปัญญา และกลุ่มความรอบรู้และ
การปรับตวัในยคุโลกาภิวตัน์  

(1) กลุ่มวชิาภาษา (การส่ือสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง)       9   หน่วยกติ  
000 101   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร                      3(3-0-6) 

English for Communication 
000 102   ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1                      3(3-0-6) 

English for Academic Purposes I 
000 103   ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2                       3(3-0-6) 

English for Academic Purposes II 
       000 160   วชิาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ      - 
                     รายวชิา 000 160 เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษาจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ดว้ย 
ตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวทิยาลยั หรือสมคัรเขา้รับการอบรมในหวัขอ้ 
ต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นบัหน่วยกิต  
นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นรายวชิา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ี์ 
มหาวทิยาลยัก าหนด  

(2) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 
     (การคิดเชิงวเิคราะห์และเชิงวพิากษ์)                                 6   หน่วยกติ 

000 168   การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกปั้ญหา                        3(3-0-6) 
Critical Thinking and Problem Solving 

000 170  การคิดขั้นสูงทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Higher - order Thinking in Mathematics and Science 

    (3) กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
         (คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวติในสังคม)    6   หน่วยกติ 
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         000  146   ความสุขของชีวติ             3(3-0-6) 
                        Happiness of Life 

000 155   พนัธะทางสังคมของพลเมือง                                      3(3-0-6) 
                           Civic Social Engagement 

     (4) กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
         (วฒันธรรมและภูมิปัญญา)                             3   หน่วยกติ 

000 156   พหุวฒันธรรม                          3(3-0-6) 
                           Multiculturalism   
  (5) กลุ่มกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

       (ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวตัน์)     6  หน่วยกติ 
000 145    ภาวะผูน้ าและการบริหาร                                      3(3-0-6) 

                             Leadership and Management 
000 157   พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวตัน์                          3(3-0-6) 

                           Citizenship and Globalization 
3.1.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า   104  หน่วยกติ 

(1) หมวดวชิาพืน้ฐาน        27  หน่วยกติ 
311 101   ชีววทิยา 1                                       3(3-0-6) 

           Biology I 
311 102   ปฏิบติัการชีววทิยา 1                                                1(0-3-2) 

                           Biology Laboratory I 
312 108   เคมีหลกัมูล              3(3-0-6) 

                           Fundamental Chemistry 
312 106   ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป             1(0-3-2) 

                           General Chemistry Laboratory 
315 102   ฟิสิกส์ทัว่ไป 1              3(3-0-6) 

                           General Physics I 
315 103   ฟิสิกส์ทัว่ไป 2              3(3-0-6) 

                           General Physics II 
315 181   ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1             1(0-3-2) 

                           General Physics Laboratory I 
315 182   ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2             1(0-3-2) 
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                           General Physics Laboratory II 
314 121   แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ 1            3(3-0-6) 

                           Calculus for Physical Science I    
314 122   แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ 2            2(2-0-4) 

                           Calculus for Physical Science II 
694 113   การเขียนแบบส าหรับนกัเทคโนโลย ี                         2(1-3-4) 

                           Drawing for Technologists 
           050 108   ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์             3(3-0-6) 
             English for Sciences 
 
       (2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ                                                        67  หน่วยกติ 

694 203   ธรณีวทิยาทัว่ไป                            4(3-3-8) 
                           General Geology    

694 204   วทิยาแร่                5(4-3-10) 
                           Mineralogy 

694 205   ศิลาวทิยา                                            4(3-3-8) 
                          Petrology 
      **694 209   วทิยาตะกอน                                   4(3-3-8) 
                          Sedimentology 

694 260   การรังวดัส าหรับเทคโนโลยธีรณี                            3(2-3-6) 
                           Surveying for Geotechnology 

694 262   การฝึกภาคสนาม 1                                           3(2-3-6) 
                           Field Work I   

694 306   ธรณีวทิยาโครงสร้าง                              4(3-3-8) 
                           Structural Geology 
       **694 307  การล าดบัชั้นหินและบรรพชีวนิวทิยา                           4(3-3-8) 
                           Stratigraphy and Paleontology 
       **694 308   ธรณีวทิยาภาพถ่ายและธรณีสัณฐานวทิยา               3(2-3-6) 
                            Photogeology and Geomorphology 

694 320   กลศาสตร์ดิน                        3(2-3-6) 
                           Soil Mechanics  
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694 322   วศิวกรรมธรณีวทิยา 1                                             4(3-3-8) 
                           Engineering Geology I 

694 330   อุทกธรณีวทิยา 1                                4(3-3-8) 
                           Hydrogeology I 
      **694 350    ธรณีเคมี                                  4(3-3-8) 
                            Geochemistry 

694 360   การส ารวจธรณีฟิสิกส์                                            4(3-3-8) 
                           Geophysical Exploration 

694 361   ทศันศึกษาทางธรณีวทิยา                                            1(0-3-2) 
                           Geological Excursion 

694 364   การฝึกภาคสนาม 2                                3(0-9-6) 
                           Field Work II  

694 491   สัมมนาทางเทคโนโลยธีรณี                  1(1-0-2) 
                           Seminar in Geotechnology 

694 494   โครงการพิเศษดา้นเทคโนโลยธีรณี                  3(0-9-6) 
                            Special Project in Geotechnology 

694 461   วศิวกรรมธรณีฟิสิกส์                               3(3-0-6) 
                           Engineering Geophysics 

694 474   ธรณีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม                                              3(3-0-6) 
                          Environmental Geology 

 
(3) กลุ่มวชิาชีพเลือกเรียน 
วชิาส าหรับกลุ่มวชิาทางวิศวกรรมธรณวีิทยา ไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกติ 
694 324   กลศาสตร์หินเบ้ืองตน้                                    3(3-0-6) 

                           Fundamental of Rock Mechanics 
694 421   วศิวกรรมฐานราก                     3(3-0-6) 

                           Foundation Engineering  
          694 423   วศิวกรรมธรณีวทิยา 2          4(3-3-8) 
                           Engineering Geology II 

วชิาชีพเฉพาะทางวชิาอุทกธรณวีิทยา          ไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกิต 
694 376   การติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษน ้าบาดาล      3(3-0-6) 
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                           Groundwater Pollution Monitoring and Control 
694 431   อุทกธรณีวทิยา 2                                    4(3-3-8) 

                           Hydrogeology II 
694 434   การประเมินและการจดัการทรัพยากรแหล่งน ้าบาดาล       3(3-0-6) 

                          Groundwater Resources Evaluation and Management 
 

                             3.1.3.3  หมวดวชิาเลือกหรือวชิาโท                     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ                              
694 332  การปนเป้ือนในน ้าบาดาล                                3(3-0-6) 

                          Groundwater Contamination 
694 346   เศรษฐธรณีวทิยา                                                              3(3-0-6) 

                          Economic Geology 
694 348   ธรณีวทิยาแหล่งแร่                     3(3-0-6) 

                          Geology of Mineral Deposits 
694 371   การเขียนและการเสนอรายงานทางธรณีวทิยา                  1(1-0-2) 

                           Geological Report Writing and Presentation 
694 373   ธรณีวทิยาถ่านหิน                       3(3-0-6)                        

                            Coal Geology 
694 377   ธรณีวทิยาควอเตอร์นารี        3(3-0-6) 

                           Quaternary Geology 
          694 432    แบบจ าลองน ้าบาดาลเบ้ืองตน้                                 4(3-3-8) 
                           Introduction to Groundwater Modeling 

694 440   ธรณีวทิยาและวศิวกรรมเหมืองแร่                                3(3-0-6) 
                 Geology and Mining Engineering  
694 475   ธรณีวทิยาปิโตรเลียม                                                       3(3-0-6) 

                           Petroleum Geology 
        *694 480    การศึกษาอิสระ                                                                3(0-9-6) 

                 Independent Study 
          * รายวชิาใหม่ 

  ** รายวชิาท่ีเปล่ียนแปลง 
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ค าอธิบายระบบรหัสวชิา 

   000 xxx  แทนส าหนกัวชิาศึกษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   050 xxx  แทนสถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

                 3xx xxx  แทนคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
                 6xx xxx  แทนคณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น   

ตัวเลขตัวที ่4 หมายถึง ระดบัของชั้นชั้นปีในการศึกษา 
ตัวเลขตัวที ่5 หมายถึง หมวดวชิายอ่ยดงัน้ี 

เลข   0-1 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาพื้นฐานทางธรณีวทิยา 
เลข    2    หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมธรณี 
เลข    3    หมายถึง วชิาในหมวดวชิาอุทกธรณีวทิยา 
เลข    4    หมายถึง วชิาในหมวดวชิาธรณีวทิยาเหมืองแร่และธรณี 
                               วทิยาประยกุต ์
เลข     5    หมายถึง วชิาในหมวดวชิาธรณีเคมี 
เลข     6    หมายถึง วชิาในหมวดวชิาธรณีฟิสิกส์และการฝึกภาคสนาม 
 
เลข  7-8   หมายถึง วชิาในหมวดวชิาธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้มและหมวด               
                 วชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
เลข    9     หมายถึง วชิาในหมวดวชิาปัญหาพิเศษ 

ตัวเลขตัวที ่6     หมายถึง    ล าดบัวชิาในแต่ละหมวด 
 

3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของสาขาเทคโนโลยธีรณี มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีทั้งหมด 2 กลุ่มวชิา คือ 
วิศวกรรมธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา ซ่ึงในแต่ละกลุ่มวิชาผูเ้รียนจะตอ้งเรียนในแต่ละหมวดวิชาดงัน้ี 
ทุกกลุ่มวิชาตอ้งเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะซ่ึงมี
รายวิชาเฉพาะในแต่ละกลุ่มวิชาด้วยไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 
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หน่วยกิต โดยผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วย
กิต ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบัการศึกษา พ. ศ. 2548  ส่วนการจดั
การศึกษาภาคฤดูร้อนชั้นปีท่ี 3 นั้นเป็นลักษณะการฝึกภาคสนาม เพื่อสร้างทกัษะทางวิชาชีพท่ีต้อง

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง จ าเป็นตอ้งจดัการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
 แผนการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลยัขอนแก่น สามารถสรุปไดด้งัตาราง
ต่อไปน้ี และรายละเอียดของแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี แต่ละภาคการศึกษาและแต่ละกลุ่มวชิาไดแ้สดง
ไวใ้นส่วนต่อจากตารางสรุป 
ตารางสรุป  แผนการศึกษาของสาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปี ภาค 
กลุ่มวชิา 

วศิวกรรมธรณวีทิยา อุทกธรณวีทิยา 
ชั้นปีท่ี 1 ตน้และปลาย ลงทะเบียนเรียนวชิาเหมือนกนั 
ชั้นปีท่ี 2 ตน้และปลาย ลงทะเบียนเรียนวชิาเหมือนกนั 
ชั้นปีท่ี 3 ตน้ ลงทะเบียนเรียนวชิาเหมือนกนั 
ชั้นปีท่ี 3 ปลาย ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาบงัคบัในกลุ่มวชิาชีพแตกต่างกนั 

