
มคอ.5  

 1 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านักวิชา  วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง (Structural Geomorphology 
Laboratory) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
               525207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง (Structural Geomorphology) 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
               อ.ดร. ธนิษฐา ทองประภา และ อ. ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

              ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 2    
5. สถานที่เรียน 

              อาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (F7) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวนชั่วโมงที่
ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 25% 

แผนที่ธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล่ เส้นช้ันโครงสร้าง และ

ภาพตัดขวาง 

3 3 - 

การแก้ปัญหามุมเอียงเท และความกว้างของหินโผล ่ 3 3 - 

การแก้ปัญหาสามจุด 

 

3 3 - 



มคอ.5  

 2 

สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคช่ัน เส้น ระนาบและโพล 3 3 - 

สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคช่ัน  การวิเคราะห์ความ
หนาแน่นของข้อมูล 

3 3 - 

สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคช่ัน  การประยุกต์ใช้ในงาน

วิศวกรรมธรณ ี

3 3 - 

ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนทีภู่มปิระเทศ 3 3 - 

ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ 3 3 - 

ภูมิสารสนเทศ การใช้โปรแกรม ArcGis การป้อนข้อมลู 

ก าหนดต าแหน่ง  สร้างเส้น การใส่ข้อมูล attribute 

data 

3 3 - 

ภูมิสารสนเทศ การหาพื้นท่ี การเปลี่ยนหน่วย การตรึง

แผนที่ 

3 3 - 

ภูมิสารสนเทศการท าแผนท่ี การซอ้นทับข้อมูล การ
เลือกพื้นที่ และการแสดงผล  

3 3 - 

 
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่
สอนไม่ตรงตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่มี   
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องการ
ตรงต่อเวลาโดยการ มีคะแนนการเข้า
ห้องเรียน และหักคะแนนนักศึกษาที่เข้า

/    
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เรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควร การให้
คะแนนการบ้านอย่างเป็นธรรม 
สอดแทรกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ใน
ระหว่างเรียนด้วยการหยิบยกตัวอย่าง 
หรือสถาณการณ์สมมุติและถามความ
คิดเห็นต่อนักศึกษา 

2. ความรู้ 

เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้คิด
หาที่มาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก
ความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชาอ่ืนๆ เนื่องจาก
เป็นวิชาค านวณจึงมีการให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดในห้อง และเฉลย ท าให้ผู้สอน
ได้สังเกตและแนะน านักศึกษาเป็นรายคน
ได้  

/   

3.ทักษะทางปัญญา 

มอบหมายงานให้นักศึกษาท าการค้นคว้า
ด้วยตัวเอง โดยก าหนดหัวข้อให้นักศึกษา
แตกต่างกัน เน้นให้เกิดการศึกษาด้วยตัวเอง 
และมีอาจารย์ผู้สอนคอยเสริมข้อมูลในส่วน
ที่ขาดให้ 

/   

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ใน
ระหว่างการสอนโดยการผ่านเล่าเรื่องต่าง ๆ 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
แสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

/   

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ 
สื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการ
ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือการกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ จากเว็บ
ไซด์ อินเตอร์เน็ต 

/   
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6. ทักษะพิสัย 
สอนให้นักศึกษาทดลองแก้ปัญหาจากกรณี
สมมุติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้สอน
ก าหนดให้  

/   
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

การสอนปฏิบัติการหลายกลุ่ม ที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ อาจมีการสอนที่เนื้อหาแตกต่าง
กัน หรืออาจเกิดความไม่คงเส้นคงวาในการสอนได้ ดังนั้นจึงควรมีวิธีควบคุมความครบถ้วนของการ
สอนในแต่ละกลุ่มเพ่ิมเติม เช่นการท าวิดีการการสอน เพ่ือให้นักศึกษาทุกกลุ่มสามารถดูย้อนหลัง
เพ่ือให้ได้รับความรู้ที่เท่าเทียมและครบถ้วนตรงกัน 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 117  คน 
2 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   115 คน 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 
3 จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 1 คน 

 
 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 14 11.97 
B+ 14 11.97 
B 23 19.66 

C+ 18 15.38 
C 21 17.95 

D+ 13 11.11 
D 12 10.26 
F 1 0.85 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0 
ผ่าน (P,S) 0 0 
ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 1 0.85 
รวม 117 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี  
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  
 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
นักศึกษาท าคะแนนสอบปฏิบัติการในส่วนปลาย

ภาคได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
เนื่องจากการท าปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพาะด้าน ซึ่งมักมีปัญหาด้าน
เทคนิคในการใช้โปรแกรม ท าให้การส่งงาน

ภายในคาบประสบปัญหา 
 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา ยืนยันผลการเรียนของนักศึกษาถูกต้อง 

 
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ์ภาคสนามด้านธรณี โดยอุปกรณ์มีเพียงแค่
ส าหรับนักศึกษาประมาณ 50 คน แต่ในการออก
ภาคสนามมีนักศึกษาจ านวนมากกว่า 100 คน 

นักศึกษาไม่สามารถได้ฝึกใช้อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการออกภาคสนาม 
โดยเฉพาะเข็มทิศธรณี ส าหรับวัดทิศ
ทางการวางตัวของโครงสร้างทางธรณี 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
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ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
นักศึกษาชอบการท าวิดีโอสรุปและทบทวนเนื้อหา ที่ผู้สอนท าและอัพโหลดไว้ให้นักศึกษาดู 
นักศึกษาระบุว่าช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเรียนได้มากข้ึน แต่บทเรียนที่จัดท ายังมีไม่ครบถ้วนทุก
หัวข้อ  
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
ผู้สอนจะพยายามปรับปรุงและเพ่ิมการจัดท าวิดีโอทบทวนให้มากข้ึนและครบถ้วน 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
ไม่มี 

 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1.ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา / 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

  
 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ในภาคการศึกษานี้ผู้สอนได้ท าวิดีโอการสอนที่สามารถท าความเข้าใจได้ภายในเวลาไม่นาน

นัก (ประมาณ 20 นาท)ี เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเรียนไม่ทัน หรือเติมเต็มในส่วนที่นักศึกษาขาดความเข้าใจ 
โดยได้อัพโหลดวิดีโอไว้ในเวปไซต์ Youtube   
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
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พิจารณาปรับเนื้อหาการสอน 
อาจแยกเนื้อหาการสอนส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ GIS ไปเป็นวิชา
ใหม่ต่างหาก และส่วนธรณีใน
ตอนต้นอาจเพิ่มเติม
กระบวนการท าปฏิบัติการ
ใหม่ๆ หรือเทคนิคใหม่ๆในการ
ท าปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน 

ภายในภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 

 

ลงชื่อ:         
     (อ. ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ) 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน 
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 


