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บทสรุปผูบริหาร 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 โดยใชหลักสูตร พ.ศ. 2554 และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลว 
2 ครั้ง ไดแก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และ 2559 และปจจุบันใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดย

หลักส ูตรมุ ง เน นผล ิตบัณฑิตท ี ่สามามารถออกแบบและแก ป ญหาดานว ิศวกรรมธรณีไดสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวกับการกอสรางทางวิศวกรรมธรณีและเหมืองแร รวมไปถึงภาคการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะที่แหลงทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยาง

จำกัด และเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศ 
 ในปการศึกษา 2562 (22 กรกฎาคม 2562 – 2 สิงหาคม 2563) ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมธรณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร พบวา หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA ดังนี้ 
 

เกณฑ (Criteria) คะแนนประเมิน 

AUN.1 Expected Learning Outcomes 4 
AUN.2 Programme Specification  4 
AUN.3 Programme Structure and Content 4 
AUN.4 Teaching and Learning Approach 4 
AUN.5 Student Assessment 3 
AUN.6 Academic Staff Quality 3 
AUN.7 Support Staff Quality 3 
AUN.8 Student Quality and Support 3 
AUN.9 Facilities and Infrastructure 3 
AUN.10 Quality Enhancement 2 
AUN.11 Output 3 

 

ตามเกณฑ AUN QA หลักสูตรมีผลการดำเนินงานท่ีเปนจุดเดน ดังนี้ 

1) มีการกำหนด PLOs ของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ

ครอบคลุมท้ัง Subject specific และ Generic โดยมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 

2) หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดทำผลลัพธการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได

สวนเสยีทุกกลุม และมีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 

3) มีสัดสวนของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยยอนหลัง 5 ป 

ท้ังนี้ หลักสูตรมีจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

1) ควรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ 

และควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 

2) ควรนำผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มาพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) การประเมินทักษะของผูเรียน ใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังยังไมครบถวน 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (Areas for Improvement) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปการศึกษาท่ีผานมา ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการดำเนินการ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (AFI)  

ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการ

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1. ระบุความสอดคลองกับ มคอ.1  ELOs ของ

สภาวศิวกร 

ไดระบุความสอดคลองดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-

3-4 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ

มาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐานของส

ถาวิศวกร (TABEE) จากหลักสูตรสูผลลัพธการเรียน 

2. ผลจากแบบสอบถามมีขอมูลจำนวนผูเขา

ประเมิน 

ไดระบุจำนวนผูทำแบบสอบถามแลว 

3. การปรับปรุงคุณลักษณะรายวิชาใหทันสมัย 

และการกำหนด CLO ของแตละรายวิชาให

นำมาปฏิบัติใน มคอ.3 

ไดดำเนินการปรับปรุงดงัตัวอยางแสดงในรรูป AUN-

QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชา

สำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ ใน

สภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 

3/2562 

4. มีชองทางประชาสัมพันธ และเนื้อหาสำหรับ 

stakeholders  แตละกลุมท่ีแตกตางกัน 

ใชวิธีการจัดการแยกกลุมการแจงขาวสารเปนกลุม

ยอยใน Facebook Group 

5. ออกแบบหลักสูตรโดยใช ELOs เปนตัวตั้ง อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 

6. ปรัชญาการจัดการศึกษา คือ ความเชื่อรวมของ

ผูสอนเก่ียวกับการจัดการศึกษา และมีความ

เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 

อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 

7. ความสอดคลองกับการบรรลุความสำเร็จตาม 

ELOs  ยังไมชัดเจน 

มีแผนการกำหนดสรางกระบวนการประเมินระดับการ

บรรลุผลตามผลลัพธการเรียนรูโดยตรง (Direct 

assessment) โดยกำหนดดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) เพ่ือใชในการวัดการ

บรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 4-

2-1) และกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตาม

ผลลัพธการเรียนรูทางออม (Indirect assessment) 

ประกอบไปดวย 3 วิธี คือ แบบสำรวจ Course 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (AFI)  

ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการ

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

assessment survey แบบสำรวจ Exit survey และ 

แบบสำรวจ Employer survey สอบถามผูใชบัณฑิต

ของสถานประกอบการผูใชงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

8. กำหนดทักษะ life – long  learning ท่ี

หลักสูตรตองการสรางใหชัดเจน รายวิชาใด

รับผิดชอบ จะจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร 

ไดกำหนดการสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีพ (life-

long learning) โดยผานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร PLO-7 คือ นักศึกษาสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (ในตาราง 

AUN-QA 4-2-1) โดยกำหนดดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) ไวคือ 

1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความ

ตอเนื่องหลังจบการศึกษาแลว  

2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของ

ปญหาไดดวย 

โดยมีรายวิชาท่ีรับผิดชอบการประเมินระดับการ

บรรลุผลลัพธการเรียนรู คือ 

1) รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

2) รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะใตดิน 

3) รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

ตั้งเปาหมายระดับการบรรลุผลลัพธการสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี

ไวท่ี รอยละ 60 ของจำนวนนักศึกษาท่ีผานเกณฑดับ

การประเมิน 4 ข้ึนไป (ชวงคะแนนประเมิณรอยละ 

60 ข้ึนไป) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 4-3-1 

9. การใช ELOs เปนตัวตั้งในการออกแบบ / 

เลือกวิธีการประเมินผล ท้ัง 3 ชวง 

มีการวางแผนกำหนดการประเมินสมรรถนะของ

ทักษะ (Skill Competency) จาก ELOs ในแตละ

รายวิชาเพ่ือประเมินผลในทุกชวงของชั้นเรียน 

10. กระบวนการท่ีทำใหเกิด validity ปรับปรุงการเลือกเครื่องมือในการประเมินผลโดยตรง 

(Direct Assessment Tools) ของการประเมินผล
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (AFI)  

ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการ

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ระดับรายวิชา (Course Assessment) ตาม

รายละเอียดท่ีแสดงไวใน มคอ. 2 โดยประกอบไปดวย

วิธ ี

1) การประเมินผลการเรียนรูในหองเรียน 

(Classroom assessment) 

2) การประเมินผลจากโครงงานท่ีมอบหมาย (Project 

assignments I) 

3) การประเมินผลจากโครงงานท่ีนักศึกษากำหนด

หัวขอเอง (Project assignments II) 

4) การประเมินโจทยการบาน แบบฝกหัด และงานท่ี

มอบหมาย (Course-embedded Question and 

Assignments) 

5) การประเมินผลจากกระบวนการทาโครงงาน 

(Project Portfolio) 

6) การประเมินผลจากกรณีศึกษา (Case Studies) 

7) การประเมินผลรายงาน บทความ (Essays) 

8) การประเมินผลจากขอสอบขอเขียน (Written 

Exam) 

11. การใหขอมูลปอนกลับจากผลการประเมินทุก

ประเภท เชน การบาน การนำเสนอรายงาน 

ดำเนินการแจงผลการประเมินทุกประเภทแก

นักศึกษา 

12. การอุทธรณรองทุกขกรณีขอสอบอัตนัย และ

การกำหนดคนกลางรับเรื่องและแจงผลการรอง

ทุกข 

แจงผานระเบียบคำรองไดท่ี 

http://web.sut.ac.th/ces/2018 

13. การมีสวนรวมของหลักสูตรในการกำหนดแผน

อัตรากำลัง แผนการเขาสูตำแหนงวิชาการ  

แผนการทดแทนผูเกษียณ แผนผูไดรับการ

รับรอง UKPSF 

ไดนำเขาท่ีประชุมสาขาในการกำหนดแผนของทาง

สาขาวิชา 

14. ติดตามขอมูล FTES อยางตอเนื่อง นำไปใช

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการวิจัย และ

บริการวิชาการ 

ไดนำเขาท่ีประชุมสาขาในการกำหนดแผนการติดตาม

ของทางสาขาวิชา 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (AFI)  

ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการ

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

15. กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีจดัใหกับนักศึกษาทุก

คนโดยไมมีหนวยกิต เชน  การศึกษาดูงาน 

จัดการอบรมทางวิชาชีพ 3 ครั้ง 

จัดศึกษาดูงานทางธรณีวิทยา 1 ครั้ง 

16. การประเมินความเพียงพอและทันสมัยของ

หองปฏิบัติการ  และอุปกรณ  เพ่ือปรับปรุงให

สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร 

จัดทำแบบสอบถามออนไลน 

https://www.geoengsut.com/feedback 

17. นำผลความตองการและขอมูลปอนกลับไป

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 

18. กำหนดกระบวนการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรใหชัดเจน 

อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 

19. การประเมินคุณภาพการใหบริการและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ของทุกศูนยและบริการ 

จัดทำแบบสอบถามออนไลน 

https://www.geoengsut.com/feedback 

20. การประเมินผลกลไกและระบบการรับขอมูล

ปอนกลบัจาก Stakeholders เพ่ือปรับปรุงให

ดีข้ึน 

อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 

21. กำหนดเปาหมายเพ่ือการเทียบเคียงและ

ปรับปรุงการสำเร็จการศึกษาตามกำหนด 4 ป 

ตั้งเปาหมายการสำเร็จการศึกษาตามกำหนด 4 ป ไว

ท่ีรอยละ 50 

22. แสดงขอมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จ 

การศึกษา มีการติดตามอยางตอเนื่อง 

แสดงตามตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยูและการ

สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

23. กำหนดเปาหมายเพ่ือการเทียบเคียงและ

ปรับปรุงขอมูลการไดงานทำยอนหลัง 3 ป  

ตั้งเปาหมายไดงานทำอยูท่ีรอยละ 80 

24. กำหนดประเภทและปริมาณผลงานของ

นักศึกษา  ติดตามผลอยางตอเนื่อง 

กำหนดผลงานของนักศึกษาอยางนอยปละ 1 รายการ 

25. ติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง และกำหนด

เปาหมายเพ่ือการเทียบเคียงและปรับปรุงผล

การประเมินความพึงพอใจของ Stakeholders   

6 กลุม  คือ ผูสำเร็จการศึกษา  ศิษยเกา  

นักศึกษา  ผูใชบัณฑิต  บุคลากรของหลักสูตร  

ผูปกครอง   

จัดทำแบบสอบถามออนไลน 

https://www.geoengsut.com/feedback 

ทุกป 
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บทท่ี 1  โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 (หลักสูตร พ.ศ. 2554) และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลว 2 ครั้ง ไดแก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และ 2559 และปจจุบันใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  รหัสหลักสูตร  

25380171100563 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเปนสหวิทยาการโดยรวมองคความรูทางดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมือง

แรและธรณีวิทยาเขาดวยกัน ซึ่งเปดใชครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2554 และปรับปรุงในป พ.ศ. 2557 และ 2559 

ตามลำดับ เปนหลักสูตรที่เปดสอนแหงเดียวและแหงแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสาระ

วิชาที่ประยุกตมาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่เปดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปหลายประเทศ 

การประยุกตนี้มีความสำคัญอยางยิ่งท่ีมุงเนนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย

เพื่อตอบสนองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการสำรวจ 

ออกแบบ และกอสรางเข่ือนและอางเก็บน้ำ อุโมงคในมวลหิน ฐานรากบนมวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากร

แรและน้ำบาดาล  

 มีปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือ การสรางใหบัณฑิตสามามารถออกแบบและแกปญหาดาน

วิศวกรรมธรณีได ซึ่งเปนไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBD) ที่ทันสมัยและเหมาะสมตอ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ ใหมีคุณลักษณะท่ี

สำคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะขอมูล (Infoware) 

ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเนนการใหผูเรียนไดมีประสบการณการทำงานในสถานประกอบการ

จริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน มุงเนนในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธและสอดคลอง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากลใหบัณฑิตมีความรูดานคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย

สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความเปนผูนำและผูตาม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการนำทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตร

พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร มีศักยภาพในการบูรณาการความรู

ดังกลาวและความรูในศาสตรอื่นเขามาประยุกตใชในการวิเคราะหและแกปญหาเพื่อออกแบบและกอสราง

โครงสรางทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับธรณีวิทยา สามารถใชวิจารณญาณเชิงวิศวกรรมเพื่อวิเคราะหและ

แกปญหาทางดานวิชาการและดานสังคมเพ่ือใหผลการออกแบบและกอสรางสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการจินตนาการ มีความคิดสรางสรรคในการผลิตนวัตกรรมใหม

เพื่อประยุกตใชในการออกแบบและกอสราง มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอผลงานทั้งภาษาไทย
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และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคม

และในหนวยงาน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมและความปลอดภัยของชุมชน 

 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Objectives) 

1) จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและสรางองคความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ซ่ึงเปนพ้ืนฐานตอองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร 

2) จัดการศึกษาที่ใหความรูและประสบการณของวิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและความ

หลากหลายท่ีกวางขวาง 

3) จัดการศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีสามารถในการสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรธรณีท่ี

ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการทำงาน และสามารถใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพท่ีดีและทันสมัย 

4) จัดการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจถึงความสำคัญของความเปนผูนำ การทำงานเปน

ทีม การบริหารจดัการองคกรและโครงการ พหุวิทยาการ การเรียนรูตลอดชีวิต การสื่อสาร 

การแกปญหา การขอใบอนุญาตในการปฏิบัติทางวิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.วิศวกรรม

เหมืองแร) และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา

ธรณีวิทยา (กลุมท่ีเกียวของ) 

5) จัดการศึกษาเพื ่อใหผู สำเร็จการศึกษาไดรับรู ถึงความสำคัญของความรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม สังคมชุมชน ในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติและความสามารถพัฒนา

ตนเองในเชิงภูมิปญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

 

2. โครงสรางหลักสูตร  

 โครงสรางหลักสูตร หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  (ไตรภาค)  190 หนวยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาแกนศึกษาท่ัวไป      15 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ       15 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก      8 หนวยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ      135 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   27 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร    32 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร    64 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร     12 หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา       9 หนวยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หนวยกิต 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 ควรมีความสามารถในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี  (PLO1) 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (PLO2) 

3) สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 

(PLO3) 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 

(PLO4) 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (PLO5) 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(PLO6) 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (PLO7) 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู พื ้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (PLO8) 

9)  มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (PLO9) 

 

3. ลักษณะวิชาชีพ  ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

ลักษณะวิชาชีพวิศวกรรมธรณี เปนสหวิทยาการโดยรวมองคความรูทางดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

เหมืองแร และธรณีวิทยาเขาดวยกัน เพื่อใชพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานที ่เกี ่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมไปถึงการสำรวจ ออกแบบ และกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ำ อุโมงคในมวลหิน ฐานรากบน

มวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากรแรและน้ำบาดาล 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา ประกอบดวย กลุมวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก ฟสิกส เคมี และแคลคูลัส 

เปดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาภาษาตางประเทศ เปดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุม

วิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเครื ่องกล 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ และกลุมวิชาชีพวิศวกรรมธรณีเปดสอนโดยสาขาวิชา

เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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4. เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษา/คุณสมบัติของผูศึกษา/ความตองการของหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 1) 

พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับท่ี 4) ในหมวดท่ี 1 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

5. แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผูสำเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

- วิศวกรธรณี/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

- ออกแบบและวเิคราะหโครงสรางพ้ืนฐานในมวลหิน 

- ออกแบบและวิเคราะหเข่ือน อุโมงค อางเก็บน้ำ และเหมืองแร 

- สำรวจ ขุดเจาะ และผลิตแหลงแรเศรษฐกิจ 

- สำรวจและผลิตน้ำมันและกาซธรรมชาติ 

- สำรวจแหลงน้ำบาดาล 

 

6. รายงานการรับรองมาตรฐานและการเทียบเคียงของหลักสูตร  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

 

7. รางวัลท่ีไดรับของหลักสูตร  

ได ร ับการประเม ินค ุณภาพผลงานว ิจ ัยเช ิงว ิชาการด านว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำป พ.ศ. 2557 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู

ในเกณฑดี (TRF Index = 3.5) ซึ่งผลการประเมินดังกลาวเปนอันดับหนึ่งในกลุมสาขาวิศวกรรรมธรณีของ

ประเทศ 
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บทที่ 2  

องคประกอบที่ 1 การกำกับใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 

● เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี (ภาคผนวก 3) 

2 คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน  

ผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป มากกวา 1 รายการ 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยประจำหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

- อาจารยประจำหลักสูตร ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน  

ผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

- อาจารยประจำหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป มากกวา 1 รายการ 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

อาจารยประจำ      

- อาจารยผูสอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

- อาจารยผูสอน ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน และผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

- อาจารยผูสอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

อาจารยพิเศษ   

- ไมมี - 

10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2554 

2) สถานะของหลักสูตรท่ีใชในปการศกึษา พ.ศ.2561  

 หลักสตูรยังอยูในระยะเวลาท่ีกำหนด (ปรับปรุงป 2559) 

 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  
(และจะปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการดำเนินงานเปนไปตามเกณฑการกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ขอ 
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ลงช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 (ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร)  

 

2. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค)  

 

3. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร)  

 

4. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                                   (อาจารย ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  

 

5. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     (อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ)  

 

 ท้ังนี้ ผลการดำเนินงานตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรไดผานการตรวจสอบความ

ถูกตอง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี  /2562  

เม่ือวันท่ี    สิงหาคม 2566 

 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………… 

(รองศาสตราจารย ดร.พรศิริ จงกล) 

                            คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
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บทที่ 3  

ผลการดำเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

1. ขอมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตำแหนง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 
3. ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 

Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 

2553 
4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 
5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 

 

1.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

ตำแหนง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี, 2550 

3. ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 
Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 

2553 
4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี, 2558 
5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 
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1.3 อาจารยผูสอน (เฉพาะอาจารยท่ีอยูในสาขาวิชาของตนเอง) 