 6 หน่วยกิต 
รายวชิา 694 324 และวชิาเลือก

เฉพาะกลุ่มวชิา 694 xxx 
  รายวชิา 694 336 และวชิา

เลือกเฉพาะกลุ่มวชิา 694 xxx 
ชั้นปีท่ี 3 ฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนวชิาเหมือนกนั 
ชั้นปีท่ี4 ตน้ ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาบงัคบัในกลุ่มวชิาชีพแตกต่างกนั 10 

หน่วยกิต 
รายวชิา 694 421, 694 423 และ
วชิาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา 694 
xxx 

รายวชิา 694 431, 694 434 
และวชิาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา 
694 xxx 

ชั้นปีท่ี4 ปลาย ลงทะเบียนเรียนวชิาเหมือนกนั 
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ภาคการศึกษาต้น 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
311 101 
 
311 102 
 
312 108 
 
312 106 
 
314 121 
 
315 102 
 
315 181 
 
000 101 

ชีววทิยา 1 
Biology I 
ปฏิบติัการชีววทิยา  1 
Biology Laboratory I 
เคมีหลกัมูล 
Fundamental Chemistry  
ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 
General Chemistry Laboratory 
แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
Calculus for Physiacal Science I 
ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
General of Physics I 
ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
General Physics Laboratory I 
ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสาร 1 
English for Communication I 

3 
 

1 
 

3 
 

1 
 

3 
 

3 
 

1 
 

3 
 

รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 

18 
18 
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ภาคการศึกษาปลาย 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
000 170 
 
 
000 102 
 
000 155 
 
000 168 
 
315 103 
 
315 182 
 
314 122 
 
694 113 
 

 

การคิดขั้นสูงทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
Higher-order Thinking in Mathematics and 
Sciences 
ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1 
English for Academic Purposes I 
พนัธะทางสังคมของพลเมือง 
Civic Social Engagement 
การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกปั้ญหา 
Critical Thinking and Problem Solving 
ฟิสิกส์ทัว่ไป 2  
General of Physics II 
ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2  
General Physics Laboratory II 
แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ 2 
Calculus for Physical Science II 
การเขียนแบบส าหรับนกัเทคโนโลย ี
Drawing for Technologists 

3 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

3 
 

2 
 

รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 

21 
39 
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ภาคการศึกษาต้น 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
000 146 
 
000 103 
 
000 156 
 
694 203 
 
694 204 

 

ความสุขของชีวติ 
Happiness of Life 
ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2 
English for Academic Purpose II 
พหุวฒันธรรม 
Multiculturalism 
ธรณีวทิยาทัว่ไป 
General Geology 
วทิยาแร่ 
Mineralogy 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

5 
 

รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 

18 
57 
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ภาคการศึกษาปลาย 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
050 108 
 
000 157 
 
694 205 
 
694 209 
 
694 260 
 
694 262 
 

ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์       
English for Sciences  
พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวตัน์ 
Citizenship and Globalization 
ศิลาวทิยา  
Petrology 
วทิยาตะกอน 
Sedimentology 
การรังวดัส าหรับนกัเทคโนโลยธีรณี 
Surveying for Geotechnologist 
การฝึกภาคสนาม 1 
Field Work I 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 

20 
77 
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ภาคการศึกษาต้น 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
000 145 
 
694 306 
 
694 307 
 
694 308 
 
694 350 
 
694 361 

ภาวะผูน้ าและการบริหาร 
Leadership and Management 
ธรณีวทิยาโครงสร้าง 
Structural Geology 
การล าดบัชั้นหินและทรัพยากรแร่ 
Stratigraghy and Mineral Resources 
ธรณีวทิยาภาพถ่ายและภูมิสณัฐานวทิยา 
Photogeology and Geomorphology 
ธรณีเคมี 
Geochemistry 
ทศันศึกษาทางธรณีวทิยา 
Geological Excursion 

3 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

1 

รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 

19 
96 
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ภาคการศึกษาปลาย 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
 
 
694 320 
 
694 322 
 
694 324 
 
694 330  
 
694 360 
 
694 376 
 
 
 
694 xxx 

 
 
กลศาสตร์ดิน 1 
Soil Mechanics I 
วศิวกรรมธรณีวทิยา 1 
Engineering Geology I 
กลศาสตร์หินเบ้ืองตน้ 
Fundamental of Rock  Mechanics 
อุทกธรณีวทิยา 1 
Hydrogeology I 
การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
Geophysics Exploration 
การติดตามตรวจสอบและควบคุม 
มลพิษน ้าบาดาล 
Groundwater Pollution Monitoring and 
Control 
วชิาเลือกหรือวชิาโท 

กลุ่มวชิาทางวศิวกรรม
ธรณวีิทยา 

3(2-3-6) 
 

4(3-3-8) 
 

3(3-0-6) 
 

4(3-3-8) 
 

4(3-3-8) 
 
- 
 
 
 
3 

กลุ่มวชิาทางอุทก
ธรณวีิทยา 
3(2-3-6) 

 
4(3-3-8) 

 
- 
 

4(3-3-8) 
 

4(3-3-8) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3 
รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 

21 
117 

21 
117 

 
 

ปีที ่3 ภาคฤดูร้อน หน่วยกติ 
 
 
694 364 

 
 
การฝึกภาคสนาม 2 
Field Work II 

กลุ่มวชิาทางวศิวกรรม
ธรณวีิทยา 
3(0-9-6) 

กลุ่มวชิาทางอุทก
ธรณวีิทยา 
3(0-9-6) 

รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 
                             รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 

3 
120 

3 
120 
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ภาคการศึกษาต้น 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
 
 
694 491 
 
694 421 
 
694 423 
 
694 431 
 
694 434 
 
 
 
694 474 
 
694 461 
 
694 xxx 

 
 
สัมมนา 
Seminar 
วศิวกรรมฐานราก 
F0undation Engineering 
วศิวกรรมธรณีวทิยา 2 
Engineering Geology II 
อุทกธรณีวทิยา 2 
Hydrogeology II 
การประเมินและการจดัการทรัพยากรแหล่ง 
น ้าบาดาล   
Groundwater Resources Evaluation and 
Management 
ธรณีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม 
Environmental Geology 
วศิวกรรมธรณีฟิสิกส์ 
Engineering Geophysics 
วชิาเลือกหรือวชิาโท 

กลุ่มวชิาทางวศิวกรรม
ธรณวีิทยา 
1(1-0-2) 

 
3(3-0-6) 

 
4(3-3-8) 

 
- 
 
- 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาทางอุทก
ธรณวีิทยา 
1(1-0-2) 

 
- 
 
- 
 

4(3-3-8) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 

                             รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 
17 
137 

17 
137 

ภาคการศึกษาปลาย 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 

 
 

694 494 

 
 
โครงการพิเศษดา้นเทคโนโลยธีรณีSpecial 
Project in Geotechnology 

กลุ่มวชิาทางวศิวกรรรม
ธรณี 
3 
 

กลุ่มวชิาทางอุทก
ธรณวีิทยา 

3 

รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบียน 3 3 
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รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 140 140 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 000 101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication  
  เง่ือนไขของรายวชิา : ไม่มี  
  การพฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เพื่อใหส้ามารถ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆในสังคมได ้  

  Development of listening, speaking, reading and writing English 
language skills, communication in social settings.   

 
 000 102 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I)  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 000 101 หรือเทียบเท่า  
  การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ทัว่ไปและทางวชิาการ 

  Development of basic English language skills, basic language for 
general and academic English. 

 
 000 103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II)  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 000 102 หรือเทียบเท่า  
  การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับใช้
ส่วนตวัและทางวชิาการ 

  Development of advanced English language skills, advanced language 
for personal and academic English. 

 
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
  Leadership and Management  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า บุคลิกภาพ ลกัษณะและบทบาท
ผูน้ า การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม หลกัการและทฤษฎีการจดัการ 
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การจดัการตวัเอง การจดัการกบัภาวะวิกฤต การจดัการกบัการเปล่ียนแปลง 
การจดัการกบัความขดัแยง้ การจดัการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพฒันา
ทกัษะการเป็นผูน้ าและการจดัการ 

  Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and 
roles of leadership, team building and team working, principle and theories 
of management, self management, crisis management, change 
management, conflict management, strategic management, development of 
leadership and management. 

    
 000 146 ความสุขของชีวติ 3(3-0-6) 
   Happiness of Life  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  แนวคิดและความส าคญัของความสุขของชีวิต มิติและระดบัความสุข
ของชีวติ ศิลปะการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวติอยา่งมีความสุขของชีวติ 

  Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of 
happiness of life, the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, 
creating happiness of life 

 
 000 155 พนัธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
  Civic  Social Engagement  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  แนวคิด หลกัการและองค์ความรู้เก่ียวกบัพนัธะทางสังคมของพลเมือง 
วิ ธี ก ารส ร้างและการถ่ ายทอด อุดมการณ์ทางสั งคมของพล เ มื อง 
กระบวนการพฒันาจิตสาธารณะและจิตส านึกทางศีลธรรมของพลเมือง 
รูปแบบการพฒันาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีตามบรรทดั
ฐานและภาระรับผิดชอบทางสังคมของพลเมือง เพื่อการพฒันาตนเอง 
ชุมชนและสังคมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งยติุธรรมและสันติสุข 

  Concepts, principles and body of knowledge of civic social 
engagement, means for forming and socializing of social ideology, 
development process for public mind and moral conscientiousness of 
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citizens, development models and behavior of peaceful participation 
according to social norms and social accountability for self – development, 
community and social development with justice and peaceful living together 
in society. 

  
000 156 

 
พหุวฒันธรรม 

 
3(3-0-6) 

  Multiculturalism  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  วฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม วฒันธรรมตะวนัตก 
วฒันธรรมตะวนัออก วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอีสาน การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสโลกาภิวตัน์กบัผลกระทบทางวฒันธรรม วฒันธรรม
กบัวถีิชีวติของมนุษย ์

  Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai 
culture and Isan culture, impact of culture changes on society and human 
way of life. 

    
 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวตัน์ 3(3-0-6) 
  Citizenship and Globalization    
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวตัน์ กระแสโลกาภิวตัน์และ
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ความสัมพนัธ์และผลกระทบของโลกาภิ
วตัน์ต่อสังคมโลกและมนุษยใ์นดา้นสังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลก
ต่อการเปล่ียนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวตัน์   

  Definition and development of globalization, globalization and global 
social change, relationship and impacts of globalization on the world society 
and human, cultures, technology, economics, politics, nature and 
environments, responsibility of the global citizens on changes, impacts of 
globalization.   

 
 000 168 การคิดเชิงวพิากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
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  Critical Thinking and Problem Solving  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  หลกัการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ ์การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ 
การให้เหตุผล การคิดและตดัสินใจ แนวทางการพฒันาการคิดเชิงวิพากษ์ 
และการตอบสนองเม่ือถูกวิพากษ์ หลกัการและกระบวนการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพฒันาการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
และสังคม 

  Concept and process of critical thinking, knowledge and information 
searching, reasoning, thinking and decision making, mean to develop 
critical thinking and responding to criticism with responsiveness, scientific 
and social problem solving processes. 

