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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 

538203 PHYSICAL GEOLOGY 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  

รูปแบบการสอน ในหองเรียน และออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานิสงส จิตนารินทร 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. อานิสงส จิตนารินทร 

5. ภาคการศึกษา 1/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting: 660 280 0195 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

1 กรกฎาคม 2563 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทางธรณีวิทยา ปจจัยพ้ืนฐาน

การประยุกตใชความรูทางดานธรณีวิทยาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุตอชีวิตมนุษยและ

สิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

กระบวนการทางธรณีวิทยาในโลกยุคปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา ขอบเขตของรายวิชาธรณีวิทยา จกัรวาลและโลก ลักษณะพ้ืนผิวของเปลือกโลกและ

กระบวนการทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนรูปรางของเปลือกโลก โครงสรางของหิน แผนท่ี

ทางธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง เทคนิคการศึกษาในภาคสนามเพ่ือสรางแผนท่ีทางธรณี 

การเก็บตัวอยางหินในภาคสนาม การหยั่งธรณีหลมุเจาะและแทงตัวอยางหิน การเตรียม

แผนท่ีและรายงานทางธรณีวิทยา 

 (Course description) The universe and the earth, surface features of the earth’s crust and 

geological processes, deformation of the earth’s crust, rock structures, 

geologic maps and cross sections, field techniques in geological mapping, 

collection of field specimens, well logging and drill core, preparation of 

geological maps and reports. 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 96 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs) 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

1. PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี (R, U) 

 CLO 1-1: อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-2: อธิบายการเกิดแร หลักการจำแนกแร และจดจำ

แรประกอบหินท่ัวไปได 50 ชนิด 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-3: อธิบายการเกิดหิน หลกัการจำแนกหิน และ

จดจำหินท่ีพบท่ัวไปได 30 ชนิด  

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-4: อธิบายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในโลกและบน

ผิวโลกได  

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-5: อธิบายหลักการลำดับช้ันหินและการหาอายุทาง

ธรณีวิทยาได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-6: อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสรางทาง

ธรณีวิทยาแบบปฐมภมูิและทุตยิภมูิได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย  

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 1-7: อธิบายองคประกอบและการใชประโยชนแผนท่ี

และภาพถายในงานทางธรณีวิทยาได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย  

แบบฝกหัดทายบท 

โปรเจค 

 CLO 1-8: อธิบายหลักการสำรวจธรณีวิทยาได บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช  

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. - ความหมาย ความสำคญั แผนท่ีความคิดสำหรับวิชา

ธรณีวิทยา 

- การกำเนิดของโลกและจักรวาล ระบบสรุิยะ 

สนามแมเหล็กโลก ช้ันบรรยากาศ และพ้ืนผิว  โครงสราง

และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลอืกโลก 

4 1. มอบหมายเอกสารประกอบการ

สอน (pdf) สไลดประกอบการ

บรรยาย (PowerPoint) 

หนังสืออานประกอบ (pdf) ไว

บน Google Classroom  

2. บันทึกการบรรยายของทุก

บทเรียนโดยสื่อ PowerPoint 

การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

2. - ความหมายของแร 4 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

- สมบัติทางกายภาพของแร 

- การจำแนกแร  

- การเกิดแร 

ไวใน Google Classroom 

เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูดวย

ตนเองกอนเขาเรียนในช่ัวโมง

ปกต ิและสามารถทบทวนได

ดวยตนเอง 

3. ในช่ัวโมงเรียน มีชวงเวลาให

นักศึกษาสอบถามขอสงสยัจาก

เน้ือหา และคลิปบรรยาย  

4. ทำกิจกรรมโดยเลือกจาก

ประเด็นสำคญัของแตละบท 

ซึ่งสอดคลองกับขาวหรือ

เหตุการณในปจจจุบัน โดยให

นักศึกษาเขากลุมอภิปราย 

และนำเสนอความคดิเห็น หรือ 

5. นำโจทยหรือแบบฝกหัดบางขอ

จากแบบฝกหัดทายบท หรือ

ปฏิบัติการมาใหนักศึกษาทำซ้ำ

ในหองเรียน โดยเฉพาะขอท่ี

มักทำผิดบอย 

6. มอบหมายแบบฝกหัดทายบท

ผาน Google classroom 

และกำหนดวันสงใน 1 สัปดาห 

7. ติดตอสื่อสารผาน 

Facebook/Group 

 

3. - ความหมาย วัฎจักรหิน การจำแนกหิน 

- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

4. - กระบวนการท่ีเกิดจากแรงกระทำภายในโลก แผนดินไหว 

ภูเขาไฟ 

- กระบวนการท่ีเกิดบนผิวโลก การผุพัง การยายมวล การ

เกิดดิน 

4 

การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

5. - กระบวนการจากน้ำ  

- กระบวนการลม  

- กระบวนการจากธารน้ำแข็ง 

4 
การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

6. - หลักการลำดับช้ันหิน 

- ความไมตอเน่ือง 

- การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 

4 

การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

7. สอบกลางภาค 3 ขอสอบกลางภาค 

8. - โครงสรางปฐมภูม ิ

- โครงสรางทุติยภูม ิ

4 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

9. - ระบบพิกัดแผนท่ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศ 

- แผนท่ีธรณีวิทยา 

4 
การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

10. - ภาพถายทางอากาศ 

- ภาพถายดาวเทียม 

4 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

11. - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี

- การเก็บตัวอยางหิน 

- การเขียนรายงาน 

4 

การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

12. นำเสนอโปรเจค 4 การนำเสนอโปเจค 

การรวมกจิกรรม 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-6, 8-11 40% 

2. การรวมกิจกรรม (Class activity) 1-12 10% 

3. โครงงาน (Term Project) 12 10% 

4. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7  20% 

5. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 20% 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบการสอนวิชาธรณวิีทยากายภาพ โดย ผศ.ดร.อานิสงส จิตนารินทร 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

Reynolds, S., Johnson, J., Morin, P. and Carter, C. 2013. Exploring Geology 

3rd edition. McGraw-Hill. New York, USA.  

Monroe, J. S. and Wicander, R. 2006. The Changing Earth, Exploration 

Geology and Evolution 4th edition. Brooks/Cole Cengage Learning. 

California, USA 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซตท่ีเก่ียวของ อาทิ 

Geology.com; Mitrearth.org/ 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 1: จดจำและอธิบายหลกัการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

พ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี  

PI 1.1) จดจำและอธิบายหลักการพ้ืนฐานในการเรียนรูดาน

วิศวกรรมธรณไีด 

แบบฝกหัดทาย

บท 

 

 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538207 ธรณีสณัฐานโครงสราง ในภาคการศึกษา 2/2563 

- ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538205 หินและแร ในภาคการศึกษา 3/2563 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

                                                                ลงช่ือ:     

(ผูชวยศาตราจารย ดร.อานิสงส จตินารินทร) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 1 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 