    ตำแหนง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 
3. ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2551 
4. ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 

Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 

2553 
5. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 
6. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 
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2. องคประกอบท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ AUN-QA ของหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองคประกอบที่ 2 มีเกณฑคุณภาพ 11 เกณฑ ซ่ึงเปนเกณฑใน

การประเมินเพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรตอไปได โดยแตละเกณฑมีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑปรากฏตามภาคผนวกท่ี 1) 

ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

AUN-QA 1 : Expected Learning Outcomes 

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 1-1: The expected learning outcomes of B.E.  Geological Engineering program 

have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of 

the university [1,2] 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2559 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

แลว เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอยางชัดเจนโดยมีการแผนงานการประชุมเพ่ือ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

ทุกกลุมประกอบไปดวย ผูบริหาร คณาจารยในหลักสูตรทุกคน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตัวแทนจาก

สภาวิศวกร ตัวแทนผูใชบัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ตัวแทนบัณฑิต (ศิษยเกา) และนักศึกษา 

รวมประชุมเพื่อวิเคราะหและกำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู (Program Learning Outcomes, PLOs) ทั้ง 9 

ดานดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-1-1 ท่ีสอดคลองไปกับวิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision and Mission) ของ

สำนักวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกทั้งยังรวมไปถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม 

สกอ. (TQF) ท้ัง 6 ดาน และจรรยาบรรณของสภาวิศวกร (ตาราง AUN-QA 1-1-2) ซ่ึงวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.sut.ac.th) และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (eng.sut.ac.th) มี

ดังตอไปนี้  

 

Vision of SUT สถาบันการศึกษาที่เปนเลิศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปนที่พึ่งของสังคม

( Excellent Academic Institution in Science, Technology and Innovation and 

Society Accountability) [PLO 1-9] 

Mission of SUT (1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 
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(2) วิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนำผลการวิจัย

และพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 

(3) ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากข้ึน [PLO 6-9] 

 (4) ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน [PLO 2] 

(5) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [PLO 7] 

Core Values EASI  

 E : Excellence,  มีความมุงมั่นในการทำงานเพื่อนำองคกรสูความเปนเลิศ โดยการ

สรางวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ (Quality) ภายใตการน าอยางมี

วิสัยทัศน (Leadership) ที่จะทำใหมีความสามารถปรับการบริหาร

และการปฏิบัติงานเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางทันทวงที 

(Adaptive Capacity) 

 A : Accountability,  ผูบริหาร คณาจารย และบคุลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เปนผูมีความรับผิดชอบอันเกิดจากจิตสำนึก ซื่อตรง มีความมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและพรอมรับการเปลี ่ยนแปลงกับ

สภาวการณตาง ๆ มีความภักดี และเปนสวนหนึ่งขององคการเพื่อ

ร  วมก ันผล ักด ันองค การส ู  ว ิส ัยท ัศน   ชี้นำ  เป นท ี ่พ ึ ่ งส ังคม 

(Responsibility) ความมุงม ั ่นในการปฏ ิบ ัต ิงานให สำเร ็จตาม

เปาหมายหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู (Achievement) รูจักวิเคราะห

สถานการณขององคการ รวมถึงสภาพแวดลอมทั ้งภายนอกและ

ภายในที่สงผลกระทบตอองคการ 

 S : Self-Good Governance, (ธรรมัตตาภิบาล) คือ การบริหารงานที่มีธรรมมาภิบาลภายใต

บริบทของตนเองและองคกร “ธรรมัตตาภิบาล มาจากคำวา “ธรร

มาภิบาล + อัตตาภิบาล” หมายถึง หลักธรรมาภิบาลมุงเนนใน 6 

หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 6 (Integrity) หลักความ

โปรงใสตรวจสอบได (Transparency) หลักความคุมคาหลักความ

รับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม (Unity) หลักอัตตาภิบาลมุงเนน

ใน 3 หลักการ คือ ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 I : Innovation (การสรางสรรคนวัตกรรม) เปนการทำในสิ่งใหม อันเปนผลมาจาก

การสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือ ประยุกตองคความรูและแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ที่ทำใหเกิดประโยชนและพัฒนาการ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้ง 5 ประการ 

มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของโลก (Modernization) มี
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การดำเนินการสงเสริมความเปนสากลและมุงสูความเปนนานาชาติ

อยางแทจริง (Internationalization) 

Identity (อัตลักษณบัณฑิต มทส.)  

บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูมีศักยภาพสูง มีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา และภูมิฐาน 

 (Science and technology graduates with knowledge, moral ethos, wisdom and dignity) 

 ภูมิรู - มีความรู ความเขาใจในสาขาวิชาที ่เรียนอยางถองแทและเปนระบบทั้ง 

หลักการและทฤษฎีและการประยุกตใช 

   - มีความสามารถในการเขาใจนึกคิด การใชภาษา และการนำเสนอขอมูล 

- มีแนวคิดและทักษะความเปนผูประกอบการ สามารถนำประสบการณมาใช

ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

 ภูมิธรรม - มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในตนเองและสวนรวม 

- มีความสามารถในการปรับวิถีชีวิตและเปนกัลยาณมิตรที่ดี ในความขัดแยง

ทางคานิยม และวัฒนธรรม 

- การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในสวนตัวและสังคม 

 ภูมิปญญา - มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและสังเคราะหใน

การแกปญหา มีทักษะการเรียนรู โดยใชแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการตาง ๆ มาแกปญหา 

 ภูมิฐาน - เปนสุภาพชน 

  - มีบุคลิกภาพที่ดี 

  - มีทักษะการสื่อสารเปนผูนำและผูตามที่ดีในบทบาทที่เหมาะสม 

   - การมีสัจการแหงตน 

 

Vision of IE สถาบันวิศวกรรมชั้นนำในอาเซยีน (Leading Engineering Institute in ASEAN) [PLO 1-9] 

Mission of IE เหมือนกับระดับมหาวิทยาลัย (Vision of SUT) 

Core Values ใฝรู ทำงานเปนทีม อาสากิจเพื่อสวนรวม มีความเปนสากล มุงเนนความสำเร็จ 

 การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
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ตาราง AUN-QA 1-1-1 Programme Learning Outcomes (PLOs). 

PLOs 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

(Program/Expected Learning Outcomes) 

1 จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี   

Memorize, identify and annotating principles of sciences, social sciences and engineering 

relevant to geological engineering. 

2 สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

Able to use effective verbal communication, report writing, and oral presentation in Thai and 

English, and able to use computer software related to geological engineering. 

3 สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 

Investigate and classify engineering properties of soil and rock mass in the field. 

4 สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 

Select appropriate techniques and testing equipment and investigate mechanical properties of 

soil and rock mass. 

5 สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

Able to work effectively as a team under responsibility, professional standards and professional 

ethics, while considering social and environmental impacts 

6 สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

Able to solve economic, stability and environment problems related to geological engineering 

project 

7 สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี 

Self-study and self-development for life-long learning in geological engineering. 

8 สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู พื ้นฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม 

Able to design geological engineering structures by applying basic principles in geology and 

engineering. 

9 มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ  

Inherit vision and solve geological engineering problems in 4 dimensions. 
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ตาราง AUN-QA 1-1-2 Aligning Vision and Mission of the University and Institute of Engineering 

to Programme Learning Outcomes (PLOs). 

PLOs 
VMVSUT / 

VMENG 

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตาม สกอ. 

(TQF) 

จรรยาบรรณของ

สภาวิศวกร  

(COE) 

1) จดจำและอธิบายหลักการ

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

พ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี  

F F 

1,2,4 

F 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียน

รายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ไดอยางมีประสิทธิผล 

M F 

2, 4 

P 

3) สามารถสำรวจและจำแนก

คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล

ดินและมวลหินในภาคสนามได 

M F 

3, 5 

F 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบ

และตรวจสอบคณุสมบัติทาง

วิศวกรรมของดินและหินได 

M F 

3, 6 

F 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวย

ความรับผิดชอบและความปลอดภยั

ในการทำงานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

M F 

1, 4 

F 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณไีด 

F F 

1, 3, 5, 6 

F 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี
F F 

3,5 

M 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณไีด โดยประยุกตใช

ความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยา

และวิศวกรรม และมีความคิดเชิง

ตรรกะ 

F F 

1, 2, 3, 4, 5, 6  

F 
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PLOs 
VMVSUT / 

VMENG 

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตาม สกอ. 

(TQF) 

จรรยาบรรณของ

สภาวิศวกร  

(COE) 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 

4 มิต ิ
F 

 

F 

4, 6 

F 

Note:  TQF =  Thailand Quality Framework, VMVSUT =  Vision, Mission and Core Value of SUT, VMENG = 

Vision and Mission of Institute of Engineering, COE =  Council of Engineers, F =  Fully fulfilled, M = 

Moderately fulfilled, P = Partially fulfilled. 

 

ท้ังนี้ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) ท้ัง 9 ขอ สอดคลองกับ TQF 6 ดาน ดังนี้ 

TQF-1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) [PLO 1, 5, 6, 8] 

TQF-2 ความรู (Knowledge) (PLO 1, 2, 8) 

TQF-3 ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) [PLO 3, 4, 6, 8] 

TQF-4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) [PLO 1, 2, 5, 8, 9] 

TQF-5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) [PLO 3, 6, 7, 8] 

TQF-6 ทักษะพิสัย (Psychomotor) [PLO 4, 6, 8, 9] 

 

การดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีตลอดปการศึกษา 2561 พบวามีผลประเมินจากทุกผูมีสวน

ไดสวนเสียใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีความสอดคลองกันกับวิสัยทัศนและพันธกิจ 

ของสำนักวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (แสดงในภาคผนวก 5) 

 

AUN-QA 1-2: The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

(i.e.  transferable) learning outcomes [3] 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดดำเนินการจัดและจำแนกประเภทผลลัพธการเรียนรู 

(PLOs) โดยมีเปาหมายปรับปรุงผลลัพธการเรียนรูใหครอบคลุมทั้งประเภทจำเพาะ (Specific Learning 

Outcomes) และประเภททั่วไป (Generic Learning Outcomes) ใหชัดเจน  สามารถแยกกลุมผลลัพธการ

เรียนรูเปน 3 กลุม คือ ความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ  (Attitude) อีกทั้งกำหนดความ

สอดคลองของระดับการเรียนรูเปนไปตาม Bloom’s Taxonomy และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม สกอ. 

(TQF) ตามแสดงใน มคอ 2 (https://www.geoengsut.com/program-specification) และตารางท่ี 

AUN-QA 1-2-1  โดยที่ R แทนระดับการจดจำได (Remembering) หมายถึงการเรียนรูในระดับที่ผู เรียน

สามารถจดจำเนื้อหา ทฤษฎี กฏเกณฑ ตัวอยางการศึกษาได U แทน ระดับความเขาใจ (Understanding) 

https://www.geoengsut.com/program-specification
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หมายถึงการเรียนรูในระดับที่ผูเรียนเขาใจความหมาย ความสัมพันธของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบายสิ่งท่ี

เรียนรูเหลานั้นไดดวยคำพูดของตนเอง Ap แทนระดับการนำไปประยุกตใช (Applying) หมายถึงระดับการ

เรียนรูในระดับที่ผูเรียนสามารถนำเอาองคความรูที่เรียนมาและมีความเขาใจไปประยุกตใชในการหาคำตอบ

และแกไขปญหาตาง ๆ ได An  แทนระดับการวิเคราะห (Analyzing) ที่ผูเรียนรูตองสามารถใชความคิดที่มี

วิจารณญาณในการแยกแยะและประมวลผลขอมูลเพื่อหาสาเหตุของปญหาและหาคำตอบในการแกปญหา

นั้น ๆ ได  E แทนระดับการประเมินผล(Evaluating)  หมายถึงผูเรียนรูตองสามารถประเมินปญหาตาง ๆ ใน

ทุกมิติเพื่อหาวิธีการแกไขและปองกันผลกระทบรวมไปถึงความพึงพอใจในดานเศรษฐศาสตร C แทนการ

เรียนรูในระดับการสรางสรร (Creating) หมายถึงการเรียนรูท่ีผูเรียนตองสามารถสรางและออกแบบโครงการ

ดานวิศวกรรมธรณีไดโดยคำนึงถึงผลกระทบทุกดานและถูกตองตามหลักวิชาการท่ีเรียนรูมาในทุกระดับ 

 

ตาราง AUN-QA 1-2-1  Categories of Program Expected learning outcomes (PLOs) 

PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

1) จดจำและอธิบายหลักการ

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

พ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี  

Knowledge    R, U 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียน

รายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ไดอยางมีประสิทธิผล 

Skills    Ap 

3) สามารถสำรวจและจำแนก

คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล

ดินและมวลหินในภาคสนามได 

Skills    Ap, An 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบ

และตรวจสอบคณุสมบัติทาง

วิศวกรรมของดินและหินได 

Skills    Ap, An 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวย

ความรับผิดชอบและความปลอดภยั

ในการทำงานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

Attitude    An 
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PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณไีด 

Skills    E 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี

Attitude    E 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใช

ความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

Skills    C 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 

4 มิต ิ

Skills    C 

* Note: Bloom’s Taxonomy (R = Remembering, U = Understanding, Ap = Applying, An = Analyzing, E = 

Evaluating, C = Creating) 

 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดสรรหามหาวิทยาลัยคูเทียบ ผลลัพธประกอบดวย 

University of Arizona, University of Minnesota, Colorado, School of Mines และ South Dakota 

School of Mines and Technology และไดสืบคน PLOs ของท้ัง 4 มหาวิทยาลัย ไดผลดังแสดงในตาราง

ท่ี AUN-QA 1-2-2 จากนั้นไดมีการวิเคราะห PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยคู

เทียบทั้ง 4 แลว ผลปรากฏวามีความสอดคลองในประเด็นของ PLOs อยูในเกณฑดี (ดังแสดงในตารางท่ี 

AUN-QA 1-2-3)   
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ตาราง AUN-QA 1-2-2  PLOs ของมหาวิทยาลัยคูเทียบท่ีมีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/เหมืองแร 

Student Outcomes (SOs) 

University of 

Arizona 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

University of 

Minnesota 

(Department 

of Civil, 

Environmental, 

and Geo- 

Engineering) 

Colorado 

School of 

Mines 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

South 

Dakota 

School of 

Mines and 

Technology 

(Geological 

Engineering) 

(1) An ability to apply knowledge of 

mathematics, science, and engineering 
    

(2) An ability to design and conduct 

experiments, as well as to analyze and 

interpret data 
    

(3) An ability to design a system, 

component, or process to meet desired 

needs withinrealistic constraints such as 

economic, environmental, social, 

political, ethical, healthand safety, 

manufacturability, and sustainability 

    

(4) An ability to function on 

multidisciplinary teams 
    

(5) An ability to identify, formulate, and 

solve engineering problems 
    

(6) An understanding of professional and 

ethical responsibility 
    

(7) An ability to communicate effectively     

(8) The broad education necessary to 

understand the impact of engineering 

solutions in aglobal, economic, 

environmental, and societal context 

    

(9) A recognition of the need for, and an 

ability to engage in life-long learning 
    

(10) A knowledge of contemporary issues     

(11) An ability to use the techniques, skills, 

and modern engineering tools 

necessary forengineering practice 
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Student Outcomes (SOs) 

University of 

Arizona 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

University of 

Minnesota 

(Department 

of Civil, 

Environmental, 

and Geo- 

Engineering) 

Colorado 

School of 

Mines 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

South 

Dakota 

School of 

Mines and 

Technology 

(Geological 

Engineering) 

(12) Field competence, including critical 

thinking skills. 
    

(13) Proficiency in geological science topics 

that emphasize geologic processes and 

the identification of minerals and rocks 

    

(14) The ability to visualize and solve 

geological problems in three and four 

dimensions 

    

(15) Proficiency in the engineering sciences 

including statics, properties/strength of 

materials, and geomechanics 
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PLOs วิศวกรรมธรณี มทส. 

(TQF) 
PLOs  

วิศวกรรมธรณี/เหมืองแร 

มหาวิทยาลัยคูเทียบในตางประเทศ 

ตาราง AUN-QA 1-2-3 เปรียบเทียบ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีกับมหาวิทยาลัยคูเทียบในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 PLOs 1 
Knowledge 

1, 2, 4 

 

R, U 

PLOs 2 
Skills 

2, 4 

 

Ap 

PLOs 3 
Skills 

3, 5 

 

Ap, An 

PLOs 4 
Skills 

3, 6 

 

Ap, An 

PLOs 5 
Attitude 

1, 4 

 

An 

PLOs 6 
Skills 

1, 3, 5,  

6 

E 

PLOs 7 
Attitude 

3, 5 

 

E 

PLOs 8 
Attitude 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

C 

PLOs 9 
Skills 

4, 6 

 

C 

(1) An ability to apply knowledge of 

mathematics, science, and 

engineering 

        

 

(2) An ability to design and conduct 

experiments, as well as to 

analyze and interpret data 

        

 

(3) An ability to design a system, 

component, or process to meet 

desired needs withinrealistic 

constraints such as economic, 

environmental, social, political, 

ethical, healthand safety, 

manufacturability, and 

sustainability 

        

 

(4) An ability to function on 

multidisciplinary teams 
        

 

(5) An ability to identify, formulate, 

and solve engineering problems 
        

 

(6) An understanding of professional 

and ethical responsibility 
        

 

(7) An ability to communicate 

effectively 
        

 

(8) The broad education necessary 

to understand the impact of 

engineering solutions in aglobal, 

economic, environmental, and 

societal context 

        

 

(9) A recognition of the need for, and 

an ability to engage i n life-long 

learning 

        

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 28 

PLOs วิศวกรรมธรณี มทส. 