    
 000 170 ก า ร คิ ด ขั้ น สู ง ท า ง ด้ า น คณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วทิยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

  Higher Order Thinking in Math and cience  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  แนวคิดและมิติของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ความส าคญัของการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทของการคิด  
ขั้ข ั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างระหวา่งการคิดขั้นต ่า
กกับัการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การแกปั้ญหาโดยใชก้าร  
คิคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การประยุกต์การคิดขั้นสูงทาง 
คคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาใชใ้นสังคม 
  Concept and views of competency in mathematics and science, 
importance of mathematic and scientific thinking, types of higher order 
thinking in mathematics and science, differences between lower and higher 
order thinking in math and science, higher order thinking in mathematics 
and science for problem solving, adaption of higher order thinking in 
mathematics and social sciences. 

 
 050 108 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  English for Science   



28 

แบบ มคอ. 2 

 

  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี  
  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ การแสดงเหตุและผล การอธิบาย
กระบวนการและวตัถุประสงค ์และไวยากรณ์ท่ีใชใ้นหวัขอ้นั้น 

  Reading and writing English in the field of Science and Technology: 
comparison and contrasting, cause and results, description of processes, 
purposes and grammar used in the said language 

 
 311 101 ชีววทิยา  1                                                                 3(3-0-6) 
  Biology I 

เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
 

  หลกัการทาง ชีววิทยา โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์ พลงังานกบัชีวิต 
การสืบพนัธ์ุระดบัเซลลแ์ละพนัธุศาสตร์ การสืบพนัธ์ุและการเจริญของสัตว์ 
โครงสร้างและสรีรวทิยาของสัตว ์นิเวศวทิยาและวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

  Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, 
cellular reproduction and genetics, animal reproduction and development, 
structure and physiology of animals, ecology and environmental science. 

  
 311 102 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 1 (0-3-2) 
  Biology Laboratory I  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 311 101 หรือรายวชิาควบ 311 101 
  การทดลองปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกบัวชิา 311 101 ชีววทิยา 1  
  Laboratory experiments to accompany 311 101 Biology I. 
   
 312 108 เคมีหลกัมูล 3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี แก๊ส ของแขง็ ของเหลว

และสารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุและธาตุเรพรี
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เซนเททีฟ โลหะแทรนซิซนั สารเชิงซ้อนในส่ิงมีชีวิต เคมีนิวเคลียร์ มลพิษ
และสารมลพิษ 

  Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, Liquid 
and solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, 
chemical kinetics, chemical kinetics, chemical and ionic equilibrium, 
periodic table and representative elements, transition metals, nuclear 
chemistry, pollution and pollutant. 

 312 106 ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป   1 (0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 312 108 
  ปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาในวชิา 312 108  
  The laboratory experiments related to contents in 312 108. 
   
 315 102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1                                                            3(3-0-6)  
  GENERAL PHYSICS I  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคล่ือนท่ี การอนุรักษ์ของ

โมเมนตมัและพลงังาน การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต ระบบอนุภาค  การ
เคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีสัมพนัธภาพ
พิเศษ ความร้อน และเทอร์โมไดนามิกส์ อนัตรกิริยาทางความโน้มถ่วง 
อนัตรกิริยาทางไฟฟ้า 

  Theories and applications of force and motin, conservation of 
momentum and energy , oscillations, system of particles, motion of rigid 
bodies, fluid mechanics, special theoru of relativity, heat and 
thermodynamics, gravitational interaction, electrical interaction 

   
 315 103 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 3 (3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS II  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  ทฤษฎีและการประยุกต์ของสนามแไฟฟ้าสถิตยแ์ละสนามแม่เหล็ก

สถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีข้ึนต่อเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ทศันศาสตร์ ทฤษฎีควอนตมัขั้น
แนะน า โครงสร้างของอะตอม นิวเคลียส และอนุภาคมูลฐาน 

  Theories and applications of electrostatic field and magnetostatic field, 
timevarying electromagnetic field, electric current and electronice, wave 
motions, electromagnetic waves, optics, introduction to quantum theory, 
atromic structure, nuclei and fundamental particle. 

 
 315 181 ปฎบิัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 1 (0-3-2) 
  General Physics Laboratory I  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  ปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาฟิสิกส์ระดบัพื้นฐาน 10-12 ปฏิบติัการ 
  Ten to twelve experiments on basic physics. 
   
 315 182 ปฎบิัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 1 (0-3-2) 
  General Physics Laboratory II  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  ปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาฟิสิกส์ระดบัพื้นฐาน 10-12 ปฏิบติัการ 
  Ten to twelve experiments on basic physics. 
   
 314 121 แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 

  Calculus for Physical Science I  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัค่าจริงตวัแปร
เดียว อนุพนัธ์ของฟังกช์นัตวัแปรเดียวและการประยกุต ์ปริพนัธ์ 

Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of 
one variable, derivatives and their applications, integrals. 

 
 314 122 แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 

  Calculus for Physical Science II  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 321 121 
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  เทคนิคของการหาปริพนัธ์ การประยุกต์ของปริพนัธ์ของฟังก์ชันตวั
แปรเดียว ฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวั
แปร อนุพนัธ์ยอ่ย ล าดบัและอนุกรมอนนัตข์องจ านวนจริง 

Techniques of integration, application of integration of variable, 
functions of several variables, limits and continuity of functions of several 
variable, partial derivatives, sequence and series of real numbers. 

 
    
 694 113 การเขียนแบบส าหรับนักเทคโนโลย ี  2(1-3-4) 
  Drawing for Technologists  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  การเขียนตวัอกัษรทางวิศวกรรม การเขียนแบบด้วยอุปกรณ์ การใช้
มาตราส่วนการก าหนดขนาด การเขียนภาพ 2 มิติ พื้นฐานการเขียนวงกลม 
และเส้น  ต่าง ๆ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงทางคณิตศาสตร์ การเขียนภาพ 3 
มิติ การสเกตภาพหลายมุมมอง การเขียนแบบเพื่อการผลิต การออกแบบ 
การอ่านแบบทางเทคโนโลย ี 

  Free hand lettering, drawing with instrument, specifying size, graphics 
in 2 and 3 dimensions, coordinate geometry and graphic mathematics, 
pictorial sketching and multiviewing drawing, drawing for production and 
technological design. 

 
 694 203 ธรณวีทิยาทัว่ไป 4(3-3-8) 

  General Geology  
   เง่ือนไขของรายวชิา: ไม่มี 
  การศึกษาถึงความรู้พื้นฐานของวิชาธรณีวิทยาสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น 
ธรณีวิทยากายภาพ แร่วิทยา หิน ธรณีวิทยาโครงสร้าง กระบวนการทาง
ธรณีวิทยา ธรณีประวติั และอ่ืน ๆ รวมถึงการศึกษาถึงเน้ือหาท่ีส าคญัของ
ธรณีวทิยาประยกุต ์ 

ส่วนของภาคปฏิบติัเป็นการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพของแร่และ
หิน แร่อุตสาหกรรม แร่ประกอบหิน หินอัคนี หินตะกอน หินแปร 
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โครงสร้างธรณีวิทยา และเพลทเทคโทนิค บรรพชีวิน แผนท่ีภูมิประเทศ 
และแผนท่ีธรณีวทิยา  

  Introductory study of fundamental geology, for example physical 
geology, mineralogy, rocks, structural geology, geological processes, 
historical geology etc., including a study of important aspects of applied 
geology.  

A practical part highlight on physical proporties of minerals and rocks 
rock forming minerals economic minerals geological structures, plate 
tectonic, fossils, topographic, and geologic maps.  

 
 694 204 วทิยาแร่ 5(4-3-10) 
  Mineralogy  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป (เรียนพร้อมกนั) 
  กล่าวถึงการวิเคราะห์คุณสมบติัของแร่ทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
แสง รวมถึงเร่ืองผลึกศาสตร์ มีการศึกษาเนน้ทฤษฎีคุณสมบติัทางแสงต่าง 
ๆ ของแร่ การแบ่งกลุ่มของแร่ และศึกษาจ าแนกกลุ่มแร่ซิลิเกตแร่เศรษฐกิจ
และแร่อ่ืนๆ  

ส่วนของภาคปฏิบัติเป็นการศึกษาลักษณะรูปร่างของผลึกแร่ การ
วิเคราะห์ทางเคมีท่ีสัมพนัธ์การลกัษณะและการเกิดแร่ การจ าแนกแร่จาก
ตวัอย่างแร่ก้อนและแผ่นหินบางภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แสงระนาบชนิด
ส่องผา่นโดยใชคุ้ณสมบติัทางกายภาพและแสงของแร่   

  A lecture part composes of physical, chemical and optical properties 
of minerals, crystallography of minerals, theory of optical property, mineral 
classification and identification of silicate minerals, economic minerals and 
other minerals.     

A practical part highlight on crystallography, mineral chemistry 
relating to mineral characteristics and genesis, identification minerals in 
hand specimens and thin-section under polarizing-microscope by using 
physical and optical properties.   

 
 694 205 ศิลาวทิยา 4(3-3-8) 
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  Petrology  
  เง่ือนไขของรายวิชา: 694 203 ธรณีวิทยาทัว่ไป และ 694 204วิทยา
แร่ 

  องคป์ระกอบของโลก การศึกษาศิลาลกัษณ์ของหินอคันี ทางกายภาพ
และทางเคมี เก่ียวกบัลกัษณะเน้ือหิน และแร่ประกอบ การจ าแนกชนิดของ
หิน ลกัษณะการเกิดปรากฏของหินอคันีประเภทต่าง ๆ และหินเศษมูลภูเขา
ไฟระเบิด การศึกษาศิลาลักษณ์ของหินแปร เก่ียวกับลักษณะเน้ือหิน 
กระบวนการแปรสภาพ ปัจจัยควบคุมกระบวนการ ผลผลิตของ
กระบวนการ การจ าแนก หมวดหมู่หินแปร ความเก่ียวพนัธ์กบัทรัพยากร
ธรณีอ่ืนๆ 

 
ส่วนของภาคปฏิบติัเป็นการศึกษาศิลาลกัษณ์ของหินอคันี หินตะกอน

ภูเขาไฟ หินแปร  จากตวัอยา่งหิน และภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ เพื่อพิจารณา
ถึงการเกิด และการก าหนดช่ือหิน 

  Earth’s composition, the lithological study of igneous rocks in term of 
physical and chemical of textural and mineralogical aspect, the rocks 
classification systems, mode of occurrence, the lithological study of 
metamorphic rocks, texture, metamorphism, factor control, classification 
and their related to mineal deposits. 

A practical part is the lithological study of igneous, metamorphic and 
volcaniclastic rocks from hand specimens and thin section, to determine 
the occurrence and/or origin of the rocks, and nomenclature of them. 

