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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา              สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

538203 ธรณวิีทยา (Physical Geology) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 

-ไมมี- 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 

ผศ.ดร. อานิสงส จิตนารินทร ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน     จำนวน 1 กลุมเรียน  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

1/2562 

5.  สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (บรรยาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                  

แบบ มคอ. 5 

2 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่

สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน ๒๕% 

ความหมาย ความสำคัญ การกำเนิดของโลก

และจักรวาล ระบบสุริยะ สนามแมเหล็กโลก 

ช้ันบรรยากาศ และพ้ืนผิว  โครงสรางและ

คุณสมบัติภายในโลก ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของ

แผนเปลือกโลก 

3 3  

ความหมาย  สมบัติทางกายภาพของแร การ

จำแนกแร การเกิดแร 

3 3  

วัฎจักรหิน การจำแนกหิน 

หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 

3 3  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก การผพัุง 

การยายมวล การเกิดดิน 

3 3  

กระบวนการจากน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง 3 3  

หลักการลำดับช้ันหิน ความไมตอเน่ือง  

การหาอายุทางธรณีวิทยา เวลาทางธรณีกาล 

3 3  

โครงสรางทางธรณีวิทยา ปฐมภูมิ ทุติยภูม ิ 3 3  

ระบบพิกัดแผนที ่แผนที่ภูมปิระเทศ 

แผนที่ธรณีวิทยา ภาพถายทางอากาศ 

ภาพถายดาวเทียม 

3 3  

การศึกษาในภาคสนาม การหย่ังธรณ ี

การเก็บตัวอยางหิน การเขียนรายงาน 

3 3  
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2.  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ใน

กรณีท่ีมีนัยสำคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  (ถา

มี) 

นัยสำคัญของหัวขอที่สอนไม

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไมมี ไมมี ไมมี 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ะบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม วากลาว ตักเตือน ยกตัวอยาง

คนดีศรีสังคม  
 

ไมมี 

ความรู สอน บรรยาย ทำแบบฝกหัด 
 

 
ไมมี 

ทักษะทางปญญา สอน บรรยาย ทำแบบฝกหัด  
 ไมมี 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

สังเกตุการมีสวนรวมของ

นักเรียนแตละคนในหองเรียน 

การมีสวนรวมในการตอบ

คำถาม 

 

 

ไมมี 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอน บรรยาย ใหการบาน 

ตรวจการบาน 

 
 

 

ไมมี 

ทักษะพิสัย ยกตัวอยางอุปกรณท่ีใชใน

ชีวิตประจำวัน อธิบาย

ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 

 

ไมมี 

4. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ตองพิจารณากลุมผูเรียนวามีความสนใจเรื่องใดมาก และนำเอาประเด็นท่ีเปนขาวในปจจุบันมานำเสนอเพ่ือกระตุนให

นักศึกษาสนใจ หรือเปนการนำเขาสูบทเรียน  

  



                                                                  

แบบ มคอ. 5 

5 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                           64      คน 

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา           64        คน 

3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                   0         คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รอยละ 

A 8 12.50 

B+ 8 12.50 

B 13 20.31 

C+ 8 12.50 

C 15 23.44 

 D+ 6 9.38 

D 6 9.38 

F - - 

I - - 

ผาน (P, S) - - 

ไมผาน  (U)  - - 
 

5. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

     ไมมี 

      6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน  

             ไมมี 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมมี  
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      6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมมี  

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 พิจารณาจากทดสอบยอยและสอบประจำภาค นักศึกษาสวนใหญยังทำขอสอบอัตนัยไมดี 

  

 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

 

1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 

 

ไมมี   

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี  

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    1.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

           - 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  

     2.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ไมมี 

     2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

            ไมมี 
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /  ปการศึกษา

ที่ผานมา 

ผลการดำเนินการ 

ปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย ปรับเปลี่ยนตัวอยางให

ทันสมัย 

นักศึกษาไดความรูท่ีทันสมัยขึ้น ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลใน

ปจจุบันมากขึ้น 

2. การดำเนินการอื่นๆ ในการปรบัปรงุรายวิชา 

ใชการสอนโดยเนนใหนักศึกษารูจักบันทึกมากขึ้น สอนใหมีทักษะการเขียน และการสืบคนขอมูลมากขึ้น 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เตรียมกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมเติม เทอม 1 ปการศึกษา 2563 ผศ.ดร.อานิสงส จิตนารินทร 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                                  ไมมี 

 

 

 

ลงชื่อ:     

                       ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานิสงส จิตนารินทร                                      

                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                     วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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