(TQF) 
PLOs  

วิศวกรรมธรณี/เหมืองแร 

มหาวิทยาลัยคูเทียบในตางประเทศ 

  

 

 

 PLOs 1 
Knowledge 

1, 2, 4 

 

R, U 

PLOs 2 
Skills 

2, 4 

 

Ap 

PLOs 3 
Skills 

3, 5 

 

Ap, An 

PLOs 4 
Skills 

3, 6 

 

Ap, An 

PLOs 5 
Attitude 

1, 4 

 

An 

PLOs 6 
Skills 

1, 3, 5,  

6 

E 

PLOs 7 
Attitude 

3, 5 

 

E 

PLOs 8 
Attitude 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

C 

PLOs 9 
Skills 

4, 6 

 

C 

(10) A knowledge of contemporary 

issues 
        

 

(11) An ability to use the techniques, 

skills, and modern engineering tools 

necessary forengineering practice 

        

 

(12) Field competence, including 

critical thinking skills.  
        

 

(13) Proficiency in geological science 

topics that emphasize geologic 

processes and the identification of 

minerals and rocks 

        

 

(14) The ability to visualize and solve 

geological problems in three and 

four dimensions 

         

(15) Proficiency in the engineering 

sciences including statics, 

properties/strength of materials, 

and geomechanics 

        

 

 

AUN-QA 1-3: The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of 

the stakeholders [4] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการพัฒนาและจัดทำผลลพัธการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได

สวนเสีย โดยการ ใชการสอบถามความเห็นตอผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย 5 กลุมคือ 

ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นักศึกษา อาจารยผูสอน และนักเรียนมัธยม/ผูปกครองที่สนใจ มีขั้นตอน คือ 1) ออกแบบ

แบบสอบถามความเห็นตอผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังทั้งแบบปลายปดและเปด (ภาคผนวก 5) สงใหผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุม 2) รวบรวมแบบสอบถามผานชองทางออนไลนและ และ 3) ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม 

ขอมูลความตองการท้ังหมดไดนำมาสรุปเพื่อสะทอนไปยังผลลัพธการเรียนรูในแตละขอไดดังแสดงในตาราง AUN-

QA 1-3-1 (ขอมูลป 2560-2561) รวมไปทั้งยังนำความตองการดานตางๆ ที่สะทอนมาจากวิสัยทัศนของสำนัก

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอกำหนดจรรยาบรรณของสภาวิศวกร ผูใชบัญฑิต นักศึกษา ศิทยเกา และ

บุคลากรในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเมื่อนำมาวิเคราะหเพื่อสรุปไดอยางชัดเจนซึ่งสอดคลองกับผลสัมฤทธการ

เรียนรูของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-3-2 (ขอมูลป 2560-2561) 
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ตาราง AUN-QA 1-3-1 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements 

of the stakeholders. 

Stakeholder Needs PLOs 

VMVSUT Vision of SUT 

1. สถาบันการศึกษาท่ีมีความเปนเลิศทางดาน STI และความรับผิดชอบตอ

สังคม 

Mission of SUT 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางดานวิศวกรรมศาสตร เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของการพัฒนาประเทศ  

2. วิจัยและคนควาเพ่ือสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการ

นำผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ  

3. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหประเทศไทย

พ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาไดมากข้ึน  

4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  

5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1-9 

 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

2 

 

7 

VMENG Vision of IE 

1. สถาบันวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน 

Mission of IE (เหมือนของ SUT) 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางดานวิศวกรรมศาสตร เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของการพัฒนาประเทศ  

2. วิจัยและคนควาเพ่ือสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการ

นำผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ  

3. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือใหประเทศไทย

พ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาไดมากข้ึน  

4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  

5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1-9 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

2 

 

7 

COE จรรยาบรรณวิศวกร 

1. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองใหความสำคัญตอความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน 

 

5 
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Stakeholder Needs PLOs 

2. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองละเวนจาการสนับสนุน สงเสริมหรือ

เปนตัวการเก่ียวกับการทุจริต  

3. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดวยวาม

ชื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง 

4. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและ

วิชาการ 

5 

 

5 

 

8 

Employer 1. ความรูทางดานธรณีวิทยา (หินปูน หรือ ท่ัวไป) 

2. ความรูดานกลศาสตรหินและวิศวกรรมธรณี 

3. ความรูทางดาน soil Mechanics 

4. ความรูเก่ียวกับโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีสามารถประยุคตใชในลักษณะงาน เชน 

- Microsoft office, Auto CAD, Surfer, GIS, Seepage Analysis, Aqufer 

test, Ipi2win 

5. ความรูเก่ียวกับวิศวกรรมฐานรากในมวลหินและดิน 

6. ความรูทางดานธรณีฟสิกส 

7. ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ ดานการสื่อสาร หรือ Toeic 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

2 

 

 

8 

4 

2 

Students ความตองการพ้ืนฐาน 

1. อยากใหจัดเพิ่มหองปฏิบัติการใหเปนระบบ เพิ่มบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการใหเพียงพอแกนักศึกษา 

2. มีการออกภาคสนามบอย ๆ เพื่อประยุกตใชความรูในสถานการณจริง จัด

ใหมีการศึกษานอกหองเรียนที่เกี่ยวของกับสายงานอยางทั่งถึง เพื่อใหได

เรียนรู คุนเคยและดึงดูดความสนใจ 

3. เรียนรูกระบวนการเปนขั้นเปนตอนในการทำเหมือง เขื่อน หรือโครงสราง

ดานวิศวกรรมธรณีอ่ืนๆ วา เราตองเริ่มจากทำอะไร ข้ันตอนการทำงานเปน

อยางไร  

4. แนะนำสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางดานที่เรียนใหนักศึกษามี

แนวทางในการหางาน 

5. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาใหความรู และ

ประสบการณการทางาน สายงานและ การเตรียมพรอมตอสายงานนั้นๆ  

6. จบไปสามารถทำงานไดหลากหลายไมวาจะเปนสายงานทางดานโยธา 

เหมืองแร หรือปโตรเลียม 

7. อยากใหมีการจัดอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการออกหนางาน  

 

4 

 

4, 7 

 

 

7 

 

 

5 

 

5 

 

 

8 

 

7 
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Stakeholder Needs PLOs 

8. มีการจัดคายแลกเปลี ่ยนความรู จากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี ่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอื่นหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ

เพื่อ แลกเปลี่ยนความรูประสบการณแกนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

9. อยากใหทางหลักสูตรมีโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์แท 

 

ความตองการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1. เพ่ิมวิชาท่ีเก่ียวกับโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร 

 

 

ความตองการทางดานภาษา 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนรายงาน/โครงงาน 

2. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในหองเรียนมากยิ่งข้ึน 

 

ความตองการทางดานหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีวิชารองรับการสอบ กว. ได 

2. มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอนกรีตท่ี

จำเปนในงานดานวิศวกรรมธรณี  

3. อยากใหมีการจัดการสอนใชเครื่องมือพ้ืนฐานตางๆในหองปฏิบัติการ  

4. อยากใหมีการเปดสอนเพิ่มในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรูการออกแบบ

โครงสรางบนดินและใตดินมากยิ่งข้ึน 

5. อยากใหมีวิชา ธรณีเคมี  

6. อยากใหมีวิชาสอนการ Logging 

7. อยากใหบรรจุวิชา Soil mechanics เปนวิชาเลือกบังคับ 

8. อยากใหมีการสอนเรื่อง มาตรฐานตางๆ เชน ASTM และ ISRM เปนตน 

9. อยากใหมีวิชาทางดาน การบริหารทางดานวิศวกรรม  

10. อยากใหมีวิชาท่ีสอนเรื่อง ความคิดสรางสรรค การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแกปญหา 

7 

 

 

 

2, 6 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

5 

5 

 

3 

4 

 

- 

- 

3 

3 

- 

9 

 

 

Alumni ความตองการพ้ืนฐาน  

5 
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Stakeholder Needs PLOs 

1. มีการออกภาคสนามบอย ๆ เพื่อประยุกตใชความรูในสถานการณจริง จัด

ใหมีการศึกษานอกหองเรียนที่เกี่ยวของกับสายงานอยางทั่งถึง เพื่อใหได

เรียนรู คุนเคยและดึงดูดความสนใจ  

2. อยากใหมีการจัดอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการออกหนางาน  

3. อยากใหจัดเพิ่มหองปฏิบัติการใหเปนระบบ เพิ่มบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการใหเพียงพอแกนักศึกษา  

4. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาใหความรู และ

ประสบการณการทำงาน สายงานและ การเตรียมพรอมตอสายงานนั้นๆ  

5. มีการจัดคายแลกเปลี ่ยนความรูจากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี ่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอื่นหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ

เพื่อ แลกเปลี่ยนความรูประสบการณแกนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

6. แนะนำสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางดานที่เรียนใหนักศึกษามี

แนวทางในการหางาน  

7. จบไปสามารถทำงานไดหลากหลายไมวาจะเปนสายงานทางดานโยธา 

เหมืองแร หรือปโตรเลียม  

 

ความตองการทางดานหลักสูตร 

1. มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตท่ี

จำเปนในงานดานวิศวกรรมธรณี  

2. อยากใหมีการเปดสอนเพิ่มในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรูการออกแบบ

โครงสรางบนดินและใตดินมากยิ่งข้ึน  

3. อยากใหบรรจุวิชา Soil mechanics เปนวิชาเลือกบังคับ  

4. มีความรูทางดานธรณีวิทยา หินแร ธรณีเทคนิค  

5. อยากใหมีการจัดการสอนใชเครื่องมือพ้ืนฐานตางๆในหองปฏิบัติการ 

6. หลักสูตรมีวิชารองรับใบประกอบวิชาชีพได  

7. อยากใหมีวิชาที่สอนเรื่อง ความคิดสรางสรรค การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแกปญหา  

8. อยากใหมีวิชาทางดาน การบริหารทางดานวิศวกรรม  

9. อยากใหมีวิชาธรณีเคมี  

10.  อยากใหมีวิชาสอนการ Logging  

11.  อยากใหมีการสอนเรื่อง มาตรฐานตางๆ เชน ASTM และ ISRM เปนตน  

 

4 

4 

 

3 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

8 

 

8 

 

4 

4 

4 

8 

8 

 

- 

- 

- 

4 
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Stakeholder Needs PLOs 

 

ความตองการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1. เพ่ิมวิชาท่ีเก่ียวกับโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร  

 

ความตองการทางดานภาษา 

1. เนนย้ำการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 

2 

 

 

2 

Staff  

 

 

 

 

 

1. ตองการชุดตัวอยางหินตัวอยางแรสำหรับเปนตัวอยางสำหรับใชสอน

รายวิชาพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา (เดิมมีไมเพียงพอ) 

2. ตองการโปรแกรมสำหรับงานสำรวจและออกแบบทางดานวิศวกรรมธรณี 

3. ตองการใหเพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับการทดสอบทางวิศวกรรมธรณีใน

ภาคสนาม 

4. ตองการอุปกรณทดสอบสำหรับหองปฎิบัติการธรณีเทคนิค 

5. ตองการเขารวมการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

6. ตองการมีบทบาทหรือโอกาสในงานบริการวิชาการโครงการทางวิศวกรรม

ธรณีหรือท่ีเก่ียวของ 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6, 7, 8, 9 
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ตาราง AUN 1-3-2  Aligning Stakeholder’s Needs to Programme Learning Outcomes 

PLOs CO
E 

Em
pl

oy
e

  
St

ud
en

ts
 

Al
um

ni
 

St
af

f 

1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดานวิศวกรรมธรณี  
F F P P F 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล 

M F F P F 

3) สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน

ภาคสนามได 
M F M F F 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคณุสมบัติทางวิศวกรรมของ

ดินและหินได 
F P F F F 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผดิชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดย

คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

F P M F F 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการ

วิศวกรรมธรณไีด 
F P F P F 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี F M F M F 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีด โดยประยุกตใชความรู

พ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
F F M M F 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิต ิ F F M F F 

Note:  TQF =  Thailand Quality Framework, VMVSUT =  Vision, Mission and Core Value of SUT, VMENG = 

Vision and Mission of Institute of Engineering, COE =  Council of Engineers, F =  Fully fulfilled, M = 

Moderately fulfilled, P = Partially fulfilled. 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดเผยแพรผลสะทอน (Reflections) ของผลสัมฤทธการเรียนรูของหลักสูตร 

( PLOs)  ผ  า น ช  อ ง ท า ง เ ว ็ ป ไ ซ ต   https: / / www. geoengsut. com แ ล ะ ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ สูสาธารณะใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมรวมไปถึงผูท่ี

สนใจ อีกทั้งหลักสูตรยังมีระบบการเผยแพร PLOs ใหกับนักศึกษาใหมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในชวง

การเปดภาคการศึกษาทุกปการศึกษา 

 หลักสูตรมีการวางแผนเพื่อกำหนดการเก็บและวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุ มตอ PLOs โดยออกแบงเปน 1) ชวงคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานที ่สถาน

ประกอบการ โดยสอบถามจากผู ใชบัณฑิตโดยตรง และ 2) แบบสอบถามออนไลนประจำปการศึกษา 

https://www.geoengsut.com/feedback  โดยในปการศึกษา 2562 มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงดัง

ในตาราง AUN 1-3-3 และจะนำผลการวเิคราะหไปปรับปรุงกระบวนการในปการศึกษา 2563 ตอไป 

https://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/feedback


 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 35 

 และในรอบการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 ทางหลักสูตรไดดำเนินการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให

ไดตามการรับรองคุณภาพหลักสูตรของสภาวิศวกร (TABEE) จึงไดดำเนินการสรางแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลัพธการเรียน

ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ดังแสดงในตาราง AUN 1-3-4 และกำหนดการสรางดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) สำหรับการวัดการบรรลุตาม PLOs หลักสูตรวิศวกรรมธรณีซึ่งจะกลาวใน

หัวขอถัดไป 

 

ตาราง AUN 1-3-3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2562 

 

PLOs 

 

(จำนวนผูทำแบบสอบถาม) 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผูสำเร็จ

การศึกษาใน

ปการศึกษา 

2562 

ศิษยเกา 
นักศึกษา

ปจจุบัน 

สถาน

ประกอบการ 

(ผูใชบัณฑิต) 

นักเรียน 

(มัธยมปลาย) 

และ

ผูปกครอง 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

(8) (11) (154) (4) (4) (8) 

1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือ

เปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดานวิศวกรรมธรณี  

3.25 3.82 3.84 3.75 4.67 4.00 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน 

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอ

ผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.50 3.64 3.58 3.75 4.67 4.00 

3) สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิง

วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน

ภาคสนามได 

3.63 4.00 3.66 3.50 4.67 4.00 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและ

ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน

และหินได 

3.88 4.00 3.80 4.00 4.67 4.00 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความ

รับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงาน

ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.00 4.27 4.35 3.75 4.67 4.25 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ 

และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.50 3.73 3.61 3.75 4.50 4.13 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ

ดานวิศวกรรมธรณ ี

4.00 4.09 4.16 3.75 4.67 4.25 
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PLOs 

 

(จำนวนผูทำแบบสอบถาม) 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผูสำเร็จ

การศึกษาใน

ปการศึกษา 

2562 

ศิษยเกา 
นักศึกษา

ปจจุบัน 

สถาน

ประกอบการ 

(ผูใชบัณฑิต) 

นักเรียน 

(มัธยมปลาย) 

และ

ผูปกครอง 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

(8) (11) (154) (4) (4) (8) 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรม

ธรณไีด โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐาน

ทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมี

ความคิดเชิงตรรกะ 

3.75 3.73 3.67 3.50 4.67 4.00 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิต ิ 3.75 3.82 3.66 3.50 4.67 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.70 3.90 3.81 3.69 4.65 4.04 

 

ตาราง AUN-QA 1-3-4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับ

รองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลัพธการเรียนของหลักสูตรวิศวกรรม

ธรณี 

มาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน 

TABEE 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1) ความสามารถในการระบุปญหา สรางความสมัพันธ 

และแกปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนโดยทำการ

ประยุกตใชหลักทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

และคณิตศาสตร 

•  •       

2) ความสามารถในการประยุกตใชการออกแบบทาง

วิศวกรรม เพ่ือสรางคำตอบท่ีตรงกับความตองการโดย

พิจารณาองคประกอบทางดาน สาธารณสุขและความ

ปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สงัคม สิง่แวดลอม 

เศรษฐศาสตร และองคประกอบอ่ืนตามความ

เหมาะสมของสาขาวิชา 

     •  •  

3) ความสามารถในการพัฒนาและดำเนินการทดลองท่ี

เหมาะสม วิเคราะหและแปลความหมายขอมลูและใช

หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตรในการสรุปผล 

   •      

4) ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับ

กลุมคนท่ีหลากหลาย 

 •        

5) ความสามารถในการคำนึงถึงจรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานดานวิชาชีพวิศวกรรม 

และทำการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการคำนึงถึงผลกระทบ

ของผลลัพธทางวิศวกรรมตอสังคมโลก เศรษฐศาสตร 

สิ่งแวดลอมและสังคมศาสตร 

        • 
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มาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน 

TABEE 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

6) ความสามารถในการคำนึงถึงการหาความรูใหม หา

แนวทางในการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสามารถ

ประยุกตใชความรูน้ันได 

      •   

7) ความมามารถในการทำงานเปนทีมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิกหรือผูนำ ในการ

สรางเปาหมาย การวางแผน ทำงานไดทันตามกำหนด

และสามารถสรางความรวมมือและสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการทำงานรวมกัน 

    •     

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 1-1 วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 http://www.sut.ac.th/2012/content/detail/ปณิธาน-วิสัยทัศน 

 วิสัยทัศนและพันธกิจของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

http://eng.sut.ac.th/qaeng/2016/ 

AUN-QA 1-2 มคอ. 2  

 https://www.geoengsut.com/program-specification หรือ 

 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be47

3faf00.pdf 

 ตาราง AUN-QA 1-2-1 Categories of Program Expected learning outcomes 

(PLOs) 