 
 694 209 วทิยาตะกอน 4(3-3-8) 

  Sedimentology  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  การเกิดและลกัษณะเน้ือหินตะกอน ส่วนประกอบทางแร่และทางเคมี
ของเม็ดตะกอน การจ าแนกหินตะกอน ตามชนิดของเม็ดตะกอน สภาวะ
แวดล้อมในขณะตกตะกอน มโนคติของเฟซี  งานภาคปฏิบัติและการ
วเิคราะห์โดยแบบจ าลอง 
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  Genesis  and texture of sedimentary rocks,  mineralogical and 
chemical composition of sediments,  classification of clastic and non-
clastic rocks,  environmentals of deposition and facies concept,  laboratory 
work and model analysis. 

 
 694 260 การรังวดัส าหรับเทคโนโลยธีรณี 3(2-3-6) 
  Surveying for Geotechnology  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยธีรณี 
  หลกัการส ารวจรังวดัเบ้ืองตน้ โดยใชโ้ซ่ เทป และเขม็ทิศ ทฤษฏีการวดั
ระยะทางและทิศทางและขอ้ผิดพลาด การใช้โต๊ะส ารวจ การท าแผนท่ีภูมิ
ประเทศ การใชก้ลอ้งรังวดัมุมทั้งระบบกลไกธรรมดาและระบบอิเลคโทร
นิค การท าระดับ และการวางแนว การรังวดัด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณ
ก าหนดต าแหน่งจากดาวเทียม การฝึกปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

  Principles of plane surveying including chain and compass surveys, 
theory of distant and direction measurement and error, plane table survey 
and topographic mapping, principle of theodolite including mechanical 
and electronic system, leveling and traversing, principle of global 
positioning system and practical work. 

 
 694 262 การฝึกภาคสนาม 1 3(2-3-6) 

  Field Work I  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  การส ารวจท าแผนท่ีธรณีวิทยา เนน้หนกัเทคนิควธีิส ารวจเบ้ืองตน้ การ
เก็บตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล การใช้เคร่ืองมือสนาม และเทคนิคการ
ตรวจวดั การตีความแลกเปล่ียนความคิดเห็น การจดัท ารายงานผลการ
ส ารวจทางธรณีวิทยา เน้นหนักธรณีวิทยา การล าดับชั้นหิน โครงสร้าง
ธรณีวทิยา ธรณีประวติั และเศรษฐธรณีวทิยา 

  Geological mapping of selected area empharizing basic techniques in 
geological mapping, sample collecting and techniques recording, tools and 
equiment with measurements and techniques in field work, interpretation 
discussion and geological report writing. 
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 694 306 ธรณวีทิยาโครงสร้าง 4(3-3-8) 
  Structural Geology  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป  
  ภาคบรรยายกล่าวถึงการวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆ ดา้นรูปทรงสัณฐาน
ทางธรณีวิทยา ในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพธรรมชาติ ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนลกัษณะของเปลือกโลก เน้ือหาเนน้การศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง
เก่ียวกบัการวเิคราะห์ศึกษาเชิงพรรณนา การวเิคราะห์ศึกษาเชิงไคนิมาติกส์ 
การวิเคราะห์ศึกษาเชิงพลศาสตร์ กลไกการเปล่ียนลักษณะของหินใน
เปลือกโลก โครงสร้างขนาดไมโคร  รอยแยก รอยแตกเฉือน รอยเล่ือน ชั้น
หินคดโคง้ แนวแตกเรียบ ร้ิวขนาน โครงสร้างแนวเส้น เขตรอยเฉือน และ
โครงสร้างของโลกและกระบวนการเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก   

ภาคปฏิบติัการ กล่าวถึงการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างเชิงพรรณนา  
ประกอบดว้ย ลกัษณะแผนท่ีธรณีวทิยาของโครงสร้างรอยเล่ือน โครงสร้าง
ชั้นหินคดโคง้ รอยชั้นไม่ต่อเน่ือง  และโครงสร้างผสมระหว่างรอยเล่ือน 
ชั้นหินคดโคง้ และรอยชั้นไม่ต่อเน่ือง  และการสร้างแผนท่ีเส้นชั้นความสูง
ของผวิบนหรือผวิล่างของหน่วยหินภายใตโ้ครงสร้างท่ีสนใจ  การอ่านและ
การแปลความหมาย แผนท่ีธรณีวิทยา และแผนท่ีเส้นชั้นความสูงของ
โครงสร้างใดๆ ท่ีสนใจ   

  Lecture part is designed to describe the ways that physical and 
geometric elegance of geologic structures reflecting the nature and origin 
of crustal deformation through time. The course emphasizes on descriptive 
analysis, kinematic analysis, and dynamic analysis, nature of structural 
geology, kinematic and dynamic analysis, deformation mechanisms and 
microstructure, joints, shear fractures, faults, folds, cleavages, foliations, 
lineations, shear zones and earth’s structure and plate tectonics 

A laboratory part emphasizes on a descriptive analysis. The course is 
designed to guide students to surface and subsurface mapping, how 
geological structures (faulting folding, and unconformties) appear on 
geologic maps, and how to read and interpret geological structures through 
geologic maps. 
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 694 307 การล าดับช้ันหินและบรรพชีวนิวทิยา 4(3-3-8) 

  Stratigraphy and Paleontology  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ในการล าดบัชั้นหิน การหาความสัมพนัธ์ของ
ล าดบัชั้นหิน วิธีการแบ่งล าดบัชั้นหิน ล าดบัชั้นหินและธรณีประวติัของ
ประเทศไทย ศึกษาหลกัการเบ้ืองต้นของบรรพชีวินวิทยา ชนิดของการ
กลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ รูปร่าง ลกัษณะต่างๆของส่วนประกอบส าคญัท่ี
ใช้ในการจ าแนกซากดึกด าบรรพข์องสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ปฏิบติัการ
และการทศันศึกษา 

  Study of principle of stratigraphy, sequences of layers of rocks using 
fossils and lithology, historical geology, classification and occurrence of 
fossils, and geological history of Thailand and laboratory work field trip. 

 
 694 308 ธรณวีทิยาภาพถ่ายและธรณสัีณฐานวทิยา 3(2-3-6) 

  Photogeology and Geomorphology  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการทางธรณีวทิยา กบัลกัษณะ
สัณฐานแบบต่าง ๆ โฟโตแกรมเมทรีเบ้ืองต้น การแปลความหมายของ
ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาชนิดของหิน และลกัษณะสัณฐานจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการรับรู้ระยะไกลและการ
ประยุกต์ ภาคปฏิบัติการ เรียนรู้การแปลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  A study of various kinds of landform in relation to the geological 
processes, introduction to photogrammetry, structural, lithological and 
geomorphological interpretation from aerial photographs, introduction to 
remote sensing and its application. Laboratory part studies the arial photo 
interpretation, sattlelite imagery interpretation, and related computer 
programs. 

 
 694 320 กลศาสตร์ดิน 3(2-3-6) 
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  Soil Mechanics  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยธีรณี 
  ลักษณะของดินในธรรมชาติ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การ
จ าแนกประเภท คุณสมบติัทางชลศาสตร์ของดิน ความเคน้ในดิน หลักการ
ของความเค้นประสิทธิผล การอดัตวัคายน ้ า และความต้านทานต่อแรง
เฉือนของดิน 

  Character of natural soil deposits, physical properties, classification, 
hydraulic properties, stress in soil mass,  principle of effective stress, 
consolidation and shear strength. 

 
 694 322 วศิวกรรมธรณวีทิยา 1 4(3-3-8) 

  Engineering Geology I  
  เง่ือนไขของรายวชิา: ส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยธีรณี 
  คุณสมบัติของหินและองค์ประกอบของหินในทางวิศวกรรม 
กลศาสตร์หินเบ้ืองต้น ธรรมชาติและคุณสมบัติของหิน วิศวกรรม
ธรณีวิทยาของอ่างเก็บน ้ า เข่ือน เหมืองหิน ถนน การขุดเจาะอุโมงค์ และ
การขดุเจาะใตดิ้น เทคนิคการส ารวจแหล่งท่ีตั้งแบบต่าง ๆ 

  Properties of rock materials  and rock masses, engineering 
classifications of rocks, nature and properties of soils, engineering geology 
of  reservoir, dam site, quarry, highways, tunneling, and underground 
excavation, techniques of site investigation. 

 
 694 324 กลศาสตร์หินเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  Fundamental of Rock Mechanics  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  หลกักลศาสตร์หินท่ีเก่ียวกบัธรณีวิทยาของหิน การวิเคราะห์ความเคน้
และความเครียด ทฤษฎีอีลาสติกคุณสมบติัเชิงกลและพฤติกรรมของหิน 
การทดสอบเชิงกลในห้องปฏิบติัการและในสนาม การจดัจ าแนกการวดัค่า
ความเคน้และความเครียดท่ีเกิดข้ึนในมวลหิน  ตลอดจนงานดา้นวศิวกรรม
ธรณีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักลศาสตร์หินและการปรับปรุงคุณสมบติัของมวล
หิน 
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  Fundamental of rock mechanics involving geological consideration of 
rock, stress & strain analysis, theory elasticity, mechanical properties of 
rocks, behavior of the rocks, laboratory and in situ of rock testing, 
measurement of stress-strain in rock mass, application of rock mechanics 
to engineering geology and other engineering works, and methods of 
improving the properties of rock masses. 

 
 694 330 อุทกธรณวีทิยา 1 4(3-3-8) 

  Hydrogeology I  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  อุทกวฏัจกัร การเกิดน ้ าบาดาล ชั้นหินในฐานะเป็นชั้นหินให้น ้ า ชนิด
ของชั้นน ้ า และแอ่งน ้ าบาดาล กฎของดาร์ซ่ี การเคล่ือนไหวของน ้ าบาดาล 
หลกัการส ารวจหาแหล่งน ้ าบาดาลทั้งบนดินและใตดิ้น วิธีการเจาะ วิธีการ
สร้างและพฒันาบ่อ คุณสมบติัทางเคมีของน ้ าบาดาล และสภาพน ้ าบาดาล
ของประเทศไทย 

  Hydrologic cycle, origin of groundwater, geologic formations as 
aquifers, types of aquifers and groundwater basins, Darcy’s law, 
groundwater movement, principles of surface and subsurface investigations 
for groundwater, well drilling methods, well completion and development, 
chemistry of groundwater and groundwater conditions in Thailand. 
 

 694 332 การปนเป้ือนในน า้บาดาล 3(3-0-6) 
  Groundwater Contamination  
  เง่ือนไขของรายวชิา: 694 350 ธรณีเคมี  
  บทน า ชนิดและแหล่งก าเนิดของสารปนเป้ือนในน ้าบาดาล การเคล่ือน
ตวัของสารปนเป้ือนในน ้ าบาดาล การส ารวจคุณภาพของน ้ าบาดาล การ
ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าบาดาลท่ีเกิดการปนเป้ือน การใชแ้บบจ าลองในการวางแผน
ป้องกนัการปนเป้ือนน ้าบาดาล 

  Introduction, types and sources of groundwater contamination, 
contaminant transport groundwater quality investigations, groundwater 
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restoration, models application in managing groundwater protection 
program. 

