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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สำนักวิชา  วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีธรณี 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 

               538316 เทคโนโลยีปโตรเลียมสำหรับวิศวกร 

(Petroleum Technology for Engineers) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

               525204 กลศาสตรของไหล 1 และ 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 

3. อาจารยผูรบัผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 

               อ. ดร. เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

              ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปที ่3    

5. สถานที่เรียน 

              อาคารเรียนรวม 1 

 

 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมงที่

ไดสอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

กำเนิดน้ำมันและกาซ 8 8 - 

การสำรวจปโตรเลียม 4 4 - 

สัญญาและกฎหมาย 4 4 - 

ประสิทธิภาพแหลงกักเก็บ  4 4 - 

พ้ืนฐานการขุดเจาะ 4 4 - 
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 
นัยสำคญัของหัวขอที่

สอนไมตรงตามแผน 
แนวทางชดเชย 

หัวขอ   

 

3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

หัวขอ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมงที่

ไดสอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

    

ผลการเรยีนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิล 

รายวิชา ปญหาของการใชวิธสีอน (ถามี)

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคัญของเรื่อง

การตรงตอเวลาโดยการ มีคะแนนการ

เขาหองเรียน และหักคะแนนนักศึกษา

ที่เขาเรียนสายโดยไมมีเหตุอันควร การ

ใหคะแนนการบานอยางเปนธรรม 

สอดแทรกเรื่องจริยธรรม คณุธรรม ใน

ระหวางเรียนดวยการหยิบยกตัวอยาง 

หรือสถาณการณสมมุติและถามความ

คิดเห็นตอนักศึกษา 

/    

2. ความรู 

เนนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาได

คิดหาที่มาและเช่ือมโยงความสัมพันธ

จากความรูที่ไดเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ 

เน่ืองจากมีการคำนวณไมมาก ผูสอนจึง

เนนใหนักศึกษาไดเห็นตัวอยางการนำ

ความรูไปใชงานจริงเปนสวนใหญ 

/   
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4. ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

การเรียนการสอนในครั้งถัดไป จะตองปรับปรุงรูปแบบเพื่อใหการเรียนเกิดความนาสนใจ 

และดึงดูดใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน 

หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

1 จำนวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน  12  คน 

2 จำนวนนักศกึษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  12 คน 

   (จำนวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชาน้ี) 

3 จำนวนนักศกึษาที่ถอน (W) ไมม ี

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

3.ทักษะทางปญญา 

มอบหมายงานใหนักศึกษา

ทำการคนควาดวยตัวเอง โดยกำหนด

หัวขอใหนักศึกษาแตกตางกัน เนนให

เกิดการศึกษาดวยตัวเอง และมีอาจารย

ผูสอนคอยเสรมิขอมูลในสวนที่ขาดให 

/   

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหโจทย

ปญหา แทรกประสบการณของอาจารย

ในระหวางการสอนโดยการผานเลาเรื่อง

ตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักศึกษา

ซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 

/   

5. ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ 

สื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจาก

การคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือการ

กระตุนใหนักศกึษาเห็นถึงความสำคัญ

และประโยชนจากการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนำเสนอและสืบคน

ขอมูล 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาเรียนรู จาก

เว็บไซด อินเตอรเน็ต 

/   

6. ทักษะพิสัย 

สอนใหนักศึกษาทดลองแกปญหาจาก

กรณีสมมุติ เพ่ือใหไดผลลัพธตามที่

ผูสอนกำหนดให  

/   
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ระดับคะแนน จำนวน คิดเปนรอยละ 

A 6 66.67 

B+ 3 33.33 

B 0 0 

C+ 0 0 

C 0 0 

D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 0 0 

ผาน (P,S) 0 0 

ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0 

รวม 12 100.00 

 

5. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเปนนักศึกษาช้ันปที่ 4 ซึ่งผานการเรียนวิชาอ่ืนๆมาหลายวิชาแลว จึง

ทำคะแนนในรายวิชาน้ีไดดี ประกอบกับการใหคะแนนเก็บในหองเรียนถึง 50 คะแนน ตามงานที่ไดรับ

มอบหมาย อาธิการทำโปสเตอร การจัดทำวิดีโอบรรยายองคประกอบของแทนขุดเจาะ ทำให

นักศึกษาไดมีโอกาสคนควาดวยตนเอง   

 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การสอบกลางภาค จะตองมีการแบงยอย 2 

รอบ ทำใหเกิดความไมตอเน่ืองในการเตรียมตัว

สอบของผูเรียน 

นักศึกษาสวนใหญตองออกภาคสนามเพ่ือเก็บ

ขอมูลทางธรณีวิทยา ในการทำโครงงาน ทำให

ในชวงแรกของภาคการศึกษาตองงดการสอนไป

ถึง 2 สัปดาห 

 

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา ยืนยันผลการเรียนของนักศึกษาถูกตอง 

 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนนิการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

  

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของ

นักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ไมม ี

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ไมม ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมม ี

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

ไมม ี

 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1.ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งทีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา / ผลการดำเนนิการ 
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ปการศึกษาทีผ่านมา 

1) ควรปรับปรงุการบานใหมีความหลากหลาย

ไมจำเจ  

2) ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดรวมกันในหองให

มากขึ้น  

3) จัดทำวิดีโอสำหรับทบทวนการเรียน ใหมาก

ขึ้น 

ภาคการศึกษาน้ี ไดมอบหมายใหนักศึกษา

ทำโปสเตอรเกี่ยวกับอาชีพบนแทนขุดเจาะ

น้ำมัน และออกมาบรรยายหนาช้ันทุกกลุม 

โดยสมเลือตัวแทนกลุม นอกจากน้ียังไดให

จัดทำวิดีโอบรรยายเกี่ยวกับองคประกอบ

บนแทนขุดเจาะ โดยใหนักศึกษาคนควา

ขอมูลเพ่ิมเติมและจัดทำเปนคลิปวิดีโอ และ

อัพโหลดบน youtube  

 

2. การดำเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ไดใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลการผลิตปโตรเลียมของแทนเจาะแตละที่ที่มีในปจจุบัน ทำให

ผูเรียนไดเห็นตัวเลขจริง และสถาณการปโตรเลียมที่เกิดขึน้จริงในปจจุบัน นอกจากน้ีผูสอนยังไดจัดทำ

วิดีโอการสอน ที่เปนการสรุปและทบทวนเน้ือหาบางสวนใหนักศึกษาไดสามารถเขาชมภายหลังจาก

เรียนไปแลว เพ่ือทบทวน และเติมเต็มในสวนที่นักศึกษาอาจลืม หรือขาดหายไประหวางเรียน 

 

 

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสำหรบัภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดทำวิดีโอการสอนเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหนักศึกษาที่ออก

ภาคสนาม ไดดูระหวางออก

ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 อ.ดร. เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมม ี
 

 

ลงช่ือ:         

     (อ. ดร. เกยีรติศักด์ิ อาจคงหาญ) 
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       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / ผูรายงาน 

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 