 ตาราง AUN-QA 1-2-2  PLOs ของมหาวิทยาลัยคูเทียบท่ีมีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/

เหมืองแร 

 ตาราง AUN-QA 1-2-3 เปร ียบเทียบ PLOs ของหลักส ูตรว ิศวกรรมธรณีกับ

มหาวิทยาลัยคูเทียบในประเทศสหรัฐอเมริกา 

AUN-QA 1-3 ภาคผนวก 5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2562 

 แบบสอบถามออนไลนประจำปการศึกษา 2562 

 https://www.geoengsut.com/feedback-2019-2020 

 ตาราง AUN-QA 1-3-1 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders. 

http://www.sut.ac.th/2012/content/detail/%E0%B8%9B%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://eng.sut.ac.th/qaeng/2016/
https://www.geoengsut.com/program-specification
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://www.geoengsut.com/feedback
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 ตารางท่ี AUN 1-3-2  Aligning Stakeholder’s Needs to Programme Learning 

Outcomes 

ตาราง AUN 1-3-3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2562 

 ผลสะทอน (Reflections) ของผลสัมฤทธการเรียนรูของหลักสูตร 

AUN-QA 1-3-4 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรู

ตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลัพธการเรียนของหลักสูตร

วิศวกรรมธรณี 

 

AUN-QA 2 : Programme Specification 

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 2-1: The information in the programme specification is comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 

 ขอกำหนดของหลักสูตร (Program Specification) ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย แสดงไวในเอกสาร เลมหลักสูตร มคอ.2 คูมือนักศึกษา

ประจำปการศึกษา เวปไซต และแผนพับ (brochure) โดย มคอ.2 มีขอมูลครบตามท่ี AUN-QA ตองการครบ

ทุกดาน มีรอบการปรับปรุงทุก 5 ป และในป 2559 (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2559) มีการปรับเปลี่ยนตาม

ความตองการของผู ใชบัณฑิตเพื่อใหมีใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม (กว.เหมืองแร) โดยกำลังอยูระหวาง

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2564 เพื่อใหเปนไปตามกรอบการปรับปรุงหลักสูตรและกรอบของ

องคความรูพื้นฐานและความรูเฉพาะดานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ควบคุมสาขาธรณีวิทยาในประเภทงานธรณีวิทยาวิศวกรรม 

 เว็ปไซตหลักสูตรวิศวกรรมธณณี สื่อสังคมออนไลน facebook คูมือนักศึกษา แผนพับ (Brochure) ได

แสดง PLOs ทั้งหมดของหลักสูตรตามรายการหลักฐานแนบ โดยที่สื่อทุกชองทางสามารถเขาถึงและดาวน

โหลดขอมูลท่ีสะดวกและทันสมัยไดตลอดเวลา พรอมท้ังมีชองทางเพ่ือ feedback กลับมาเพ่ือนำไปพัฒนาได

อยางตอเนื่องและรวดเร็ว  

 มีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจตอการไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือผานทาง

เว็บไซต www.geoengsut.com อยูในระดับคะแนนระหวาง 2.75-4.50 และผานทางสื่อสังคมออนไลน 

www.facebook.com/geo.eng.sut อยูในระดับคะแนนระหวาง 3.50-4.83 ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทาง

คูมือนักศึกษา และแผนพับ (brochure) อยูในระดับคะแนนระหวาง 2.38-4.33 (ดังแสดงในตาราง AUN 2-

1-1 และภาคผนวก 5)  

 

http://www.geoengsut.com/
http://www.facebook.com/geo.eng.sut
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ตาราง AUN 2-1-1  ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ประจำปการศึกษา 2562 

 

PLOs 

 

(จำนวนผูทำแบบสอบถาม) 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผูสำเร็จ

การศึกษาใน

ปการศึกษา 

2562 

ศิษยเกา 
นักศึกษา

ปจจุบัน 

สถาน

ประกอบการ 

(ผูใชบัณฑิต) 

นักเรียน 

(มัธยมปลาย) 

และ

ผูปกครอง 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

(8) (11) (154) (4) (4) (8) 

1) ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ

เรียน (programme and course 

specifications) ในชั้นเรียนหรือผานทาง

เว็บไซต www.geoengsut.com 

2.75 3.91 3.75 3.75 4.33 4.50 

2) ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ

เรียน (programme and course 

specifications) ผานทางสื่อสังคมออนไลน 

www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.50 3.64 3.89 3.75 4.83 4.25 

3) ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ

เรียน (programme and course 

specifications) ผานทางคูมือนักศึกษา 

และแผนพับ (brochure) 

2.38 3.64 3.31 3.50 4.33 4.00 

4) ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

ในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  

3.25 3.73 3.75 3.75 4.00 4.00 

5) ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและ

ความตองการตอการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร  

3.00 4.27 3.69 3.50 4.00 4.13 

6) ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและ

ประเมิณคุณภาพหลักสูตร 

3.13 4.00 3.65 3.75 4.00 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.00 3.87 3.67 3.67 4.25 4.11 
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AUN-QA 2-2: The information in the course specification is comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

มีการดำเนินการการปรับปรุงรายวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือใหมีครอบคลุมและทันสมัยอยูเสมอ รายละเอียด

ขอกำหนดทุกรายวิชาระบุไวใน มคอ.3 (ภาคผนวก 6) มีความครอบคลุมประกอบดวย ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ

กอน ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาในรูของ ความรู ทักษะ และทัศนคติ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู และ

วิธีการประเมินผลที่ตรวจสอบการบรรลุผลลัพธการเรียนรู course syllabus การประเมินผลการเรียน วันท่ี

มีการปรับปรุงขอกำหนดรายวิชา แจกใหนักศึกษาทราบตั ้งแตเปดเทอม โดยมีการดำเนินการทุกภาค

การศึกษา และอาจารยผูสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลไว

ใน มคอ.5 และนำเสนอในที่ประชุมของสาขาวิชาเพื่อวิเคราะหแลวนำไปใชในการปรับปรุง มอค.3 ในรอบ

ตอไป โดยมีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจดังแสดงในหัวขอ AUN-QA 2-1 (ภาคผนวก 5) 

 ในภาคการศึกษาท่ี 3/2562 ซ่ึงอยูในสภาวะสถานการณ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุก

หลักสูตรจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ ทางหลักสูตรไดดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนกำหนด

แผนการเรียน (มคอ.3) ในหมวดที่ 5 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังแสดงในตัวอยางรูปที่ AUN-QA 

2-2-1 ถึง 2-2-3 โดยสอนออนไลนผานทางโปรแกรม Zoom/MS-Team/Facebook LiVE และใชการ

บริหารจัดการเร ียนการสอน ใหการบาน quiz สอบยอย สอบกลางภาค/ประจำภาค ผานชองทาง  

https://elearning.sut.ac.th/ และ Google Classroom 

 

 
 

รูป AUN-QA 2-2-1 ตัวอยางการปรับเปลี่ยนเปนการจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบในสภาวะ

สถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 

 

https://elearning.sut.ac.th/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 41 

 
 

รูป AUN-QA 2-2-2 ตัวอยางการปรับเปลี่ยนเปนการจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบในสภาวะ

สถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 
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รูป AUN-QA 2-2-3 ตัวอยางการปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็ม 

    รูปแบบ ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 (ตอ) 

 

AUN-QA 2-3: The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders [1, 2] 

 มีการดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรและรายวิชาใหผูมีสวนไดสวนเสียรับรู โดยจัดทำ

ขอมูลโครงสรางหลักสูตร แผนการเรียน และสำเนาเลมหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง ป 2559) โดยสามารถเขาไปดูไดท่ีเลมหลักสูตร มคอ.2 คูมือนักศึกษาประจำป

การศึกษา เวปไซต และแผนพับ (brochure) ในเว็ปไซต https://www.geoengsut.com/ สื ่อสังคม

ออนไลน https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ ตามรายการหลักฐานแนบ 

 มีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดังแสดงในหัวขอ AUN-QA 

2-1 (ภาคผนวก 5) 

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 2-1 มอค.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme specification)  

  https://www.geoengsut.com/program-specification หรือ 

 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be47

3faf00.pdf 

 คูมือนักศึกษาประจำปการศึกษา 2562 

http://bulletin.sut.ac.th/ 

http://bulletin.sut.ac.th/assets/files/63-04-GB_Engi_7(28-06).pdf 

แผนพับ Brochure หลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_ba8e09856b194660bfea3493bd2d71ec.pdf 

แผนการศึกษา 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b55db972d00c45809cff930f06ea3c67.pdf 

คำอธิบายรายวิชา 

https://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/program-specification
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
http://bulletin.sut.ac.th/
http://bulletin.sut.ac.th/assets/files/63-04-GB_Engi_7(28-06).pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_ba8e09856b194660bfea3493bd2d71ec.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b55db972d00c45809cff930f06ea3c67.pdf
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สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 48 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_c10c53ce26464f5e91d879e924cc0d1c.pdf 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอ  (ภาคผนวก 5) 

AUN-QA 2-2 รายละเอียดขอกำหนดรายวิชา (Course specification) (ภาคผนวก 6) 

 มคอ. 3 https://www.geoengsut.com/tqf3-2562 

 มคอ. 5 https://www.geoengsut.com/tqf5-2562 

AUN-QA 2-3 เชนเดียวกับรายการ  AUN-QA 2-1 

 

AUN-QA 3 : Programme Structure and Content 

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 3-1: The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการถายทอด PLOs/ELOs ลงสูรายวิชา หลักสูตรมีการทำ Curriculum 

mapping โ ด ยแบ  ง ร ะด ั บ ก า ร เ ร ี ย น รู ต า ม  Bloom’ s Taxonomy ค ื อ  R =  Remembering, U = 

Understanding, Ap = Applying, Analyzing = An, E = Evaluating และ C = Creating ซึ่งไดจัดลำดับ

การเรียนรูของรายละเอียดวาวิชาใดตองเรียนรูกอน ทักษะใดตองทำไดกอน ตามตาราง AUN-QA 3-1-1 

 

ตาราง AUN-QA 3-1-1  Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559) 

รายวิชา ชั้นป นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 1 4 R, U - - - - - - - - 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 1 R, U - - - - - - - - 

103101 แคลคูลัส 1 1 4 R, U - - - - - - - - 

105113 มนุษยกับเทคโนโลย ี 1 3 R, U - - - - - - - - 

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1 3 R, U - - - - - - - - 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1            1 2 R, U - - - - - - - - 

103102 แคลคูลัส 2 1 4 R, U - - - - - - - - 

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 1 3 R, U - - - - - - - - 

105101 ฟสิกส 1 1 4 R, U - - - - - - - - 

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 1 R, U - - - - - - - - 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 R, U - - - - - - - - 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 1 2 R, U - - - - - - - - 

103105 แคลคูลัส 3 1 4 R, U - - - - - - - - 

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 1 3 R, U - - - - - - - - 

105102 ฟสิกส 2 1 4 R, U - - - - - - - - 

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 1 R, U - - - - - - - - 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 R, U - - - - - - - - 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_c10c53ce26464f5e91d879e924cc0d1c.pdf
https://www.geoengsut.com/tqf3-2562
https://www.geoengsut.com/tqf5-2562
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รายวิชา ชั้นป นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

531101 วัสดุวิศวกรรม 1 4 R, U - - - - - - - - 

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 2 3 R, U - - - - - - - - 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 2 3 R, U - - - - - - - - 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 2 3 R, U - - - - - - - - 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 2 4 R, U - - - - - - - - 

538203 ธรณีวิทยา 2 4 R, U - - - - - - - - 

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

202213 โลกาภิวัตน 2 3 R, U - - - - - - - - 

525202 เทอรโมไดนามิกส 1 2 4 R, U - - - - - - - - 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 2 R, U Ap - - - - - - - 

530211 กลศาสตรวัสดุ 1 2 4 R, U - - - - - - - - 

530251 การสำรวจ 2 4 R, U Ap - - - - - - - 

530252 ปฏิบัติการการสำรวจ 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 2 2 R, U - - - - - - - - 

525204 กลศาสตรของไหล 1 2 4 R, U - - - - - - - - 

529292 วิศวกรรมไฟฟา 2 4 R, U - - - - - - - - 

538205 หินและแร 2 3 R, U - - - - - - - - 

538206 ปฏิบัติการหินและแร 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

538207 ธรณีสณัฐานโครงสราง 2 3 R, U - - - - - - - - 

538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสราง 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

538209 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรมธรณ ี 2 2 R, U Ap - - - - - - - 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 3 R, U - - - - - - -  

538301 ธรณีเทคนิค 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 3 1 - Ap Ap, An Ap, An - - - - - 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 

538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 3 4 R, U - - - - - - - - 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 3 R, U - - - - - - - - 

538305 กลศาสตรธรณีสิ่งแวดลอม 3 4 - - - - An E - - - 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 3 2 - - Ap, An Ap, An An - - - - 

538319 กลศาสตรหิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 3 1 - Ap Ap, An Ap, An - - - - - 

วิชาเลือกบังคับ (1) 3 4 - - - - - - - - - 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรมธรณ ี 3 4 - - - Ap, An An - - - - 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 3 4 - - - - - E E C C 

538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 3 4 - - - - - E E C C 

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 3 1 - Ap - - - E - - - 
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รายวิชา ชั้นป นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขดุเจาะใตดิน 3 1 - Ap - - - E - - - 

วิชาเลือกบังคับ (2) 3 4          

538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 4 4 - - - - - E - - - 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี 4 4 - Ap Ap, An Ap, An An E E C C 

538495 เตรียมสหกิจศึกษา 4 1 - Ap - - - - - - - 

538496 สหกิจศึกษา 1 4 8  Ap Ap, An Ap, An An E E C C 

วิชาเลือกบังคับ (3) 4 4          

วิชาเลือกเสร ี 4 8          

วิชาเลือกบังคับ            

538311 เข่ือนและอางเก็บน้ำ 3 4 - - - - An E - - - 

538312  การออกแบบฐานรากบนหิน 3 4 - - - - An E - - - 

538313  วิศวกรรมเหมืองแรเบ้ืองตน 3 3 R, U - - - - - - - - 

538315 กลศาสตรหินสำหรับวิศวกรปโตรเลยีม 3 4 R, U - - - - - - - - 

538316 เทคโนโลยีปโตรเลยีมสำหรับวิศวกร 3 4 R, U - - - - - - - - 

538317 ธรณีฟสิกส 3 3 R, U - Ap, An Ap, An - - - - - 

538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 3 1 R, U Ap - - - - - - - 

538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 3 2 - Ap - - - - - - - 

-538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 3 4 R, U - - - - - - - - 

538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการสำรวจธรณีวิทยา 3 4 R, U - - - - - - - - 

538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร 4 4 - - - - An E - - - 

538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 4 4 - - - - An E - - - 

538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 4 4 - - - - An E - - - 

538422 กลศาสตรหินช้ันสูง 4 4 - - - - An E E - - 

538423 กลศาสตรหินเกลือ 4 4 - - - - An E E - - 

538430  ธรณีวิทยาชายฝงทะเล 4 4 R, U - - - - - - - - 

538431  ธรณีวิทยาถานหิน 4 4 R, U - - - - - - - - 

538432 การขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ 4 4 - Ap - - An - - - - 

538434  การเขียนรายงานสำหรับวิศวกรรมธรณ ี 4 2 - Ap - - - - - - - 

538435  เทคนิคการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมธรณี 4 2 - Ap - - - - - - - 

 

มีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจดังแสดงในหัวขอ AUN-QA 2-1 (ภาคผนวก 5) 
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AUN-QA 3-2: The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear [2] 

 หลักสูตรมีการดำเนินงานเพื ่อกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาตอ Program Expected 

Learning Outcome (PLOs) โดยวางแผนกำหนดอาจารยผู สอนแตละรายวิชาเขียน Course Learning 

Outcome (CLOs) ของรายวิชาและระบุความสอดคลองกับ PLOs ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และ

ใหคณาจารยประจำหลักสูตรปรับปรุงความสอดคลองนี้ใหเหมาะสมกับ มอค.3 ซึ่งอาจารยผูสอนจะระบุกล

ยุทธการเรียน การสอน และการประเมินผลเพื่อใหไดผลลัพธการเรียนรูตาม CLOs และ PLOs เมื่อจบภาค

การศึกษาแลวมีประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความสอดคลองในทุกภาคการศึกษา ดัง

ตัวอยางแสดงในรายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี และกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู CLOs 

ตอแผนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดังแสดงในภาคผนวก 6 

รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร และคณะ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถนำเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ  

CLO 2-2: สามารถจำลองเสถียรภาพของโครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจำลองทางคอมพิวเตอร  

CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาในการสำรวจทางดานธรณีวิทยา    

CLO 2-4: สามารถจัดทำแผนท่ีทางดานธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณีเพ่ือนำเสนอไดอยางถูกตอง 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, An) 

CLO 3-1: สามารถสำรวจผิวดินและภูมิประเทศ และบงบอกชนิดของหินได    

CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามไดอยางถูกตอง  

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. An) 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง    

CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินเบื้องตนในภาคสนามได   

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสงัคมและสิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถทำงานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืนในการวางแผนการสำรวจภาคสนาม   

CLO 5-2: สามารถทำงานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    

CLO 5-3: มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในขณะสำรวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี    
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CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง      

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือนำมาสนับสนุนและแกปญหาในภาคสนาม    

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมธรณีจากขอมูลท่ีสำรวจในภาคสนาม  

CLO 8-2: สามารถนำความรูพ้ืนฐานดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  
หัวขอที ่ เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรยีน 

(Teaching and Leaning 

Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทนำ 

บทที่ ๒ แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางการทำการสำรวจ 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง แนว