 
 694 346 เศรษฐธรณวีทิยา 3(3-0-6) 
  Economic Geology  
  เง่ือนไขรายวชิา: 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  การเกิดและการจ าแนกของแหล่งแร่โลหะและอโลหะ สภาพทาง

ธรณีวิทยาและสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งแร่ การใช้ความรู้ทาง
ธรณีวทิยาในการส ารวจแร่และการแต่งแร่ 

  Genesis and classification of metallic and non-metallic mineral 
deposits, geological and geographical distribution of the mineral deposits, 
the application of geology in mineral exploration and ore dressing. 

 
 
 
 

 694 348 ธรณวีิทยาแหล่งแร่   3(3-0-6) 
  Geology of Mineral Deposits  

  เง่ือนไขของรายวิชา : 694 205 ศิลาวิทยา , 694 350 ธรณีเคมี (หรือเรียน
พร้อมกนั) 

  สารละลายน ้ าแร่ การเคล่ือนยา้ยสารละลายน ้ าแร่ การสะสมตวัของ
สินแร่ การเปล่ียนแปลงทางเคมีของหินขา้งเคียงล าดบัการเกิดของสินแร่
และโซนแหล่งแร่ สมดุลยส์ภาวะทางกายภาพ-เคมี ของน ้ าแร่ มลทินของ
ไหล การจ าแนกประเภทแหล่งแร่ ก าเนิดแหล่งแร่ระดบัภูมิภาค ท่ีสัมพนัธ์
กบัเทคโทนิกและระดบัทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

  Ore-forming fluids, solubility of ore minerals, migration of ore-
forming fluids, physiochemical properties of ore-forming fluids, deposition 
of the ores, mineral deposit haloes, geothermometry and geobarometry, 
paragenesis, alteration, classification of ore deposits, tectonics and mineral 
deposits of Thailand. 
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 694 350 ธรณเีคมี   4(3-3-8) 
  Geochemistry  
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  ส่วนประกอบทางเคมีของโลก ผลึกเคมี กฏเกณฑ์ทางด้านเทอร์โม
ไดนามิกส์ สถานะสมดุลและปฏิกิริยาเคมี วฏัจกัรของธรณีเคมี การกระจาย
ปฐมภูมิของธาตุ การผุพงัทางเคมี และการกระจายทุติยภูมิของธาตุ  การ
ส ารวจธรณีเคมี และการวเิคราะห์ทางธรณีเคมี 

  Chemical composition of the earth, crystal chemistry, principle of 
thermodynamics, phase equilibrium and chemical reaction, geochemical 
cycle, primary dispersion of elements, chemical weathering, secondary 
dispersion of elements, geochemical exploration, and analytical methods for 
geochemical exploration. 

 
 694 360 การส ารวจธรณฟิีสิกส์ 4(3-3-8) 
  Geophysical Exploration  
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป  
  หลกัการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ การศึกษาส ารวจลกัษณะใตผ้ิวดิน ดว้ย

วิธีการต่างๆ ทางธรณีฟิสิกส์ เช่น วิธีวดัแรงโนม้ถ่วง วดัสนามแม่เหล็ก วดั
ทางไฟฟ้า และทางคล่ืนไหวสะเทือน การใช้เทคนิคต่างๆ ทางธรณีฟิสิกส์ 
ทั้งในหอ้งเรียนและในสนาม 

  Principles of geophysical exploration, subsurface investigation by 
various geophysical methods e.g. gravimetric, magnetic electric and 
seismic, uses of geophysical techniques for study of geological problems, 
class room and field practice in geophysical exploration methods. 

    
 694 361 ทศันศึกษาทางธรณวีทิยา 1(0-3-2) 

  Geological Excursion  
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 203 ธรณีวทิยาทัว่ไป 
  การจ าแนก บรรยาย ชนิดลักษณะของหิน โครงสร้างประวติัของ
ประเทศไทย ทัศนศึกษาทางด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมธรณีวิทยา อุทก
ธรณีวทิยา การตีความหมาย วจิารณ์ และการเขียนรายงานประกอบ 
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  Classification and description for rock type, structure and geological 
history of Thailand, field study on geology, engineering geology and 
hydrogeology, interpretation, discussion and report writing. 

 
 694 364 การฝึกภาคสนาม  2 3(0-9-6) 

  Field Work II  
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 203, 694 306, 694 262, 694 205, 694 307 
  การเตรียมการก่อนออกสนาม การออกสนาม การท าแผนท่ีธรณีวิทยา
อย่างละเอียด การแปลความหมายและการเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 

  Field work preparation, detailed geologic maping, analysis 
interpretation and report writing and presentation. 

 
 
 

694 371 การเขียนและการเสนอรายงานทางธรณีวิทยา 
Geotechnical report writing and presentation 

1(1-0-2) 

  เง่ือนไขของรายวชิา : ส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยธีรณี 
  มโนคติและปรัชญาของธรณีวิทยาและเทคโนโลยีธรณี  แนะน าการ
ก าหนดปัญหาและการแก้ปัญหาทางธรณีวิทยาและเทคโนโลยีธรณี การ
เขียนรายงานธรณีวิทยาท่ีถูกต้องการล าดับหัวข้อในรายงาน การแสดง
ตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ การเขียนวรรณกรรมปริทศัน์  และการเขียน
อา้งอิง ตลอดจนการน าเสนอรายงาน 

  Philosophical concepts of  geology and geotechnology, guidelines for 
problem identification and problem solving in geology and geotechnology, 
how to write geological report, literature review, and insert table, graph, 
figure, and references, preparing report to presentation. 

 
 694 373 ธรณวีิทยาถ่านหิน 3 (3-0-6) 

  Coal Geology  
  เง่ือนไขของรายวชิา : ไม่มี 
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  การเกิด การจ าแนกประเภท การใช้ประโยชน์ และความส าคญัของ
ถ่านหินในงานอุตสาหกรรม การขดุขน และน าถ่านหินและวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง
มาใชง้าน 

  Origin, classification, utilization and importance of coal in industries, 
handling and utilization of coals and related substances. 
 

 694 376 การติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพษิน า้
บาดาล 

3(3-0-6) 

  Groundwater Pollution Monitoring and 
Control 

 

  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 330 (หรือเรียนพร้อมกนั), 694 350 
           นิยาม หลักการพื้นฐาน แหล่งก าเนิด และสาเหตุของมลพิษในน ้ า

บาดาล การติดตาม ตรวจสอบ วิธีการลดผลกระทบ การควบคุม การ
วิเคราะห์ และติดตามตรวจสอบ การแกไ้ขและปรับปรุงชั้นหินอุม้น ้ าท่ีถูก
ปนเป้ือน และกฎหมายส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัน ้าบาดาล 

           Definition and basic aspects of groundwater pollution, sources and 
causes of pollution, modeling, monitoring analysis, remediation and 
rehabilitation, and groundwater acts and environmental acts.     
 
 

 694 377 ธรณวีิทยาควอเตอร์นารี   3(3-0-6) 
  Quaternary Geology  

  เง่ือนไขของรายวชิา : ไม่มี 
  ลกัษณะการเกิดของแหล่งสะสมตวัและภูมิสัณฐานท่ีมีอายุในยุคควอ
เตอร์นารี การพิจารณาดา้นวิศวกรรม ขบวนการผุสลายและการพงัทลาย 
การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าทะเล กรรมวิธีในการหาอายุ หลกัการจ าลอง
สภาพภูมิอากาศในอดีต ธรณีประวติัยุคควอเตอร์นารีของประเทศไทยและ
ทศันศึกษา 

  Character and origin of Quaternary deposits and land form, 
engineering consideration, weathering and erosional processes, changes in 
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sea level, relative and absolute dating methods, methodology in paleo-
climatic reconstruction,  Quaternary history of Thailand, field trip. 

  Natural Resources, physical resources exploration and management; 
rock, soils, mineral deposits, water and petroleum, application of geology 
in engineering construction, water resources development and mining, 
geological hazards and remedial measures, environmental geological 
management. 

 
 694 421 วศิวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

  Foundation Engineering  
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 320  กลศาสตร์ดิน 
  แรงดนัดินด้านขา้ง ความสามารถในการรับน ้ าหนักของดินและการ
วิเคราะห์การทรุดตัวของดินส าหรับงานฐานรากหยัง่ต้ืนและหยั่งลึก 
เสถียรภาพของพื้นลาดเอียง และเทคนิคการส ารวจชั้นดิน 

  Lateral earth pressure, bearing capacity and settlement analysis for 
shallow and deep foundations, stability of slopes and soil investigation 
techniques. 

 
 694 423 วศิวกรรมธรณวีทิยา 2 4(3-3-8) 

  Engineering  Geology II  
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 322 วศิวกรรมธรณีวทิยา 1 
  พฤติกรรมของวสัดุทางธรณีวิทยาภายใตภ้าวะความเคน้ ทดสอบหา
สมบติัทางกายภาพ และทางวิศวกรรมของดินและหิน ในห้องปฏิบติัการ 
และ ภาคสนาม การวางแผนงานส ารวจ ผวิดินและใตดิ้น เทคนิคการส ารวจ
และเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะของพื้นท่ีในงาน
วิศวกรรม ฐานราก พื้นลาดเอียง และแหล่งวสัดุก่อสร้าง เทคนิคการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดินและหิน การควบคุมการไหลของน ้ า
บาดาล เพื่องานวิศวกรรม ตวัอย่างการประยุกต์ใช้วิศวกรรมธรณีในงาน
วศิวกรรมอ่ืนๆ 

  The behavior of geologic materials under stresses, determine physical-
mechanical properties of soils and rocks in both laboratory and field 
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testing, planning for surface and subsurface site investigation, methods of 
exploration and data collection, site characterization, and evaluation slope 
engineering and construction material, soil and rock stabilization 
improvement techniques and groundwater controlling for engineering 
purpose application to other engineering work practices. 

 
 694 431 อุทกธรณวีทิยา 2 4(3-3-8) 

  Hydrogeology II     
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 330 อุทกธรณีวทิยา 1 
  การวิเคราะห์การไหลและตาข่ายการไหลของน ้ าบาดาลโดยวิธีทาง
กราฟฟิกและทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์การไหลของน ้ าในแอ่งกกัเก็บ 
ชลศาสตร์การไหลของบ่อบาดาล ชนิดของแบบจ าลองการไหลของน ้ า
บาดาลและการเคล่ือนท่ีของมวลสารประเภทต่าง ๆ รวมทั้ งตัวอย่าง
กรณีศึกษาๆ การบริหารและจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลและส่ิงแวดลอ้ม 

  Analyses of groundwater flow and flow net by graphical and 
numerical methods, groundwater basin analysis, well hydraulics, types of 
groundwater flow and mass transport models including case studies, 
management of groundwater resources and environments. 

