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มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Assessment) 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 538316 

เทคโนโลยีปโตรเลียมสำหรับวิศวกร 

2. จำนวนหนวยกิต 4 

3. หลักสูตร วิศวกรรมธรณี (Geological Engineering) 

ประเภทของรายวิชา วิชาเลือกบังคับ 

รูปแบบการสอน สอนในหองเรียนปกติ 

กลุมเรียน  (section) 1 กลุม 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

อาจารยผูสอน อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

5. ภาคการศึกษา 1 ชั้นปท่ีเรียน 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(pre-requisite) 

525204 กลศาสตรของไหล 1 และ 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

(co-requisites) 

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรียนรวม 1 

 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จำนวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอน

จริงตางจากแผนการ

สอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

1. กำเนิดน้ำมันและกาซ 4 4  

2. กำเนิดน้ำมันและกาซ (ตอ) 4 4  

3. การสำรวจปโตรเลียม 4 4  

4. สัญญาและกฎหมาย 4 4  

5. ประสิทธิภาพแหลงกักเก็บ  4 4  

6 พ้ืนฐานการขุดเจาะ 4 4  
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7 การประเมินแหลงปโตรเลียม 4 4  

8. การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือการผลิต 4 4  

9. การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือการผลิต (ตอ) 4 4  

10 ความรูพ้ืนฐานการผลิต 4 4  

11. การขนสงน้ำมันและกาซธรรมชาต ิ 4 4  

12. การตลาดและการกลั่นน้ำมันและกาซ 4 4  

2. ประสิทธิภาพการเรียนการสอนตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของรูรายวิชา 

Efficiency of Teaching/Learning methods to achieve CLOs 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของรายวิชา 

Course Learning Outcomes (CLOs) 

วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมม ี

Knowledge 

CLO 1-1:  สร ุ ปกระบวนการ เก ิ ด  และ

องคประกอบที่สำคัญในการเกิด

แหลงปโตรเลียมได  

บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ   

 

CLO 1-2:  สรุปข้ันตอนการสำรวจ

ปโตรเลียมได  

บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ, นำเสนอ

สถานการ

อุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

 

 

 

CLO 1-3: เปร ียบเท ียบข อด ีข อเส ียของ

ระบบส ัมปทานปโตรเล ียมใน

ประเทศไทยได  

บรรยาย, นำเสนอ

สถานการ

อุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

 

 

 

CLO 1-4:  อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐาน

ของชั้นหินกักเก็บปโตรเลียมได

  

บรรยาย, ยกตัวอยาง

โจทยปญหา 

 

 

 

CLO 1-5:  ระบุชนิดหินขั้นตนจากขอมูลการ

สำรวจคุณสมบัต ิทางกายภาพ 

เคมี และอื ่นๆ ในหลุมเจาะได

  

บรรยาย, ยกตัวอยาง

โจทยปญหา 

 

 

 

CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะ

และประเมินแหลงปโตรเลียมได

  

บรรยาย 
 

 

 

 

CLO 1-7:  อธิบายหนาท่ีองคประกอบของ

แทนเจาะ หรือเครื่องมือสำคัญท่ี

มีใชในงานทางดานการขุดเจาะ

ปโตรเลียมไดถูกตอง 

บรรยาย 
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CLO 1-8:  ยกตัวอยางหรืออธิบาย

ความหมายของศัพทเทคนิคท่ี

ควรทราบไดอยางถูกตอง 

บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ 

 

 

 

CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการ

ทางการตลาดที ่ เก ี ่ยวข องกับ

อุตสาหกรรมปโตรเลียมได 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

จากสถานการณจริง 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 19 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                19 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)                                                        0 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด 
A B+ B C+ C D+ D F S U W P รวม 

            

จำนวน 6 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

รอยละ 31.58 15.49 21.05 31.58 0 0 0 0 0 0 0 0  

Class GPA 3.24 

Max. Score 88 

Min. Score 56 

Average 68.63 

S.D. 10.79 

5. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

 ไมมี 
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

 ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ไมมี 

 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

(ถาม)ี 
ผลกระทบ 

ไมมี  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนกัศึกษา 

ไมมี  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาผาน reg.sut.ac.th  (Course Assessment by Students) 

จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน (คน) 19 

จำนวนนักศึกษาทำแบบสอบถาม (คน) 14 

คะแนนเฉลี่ย 4.04 (SD=0.94) 

 รายการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา คะแนน (5) S.D. 
1. การใหขอมูลเบื้องตน: แจง/อธิบายวัตถปุระสงค หัวขอการเรียน ความเชื่อมโยงของหัวขอตาง ๆ 

แนวทางการเรียนการสอนและกิจกรรมประกอบ วธิีวัดผล 

4.286 

  
0.646 

2. ความครบถวนของเนื้อหา : สอนเนื้อหาวิชาไดครบถวน ลำดับตามหวัขอที่ไดแจงไวหรือตามที่

หลักสูตรกำหนด 
3.839  0.829 

3. คุณภาพของความรูที่ไดรับ : สามารถนำไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ มีการสอดแทรกประสบการณจริง

หรือประสบการณวิจัย หรือความรูนอกตำรา โดยมีมุมมองทางวิชาการหลากหลาย 
4.107  0.726 

4. ประสิทธิภาพการสอน : สามารถอธิบายเนื้อหาไดอยางกระจางชัดเจน สอนเนื้อหาวิชาที่ยากให