ทางแกไข การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพือ่เก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ตอ) แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางในการจัดทำแผนที ่

 การเกบ็ขอมูล 

 การทำภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยางปญหา 

แนวทางแกไข การทำงาน

เปนกลุม การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพือ่เก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันท ี

3 บทที่ ๓ การวิเคราะหและออกแบบ

โครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลที่ไดจากภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณี 

4 6-1, 6-2, 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ แนว

ทางแกไข การทำงานเปน

กลุม การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพือ่เก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันท ี

 

 

 

 

 

 

4 บทที่ ๔ รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเกบ็ขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-

3, 9-1, 9-2  

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา 

5 บทที่ ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเกบ็ขอมูล 

4 3-1, 3-2, 4-

1, 4-2, 

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา 
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5-1, 5-2, 5-

3, 9-1, 9-2    

6 บทที่ ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเกบ็ขอมูล 

4 3-1, 3-2, 4-

1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-

3, 9-1, 9-2     

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา  

7 บทที่ ๕ การจัดทำแผนที ่

 การบันทกึขอมูลลงในแผนที ่

 การตอแผนที่กับพื้นที่ใกลเคียง 

4 2-4, 5-1, 5-

2, 5-3    

การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปลขอมูลที่

ไดจากภาคสนาม  

ตรวจสอบความถกูตองของ

แผนที่และการเชื่อมโยงขอมูล

กับพื้นที่ใกลเคียงดวยการสอบ

ปากเปลา 

8 บทที่ ๖ การทำภาพตัดขวาง 

 การทำภาพตัดขวางดวยมอื 

 การทำภาพดวยคอมพวิเตอร 

4 3-3, 5-1, 5-

2, 5-3    

แปลผลขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพตัดขวางและขอมูล

ทางดานธรณีวิทยาโครงสราง

ดวยการสอบปากเปลา 

9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมินขอมูล

ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในภาคสนาม 

 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในหองปฏิบัติการ 

 

4 6-1, 6-2, 6-

3, 

7-1, 7-2, 7-

3 

ประมวลผลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ตรวจสอบผลการแปลความ

ดานธรณีวิทยาและผลการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการจาก

เอกสารที่นักศึกษาจัดทำ 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณี  

 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณี  

 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ (ตอ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การนำเสนอผลการออกแบบ 

 Presentation 

4 2-1, 2-2, 

2-3 

นักศึกษาออกมานำเสนอ

ผลงานที่ไดทำการสำรวจ

และออกแบบ 

ใหนำเสนอผลงานดวยวาจา

โดยสรุป 

 

 

AUN-QA 3-3: The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up- to-

date [3, 4, 5, 6] 

โครงสรางหลักสูตรตาม มคอ.2 ไดถูกกำหนดใหมีความสมเหตุสมผล มีความทันสมัยเพื่อสอดคลอง

สถานการณปจจุบัน โดยที่มีการจัดลำดับของความสำคัญกอน-หลังของการเรียนรูนำมากำหนดโครงสราง

ของหลักสูตรแยกตามรายวิชา ใน 12 ภาคการศึกษาตลอดท้ัง 4 ปการศึกษา มีการกำหนดรายวิชาบังคับกอน 

(prerequisite) วิชาบังคับรวม (Corequisite) เพ่ือใหมีการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน รวมท้ังเปนไปตามระดับ

การเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และรูป AUN-QA 3-3-1 
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ทุกภาคการศึกษาไดดำเนินการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหแลวพบวา แผนการเรียน

หนักเกินไปในชั้นปที่ 3 และในการออกสหกิจศึกษา Project ท่ีนักศึกษาไดทำกับสถานประกอบการไมตรง

ตอสาขาวิชาท่ีไดเรียนมา  
 

 
 

รูป AUN-QA 3-3-1 Course Alignment in Geological Engineering Program 
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รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 3-1  ตาราง AUN-QA 3-1-1 Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559) 

AUN-QA 3-2   ภาคผนวก 6 กระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู  CLOs ตอแผนการสอนของ

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาดังแสดงใน 

AUN-QA 3-3  มอค. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme specification) และ 

  รูป AUN-QA 3-3-1 Course Alignment in Geological Engineering Program 

 

AUN-QA 4 : Teaching and Learning Approach 

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 4-1: The educational philosophy is well articulated and communicated to 

all stakeholders [1] 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีปรัชญาการศึกษาคือ การสรางใหบัณฑิตสามารถออกแบบและแกปญหาดาน

วิศวกรรมธรณีได ซึ่งเปนไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBD) ที่ทันสมัยและเหมาะสมตอ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ใหมีคุณลักษณะท่ี

สำคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะขอมูล (Infoware) 

ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเนนการใหผูเรียนไดมีประสบการณการทำงานในสถานประกอบการ

จริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน มุงเนนในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธและสอดคลอง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากลใหบัณฑิตมีความรูดานคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย

สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความเปนผูนำและผูตาม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการนำทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดมีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณาจารยในสาขาวิชาและคณะกรรมการ

หลักสูตรซึ ่งเปนผู ทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก เพื ่อแกปญหาการขาดแคลนกำลังคนทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทันตอเหตุการณและสามารถปฏิบัติงานได เพ่ือเปน

กำลังในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งนี้การพัฒนา

หลักสูตรมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดไว คือ 

เปนผูมีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับยุทธศาสตร 5 ประการ 

ของมหาวิทยาลัย ไดแก 

1) การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

2) การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัยสูการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3) การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการ เพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคม 
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4) การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5) การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 เม่ือวิเคราะหแลวพบวาปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้นมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขอท่ี 1 

4 และ 5 ดังนี้ 

 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล (ขอที่ 1)  โดยใน

กระบวนการปรับปรุงหลกัสูตร จากหลักสูตรป พ.ศ. 2554 เปน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ไดสืบคนขอมูลหลักสูตรวิศวกรรมธรณีและ/หรือวิศวกรรมที่มีความใกลเคียงกัน ที่สอนอยูในสถาบันใน

ตางประเทศ มาใชในการเปรียบเทียบและวิเคราะหความเหมาะสมของหลกัสูตรกอนจะพัฒนาเปนหลักสตูร

วิศวกรรมธรณีของ มทส. ที่ใชอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดใชแนวทางการจัดการเรียนรูตามแบบของ 

Bloom’s Taxonomy ในการออกแบบระดับการเรียนรูในแตละรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งแมวายังไมไดถูก

ประเมินดวยมาตรฐานระดับสากล แตมีแนวทางท่ีสามารถนำไปสูมาตรฐานในระดับสากลได 

 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรไดถูกเผยแพรผานทุกชองทาง อาทิ เว็บไซต www.geoengsut.com

สื่อสังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut คูมือนักศึกษา แผนพับประชาสัมพันธ (brochure) 

ไปสูผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มีการประเมินความพิงพอใจตอการไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

ในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซตอยูในระดับคะแนนระหวาง 3.25-4.00 (ดังแสดงในตาราง AUN 2-1-1  และ

ภาคผนวก 5)  

 การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคมของมหาวิทยาลัย (ขอท่ี 3)  ทางคณาจารยในหลักสูตรไดมีการบริการวิชาการ

เปนที่ปรึกษา/ควบคุมงานจัดสวนหิน และ website ใหแกจังหวัดนคคราชสีมาในโครงการจัดทำอุทยาน

เควสตาโคราช (งบจ.นครราชสีมา) ในปงบประมาณ 2562 

 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มีการสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอที่ 4) ในการจัดการเรียนรูในหลายวิชา อาทิ ธรณีวิทยา (538203) ธรณี

สัณฐานโครงสราง (538207) ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี (538307) ซึ่งมีการนำนักศึกษาไปศึกษานอก

สถานท่ี ทางหลักส ูตรได กำหนดใหแหลงเร ียนร ู อย างนอยหนึ ่งแหงต องเป นแหลงศาสนา แหลง

ศิลปะวัฒนธรรม หรืออุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) เพื่อจะไดสอดแทรกความรูดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสังคมแกนักศึกษาไปดวย ตัวอยางแหลงเรียนรูดังกลาว เชน  

1) แหลงหินตัดสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาไดเรียนรูลักษณะหินโผล โครงสราง

ทางธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย และไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของคนอีสานในอดีต  

2) วัดเขาจันทรงาม อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาไดเรียนรูลักษณะหินโผล โครงสรางทาง

ธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย แหลงภาพเขียนโบราณยุคกอนประวัติศาสตร และสถานปฏิบัติธรรมในพุทธ

ศาสนา 

http://www.geoengsut.com/
http://www.geoengsut.com/
http://www.facebook.com/geo.eng.sut


 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 57 

3) ปราสาทหินพนมรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย นักศึกษาไดเรียนรูลักษณะหินโผล 

โครงสรางทางธรณีวิทยา การบรรยายหินภูเขาไฟ และไดเรียนรูถึงศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เปน

อิทธิพลขอมในอดีต  

4) พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาไดเรียนรูวิวัฒนาการทาง

ธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรณีและซากดึกดำบรรพ

ของจังหวัดนครราชสีมา  

 นอกจากนี้ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณี (538418) ซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตองออกไปปฏิบัติงาน

ในภาคสนาม ทางหลักสูตรไดเลือกและขอความอนุเคราะหที่พักจากวัดในพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาส

ใกลชิดกับสถาบันศาสนา ไดพัฒนาจิตใจและมีจิตสาธารณะมากข้ึน โดยในชวงท่ีพักอยูท่ีวัดนักศึกษาจะไดทำ

กิจกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม ไดชวยทำความสะอาดและรวมทำกิจกรรมในชุมชน ซึ่งชวยกลอม

เกลาจิตใจไดเปนอยางดี (รูปท่ี AUN 4-1-1) 

   ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาล

และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (ขอที่ 5) โดยมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร มีการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรทุกฝายอยางสม่ำเสมอ และนำความตองการ

ของทุกฝายมาใชพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร มีการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรอยางสม่ำเสมอทุกเดือน  มี

การระบุปญหาและวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการดำเนินงานและหาแนวทางในการแกไขปญหานั้นๆ และ

นำไปสูผลการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

 คณาจารยในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีความสามารถดานการวิจัยโดดเดน โดยไดรับการประเมินวามี

ผลสัมฤทธิ ์ด านงานวิจัยเปนอันดับที ่หนึ ่งของประเทศ (รูป  AUN-QA 4-1-2) และมีงานวิจัยในระดับ

บัณฑิตศึกษาจำนวนมากมาย จึงมีศักยภาพสูงในการสงเสริมงานวิจัยแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่มี

ความสามารถสูงไดเชนกัน ท้ังนี้ทางหลักสูตรจะไดพิจารณาความเปนไปได และนำไปพัฒนาในโอกาสตอไป 

 

 
 

รูป AUN-QA 4-1-1 นักศึกษาออกปฏิบัติสำรวจภาคสนามในรายวิชา 538418 
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รูป AUN-QA 4-1-2 การประเมินผลงานว ิจ ัยเช ิงว ิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำป 2557 โดยสำนักวานกองทุนวิจัย 

(สกว.) 

 

AUN-QA 4-2: Teaching and learning activities are constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

 ไดมีการการนำผลการเรียนรูท่ีคาดหวังถายทอดลงสูแผนท่ีการกระจายตัวความรับผิดชอบของรายวิชา

ตางๆ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงโครงงานที่มี

การออกปฏิบัติงานในภาคสนามเพ่ือใหนักศึกษาไดนำองคความรูท้ังหมดท่ีเรียนมาใชในการออกแบบและทำ

โครงงานที่ไดรับมอบหมาย ดังตารางที่แสดงในแตละรายวิชาในภาคผนวก 6 ที่ระบุถึงกิจกรรมการสอนและ

การเรียนท่ีสอดคลองไปกับท้ัง CLOs และ PLOs ตาง ๆ ตามลำดับ 

 ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ทางหลักสูตรไดดำเนินการสรางกระบวนการประเมินระดับการบรรลผุล

ตามผลลัพธการเรียนรูโดยตรง (Direct assessment) ดังตอไปนี้  

1) กำหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพื่อใชในการวัดการบรรลุตามผล

การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 4-2-1) 
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2) มีแผนการประเมินแตละภาคการศึกษา วิชาอะไร ประเมิน PLO & PI ขอไหน (ตาราง AUN-QA 

4-2-2 ถึง 4-2-4) 

3) วิชาท่ีรับผิดชอบระบุ เครื่องมือท่ี ใชประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 (ตัวอยาง

ในรูป AUN-QA 2-2-3) 

4) จัดการเรียนการสอน และประเมินระดับการบรรลุผลตามแผนท่ีกำหนด 

5) วิชาที่รับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตามมาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 

(รูป AUN-QA 4-2-1 ) 

6) นำเสนอผลการประเมินในที่ประชุม อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจำหลักสูตร เสนอการ

ปรับปรุงระดับรายวิชา 

7) สรุปขอเสนอแนะการปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา และปการศึกษา (มคอ.7) 

เสนอตอ สาขาวิชาฯ สานักวิชาฯ ดำเนินการปรับปรุง 

โดยมีการวางแผนจะใชเคร ื ่องม ือในการประเม ินผลโดยตรง (Direct Assessment Tools) ของการ

ประเมินผลระดับรายวิชา (Course Assessment) ประกอบไปดวย 

1) การประเมินผลการเรยีนรูในหองเรียน (Classroom assessment) 

2) การประเมินผลจากโครงงานท่ีมอบหมาย (Project assignments I) 

3) การประเมินผลจากโครงงานท่ีนักศึกษากำหนดหัวขอเอง (Project assignments II) 

4) การประเมินโจทยการบาน แบบฝกหัด และงานที่มอบหมาย (Course-embedded Question 

and Assignments) 

5) การประเมินผลจากกระบวนการทาโครงงาน (Project Portfolio) 

6) การประเมินผลจากกรณีศึกษา (Case Studies) 

7) การประเมินผลรายงาน บทความ (Essays) 

8) การประเมินผลจากขอสอบขอเขียน (Written Exam) 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 60 

ตาราง AUN-QA 4-2-1  ผลลัพธการเรียนรูและดัชนีวัดความสามารถ (ปรับปรุงเม่ือ พฤษภาคม 2563) 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 

PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั

การบรรลุผลลพัธการเรียนรู 

(Mapping with courses) 

1) จ ด จ ำ แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย ห ล ั ก ก า ร

ว ิทยาศาสตร ส ังคมศาสตร  และ

พื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี   

Memorize, identify and 

annotating principles of 

sciences, social sciences and 

engineering relevant to 

geological engineering. 

Knowledge 1.1) จดจำและอธิบายหลักการพื้นฐาน

ในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณีได 

538203 ธรณีวิทยา 

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 

538205 หินและแร 

538207 ธรณีสัณฐานโครงสราง 

538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 

 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียน

รายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ไดอยางมีประสิทธิผล 

Able to use effective verbal 

communication, report writing, 

and oral presentation in Thai 

and English, and able to use 

computer software related to 

geological engineering. 

Skills 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและ

ไวยกรณการเขียนทางเทคนิคเหมาะสม

ตอผูนำไปใชงาน 

 

538206 ปฏิบัติการหินและแร 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสราง 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.2) ใชภาพกราฟฟกไดอยางเหมาะสม 

 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสราง 

538209 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร

สำหรับวิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.3) นำเสนอดวยวาจาและใชภาษากาย

ไดอยางชัดเจนทำใหการส่ือสารไดอยาง

มีประสิทธิผล 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3) ส า ม า ร ถ ส ำ ร ว จ แ ล ะ จ ำ แ น ก

คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดิน

และมวลหินในภาคสนามได 

Investigate and classify 

engineering properties of soil 

and rock mass in the field. 

Skills 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจและ

จำแนกคุณลักษณะเชิงว ิศวกรรมของ

มวลดินและมวลหินในภาคสนามได

อยางคลองแคลว 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538319 กลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3.2) รูขอมูลที่เหมาะสมในการบันทึก ใช

อุปกรณและวิธีการสำรวจและทดสอบ

ในภาคสนามที่เหมาะสม 

538301 ธรณีเทคนิค 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538319 กลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบ

และตรวจสอบค ุณส มบ ั ต ิ ท า ง

วิศวกรรมของดินและหินได 

Select appropriate techniques 

and testing equipment and 

investigate mechanical 

properties of soil and rock 

mass. 

Skills 4.1) แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน

ในหองปฏิบัติการและใชอุปกรณการ

ทดลองอยางคลองแคลว 

 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4.2) รูขอมูลที่เหมาะสมในการบันทกึ ใช

อุปกรณและวธิีที่เหมาะสม เชน ตัวแปร

ที่เหมาะสมเพื่อไดขอมูลที่ตองการ 

538301 ธรณีเทคนิค 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 61 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 

PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั

การบรรลุผลลพัธการเรียนรู 

(Mapping with courses) 

4.3) ใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการ

วิเคราะหขอมูล สอบทาน สอบทวนผล

การทดลอง 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5) สามารถทำงานรวมก ับผู อ ื ่นด วย

ความรับผิดชอบและความปลอดภัย

ในการทำงานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

Able to work effectively as a 

team under responsibility, 

professional standards and 

professional ethics, while 

considering social and 

environmental impacts 

Attitude 5.1) บูรณาการความรวมมอืจากสมาชิก

ทั้งหมดในทีมและนำไปตัดสินใจเกี่ยวกบั

เกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.2) การยอมรับการมีสวนรวมของ

ผูรวมงานในทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได

อยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเร็จ 

 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.3) สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณ

ของปญหาในงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี 

 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6) สามารถแกป ญหาเศรษฐศาสตร  

เสถ ียรภาพ และสิ ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

Able to solve economic, 

stability and environment 

problems related to geological 

engineering project 

Skills 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดาน

เศรษฐศาสตรของผลลัพธปญหาทาง

วิศวกรรมธรณี 

 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538433 ปฏบิัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะบนพื้นผิว 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะใตดิน 

538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดาน

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของผลลัพธ

ปญหาโครงการวิศวกรรมธรณี 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะบนพื้นผิว 

538434 ปฏบิัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 

PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั

การบรรลุผลลพัธการเรียนรู 

(Mapping with courses) 

7) สามารถเร ียนรู และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี 

Self-study and self-

development for life-long 

learning in geological 

engineering. 