 
 694 434 การประเมินและการจัดการทรัพยากรแหล่งน า้บาดาล 3(3-0-6) 

  Groundwater Resources Evaluation and  
Management 

 

  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 330 อุทกธรณีวทิยา 1 
  การจดัหาและการจดัการน ้ าบาดาลเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์ระบบอุทก
ธรณีวิทยาดว้ยแบบจ าลองน ้าบาดาล ระบบการลดระดบัน ้าบาดาลในการท า
เหมืองแร่และส่ิงก่อสร้าง สภาวะมลพิษและการฟ้ืนฟูสภาพของแหล่งน ้ า
บาดาล การเพิ่มเติมแหล่งน ้ าบาดาลด้วยบ่อน ้ าบาดาล และผลกระทบต่อ
สภาวะแวดลอ้มจากการใชน้ ้าบาดาลมากเกินไป 

  Introduction to groundwater supply and management, hydrogeological 
system analyses, including groundwater modeling, dewatering system in 
mine operations and constructions, groundwater pollution and remediation, 



45 

แบบ มคอ. 2 

 

groundwater recharge with injection wells, environmental impacts of over 
exploitation. 

 
 694 440 ธรณวีิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ 3(3-0-6) 

  Geology and Mining Engineering  
  เง่ือนไขของรายวชิา : ไม่มี  
  การท าเหมืองแร่ประเภทต่าง ๆ กระบวนการการท าเหมือง ตั้งแต่การ
ประเมิน ส ารวจ ขุดเจาะ การด าเนินงาน การจดัการน ้ าใตดิ้น การจดัการ
ส่ิงแวดล้อมภายในเหมือง ตลอดจนการปิดเหมืองและฟ้ืนฟูสภาพ 
กรณีศึกษา ทศันศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

  Types of mines; mining operations from evaluation, exploration, 
drilling, excavation, subsurface water management, environmental 
management, to mine closure and rehabilitation; case study, excursion. 

 
 694 461 วศิวกรรมธรณฟิีสิกส์ 3(3-0-6) 

  Engineering Geophysics  
  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 360 
  การประยุกต์และข้อจ ากัดของการใช้วิธีการทางธรณีฟิสิกส์ในการ
แกปั้ญหาทางธรณีเทคนิค เช่น ฐานราก แหล่งน ้ า ฯลฯ หลกัการหยัง่ธรณี
หลุมเจาะ การศึกษากรณีตวัอย่างของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้
วธีิการประมวลเทคนิคจากวธีิการทางธรณีฟิสิกส์ 

  Application and limitation of using geophysical methods in solving 
various types of geotechnical problems e.g. foundation, water supply ect., 
principle of geophysical well logging, case studies of the integrated 
geophysical techniques in solving engineering problems. 

 
 694 474 ธรณวีิทยาสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Geology  
  เง่ือนไขของรายวชิา : เป็นนกัศึกษาเทคโนโลยธีรณี ชั้นปีท่ี 4 
  การส ารวจปัจจยัทางดา้นธรณีวิทยา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มของ
มนุษย ์ความส าคญัของขอ้มูลทางธรณีวิทยา สภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
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วางแผนส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพฒันาหรือขยายเขตของเมือง 
การเลือกสถานท่ีการถมให้ถูกสุขลกัษณะ และงานก่อสร้างทางวิศวกรรม 
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

  Investigation of all geological factors related to man’s environment, 
significance of environmental geologic data for land use planning, 
development of urban areas, site selection, sanitary landfills and engineering 
construction, Principle of  Environmental Impart Assessment (EIA) 

    
 694 475 ธรณวีิทยาปิโตรเลยีม 3(3-0-6) 
  Petroleum Geology  

  เง่ือนไขของรายวชิา : 694 306, 694 307 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธรณีวิทยาปิโตรเลียม องค์ประกอบพื้นฐานของ
น ้ ามนัและก๊าซ ตน้ก าเนิดของปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน การจ าแนกชนิด
ของน ้ามนั ส่วนประกอบของระบบปิโตรเลียม น ้าในแหล่งน ้ามนั การยา้ยท่ี
ของน ้ ามันและก๊าซ หินกักเก็บปิโตรเลียม หินปิดกั้นและแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม การส ารวจปิโตรเลียมขั้นแนะน า และการประเมินปริมาณ
ส ารอง 

  General knowledge in petroleum geology, basic composition of oil and 
gas, source of petroleum hydrocarbon (HC), classification of oil types, 
petroleum system elements, oil field waters, migration of oil and gas, 
reservoir rocks, seals and traps, introduction to petroleum exploration, and 
reserve estimation. 

 
 694 480 การศึกษาอสิระ 3(0-9-6) 
  Independent Study  
  เง่ือนไขของรายวชิา : เป็นนกัศึกษาเทคโนโลยธีรณี ชั้นปีท่ี 4 
  ท าการศึกษาและวิจยัในหัวขอ้ท่ีเลือก โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษารายวิชา
เป็นผูส้อนและใหค้ าแนะน า 

  Study and research on selected topics under the guidance of a course 
advisor. 
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 694 491 สัมมนาทางเทคโนโลยธีรณี 1(1-0-2) 
  Seminar in Geotechnology  
  เง่ือนไขของรายวชิา : เป็นนกัศึกษาเทคโนโลยธีรณี ชั้นปีท่ี 4  
  คน้ควา้และศึกษาผลงานทางธรณีวทิยา วศิวกรรมธรณี อุทกธรณีวิทยา 

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องทางเทคโนโลยีธรณี การเขียนรายงานพร้อมทั้ ง
บรรยาย และถกปัญหาในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัธรณีวิทยา และเทคโนโลยี
ธรณีในชั้นเรียน 

  Literature review of selected topics in geology, engineering geology, 
hydrogeology, or other related field in geotechnology, writing report and 
class presentation and discussion on geology and geotechnology. 

    
 694 494 โครงการพเิศษด้านเทคโนโลยธีรณี 3(0-9-6) 
  Special Projects in Geotechnolog 

เง่ือนไขของรายวชิา:เป็นนกัศึกษาเทคโนโลยชีั้นปีท่ี 4 
 

  คน้ควา้เลือกหวัขอ้โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยธีรณีหรือ
ธรณีวทิยา เขียนแบบเสนอโครงการ วางแผนการด าเนินงาน ด าเนิน
โครงการ เขียนรายงาย และเสนอผลงาน 

  Literature review, selected topic in geotechnology or geology, 
proposal preparation, planning and performing project, report writing and 
presentation. 

  
 

  

 
3.2 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางลดัดา วรรณขาว 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ 
 

วทบ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Geological Engineering) 

2. นายวนิิจ ยงัมี 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตรจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Engineering Geology) 
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3. นายหลา้ อาจวชิยั    
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา)   
M.Sc. (Engineering Geology ) 

4. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกลุ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M..Sc. (Engineering  Geology, 
      Hydrogeology, Environmental  
      Geology) 
Ph.D.(Groundwater Management)  

5. นายพชัร์สุ  วรรณขาว 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 

6. นายสุรชยั  สมผดุง 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา)  
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 

7. นางสาวเพียงตา สาตรักษ ์
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Engineering Geology) 
Ph.D. (Geosciences) 

8. นายเกียรติศกัด์ิ ศรภิรมย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 

9. นางสาวศรัญญา              
พรหมโคตร์ 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 
Ph.D. (Metallurgical and  
          Materials Engineering) 

10. นายณฐัวโิรจน์  ศิลารัตน ์
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ 
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
วท.ด. (ธรณีวทิยา) 

11. นางนุศรา สุระโคตร 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
MSc.  (Petroleum Geoscience) 

12. นางสาวกมลพร             
กรมขนัธ ์

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
MSc. (Exploration Science) 
Ph.D. (Geology) 

  University of Adelaide (2553) 
13. นางสาวกฤติกา   

ตระกลูงาม 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Geo-Environmental 
Engineering) 

14. นายรุ่งโรจน์ อาจเวทย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
วท.ม. (เทคโนโลยธีรณี) 
Ph.D. (Geophysics)  
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางลดัดา วรรณขาว 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ 
 

วทบ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Geological Engineering) 

2. นายวนิิจ ยงัมี 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตรจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Engineering Geology) 

3. นายหลา้ อาจวชิยั    
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา)   
M.Sc. (Engineering Geology ) 

4. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกลุ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M..Sc. (Engineering  Geology, 
    Hydrogeology, Environmental 
    Geology) 
Ph.D.(Groundwater Management)  

5. นายพชัร์สุ  วรรณขาว 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 

6. นายสุรชยั  สมผดุง 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา)  
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 

7. นางสาวเพียงตา สาตรักษ ์
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Engineering Geology) 
Ph.D. (Geosciences) 

8. นายเกียรติศกัด์ิ ศรภิรมย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 

9. นางสาวศรัญญา           
พรหมโคตร์ 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 

วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (ธรณีวทิยา) 
Ph.D. (Metallurgical and  

  Materials Engineering) 
10. นายณฐัวโิรจน์  ศิลารัตน ์

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ 
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
วท.ด. (ธรณีวทิยา) 

11. นางนุศรา สุระโคตร 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
MSc. (Petroleum Geoscience) 
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12. นางสาวกมลพร             
กรมขนัธ ์

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์
 

วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
MSc. (Exploration Science) 
Ph.D. (Geology) 

   University of Adelaide (2553) 
13. นางสาวกฤติกา      

ตระกลูงาม 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ 
 

วท.บ. (ธรณีวทิยา) 
M.Sc. (Geo-Environmental 
Engineering) 

14. นายรุ่งโรจน์ อาจเวทย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) 
วท.ม. (เทคโนโลยธีรณี) 
Ph.D. (Geophysics)  

 
3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
การฝึกภาคสนามในรายวิชา ทศันศึกษาทางธรณีวิทยา นกัศึกษาตอ้งออกเรียนรู้และศึกษาธรณีวิทยา

ประเทศไทยและแหล่งแร่ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โรงไฟฟ้า
พลงัน ้า เหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นตน้ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1. มีวนิยั สามารถปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของสถานท่ีฝึกงาน  
2. ซ่ือสัตย ์ตรงต่อเวลา อดทน 
3. มีความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน หรือเทคนิควิธีการท างาน

ในสถานท่ีฝึกงาน 
4. สามารถใชค้วามรู้เพื่อเสนอแนะวธีิการแกปั้ญหาในสถานการณ์จริง 
5. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
6. มีทกัษะการส่ือสารดา้นการพูด เขียน คิดวเิคราะห์ประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา   
การฝึกภาคสนาม 1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลงัเสร็จส้ินการสอบปลายภาคของภาคปลาย ทศัน

ศึกษา 1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลงัเสร็จส้ินการสอบปลายภาคของภาคตน้ และการฝึกภาคสนาม 2 นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 ออกสนามภาคฤดูร้อน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
เป็นไปตามตารางสอนของมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มข.30) 
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5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงการพเิศษ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
รายละเอียดตามรายวิชา 694 465 ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อในการท าโครงการพิเศษเป็น