เขาใจงาย ทำใหนักศึกษาเขาใจไดดี ใชเวลาในการสอนหัวขอตาง ๆ ไดเหมาะสม 

4.018 

  
0.699 

5. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ : มีเทคนิควิธีการสอน/ส่ือการสอนทีห่ลากหลาย สงเสริมการมีสวน

รวมในการเรียนรู การคิดวิเคราะห การแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองและมีการบรรยายที่

สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 

3.839  0.917 

6. เนื้อหาในเอกสารและส่ือประกอบการสอน : เหมาะสม เขาใจงาย ครอบคลุมตามหัวขอที่ไดกำหนด

ไว และทันสมัย 

4.196 

  
0.633 

7. คุณภาพและปริมาณของงานที่ผูสอนมอบหมาย : การบานและหรืองานอื่น ๆ สงเสริมการศึกษา

คนควา การคิดวิเคราะห การใชเหตุผล เพื่อเสริมสรางความรูในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณพอเหมาะ

กับเนื้อหาและระยะเวลาทีก่ำหนด (**คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกบัสถานการณปจจุบัน) 

3.942 

  
0.987 
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8. การใหขอมูลยอนกลับ : มีการใหขอมูลยอนกลับจากการวัดผลระหวางเรียน เชน การเฉลยการบาน/

ผลตรวจการบาน/Quiz/ผลสอบตาง ๆ เพื่อชี้แนะใหผูเรียนปรับปรุงประสิทธภิาพและสัมฤทธิ์ผล

ทางการเรียน (**ชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษาเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

4.063 

  
0.754 

9. การวัดและประเมินผล : วธิีการวัดผลและขอสอบครอบคลุมสอดคลองกบัวัตถปุระสงค มีเกณฑการ

ประเมินและตัดสินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส หรือมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย (**

วิธีการและเกณฑการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน) 

4.107 

  
0.726 

10. ความเปนครูและการเปนแบบอยาง (Role Model) : ตรงตอเวลาในการเขาสอน มีความอุทิศตน 

รับผิดชอบตอหนาที ่รักษาระเบยีบวินัย ซ่ือตรง วาจาสุภาพ มีจรรยาบรรณความเปนครู ใหกำลังใจ 

รับฟงปญหา ตักเตือนเมื่อออกนอกลูทางหรือขาดวินัย สอดแทรกขอคิดอันมีคุณคาตอการดำรงชีวิต 

และจริยธรรมทางวิชาชีพอยางเหมาะสม มีความยุติธรรมตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอหนา 

4.107  0.726 

ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (จากแบบสอบถามใน google classroom และ/หรือ จาก reg.sut.ac.th) 

-ไมมี-  

2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาแบบทางตรงโดยอาจารยผูสอน (ตาม มคอ.3) 

Results of Direct Assessment by the Lecturer 

Program Learning Outcomes (PLOs) 

No./percentage is higher 

than standard conclusi

ons 

Improvement 

plan for next 

trimester/next 

academic year 

No. of 

student 

Level > 3 

No. % 

CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองคประกอบท่ี

สำคัญในการเกิดแหลงปโตรเลียมได  

- - -   

 

CLO 1-2:  สรุปข้ันตอนการสำรวจปโตรเลียมได - - -   

 

CLO 1-3: เปร ียบเท ียบข อด ีข อเส ียของระบบ

สัมปทานปโตรเลยีมในประเทศไทยได 

- - -   

 

CLO 1-4:  อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของชั้น

หินกักเก็บปโตรเลียมได  

- - -   

 

CLO 1-5: ระบุชนิดหินข้ันตนจากขอมูลการสำรวจ

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได 

- - -   

 

CLO 1-6:  อธ ิบายกระบวนการการขุดเจาะและ

ประเมินแหลงปโตรเลียมได 

- - -   
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CLO 1-7:  อธิบายหนาที่ขององคประกอบของแทน

เจาะ หรือเครื่องมือสำคัญที่มีใชในงาน

ทางดานการขุดเจาะปโตรเลียมไดถูกตอง 

- - -   

      

CLO 1-8:  ยกตัวอยางหรืออธิบายความหมายของ

ศัพทเทคนิค ท่ีควรทราบไดอยางถูกตอง 

- - -   

CLO 1-9: อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการ

ตลาดท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมปโตรเลียม 

- - -   

      

  

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาแบบทางออมโดยนักศึกษา (จากแบบสอบถามในชั้นเรียน) 

Results of Indirect Assessment by Students. 

Program Learning Outcomes (PLOs) 

No./percentage is higher 

than standard 

Conclus

ions 

(target 

60%) 
 

Improvement 

plan for next 

trimester/next 

academic year 

No. of 

student 

Level > 3 

No. % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

 ยังไมมีการปรับปรงุ 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 มีการเพ่ิมการสืบคนขอมูลเพ่ือมานำเสนอในหองเรียน  

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

 ควรมีการบรรยายจากวิทยากรภายนอกท่ีทำงานในสายงานปโตรเลียมจริง 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 



มคอ.5 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)   

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   7 

 

 ไมมี 

 

 

                                                                ลงชือ่:    ____________________________________ 

                                                                           (อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  15  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

 