Attitude 7.1) แสดงความตระหนักวาการศึกษา

ตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษา

แลว 

 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

7.2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูล

เกี่ยวกบัผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8) สามารถออกแบบโครงสร างทาง

วิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใช

ความรู พื ้นฐานทางดานธรณีวิทยา

และวิศวกรรม 

Able to design geological 

engineering structures by 

applying basic principles in 

geology and engineering. 

Skills 8.1) กำหนดความตองการของโครงการ

ออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณี

ไดอยางชัดเจน 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8.2) ระบุขอจำกัดของปญหาการ

ออกแบบ กำหนดหลักเกณฑสำหรับการ

ยอมรับไดและตรงตอความตองการจาก

ผลลัพธที่ได 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8.3) กระบวนการการหาผลลัพธ

ดำเนินการไดผลที่ตองการคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรเปนแนวทางที่พิสูจนได 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 

4 มิติ  

Inherit vision and solve 

geological engineering 

problems in 4 dimensions. 

Skills 9.1) ระบุปญหาไดและแสดงถึงความ

เขาใจบริบทของปญหา 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9.2) ระบุขั้นตอนและวธิีการหาผลลัพธ 

 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9.3) ผลลัพธของปญหาที่มีความมีความ

เหมาะสมภายใตขอจำกัดตาง ๆ อยางมี

เหตุผล 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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ตาราง AUN-QA 4-2-2  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 3/2562 

ลำดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 

ผูประเมิน 

1 538205 หินและแร 1 1.1 อานิสงส 

2 538206 ปฏิบัติการหินและแร 2 2.1 อานิสงส 

3 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำหรับวิศวกรรมธรณ ี

2 2.2 ชาญวิทย 

4 538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรม

ธรณ ี

4,5 4.1, 4.3, 5.1, 5.3 พรวสา 

5 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบน

พ้ืนผิว 

6,7,8,9 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 

8.2 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

ปรัชญา 

6 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุด

เจาะบนพ้ืนผิว 

6 6.1, 6.2, 7.1 ปรัชญา 

7 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต

ดิน 

6,7,8,9 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 

8.2 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

เกียรติศักดิ ์

8 538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุด

เจาะใตดิน 

6 6.1, 6.2 เกียรติศักดิ ์

 

ตาราง AUN-QA 4-2-3  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 

ผูประเมิน 

1 538203 ธรณีวิทยา 1 1.1 อานิสงส 

2 538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 1.1 อานิสงส 

3 538301 ธรณีเทคนิค 3,4 3.2, 4.2 เดโช 

4 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 2,3,4 2.3, 3.2, 4.2 เดโช 

5 538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 4 4.1, 4.3 เกียรติศักดิ ์

6 538306 แหลงแรและแหลงพลงังาน 1 1.1 อานิสงส 

7 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 6 6.1 ปรัชญา 

8 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี 2,3,4,5,6,7,8,9 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 

6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 

8.2 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

กิตติเทพ 
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ตาราง AUN-QA 4-2-4  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 

ผูประเมิน 

1 538207 ธรณีสณัฐานโครงสราง 1 1.1 ธนิษฐา 

2 538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสราง 2 2.1 ธนิษฐา 

3 538305 กลศาสตรธรณีสิ่งแวดลอม 5,6 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, ปรัชญา 

4 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 3,4,5 3.1, 3.2, 4.1, 5.2 ปรัชญา 

5 538319 กลศาสตรหิน 3,4 3.2, 4.1, 4.3 เดโช 

6 538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 2,3,4 2.1, 2.3 เดโช 

 

 ในสวนของกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธการเรียนรู ทางออม (Indirect 

assessment) ประกอบไปดวย 3 วิธี คือ 

1) ใชแบบสำรวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจการบรรลุผลการเรียนรูท่ี

เกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชาท่ีกำหนดตามตัวอยาง (รูป AUN 4-2-2) 

2) ใชแบบสำรวจ Exit survey โดยใหนักศึกษาเขาทำแบบสำรวจความคิดเห็น ระดับความมั่นใจการ

เรียนรูของหลักสูตรกอนท่ีจะสำเร็จการศึกษา (อยูในข้ันตอนระหวางดำเนินการ) 

3) ใชแบบสำรวจ Employer survey สอบถามผูใชบัณฑิตของสถานประกอบการผูใชงานนักศึกษาสห

กิจศึกษา ประเมินระดับการบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธการเรียนรูขอหลักสูตร (อยูในขั้นตอน

ระหวางดำเนินการ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอยางแบบสำรวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจ

บรรลุผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชา  ของรายวิชา 

538416 
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอยางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

(Course assessment) ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 ของรายวิชา 538416 
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอยางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

(Course assessment) ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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AUN-QA 4-3: Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 

 นอกจากมีการสอดแทรกทักษะเพ่ือสงเสริมในนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเกิดการเรียนรูตลอด

ชีพ เชนการใหนักศึกษาสืบคนขอมูลและนำเสนอชั้นเรียน การสอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จำเปน

สำหรับงานทางดานวิศวกรรมธรณี การใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของสำนักวิชา

และหลักสูตรท่ีกำหนดใหแตละภาคการศึกษาจะตองมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 2 วิชาเพ่ือเปนการ

เสริมสรางทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดกำหนดการสรางทักษะการ

เรียนรูตลอดชีพ (life-long learning) โดยผานผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLO-7 คือ นักศึกษา

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (ในตาราง AUN-QA 4-2-1) โดยกำหนดดัชนี

วัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) ไวคือ 

1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษาแลว (PI 7.1) 

2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง (PI 7.2) 

โดยมีรายวิชาท่ีรับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการเรียนรู คือ 

1) รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะการหาปริมาณแรสำรอง ดวยโปรแกรม SURPAC เพื่อใหเกิด

ความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษาแลวและสามารถสืบเสาะสืบคน

ขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง (รูปท่ี AUN 4-3-1) 

2) รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

 โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางทักษะการออกแบบอุโมงคดวยโปรแกรม PHASE 2 โดยใหเกิดความ

ตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษาแลวและสามารถสืบเสาะสืบคนขอมูล

เก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง 

3) รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

โดยการจัดกิจกรรมการออกศึกษาภาคสนาม field work เพ่ือสรางทักษะงานสำรวจทาง

ธรณีวิทยาและวิศกรรมธรณี โดยใหเกิดความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบ

การศึกษาแลวและสามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง 

 โดยที่หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดตั้งเปาหมายระดับการบรรลุผลลัพธการสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณีไวท่ี รอยละ 60 ของจำนวนนักศึกษาท่ีผานเกณฑดับการประเมิน 4 ข้ึนไป 

(ชวงคะแนนประเมิณรอยละ 60 ข้ึนไป) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 4-3-1 
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ตาราง AUN-QA 4-3-1  รายวิชาท่ีรับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (PLO 7) 

PLOs/Performance 

Indicators (PI) 

Mapping with 

courses 

Activity Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

PI 7.1) แสดงความ

ตระหนักวาการศึกษาตอง

มีความตอเน่ืองหลังจบ

การศึกษาแลว 

538416 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะบน

พ้ืนผิว 

 

การอบรมอนไลน

การหาปริมาณแร

สำรอง ดวย

โปรแกรม 

SURPAC 

Project 

Presentation 

Rubrics 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

538417 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะใตดิน 

 

การอบรมอนไลน

การออกแบบ

อุโมงคดวย

โปรแกรม PHASE 

2 

538418 โครงงาน

วิศวกรรมธรณ ี

 

 

การออกศึกษา

ภาคสนาม field 

work เพ่ือสราง

ทักษะงานสำรวจ

ทางธรณีวิทยา

และวิศกรรมธรณี  

วิศวกรรมธรณี (E) 

PI 7.2) สามารถสืบเสาะ

สืบคนขอมูลเก่ียวกับ

ผลลัพธของปญหาไดดวย

ตนเอง 

538416 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะบน

พ้ืนผิว 

 

การอบรมอนไลน

การหาปริมาณแร

สำรอง ดวย

โปรแกรม 

SURPAC 

Project 

Practice 

Rubrics 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

538417 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะใตดิน 

 

การอบรมอนไลน

การออกแบบ

อุโมงคดวย

โปรแกรม PHASE 

2 

538418 โครงงาน

วิศวกรรมธรณ ี

 

 

การออกศึกษา

ภาคสนาม field 

work เพ่ือสราง

ทักษะงานสำรวจ

ทางธรณีวิทยา

และวิศกรรมธรณี  
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รูป AUN-QA 4-3-1 การอบรมอนไลนการหาปริมาณแรสำรอง ดวยโปรแกรม SURPAC ผานโปรแกรม 

Zoom ในรายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 
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นอกจากนั้นแลวศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเพ่ือไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเขาสูโลกอาชีพการทำงาน การจัดหางานสหกิจศึกษา การพัฒนาอาชีพ โดยใน
ปการศึกษา 2562ไดกำหนดการสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีพ (life-long learning) โดยผานกิจกรรม 

(1) การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ

และมีทักษะตาง ๆ ที่จำเปนในการไปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จัดใหมีการเรียนการสอน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จำนวน
ทั้งสิ้น 2,867 คน โดยจัดหัวขอที่มีความจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานรวมทั้งเชิญวิทยากรที่มีความรูและ

ประสบการณมาบรรยายใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไดรับฟง โดยหัวขอที่จัดบรรยาย
ประกอบดวยหลกัการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา เทคนิค
การเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะการเขียนประวัติยอ และการกรอกใบ

สมัคร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สัมภาษณอยางไรใหไดงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ การจัดการและการวางแผน วัฒนธรรมองคกร ทำอยางไรใหไดใจเพื่อนรวมงาน เทคนิคการ
เขียนรายงานและการนำเสนอ จริยธรรมและการสื ่อสารภายในองคกร ขอควรปฏิบัติสำหรับการไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน โดยใน 11 สัปดาห ก็จะ
ประกอบไปดวยกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดมีการเรียนรู ทั้งนี้หัวขอการเตรียมความพรอมจะมีการ
ปรับปรุงทุกภาคการศึกษาตามขอเสนอแนะของคณาจารยและนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการ

จัดการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ในระดับ 3.90 จาก 5 คะแนน   
(2) กิจกรรมเตรียมความพรอมสมัครงานสหกิจศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค  เพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงานสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 โดยทีมวิทยากร

ไดแก ผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ และหัวหนาฝายทั้ง 4 ฝาย ของศูนยสหกิจศึกษาฯ จัดเมื่อวันศุกรที่ 20 
กันยายน 2562 และ 4 ตุลาคม 2562  

(3) กิจกรรม เทคนิคการนำเสนองานและการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

จัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูในการเตรียมการนำเสนอ
และแนะนำเทคนิคการนำเสนอดวยภาษาอังกฤษ ใหแกนักศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการ  จากวิทยากรผูสอน 
จำนวน 5 ชั่วโมง โดยมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 53 คน ประกอบดวยนักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 จำนวนรวม 43 คน 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.44 จาก 5 
คะแนน 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 4-1  Brochure ประชาสัมพันธหลักสูตร  และ มคอ. 2     

  www.geoengsut.com 

  https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ 

AUN-QA 4-2  ภาคผนวก 6 และ มคอ. 3 ของแตละรายวิชา 

  https://www.geoengsut.com/tqf3-2562 

AUN-QA 4-3 งานสหกิจศึกษา http://coop.sut.ac.th/  

http://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/tqf3-2562
http://coop.sut.ac.th/
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AUN-QA 5 : Student Assessment 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 5-1: The student assessment is constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes [1, 2] 

 นักศึกษาใหมของหลักสูตร 

การรับนักศึกษาถูกกำหนดตามมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฝายรับนักศึกษา ภายใตการกำกับดูแลของ

ศูนยบริการการศึกษาดำเนินภารกิจในการรับนักศึกษาใหมเพ่ือเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 โดยดำเนินการ

ตามระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) โดยวิธีการรับสมัครนักศึกษาและ

คุณสมบัต ิผ ู ม ีส ิทธ ิเข าศึกษา ตามเง ื ่อนไขที ่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดและกำหนดการ 

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ เพื่อสมัคร Online พรอมยื่นแฟมผลงานและสอบสัมภาษณ 

ซ่ึงแบงรอบการรับสมัคร TCAS63 ออกเปน 

1) รอบท่ี 1 : Portfolio  

2) รอบท่ี 2 : โควตา  

3) รอบท่ี 3 : รับตรงรวมกัน 

4) รอบท่ี 4 : รับกลางรวมกัน 

5) รอบท่ี 5 : รับตรงอิสระ 

โดยที่สาขาวิชามีสวนรวมในการกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาผลคะแนนตาง ๆ ผานทางสำนักวิชาเพื่อให

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษาและยังมอบหมายใหคณาจารยใหหลักสูตรวิศวกรรมธรณีทุกคนไปรวม

การสอบสัมภาษณในทุกรอบการรับสมัคร 

 การเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

 นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 สามารถเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ

ได ซึ ่งเปนไปตามเกณฑการพิจารณาตามประกาศของสำนักวิชา โดยหลักสูตรจะรวมกำหนดเกณฑการ

คัดเลือกดังกลาว ซึ่งนักศึกษาจะใชผลการประเมินระดับคะแนนตัวอักษรในการเลือกสาขาวิชาตามประกาศ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23 

 นักศึกษาท่ีกำลังศึกษา  

เมื ่อนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้น ทางสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณีมีแผนกำหนดใหนักศึกษาทุกคนในแตละรุนตองมีอาจารยปรึกษาเปนคนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให

การบริหารจัดการดูแลและใหคำปรึกษาเปนในรูปแบบเดียวกัน โดยอาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีใหคำปรึกษาท้ัง 

“ทางดานวิชาการ” เชน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนกลุม การยายกลุม การถอน

รายวิชา ฯลฯ และ “ดานวิชาการและการพัฒนา” เชน การแกปญหาสวนตัว ปญหาสังคม ฯลฯ อาจารยท่ี

ปรึกษามีหนาท่ีติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษาตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23
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มีระบบแอ็พพลิเคชันบนเว็บ “Registration” (http://www.reg.sut.ac.th) เปนเครื่องมือสำหรับอาจารยท่ี

ปรึกษาในการติดตามความคืบหนาของนักเรียนและเพ่ือสื่อสารกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งตามความจำเปน  

 การประเมินนักศึกษาในแตละรายวิชานั้น อาจารยผูสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เปนผูกำหนด

ชวงเวลา ความถี ่ วิธีการประเมินผล เกณฑการประเมิน การตัดเกรด รายละเอียดรายวิชา (Course 

syllabus) ในมคอ.3 ซึ่งไดแจงนักศึกษาในรายละเอียดรายวิชา (Course syllabus) ตั ้งแตเปดภาคเรียน 

วิธีการประเมินผลใชระบบอิงเกณฑเนื่องจากนักศึกษาเปนกลุมขนาดเล็ก การประเมิน 2 ดาน ไดแก ทักษะ

ดานอารมณ (Soft Skills) และทักษะดานความรู (Hard Skills) โดยที่ทักษะทางอารมณจะประเมินการมี

มนุยสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน (ประเมินจากการทำงานเปนกลุม การมีชวยเหลือกัน) และผูเรียนกับ

ผูสอน (ประเมินจากการสื่อสารในชั้นเรียน การมีสัมมาคารวะ การตรงตอเวลาในการเขาหองเรียนและการสง

งานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน) สวนทักษะดานความรู (Hard Skills) จะมีการประเมินในรูปแบบของการ

ทดสอบยอย การใหแบบฝกหัด การคนควานอกหองเรียน การทำงานงานและการนำเสนอในชั้นเรียน การ

สอบกลางภาคและการสอบประจำภาค  

 การประเมินนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จะใชเครื่องมือในการประเมินผลโดยตรง (Direct 

Assessment Tools) ของการประเมินผลระดับรายวิชา (Course Assessment) ตามรายละเอียดที่แสดงไว

ใน มคอ. 2 โดยประกอบไปดวยวิธี 

1) การประเมินผลการเรียนรูในหองเรียน (Classroom assessment) 

2) การประเมินผลจากโครงงานท่ีมอบหมาย (Project assignments I) 

3) การประเมินผลจากโครงงานท่ีนักศึกษากำหนดหัวขอเอง (Project assignments II) 

4) การประเมินโจทยการบาน แบบฝกหัด และงานที่มอบหมาย (Course-embedded Question 

and Assignments) 

5) การประเมินผลจากกระบวนการทาโครงงาน (Project Portfolio) 

6) การประเมินผลจากกรณีศึกษา (Case Studies) 

7) การประเมินผลรายงาน บทความ (Essays) 

8) การประเมินผลจากขอสอบขอเขียน (Written Exam) 

และหลักสูตรไดดำเนินการสรางกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธการเรียนรูโดยตรง 

(Direct assessment) โดยการกำหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพื่อใชในการ

วัดการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 4-

2-1) ซ่ึงจะวิชาท่ีรับผิดชอบระบุเครื่องมือท่ีใชประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 (ตัวอยางใน

รูป AUN-QA 2-2-3) แลวนำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตามมาตรฐานแสดงใน มคอ 5 (รูป 