รายบุคคลหรือกลุ่มละ 1-2 คน โดยท าการคน้ควา้เลือกหวัขอ้โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีธรณี อุทก
ธรณีวทิยาหรือธรณีวทิยา เขียนแบบเสนอโครงการ วางแผนการด าเนินงาน ด าเนินโครงการ เขียนรายงาน 
ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนอผลงานโครงการพิเศษในรูปแบบรายงานทางวิชาการและ
น าเสนอผลงานดว้ยวาจา 

5.2 ผลการเรียนรู้   
1. มีองค์ความรู้จากงานวิจยัโดยทัว่ไปและท่ีเก่ียวข้องกับสาขาเทคโนโลยีธรณี และความรู้

เฉพาะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานท่ีด าเนินการ 
2. มีทกัษะการท างานดา้นการคิดวิเคราะห์ การประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะการด าเนินการทดลอง

ในภาคสนาม และ/หรือ ในห้องปฏิบติัการ การวางแผนด าเนินการ การจดัเตรียมเอกสารและส่ือต่างๆ การ
น าเสนอผลงาน  

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล  
4. สามารถวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ด าเนินการโครงการ และเขียนรายงานเชิง

วชิาการได ้
5. มีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา   
ในภาคปลาย ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1. อาจารยท์  าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้ค  าแนะน าแก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาเป็นผู ้

เลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีตนสนใจ      
2. อาจารยจ์ดัตารางเวลาเพื่อใหค้  าปรึกษาและติดตามการท างานของนกัศึกษา 
3. จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือให้เพียงพอต่อการใชง้าน มีเจา้หนา้ท่ีดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือ ใหอ้ยู่

ในสภาพพร้อมใชง้าน 
4. มีการดูแลความปลอดภยัของนกัศึกษาในการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ สารเคมี การท างานนอก

เวลา 
5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้ งในศูนย์คอมพิวเตอร์และใน

หอ้งปฏิบติัการของการ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล      
1. ประเมินคุณภาพขอ้เสนอโครงการพิเศษ โดยอาจารยป์ระจ าวชิาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. ประเมินความกา้วหน้าในระหว่างการท างานโครงการพิเศษ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจากการ

สังเกตและจากการรายงานดว้ยวาจาและเอกสาร 
3. ประเมินการน าเสนอผลงานโครงการพิเศษ ในรูปแบบรายงานและการน าเสนอผลงานดว้ย

วาจา โดยอาจารยป์ระจ าวชิาและอาจารยท์่านอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 
4. ประเมินผลการท างานของนกัศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนใน

แต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

มี ค ว า มต ร ะหนั ก แ ล ะทัศ นค ติ ท่ี ดี ต่ อ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

มีจิตส านึกสาธารณะ - จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น ค่ายความรู้ธรณีวิทยาสู่
ชุมชน กิจกรรมพฒันาภูมิทศัน์ในมหาวิทยาลยั คณะและ
ภาควิชา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีสถานรับเล้ียงเด็ก
ก าพร้า บา้นพกัคนชรา เป็นตน้ 

มีทกัษะการเป็นผูน้ าและท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน การฝึกภาคสนาม และ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

มีทกัษะ ความอดทนและการบริหารจดัการ 
ในการท างานภาคสนาม 

- การสอดแทรกในวิชาการฝึกภาคสนาม และการทศัน
ศึกษา  
- กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย และเทคนิค
การฝึกภาคสนามในช่วงภาคเรียนท่ีสอง 

มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

- การสอดแทรกในวชิาเรียนทุกรายวชิา 
- การมอบหมายงานให้นกัศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม

ต่างๆ 
มีทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น 

การคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศ  การท าโครงงานวจิยั 
 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
2.1 การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 (1) มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   
 (2) แสดงออกอยา่งสม ่าเสมอถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต  
 (3) มีวนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
 (4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 



54 

แบบ มคอ. 2 

 

 (5) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- สอดแทรกในเน้ือหาวชิาเรียน 
- การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์
- จดักิจกรรมพิเศษเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
- การสอนแบบอภิปรายจากตวัอยา่งกรณีศึกษา 
 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- นกัศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ก่อนและหลงัการเรียน 
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นกัศึกษา 

- ผูใ้ชบ้ณัฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบณัฑิต  
 
2.2 ความรู้   

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1)  มีความรู้หลักการและทฤษฎีท่ีสัมพนัธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีธรณีอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจดา้น เทคโนโลยีธรณี ท่ี
เน้นหนักทางวิศวกรรมธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีพิบัติภัย และ
ธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้ม 
                  (2) มีความรู้ในสาขาวชิาอ่ืน ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การบริหาร การจดัการ การพฒันาพลงังานทดแทนและส่ิงแวดลอ้ม 

 (3) มีการใฝ่รู้และติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาวชิา รวมถึงงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้   

 (4) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบ ขอ้ก าหนดทางเทคนิค รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย  ้ าความรู้ใหม่หลัง

บทเรียนพร้อมกบัเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม การเช่ือมโยงความรู้จากวิชาหน่ึงไปสู่อีก
วชิาหน่ึงในระดบัท่ีสูงข้ึน การเลือกใชว้ธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ 
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- ใชก้ารสอนหลายรูปแบบ ตามลกัษณะของเน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ การบรรยาย การ
ทบทวน การฝึกปฏิบติัการ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกภาคสนามและการทศันศึกษา รวมทั้ง
จากวทิยากรภาคเอกชน และนกัวชิาการนอกสถาบนั ในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยั  

2.2.3 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
- ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบา้น การเขียนรายงาน การสอบย่อย 

การคน้ควา้และการน าเสนอรายงาน  
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค               
- ประเมินความรู้ของบณัฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต       

 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเขา้ใจและประเมินข้อมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และใชข้อ้สรุปท่ีไดใ้นการ
แกไ้ขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ โดยไม่ตอ้งอาศยัค าแนะน า                                                                           

(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบติั และผลกระทบท่ีตามมาจาก
การตดัสินใจนั้น สามารถใชท้กัษะและความรู้ความเขา้ใจอนัถ่องแท ้ 
            2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

- การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เม่ือเร่ิมเขา้ศึกษา เร่ิมจาก
โจทยท่ี์ง่าย และเพิ่มความยากตามระดบัชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน ในรายวชิาท่ีเหมาะสม   

- การมอบหมายงานการแกปั้ญหาจากโจทยปั์ญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จ าลอง 

- การจดัให้มีรายวิชาท่ีเสริมสร้างการพฒันาทกัษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ไดฝึ้กคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมดา้นต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแ้ก่ การฝึก
ภาคสนาม ทศันศึกษา สัมมนา และโครงการพิเศษ           

- การสอนแบบผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ไดม้ากข้ึน 

2.3.3 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
- ประเมินจากผลงานการแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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- ประเมินโดยการสอบขอ้เขียนดว้ยโจทยท่ี์ตอ้งใชท้กัษะทางปัญญา   
- ประเมินรายงานผลการศึกษารายวิชาการฝึกภาคสนาม ทศันศึกษา และรายวิชา

โครงการพิเศษ 
 
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(2) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่มได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความ

รับผดิชอบ 
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวิชาชีพ

อยา่งต่อเน่ือง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
- ใชก้ารการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซ่ึงตอ้งแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผดิชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกนั 
- มอบหมายการท างานแบบกลุ่มยอ่ย  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- มอบหมายนกัศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม  สรุปผลการประเมินโดย
ใชเ้สียงส่วนใหญ่ 

- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน               
 
2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ   

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชใ้นการวิเคราะห์แปล

ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(2) สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการ

น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยธีรณี จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  

(4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม และใช้อย่าง
สม ่าเสมอ  เพื่อการรวบรวมขอ้มูล แปลความหมาย และส่ือสารขอ้มูลข่าวสารและแนวความคิด  

(5) สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการกบัขอ้มูลต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
(6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7) สามารถใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาองักฤษในระดบัใช้

งานไดแ้ละเหมาะสม         
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การส่ือสาร และ การ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- มอบหมายงานท่ีตอ้งใช้ทกัษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในทุกรายวิชาท่ีตอ้งฝึกทกัษะ 

โดยผูส้อนตอ้งแนะน าวธีิการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก ้พร้อมใหค้  าแนะน า 
- มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และท่ีตอ้งมีการน าเสนอด้วย

วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใชส่ื้อประกอบการน าเสนอ 
- มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
- การจดัรายวชิาสัมมนาให้นกัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
       2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ประเมินจากการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบทดสอบของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- ประเมินทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วน

ท่ีนกัศึกษานั้นรับผดิชอบ                                                        
- ประเมินทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาพูดจากพฒันาการการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

น าเสนอสัมมนา ดว้ยวาจา 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(ภาคผนวก ก)  
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ดัง
ภาคผนวก) หมวดท่ี 7 ขอ้ 23 และ 24  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 มีการทวนสอบในระดบัรายวชิา โดยหวัหนา้ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา 
ประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นรายวิชา ความเหมาะสมของการให้
คะแนนในกระดาษค าตอบ และการใหร้ะดบัคะแนน  อยา่งนอ้ย 25 % ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ดงั
ภาคผนวก) หมวดท่ี 8 ขอ้ 29 
 3.2  สอบผ่านเกณฑ์การสอบวดัความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 
816/2552) 
 3.3  เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศมหาวทิยาลยั 
(ฉบบัท่ี 908/2552)  
 3.4  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นกัศึกษาไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่า 2.00 ในรายวิชา 664 203 ธรณีวิทยา
ทัว่ไป 664 262 การฝึกภาคสนาม 1 และรายวชิา 664 364 การฝึกภาคสนาม 2    
   

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
- ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ในเร่ืองบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาใน

รายวชิาท่ีรับผดิชอบ 
- ช้ีแจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รายละเอียดหลกัสูตร ซ่ึงแสดงถึงปรัชญา ความส าคญั และ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนกัศึกษา คู่มืออาจารย ์ฯลฯ ใหอ้าจารยใ์หม่ 
- ช้ีแจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากรายวิชา และกล

ยทุธ์การสอนและการประเมินผล  ใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนทั้งอาจารยใ์หม่และอาจารยพ์ิเศษ   
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- ก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรม(หลกัสูตรส าหรับอาจารยใ์หม่) เร่ืองกลยทุธ์และวธีิการ
สอนแบบต่างๆ กลยทุธ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาและการ
ปรับปรุงและอยูใ่นการดูแลของอาจารยพ์ี่เล้ียง ก่อนการท าหนา้ท่ีตามล าพงั   

- มอบหมายอาจารยพ์ี่เล้ียงให้ค  าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารยใ์หม่ อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้
คณาจารยพ์ฒันาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  โดยอาจารยทุ์กคนตอ้งไดรั้บการพฒันาไม่
นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง/ปี 

2.1 การพฒันาความรู้และทกัษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวดั และการประเมินผล 
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัดา้นการจดัการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การ

