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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านักวิชา  วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
               538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 

(Petroleum Technology for Engineers) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
               525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
               อ. ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
              ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 3    
5. สถานที่เรียน 
              อาคารเรียนรวม 1 

 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวนชั่วโมงที่
ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 8 8 - 
การส ารวจปิโตรเลียม 4 4 - 
สัญญาและกฎหมาย 4 4 - 
ประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บ  4 4 - 
พ้ืนฐานการขุดเจาะ 4 4 - 
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่
สอนไม่ตรงตามแผน 

แนวทางชดเชย 

หัวข้อ   
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวนชั่วโมงที่
ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
    

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่อง
การตรงต่อเวลาโดยการ มีคะแนนการ
เข้าห้องเรียน และหักคะแนนนักศึกษา
ที่เข้าเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควร การ
ให้คะแนนการบ้านอย่างเป็นธรรม 
สอดแทรกเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ใน
ระหว่างเรียนด้วยการหยิบยกตัวอย่าง 
หรือสถาณการณ์สมมุติและถามความ
คิดเห็นต่อนักศึกษา 

/    

2. ความรู้ 

เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้
คิดหาที่มาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
จากความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชาอ่ืนๆ 
เนื่องจากมีการค านวณไม่มาก ผู้สอนจึง
เน้นให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการน า
ความรู้ไปใช้งานจริงเป็นส่วนใหญ่ 

/   
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

การเรียนการสอนในครั้งถัดไป จะต้องปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้การเรียนเกิดความน่าสนใจ 
และดึงดูดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  27  คน 
2 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   27 คน 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 
3 จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) ไม่มี 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

3.ทักษะทางปัญญา 

มอบหมายงานให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยก าหนด
หัวข้อให้นักศึกษาแตกต่างกัน เน้นให้
เกิดการศึกษาด้วยตัวเอง และมีอาจารย์
ผู้สอนคอยเสริมข้อมูลในส่วนที่ขาดให้ 

/   

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา แทรกประสบการณ์ของอาจารย์
ในระหว่างการสอนโดยการผ่านเล่าเรื่อง
ต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

/   

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การ 
สื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจาก
การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือการ
กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญ
และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ จาก
เว็บไซด์ อินเตอร์เน็ต 

/   

6. ทักษะพิสัย 
สอนให้นักศึกษาทดลองแก้ปัญหาจาก
กรณีสมมุติ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ี
ผู้สอนก าหนดให้  

/   
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ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 12 44.44 
B+ 7 25.93 
B 3 11.11 

C+ 5 18.52 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 

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

ถอน (W) 0 0 
รวม 64 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งผ่านการเรียนวิชาอ่ืนๆมาหลายวิชาแล้ว จึง
ท าคะแนนในรายวิชานี้ได้ดี ประกอบกับการให้คะแนนเก็บในห้องเรียนถึง 50 คะแนน ตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย อาธิการท าโปสเตอร์ การจัดท าวิดีโอบรรยายองค์ประกอบของแท่นขุดเจาะ ท าให้
นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าด้วยตนเอง   
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การสอบกลางภาค จะต้องมีการแบ่งย่อย 2 
รอบ ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเตรียมตัว
สอบของผู้เรียน 

นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องออกภาคสนามเพ่ือเก็บ
ข้อมูลทางธรณีวิทยา ในการท าโครงงาน ท าให้
ในช่วงแรกของภาคการศึกษาต้องงดการสอนไป
ถึง 2 สัปดาห์ 

 
 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา ยืนยันผลการเรียนของนักศึกษาถูกต้อง 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

  
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ไม่มี 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
ไม่มี 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
ไม่มี 

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1.ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา / ผลการด าเนินการ 
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ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1) ควรปรับปรุงการบ้านให้มีความหลากหลาย
ไม่จ าเจ  

2) ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดร่วมกันในห้องให้
มากขึ้น  

3) จัดท าวิดีโอส าหรับทบทวนการเรียน ให้มาก
ขึ้น 

ภาคการศึกษานี้ ได้มอบหมายให้นักศึกษา
ท าโปสเตอร์เกี่ยวกับอาชีพบนแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน และออกมาบรรยายหน้าชั้นทุกกลุ่ม 
โดยส่มเลือตัวแทนกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้ให้
จัดท าวิดีโอบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบ
บนแท่นขุดเจาะ โดยให้นักศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดท าเป็นคลิปวิดีโอ และ
อัพโหลดบน youtube  

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ได้ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตปิโตรเลียมของแทนเจาะแต่ละที่ที่มีในปัจจุบัน ท าให้
ผู้เรียนได้เห็นตัวเลขจริง และสถาณการปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้สอนยังได้จัดท า
วิดีโอการสอน ที่เป็นการสรุปและทบทวนเนื้อหาบางส่วนให้นักศึกษาได้สามารถเข้าชมภายหลังจาก
เรียนไปแล้ว เพื่อทบทวน และเติมเต็มในส่วนที่นักศึกษาอาจลืม หรือขาดหายไประหว่างเรียน 

 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าวิดีโอการสอนเพิ่มเติม 
เพ่ือให้นักศึกษาที่ออก
ภาคสนาม ได้ดูระหว่างออก
ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 

 

ลงชื่อ:         
     (อ. ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ) 
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       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน 
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 