วดัและประเมินผล ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลยั  โดยก าหนดให้
อาจารยต์อ้งเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรส าหรับอาจารยใ์หม่ในปีแรกท่ีเขา้ท างาน และเขา้รับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมหรือฟ้ืนฟูทุก 2-3 ปี 

- การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
ระหวา่งอาจารยใ์นคณะ/ภาควชิา 

- การสนบัสนุนให้อาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบนั  และน าการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดในภาควชิา         

- การใช้อาจารยเ์ก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกนั เพื่อให้อาจารยใ์หม่ไดเ้ห็นตวัอย่าง
การสอนและการประเมินผล 

- การแลกเปล่ียนเอกสาร ขอ้มูล ระหวา่งอาจารย ์ 
- การเชิญอาจารยอ่ื์นเขา้เยีย่มชมการสอนและใหค้ าแนะน า 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  
- การสนบัสนุนการเขา้ร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชุมวชิาการ 
- การฝึกอบรมการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยัและการเขียนบทความวิจยัตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ 
- การสนบัสนุนการร่วมมือในงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 
- การสนบัสนุนการเขา้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  ด าเนินการบริหารหลกัสูตร ดงัน้ี 
- ก่อนการเปิดภาคเรียน มอบหมายอาจารย์ทุกคนเตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ประกอบการสอนปฏิบติัการ ส่ือการสอน เอกสารประกอบการสอน 
- มอบหมายอาจารยป์ระจ ารายวิชาประเมินความตอ้งการ/ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียน

การสอนในระหวา่งภาคและใชข้อ้มูลในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนโดยทนัที 
- มอบหมายอาจารยรั์บผิดชอบรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม จดัท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนามตามรายละเอียดท่ีสกอ.ก าหนด  ซ่ึงรวมถึงขอ้เสนอแผนการ
พฒันาปรับปรุง  เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

- ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าภาคการศึกษา ซ่ึง
ด าเนินการโดยส านกัคอมพิวเตอร์ 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจดัการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาทุกปีการศึกษา 
โดยคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา สุ่มทวนสอบรายวิชา 25% ของรายวิชาในความรับผิดชอบของ
ภาควชิาในแต่ละปี 

 - เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและส่ิงอ านวย
ความสะดวก  รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จดัท าร่าง
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรประจ าปี เสนอต่อหวัหนา้ภาควชิา 

- หัวหน้าภาควิชาเชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิจากภาควิชา / มหาวิทยาลยัอ่ืน ในสาขาธรณีวิทยาและ/
หรือเทคโนโลยธีรณี ประเมินหลกัสูตรจากขอ้มูลในร่างรานงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร  

- หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรจดัการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลกัสูตรประจ าปี และใชข้อ้มูลเพื่อการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
ทกัษะของอาจารยใ์นการใช้กลยุทธ์การสอน รายละเอียดของรายวิชา ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของหลกัสูตร จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรพร้อมทั้งขอ้เสนอแผนการ
ปรับปรุง เสนอต่อคณบดี 

- เม่ือครบรอบหลกัสูตร (4 ปี) หวัหนา้ภาควิชาจดัการประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุ นกัศึกษาปี
สุดทา้ยก่อนจบการศึกษาหรือบณัฑิตใหม่ และผูจ้า้งงาน  

- แต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีมีจ านวนและคุณสมบติัตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ นกัศึกษาปีสุดทา้ยหรือบณัฑิต
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ใหม่ และผูจ้า้งงาน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บณัฑิต มาประกอบการพิจารณา 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 
แสวงหารายไดส้มทบงบประมาณแผน่ดินเพื่อการจดัหาครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็น  โดยการจดัการเรียน

การสอนภาคพิเศษและการบริการทางวิชาการ  พิจารณาจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น  
ก าหนดวงเงินค่าใชจ่้ายในแต่ละรายวชิา และติดตามการใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแผนและตามก าหนดเวลา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
หลกัสูตรมีความพร้อมดา้นทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม  
มหาวิทยาลยัและคณะ จด้สรรงบประมาณส าหรับหนงัสือต าราและวารสารทางวิชาการ ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจ าทุกปีและเวียนแจง้อาจารยใ์ห้เสนอช่ือส่ือท่ีตอ้งการ ส่วนอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ปฏิบติัการจะมีการประชุมวางแผนจดัท าขอ้เสนองบประมาณครุภณัฑ์ 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร  
 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนกัศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารยป์ระเมินจากการ

สังเกตการใชง้านในรายวชิาท่ีสอน แลว้รายงานต่ออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั โดยภาควชิาเป็นผูก้  าหนดคุณวุฒิ
และคุณสมบติัท่ีตอ้งการ มีการก าหนดให้ผูส้มคัรน าเสนอผลงานวิจยัแบบปากเปล่าในท่ีประชุมคณาจารย ์
และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารยป์ระกอบการพิจารณา 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
อาจารยป์ระจ าทุกคนร่วมเป็นกรรมการภาควิชา มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 

คร้ัง ซ่ึงรวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร โดยอาจารยทุ์กคนตอ้งร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวชิาท่ีสอน อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรตอ้งเขา้ร่วมประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 80% ทุกคร้ัง 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
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- ไม่มีนโยบายในการรับอาจารยท่ี์สอนบางเวลาและอาจารยพ์ิเศษ แต่มีนโยบายในการเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการความ
เช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง  

- มอบหมายใหอ้าจารยป์ระจ าวชิาเลือกสรรวิทยากร โดยผา่นการเห็นชอบจากหวัหนา้ภาควิชา 
แลว้ก าหนดในแผนการสอน 

- ก าหนดแผนงบประมาณของภาควชิา สอดคลอ้งกบัแผนการสอน 
- สัดส่วนจ านวนวทิยากรต่ออาจารยป์ระจ า ไม่นอ้ยกวา่ 10% 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ ก่อนการ
รับเขา้ท างาน และตอ้งผา่นการสอบแข่งขนัท่ีประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์    โดย
ขอ้สอบให้ความส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่ง และทศันคติต่องานการให้บริการ
อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
-สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
-สนบัสนุนให้บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอ่ืน เช่น ในโครงการเยี่ยม

บา้นของมหาวทิยาลยั   
-สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการวิชาการ เช่น งานวิเคราะห์

อาหาร งานวจิยั 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
มีการมอบหมายภาระหนา้ท่ีการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาแก่อาจารยทุ์กคน 
คณะมีคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษา  มีหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้  าแนะน า และก ากบั

ดูแลการท างานของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

-อาจารยป์ระจ ารายวชิาก าหนดตารางเวลาใหค้  าปรึกษาทางวชิาการแก่นกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิา 
-อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าตวันกัศึกษาก าหนดตารางเวลาให้ค  าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ และ

แผนการเรียนแก่นกัศึกษา 
-คณะมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเฉพาะเร่ือง ส าหรับปัญหาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาส่งต่อมาให ้
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-คณะ/มหาวิทยาลยั จดัอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพแก่นกัศึกษาก่อนจบ
การศึกษา 

-มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น 
ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ สถิติ เป็นตน้ แก่นกัศึกษาท่ีสนใจ 

 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1072/2550) เร่ือง แนวปฏิบติัการขอ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวชิาการระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก ช) 

 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต 

จดัการส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตก่อนการปรับปรุง
หลกัสูตร (ตามเอกสารแนบ 7)  

ประมาณการความตอ้งการแรงงานประจ าปี จากภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต เอกสารส่ิงพิมพท่ี์มี
การวิเคราะห์ความตอ้งการแรงงาน  รายงานผลการส ารวจความตอ้งการแรงงานของหน่วยงานราชการ/
องคก์รสาธารณะ  

ติดตามขอ้มูลความรู้และทกัษะท่ีเป็นท่ีตอ้งการของงานดา้นธรณีวทิยาและเทคโนโลยธีรณี และ/หรือ 
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มาตรการ/กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางดา้นทรัพยากรธรณี 

มีแผนการจดัการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตเม่ือครบรอบหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Perforamance Indicators) 
 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลกัสูตรเป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี และเป็นไป
ตามระบบประเมินผลการจดัการหลกัสูตรมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงด าเนินการทุกส้ินปีการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ http:/pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมินประกอบดว้ย 8 องค์ประกอบ 25 ตวัช้ีวดั หรือ
เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก ซ) 
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หมวดที ่8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

- การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยทุธ์การสอน 

- อาจารยรั์บผิดชอบ/อาจารยผ์ูส้อนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์่าน
อ่ืน หลงัการวางแผนกลยทุธ์การสอนส าหรับรายวชิา  

- การสอบถามจากนกัศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช ้โดยใชแ้บบสอบถาม
หรือการสนทนากบักลุ่มนกัศึกษา ระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

- ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการ
สอบ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
- การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านกัทะเบียนและประเมินผล 
- การประเมินการสอนของอาจารยจ์ากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ี

มอบหมายแก่นกัศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควชิา 
- การประเมินการสอนโดยอาจารยผ์ูร่้วมสอนในรายวชิา จากการสังเกตการณ์สอน 
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตทีจ่บการศึกษาในหลกัสูตร  

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม    โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือ การประชุมตวัแทนนกัศึกษากบัตวัแทนอาจารย ์

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทีป่รึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 
การประเมินจากการเยีย่มชมและขอ้มูลในร่างรายงานผลการด าเนินการหลกัสูตร 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องอ่ืนๆ  
- แบบประเมินความพึงพอใชต่้อคุณภาพของบณัฑิต โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- การประชุมทบทวนหลกัสูตร โดย ผูท้รงคุณวฒิุ ผูใ้ชง้านนกัศึกษา บณัฑิตใหม่ นกัการศึกษา 
 
 
 

3. การประเมินผลการด าเนินการตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
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การประเมินผลการจดัการหลกัสูตรเป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลกัสูตร เป็นไปตามตวั
บ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
และ เกณฑ์ก ารประ เ มินประจ า ปี  และ เ ป็นไปตามระบบประ เ มินผลการจัดการหลัก สูตร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงด าเนินการทุกส้ินปีการศึกษา ผา่นระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑ์
การประเมินประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 25 ตวัช้ีวดั หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
(ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรน้ี หมวดท่ี 7 ขอ้ 7)  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อาจารยป์ระจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบในระหว่าง
ภาค ปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ  เม่ือส้ินภาคการศึกษา จดัท ารายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนอ
หวัหนา้ภาควชิาผา่นอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตร 

อาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในภาควชิา 

อาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการหลกัสูตรประจ าปี โดยรวบรวมขอ้มูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก  
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา รายงานผลการประเมินหลกัสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จดัท ารายงานผลการด าเนินการหลกัสูตรประจ าปี เสนอ
หวัหนา้ภาควชิา  

ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลกัสูตร จากร่างรายงานผล
การด าเนินการหลกัสูตรและความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินการเพื่อใชใ้นรอบการศึกษาต่อไป จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร เสนอต่อคณบดี 
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