AUN-QA 4-2-1 ) ไปนำเสนอผลการประเมินในที่ประชุมโดยอาจารยผูรับผิดชอบ และสรุปขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา และปการศึกษาใน มคอ.7 เพื ่อเสนอตอสำนักวิชาฯ 

ดำเนินการปรบัปรุงตอไป 
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 การสอบขอเขียน 

 การสอบแบงออกเปน 2 ชวง คือ การสอบกลางภาค และการสอบประจำภาค ลักษณะการประเมิน

จะเปนแบบอัตนัยและปรนัย ซ่ึงคิดเปนคะแนนสวนใหญประมาณรอยละ 60 การสอบกลางภาคจะอยูในชวง

สัปดาหที ่ 6 และการสอบปลายภาคจะอยู ในชวงสัปดาหที ่ 12 ของภาคการศึกษาซึ ่งถูกกำหนดโดย

ศูนยบริการการศึกษา การประเมินผลจะเปนไปตาม CLOs ของแตละรายวิชาที่หลักสูตรไดกำหนดไว 

https://www.geoengsut.com/clos 

 การมอบหมายงานและการนำเสนอผลงาน 

 นอกจากการสอบแลวยังมีการประเมินความรับผิดชอบ และทักษะตางๆ ของนักศึกษา เชนการให

นักศึกษาทำแบบฝกหัด การนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การถามตอบในชั้นเรียนเปนตน 

อาจารยผูสอนทุกรายวิชาดำเนินการตามแผนท่ีวางไวทุกภาคการศึกษา โดยมีการจัดการประเมินใน

รูปแบบการทดสอบยอย การใหแบบฝกหัด การทำรายงานและการเสนอในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและ

การสอบประจำภาค คะแนนการประเมินที่ไดถูกนำมาพิจารณาเปนระดับคะแนนตัวอักษร โดยไดมีการ

ประชุมเกรดของสาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา และผานการกลั่นกรองของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

จากนั้นสงระดับคะแนนตัวอักษรใหศูนยบริการการศึกษาประกาศใหนักศึกษาทราบกอนทำการเปดภาค

การศึกษาถัดไป  

 นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

 ในปสุดทายของการศึกษาเมื่อนักศึกษาผานรายวิชาบังคับของหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองมีการ

ทำโครงงานทางดานวิศวกรรมธรณี ซ่ึงเปนการนำองคความรูท้ังหมดท่ีไดเรียนมาใชในการแกปญหาท่ีอาจารย

ไดมอบหมายให โดยจะมีการออกสำรวจดานธรณีวิทยาในภาคสนามเปนเวลาประมาณ 3 สัปดาห เพื่อนำ

ขอมูลมาประกอบในการทำโครงงาน นักศึกษาจะตองนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบรายงานและการนำเสนอ

ตออาจารย นอกจากนี้นักศึกษาจะตองผานการสหกิจศึกษาซ่ึงจะตองไดรับการประเมินท้ังจากผูประกอบการ

ที่นักศึกษาไดไปทำงานอยูและจากคณาจารยในสาขาวิชา นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะตองมีระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.0 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาหลักของหลักสูตร 

(GPAM) ไมนอยกวา 2.0 เชนเดียวกัน และผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษา (มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 6) 

 

AUN- QA 5-2: The student assessments including timelines, methods, regulations, 

weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to 

students [4, 5] 

 คะแนนจากการสอบและคะแนนเก็บระหวางเรียนจะเปนไปตามที่อาจารยประจำวิชากำหนด (ตาม

รายระเอียดใน มคอ.3) การบานจะตรวจพรอมเฉลยและสงคืนนักศึกษาภายใน 1-2 สัปดาหหลังจาก

กำหนดการสง และคะแนนสอบกลางภาคจะประกาศใหนักศึกษาทราบภายใน 48 ชั่วโมง การออกขอสอบจะมี

ระดับความยากงาย คือ ระดับงายที่นักศึกษาทุกคนควรจะตองทำไดไปจนถึงระดับยากซึ่งนักศึกษาจะตองมี

https://www.geoengsut.com/clos
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การวิเคราะหหรือประเมินปญหาเพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบ โดยขอสอบทุกขอจะตองมีนักศึกษาอยางนอยหนึ่งคน

ท่ีทำได และจะตองเปนสิ่งท่ีไดสอนในหองเรียน คะแนนท่ีไดจากการประเมินท้ังหมดจะถูกคิดเปนระดับคะแนน

ตัวอักษรซ่ึงแบงเปนชวงตามเกณฑดังตาราง (มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 6) 

 

ชวงคะแนน ระดับคะแนนตัวอักษร 

80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 

65-69 C+ 

60-64 C 

55-59 D+ 

50-54 D 

0-49 F 

 

ในภาคการศึกษาท่ี 3/2562 ทางหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดมีการวางแผนในการประเมินทักษะ 

(Skills mapping) ของนักศึกษาที่สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes, PLOs) โดยเริ่มจากการประเมินในรายวิชา และจะสรางเปนการประเมินระดับหลักสูตรตอไปใน

ปการศึกษา 2563 เพ่ือใหไดประโยชนตอนักศึกษาวาตนเองมีทักษะดานใดท่ีเปนจุดเดนหรือมีทักษะดานใดท่ี

ตองควรปรับปรุง และยังรวมไปถึงนำไปเปนประโยชนในการสมัครงานเพื่อใหผูประกอบการพิจารณาใน

ทักษะท่ีถูกประเมิน 

เบื้องตนไดดำเนินการกำหนดการประเมินสมรรถนะของทักษะ (Skill Competency) ในรายวิชา 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิวรายวิชา และ 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุด

เจาะบนพ้ืนผิว (แสดงในตารางท่ี AUN-QA 5-2-1 ถึง 5-2-4  ) ประกอบไปดวย 

Skill Competency of 538416 Surface Mining and Mine Design 

1) ทักษะการประเมินแหลงแรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SURPAC 

2) ทักษะการประเมินเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินดวยวิธี Kinematics Analysis 

3) ทักษะการจำแนกคุณภาพมวลหิน Rock Mass Classification 

4) ทักษะการประเมินผลกระทบของน้ำบาดาลในบอเหมือง Effects of Groundwater Flow and 

Pressure 

5) ทักษะการคำนวนคาปจจัยปลอดภัย Factor of Safety Calculation 

6) ทักษะการออกแบบการออกแบบระเบิดในเหมืองเปด Rock Blasting Design 

7) ทักษะการออกแบบการค้ำย ันและการตรวจว ัดการเคล ื ่อนตัวความลาดเอียงมวลหิน

Stabilization of Rock Slopes and Movement Monitoring 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 83 

8) ทักษะความปลอดในการทำงานเหมืองบนผิวดิน Surface Mine Safety 

Skill Competency of 538433 Surface Mining and Mine Design Laboratory 

1) ทักษะการแสดงความไมตอเนื่องลักษณะธรณีวิทยาโครงสรางดวยสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น 

2) ทักษะกาวิเคราะหสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3) ทักษะการคำนวณคาคงท่ีในเกณฑการวิบัติของรอยแตกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ROCDATA 

4) ท ั กษะการว ิ เ คราะห  เ สถ ี ย รภาพความลาด เอ ี ย งมวลห ินด  วย โปรแกรมคอมพ ิ ว เ ต อร  

ROCPLANE/SWEDGE/ROCTOPPLE/ROCFALL 

5) ทักษะการวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

6) ทักษะการวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

โดยจะดำเนินการประเมินทักษะเปน 5 ระดับ (Rubrics) 

ระดับ 5: Score 80-100 % 

ระดับ 4: Score 60-79 % 

ระดับ 3: Score 40-59 % 

ระดับ 2: Score 20-39 % 

ระดับ 1: Score 0-19 % 

 และทางหลักสูตรไดตั้งเปาหมายไวท่ีรอยละ 60 ของนักศึกษาในชั้นเรียนตองมีทักษะในระดับ 4 ข้ึน

ไป 
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ตาราง AUN-QA 5-2-1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากรายวิชาสูทักษะ

วิชาชีพ (Curriculum Skill Mapping)  รายวิชา 538416 การออกแบบเหมือง

และขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

แผนทีแ่สดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอผล

การเรียนรูจากรายวชิาสู

ทักษะวิชาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

1. ทักษะการประเมิน

แหลงแรดวย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

SURPAC 

•         

2. ทักษะการประเมิน

เสถียรภาพความ

ลาดเอียงมวลหิน

ดวยวธิี Kinematics 

Analysis 

 •    • •   

3. ทักษะการจำแนก

คุณภาพมวลหิน 

Rock Mass 

Classification 

 •        

4. ทักษะการ

ประเมินผลกระทบ

ของน้ำบาดาลในบอ

เหมือง Effects of 

Groundwater 

Flow and 

Pressure 

   •      

5. ทักษะการคำนวนคา

ปจจัยปลอดภยั 

Factor of Safety 

Calculation 

 •    • •   
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แผนทีแ่สดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอผล

การเรียนรูจากรายวชิาสู

ทักษะวิชาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

6. ทักษะการออกแบบ

การออกแบบระเบิด

ในเหมืองเปด Rock 

Blasting Design 

       •  

7. ทักษะการออกแบบ

การค้ำยันและการ

ตรวจวัดการเคล่ือน

ตัวความลาดเอยีง

มวลหิน 

Stabilization of 

Rock Slopes and 

Movement 

Monitoring 

        • 

8. ทักษะความปลอด

ในการทำงานเหมือง

บนผิวดิน Surface 

Mine Safety 

    •     
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ตาราง AUN-QA 5-2-2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอทักษะวิชาชีพสู เนื ้อหารายวิชา

รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

รายวิชา 538416  

การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

1. การสำรวจ การ

ประเมิน และการ

พัฒนาแหลงแร  

•  
(Skill 1) 

        

2. การจำแนกและการ

ใชวิธีการทำเหมือง

บนผิวดินแบบตาง ๆ  

  •       

3. การศึกษาขอมูล

ธรณีวิทยาโครงสราง 
 • 

Skill 2) 
       

4. คุณสมบัติของมวลหิน

และการทดสอบ 
 •  

(Skill 3) 
       

5. การไหลและแรงดัน

น้ำใตดิน 
   • 

(Skill 4) 
     

6. การวิเคราะหการ

พังทลายความลาด

เอียงมวลหิน 

 • 
(Skill 5) 

       

7. การขุดเจาะในดิน

และหิน 
     • 

(Skill 5) 
• 

(Skill 5) 
  

8. การวิเคราะหดวย

ระเบียบวธิีเชิงตัวเลข

เบื้องตน 

 • 
(Skill 5) 

       

9. เทคนิคการเจาะและ

ระเบิด 
       • 

(Skill 6) 
 

10. การออกแบบการค้ำ

ยันและตรวจวัดการ

เล่ือนตัวความลาด

เอียงมวลหิน 

        • 
(Skill 7) 
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รายวิชา 538416  

การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

11. การปองกัน

ผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม 

  • 
(Skill 8) 

      

12. สุขภาพและความ

ปลอดภัยในเหมือง 
    • 

(Skill 8) 
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ตาราง AUN-QA 5-2-3  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากรายวิชาสูทักษะ

วิชาชีพ (Curriculum Skill Mapping)  538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก

รายวิชาสูทักษะวชิาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน

ปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอม

ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได (E) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 2-1 CLO 2-2 CLO 2-3 CLO 6-1 

สมารถประยุกตใช

โปรแกรม

คอมพิวเตอรสำหรับ

วิเคราะหผลการ

ทดสอบได  

สามารถเขียนรายงาน

ผลการทดสอบ

ปฏิบัติการได 

สามารนำเสนอผลการ

ทดสอบหนาชั้นเรียนได  

สามารถนำผลการทดสอบไป

ประเมินเสถียรภาพของมวล

หินได 

1. ทักษะการแสดงความไม

ตอเนื่องลักษณะธรณีวิทยา

โครงสรางดวยสเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

   • 

2. ทักษะการวิเคราะหสเตอริ

โอกราฟฟกโปรเจคชั่นดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

DIPS 

 • •  

3. ทักษะการคำนวณคาคงที่

ในเกณฑการวิบัติของรอย

แตกดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ROCDATA 

•    

4. ทักษะการวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ROCPLANE/SWEDGE/RO

CTOPPLE/ROCFALL 

   • 

5. ทักษะการวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร FLACSLOPE 

 • • • 

6. ทักษะการวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร SLIDE 

   • 
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ตาราง AUN-QA 5-2-4  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอทักษะวิชาชีพสู เนื ้อหารายวิชา

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

รายวิชา 538433 

ปฏิบตัิการออกแบบเหมือง

และขดุเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน

ปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอม

ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได (E) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 2-1 CLO 2-2 CLO 2-3 CLO 6-1 

สมารถประยุกตใช

โปรแกรมคอมพวิเตอร

สำหรับวิเคราะหผลการ

ทดสอบได  

สามารถเขียนรายงาน

ผลการทดสอบ

ปฏิบัติการได 

สามารนำเสนอผลการ

ทดสอบหนาชั้นเรียนได  

สามารถนำผลการทดสอบ

ไปประเมินเสถียรภาพของ

มวลหินได 

1. ปฏิบัติการ 1 สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น  

(3 ชั่วโมง) 
•    

2. ปฏิบัติการ 2 การ

วิเคราะหสเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่นดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

DIPS 

(3 ชั่วโมง) 

 •   

3. ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห 

Kinematic Analysisดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

DIPS 

(3 ชั่วโมง) 

  • • 

4. ปฏิบัติการ 4 การคำนวณ

คาคงที่ในเกณฑการวิบัติ

ของรอยแตกดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ROCDATA 

(3 ชั่วโมง) 

•    

5. ปฏิบัติการ 5 ทักษะการ

วิเคราะหเสถียรภาพความ

ลาดเอียงมวลหินดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

ROCPLANE/SWEDGE 

(3 ชั่วโมง) 

•   • 
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รายวิชา 538433 

ปฏิบตัิการออกแบบเหมือง

และขดุเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน

ปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอม

ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได (E) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 2-1 CLO 2-2 CLO 2-3 CLO 6-1 

สมารถประยุกตใช

โปรแกรมคอมพวิเตอร

สำหรับวิเคราะหผลการ

ทดสอบได  

สามารถเขียนรายงาน

ผลการทดสอบ

ปฏิบัติการได 

สามารนำเสนอผลการ

ทดสอบหนาชั้นเรียนได  

สามารถนำผลการทดสอบ

ไปประเมินเสถียรภาพของ

มวลหินได 

6. ปฏิบัติการ 6 ทักษะการ

วิเคราะหเสถียรภาพความ

ลาดเอียงมวลหินดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

ROCTOPPLE/ROCFALL 

(3 ชั่วโมง) 

•   • 

7. ปฏิบัติการ 7 การวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร FLACSLOPE 

(9 ชั่วโมง) 

 • • • 

8. ปฏิบัติการ 8 การวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร SLIDE 

(9 ชั่วโมง) 

   • 
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รูป AUN-QA 5-2-1 ตัวอยงการแสดงผล Skill Competency ในรายวิชา 538416 การออกแบบ

เหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

 

 
รูป AUN-QA 5-2-2 ตัวอยงการแสดงผล Skill Competency ในรายวิชา 538433 ปฏิบัติการออกแบบ

เหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 
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AUN- QA 5-3: Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 

ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7] 

 มีการดำเนินการจัดทำ rubrics การใหคะแนนของรายวิชาใหสอดคลองกับ CLOs โดยวิธีการให

คะแนนขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่ชัดเจนในการใหคะแนน ตัวอยางเชนมีการใช

การใหคะแนนแบบ Rubrics ในการนำเสนอผลงานและการเขียนบทความหรือรายงาน 

 

ตาราง AUN-QA 5-3-1  Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for presentation 

เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

1. หลักการ/
เหตุผล  
การระบุ
วัตถุประสงคและ 
การสรุปผล 

10 นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงคของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- สรุปผลที่ไดจากการ

ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย 

- ระบุส่ิงที่เปน
ประโยชนตอการทำ
วิทยานพินธของ
ตนเองไดอยางชัดเจน  

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงคของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

และมีการ
เปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง 

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงคของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

จากบทความ แตไมมี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใด 

นักศึกษา 
- ไมไดระบุ

วัตถุประสงคของการ
นำเสนอคร้ังนี้ 

- รายงานผลการศึกษา
จากบทความ แตไมมี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดเลย 

2. สื่อ (slides)  
องคประกอบและ
ความสมบูรณของ
ส่ือ 

10 นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช

อางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ระบุหัวขอยอยและ
ลำดับการนำเสนอ 

- ใสหมายเลขสไลด 
- แสดงภาพประกอบ

และตารางในขนาด
เหมาะสมมีคำอธบิาย
ภาพและตาราง 

- ออกแบบสไลด
สวยงามและมีความ
นาสนใจ 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช

อางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ระบุหัวขอยอยและ
ลำดับการนำเสนอ 

- ใสหมายเลขสไลด 
- ภาพประกอบและ

ตารางมีขนาด
เหมาะสม 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช

อางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ระบุหัวขอยอยและ
ลำดับการนำเสนอ 

นักศึกษา 
- ไมไดระบุ 3 บทความ

ที่ใชอางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ไมไดระบุหัวขอยอย
และลำดับการ
นำเสนอ 

3. การสื่อสาร/
นำเสนอ  
การนำเสนอ
ผลงาน  
(12 นาทีนำเสนอ
และ 3 นาทีตอบ
คำถาม) 

10 นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความ

มั่นใจ พูดเปนจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาใหเขาใจงาย 
สามารถเชื่อมโยง
หัวขอตางๆอยาง
ราบร่ืน ชี้ประเด็น
สำคัญได 

นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความ

มั่นใจ พูดเปนจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาใหเขาใจงาย  

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
นอยคร้ัง 

- ใชภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความ

มั่นใจแตเร็วหรือชา
เกินไปจนไมสามารถ
เขาใจได  

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
หลายคร้ัง 

- ไมใชภาษากาย ไมมี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

- ใชเวลามากหรือนอย
เกินกวาทีก่ำหนด 

นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความไม

มั่นใจ อานขอความ
บนสไลด 

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
หลายคร้ัง 

- ไมใชภาษากาย ไมมี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

- ใชเวลามากหรือนอย
เกินกวาทีก่ำหนด 
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เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
นอยคร้ัง 

- ใชภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

- ใชเวลาในการ
นำเสนอเหมาะสม 

- ใชเวลาในการ
นำเสนอเหมาะสม 

4. การตอบ
คำถาม  
ความสามารถใน
การตอบคำถามได
ดีเพียงใด 

5 นักศึกษา 
- ฟงคำถามอยาง

ระมัดระวังและตอบ
คำถามไดอยาง
ถูกตอง  

- สามารถแสดงความ
คิดเห็นขอตนใน
คำตอบที่ตรงกับ
ประเด็นที่ถามได 

นักศึกษา 
- ฟงคำถามอยาง

ระมัดระวังและตอบ

คำถามไดอยาง

ถูกตอง  

นักศึกษา 
- พยายามตอบคำถาม

แตไมสามารถตอบได
อยางชัดเจน 
เนื่องจากไมเขาใจใน
ส่ิงที่ตนศึกษามา
อยางแนชัด 

นักศึกษา 
- ไมสามารถตอบ

คำถาม หรือตอบไม
ตรงคำถาม เนื่องจาก
ไมเขาใจในส่ิงที่ตนได
ศึกษามา 

รวม 35 140 105 70 35 

 

ตาราง AUN-QA 5-3-2  Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for paper/report 

เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

1. บทคัดยอ  
การเขียนบทคัดยอ
ถูกตองตามหลัก 

5 บทคัดยอประกอบดวย 
- วัตถุประสงค 

กระบวนการ และผล
ที่ไดจากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) คร้ังนี้ 

- มีจำนวนคำตาม
รูปแบบที่กำหนด 

- ภาษาทีถู่กตองตามไว
ยกรณและสละสลวย 

บทคัดยอประกอบดวย 
- วัตถุประสงค 

กระบวนการ และผล
ที่ไดจากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) คร้ังนี้ 

- มีจำนวนคำตาม
รูปแบบที่กำหนด 

 

บทคัดยอประกอบดวย 
- วัตถุประสงค 

กระบวนการ และผล
ที่ไดจากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) คร้ังนี้ 

- มีจำนวนคำเกินกวาที่
รูปแบบกำหนด 

บทคัดยอ 

- ไมสมบูรณ ไมได

ระบุวัตถุประสงค 

กระบวนการ และ

ผลที่ไดจาก

การศึกษา (ทบทวน

วรรณกรรมวิจัย) 

คร้ังนี้ 

 

2. บทนำ  
เทคนิคการเขียน
บทนำ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาไดอยางชัดเจน 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้  

- สามารถระบุ
วัตถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 

นักศึกษา 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้ 

- สามารถระบุ
วัตถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 

นักศึกษา (ขาดขอขอใด
ขอหนึ่ง) 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้ 

- ระบุวัตถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 

นักศึกษา (ขาดมากกวา
หนึ่งขอ) 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้ 

- ระบุวตัถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 
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เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

 
 

3. การจัดรปูแบบ
บทความ 
จัดรูปแบบ
บทความตามที่
กำหนดได 
 

10 นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
มากกวารอยละ 80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
รอยละ 60-80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
รอยละ 40-60 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
นอยกวารอยละ 30 
 

4. การอางอิง 
การเขียนอางอิง
ตามรูปแบบที่
กำหนด 
 

10 นักศึกษาสามารถ 
(มากกวารอยละ 80) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถูกตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list  

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (รอย
ละ 60) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถูกตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (รอย
ละ 40) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถกูตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ต่ำ
กวารอยละ 40) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถูกตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

5. การสรุป 
การเขียนสรุป 

5 นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคได
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปไดโดยมี
ความแตกตางจาก
บทคัดยอ 

- อธิบายเพิ่มในบาง
ประเด็นไดอยาง
ชัดเจน หรือกลาวถึง
ส่ิงที่เปนประโยชนตอ
การทำวจิัยตอไป 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคได
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปไดโดยมี
ความแตกตางจาก
บทคัดยอ 

 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคได 
- เขียนบทสรุปไดแต

ซ้ำซอนกับบทคัดยอ
มากกวารอยละ 50 

 

นักศึกษา 
- สรุปเนื้อหาไมตรง

ตามวัตถุประสงค
หรือไดไมครบถวน 

- เขียนบทสรุปไดแต
ซ้ำซอนกับบทคัดยอ
มากกวารอยละ 50 

 

6. รูปและตาราง 
การเลือกใชรูปและ
ตาราง 

5 บทความมีรูปและ
ตาราง  
- นักศึกษาเลือกใชรูป

หรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

- นักศึกษาสรางตาราง
หรือรูปขึ้นเองเพื่อใช
อธิบายในบทความ 

บทความมีรูปและ
ตาราง นักศึกษาเลือกใช
รูปหรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความมีรูปและ
ตาราง แตนักศึกษา
เลือกใชรูปหรือตารางที่
ไมจำเปนหรือไม
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความไมมีรูปและ
ตาราง 

รวม 40 160 120 80 40 
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AUN- QA 5-4: Feedback of student assessment is timely and helps to improve 

learning [3] 

มีการเฉลยขอสอบภายหลังจากที่นักศึกษาไดสอบไปแลวในชั้นเรียนทุกครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาทราบ

จุดบกพรองหรือขอผิดพลาดของตนเอง และตรวจสอบคะแนนที่ไดอยางโปรงใส ในกรณีที่นักศึกษามีผล

คะแนนท่ีต่ำผิดปกติ อาจารยประจำวิชาจะมีการเรียกพบและหาแนวทางในการแกปญหาในอนาคต 

ในการสอบปลายภาค หลังสอบเสร็จแลวมีการประกาศระดับคะแนนแลว หากนักศึกษามีขอสงสัย

สามารถดำเนินการยื่นคำรองขอตรวจสอบเกี่ยวกับคะแนนสอบ ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของ

มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบระเบียบคำรองไดท่ี http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 (มีผล

ประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 5) 

 

AUN- QA 5-5: Students have ready access to appeal procedure [8] 

ผลการประเมินของนักศึกษาเชน คะแนนสอบและคะแนนการบาน จะถูกประกาศไวในระบบทะเบียน

ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาดูไดผานเวปไซต www.reg.sut.ac.th  หรือในแตละกลุมสื่อสังคม

ออนไลนที่อาจารยทุกทานในในการสื่อสารแตละรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบ 

นักศึกษาสามารถเขียนคำรองตอศูนยบริการการศึกษาเพ่ือขอดูขอสอบของตนเองได  

การจัดการขอรองเรียน มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการขอรองเรียน โดยมีสวนงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ ดังนี้ 

1) ศูนยบริการการศึกษา รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา/บริการสำหรับนักศึกษา สามารถ

เขาถึงไดจากเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ces/2018 หัวขอ “เก่ียวกับหนวยงาน” เลือกหัวขอ 

“ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน”   

2) สวนทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับคณาจารยและบุคลากร ในการรวบรวมขอ

รองเรียน สามารถเขาถึงไดจากเว็บไซต http://web.sut.ac.th/dp/2015 หัวขอ “ติดตอเรา” 

เลือกหัวขอ “ขอรองเรียน” ซ่ึงจะมีคณะทำงานท่ีเก่ียวของทำหนาท่ีกลั่นกรองขอมูลตามข้ันตอนท่ี

โปรงใสและตรวจสอบได 

และเม่ือตรวจสอบแลวจะแจงผลการตรวจสอบใหนักศึกษาทราบ หากเปนความผิดพลาดของอาจารย

ผูสอน ตองแกไขเกรด สาขาวิชาจะดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ตอกรรมการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรทันทีทุกกรณี  

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 5-1 คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

http://bulletin.sut.ac.th/ 

 เวปไซตของศูนยบริการการศึกษา  

http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
http://www.reg.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/das/support_aca/images/stories/pdf/Manual-Graduate/07-Manual_2016_SUT.pdf
http://bulletin.sut.ac.th/
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 (http://web.sut.ac.th/ces) 

 ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร เรื่อง วิธีการเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษา

สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร  

 http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23 

 ตัวอยางขอสอบกลางภาค และประจำภาค 

 ตัวอยางรายงานโครงงานวิศวกรรมธรณี 

 ตัวอยางรายงานสหกิจศึกษา 

AUN-QA 5-2 มคอ.3 รายงานการประชุมเกรดของหลักสูตร และตัวอยางใบแจงเกรด 

AUN- QA 5-3 ตาราง AUN-QA 5-3-1 Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for 

presentation 

  ตาราง AUN-QA 5-3-2 Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for 

paper/report 

AUN- QA 5-4 ระเบียบคำรองไดท่ี http://web.sut.ac.th/ces/2018 

AUN- QA 5-5 เวปไซต www.reg.sut.ac.th 

 

AUN-QA 6 : Academic Staff Quality 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 6-1: Academic staff planning considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service [1] 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการวางแผนระยะยาวเพื่อใหคณาจารยมีคุณสมบัติทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. นอกจากทางหลักสูตรมี

แผนประจำปสำหรับพิจารณาการเกษียณอายุของคณาจารยในหลักสูตรอีกดวย กอนเปดภาคเรียนทุกครั้ง 

(อยางนอย 4 สัปดาหกอนเปดภาคเรียน) จะมีแผนการจัดการประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาและตารางสอน

ใหกับอาจารยตามความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานพรอมทั้งกระจายภาระการสอนใหใกลเคียงกัน ใน

การดำเนินการไดนำขอเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของแตละรายวิชามาใชในการปรับปรุงและวางแผนการการ

สอนดวย เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาทางหลักสูตรมีแผนการประชุมคณาจารยในหลักสูตรเพ่ือประเมินศักยภาพ

ของอาจารย และสรุปผลสัมฤทธิ์หรือปญหาของนักศึกษาในแตละรายวิชาโดยใชขอมูลจากการประเมินผล

ของนักศึกษาเอง (ที่ไดจากระบบลงทะเบียนของศูนยบริการการศึกษา) และไดนำขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรท่ีตั้งไวตอไป   

นอกจากนี้ทางดานงานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดมีระบบกลไกการสงเสริมและ

พัฒนาคณาจารยประจำหลักสูตร โดยมีสถาบันพัฒนาคณาจารยเปนหนวยงานหลัก ซ่ึงอาจารยทุกทานตองมี

การวางแผนเพ่ือผลิตผลงานอยางนอย 1 ผลงานตอป (โครงการ 1 อาจารย 1 ผลงานท่ีสามารถใชขอกำหนด

http://web.sut.ac.th/ces/
http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23
http://www.reg.sut.ac.th/
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ตำแหนงว ิชาการได) ตามกรอบนโยบายที ่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด และสนับสนุนใหอาจารยร ู จัก

ภาคอุตสาหกรรมใหมากยิ่งข้ึนโดยการสงอาจารยไปนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยผลท่ีไดทำใหอาจารยมีความรู

และความเขาใจในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นสามารถนำมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยไดดี 

และเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษาไดจัดประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อประเมินคุณภาพของอาจารยเพ่ือ

นำไปปรับปรุงและใชในภาคการศึกษาตอไป 

ผลการเนินการตามปการศึกษา 2562  ไดมีการประชุมและแบงภาระงานกอนเปดภาคการศึกษา โดย

พบวาคณาจารยผูสอนมีภาระงานสอนตลอดปการศึกษาที่ใกลเคียงกันและเปนไปตามภาระงานขั้นต่ำท่ี

กำหนดโดยทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งพบวาคณาจารยมีเวลาในการทำวิจัยและบริการวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยมี

คณาจารย 4 คน จาก 6 คน ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติอยางนอยคนละ 2 บทความ  

แตมีเพียง 2 คน เทานั้น ที่ไมไดมีผลงานตีพิมพ เนื่องจากกำลังอยูในระหวางการทำวิจัยและเขียนบทความ

เพื่อตีพิมพ  นอกจากนั้นคณาจารยทุกทานยังมีเวลาในการไปอบรมเพื่อพัฒนาความรูสำหรับสงเสริมการ

เรียนการสอนใหกับนักศึกษาในหลักสูตรอยางนอยคนละ 1 ครั้ง และบริการวิชาการในสถานประกอบการ

อยางตอเนื่อง รวมท้ังปมีกิจกรรมในการบริการวิชาการมากวา 5 ครั้ง อีกดวย  

 

ตาราง AUN-QA 6-1-1 จำนวนอาจารยและจำนวนอาจารยเต็มเวลาเทียบเทา (FTEs) 
 

ปการศึกษา/ประเภท ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 
รวม อาจารยท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน รอยละ 

ปการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59) 

1. อาจารยประจำ       

1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 

1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

1.3 ผูชวยศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 

1.4 อาจารย 2 2 4 3 3 60 

2. อาจารยพิเศษ 1 - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 

ปการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 

1. อาจารยประจำ       

1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 

1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

1.3 ผูชวยศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 
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ปการศึกษา/ประเภท ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 
รวม อาจารยท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน รอยละ 

1.4 อาจารย 2 2 4 3 3 60 

2. อาจารยพิเศษ 1 - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 

ปการศึกษา 2560 (ก.ค. 60 - มิ.ย. 61) 

1. อาจารยประจำ       

1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 17 

1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

1.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 1 3 3 3 50 

1.4 อาจารย 1 1 2 1.5 2 33 

2. อาจารยพิเศษ - - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 5.5 6 100 

ปการศึกษา 2561 (ก.ค. 61 - มิ.ย. 62) 

1. อาจารยประจำ       

1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 17 

1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

1.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 1 3 3 3 50 

1.4 อาจารย 1 1 2 2 2 33 

2. อาจารยพิเศษ - - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 

ปการศึกษา 2562 (ก.ค. 62 - มิ.ย. 63) 

1. อาจารยประจำ       

1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 17 

1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

1.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 1 3 3 3 50 

1.4 อาจารย 1 1 2 2 2 33 

2. อาจารยพิเศษ - - - - - - 
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ปการศึกษา/ประเภท ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 
รวม อาจารยท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน รอยละ 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 

ท่ีมา : สวนการเจาหนาท่ี และสาขาวิชา 

* อาจารยเตม็เวลาเทียบเทา (FTEF) หมายถึง  

- อาจารยท่ีมีระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต 9 เดือน ข้ึนไป คิดเปน 1 FTEF  

- อาจารยท่ีมีระยะเวลาการทำงาน 6 - 8 เดือน ข้ึนไป คิดเปน 0.5 FTEF  

- อาจารยท่ีมีระยะเวลาการทำงานไมถึง 6 เดือน คิดเปน 0 FTEF 

- อาจารยพิเศษใหนับภาระงานของอาจารยพิเศษท้ังปการศึกษา หารดวย มาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัย (6 

หนวยกิต/ภาคการศึกษา = 72 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

 

AUN- QA 6-2: Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 

improve the quality of education, research and service [2] 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจำปการศึกษา 2561 เทากับ 148.3 โดยมหาวิทยาลัย

กำหนดใหระดับปริญญาตรีมีคา FTES = SCH/45 ตาราง AUN-QA 6-2 แสดงการคำนวณคา SCH ตลอดป

การศึกษา 2561 ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากการวิเคราะหพบวาอัตราสวนระหวางนักศึกษาตออาจารย 

(FTES/FTEF ratio) มีคา 23.9:1 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดของมหาวิทยาลัยป 2558 (FTES/FTEF ratio 

เทากับ 20.8 : 1) ดังแสดงในรูปที่ 3 เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปการศึกษาท่ีผานมา ดังนั้นทาง

หลักสูตรไดเสนอตอที่ประชุมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรเพื่อกำหนดจำนวนรับนักศึกษาในรุนตอไปเหลือ 60 

คน เทานั้น ดังนั้นในปการศึกษาตอไปจะทำใหคา FTES/FTEF ratio เปนไปตามเกณฑกำหนดของทาง

มหาวทิยาลัยอยางแนนอน  

กอนเปดภาคศึกษาไดจัดการประชุมเพื่อกำหนดและกระจายภาระการสอนใหมีความเหมาะสม ซ่ึง

จากระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอาจารยทุกทานจะตองทำการเรียนการสอนรอยละ 40 งานวิจัยรอยละ 30 

และบริการวิชาการรอยละ 30 โดยในภาคการศึกษาที่ผานมาภาระงานสอนของอาจารยทุกทานสูงจึงทำให

อาจารยสวนใหญไมมีเวลาในการทำงานวิจัย หรือบริการวิชาการ หลังจากปดภาคการศึกษาจึงไดมีการ

ประชุมเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาระงานสอนของแตละทานใหเหมาะสม

มากยิ่งข้ึน  
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ตาราง AUN-QA 6-2-1  หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) แตละรายวิชาของหลักสูตร

วิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2562 

ชื่อรายวชิา 
ภาค/ป

การศึกษา 
หนวยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

หนวยกิตนักศึกษา 

Student Credit Hours 

(SCH) 

538203 Physical Geology 1/2562 4 64 256 

538204 Physical Geology Laboratory 1/2562 1 64 64 

538205 Rock and Mineral  1/2562 3 38 114 

538301 Geotechniues 1/2562 4 94 376 

538302 Geotechniques Laboratory 1/2562 1 93 93 

538304 Groundwater Engineering 1/2562 4 91 364 

538306 Mineral and Energy Resources 1/2562 4 59 236 

538310 Mine Economics 1/2562 4 77 308 

538316 Petroleum  Technology  for  Engineers 1/2562 4 9 36 

538418 Geological Engineering Projects 1/2562 4 63 252 

538420 Salt Mine Technology 1/2562 4 25 100 

538490 Pre-Cooperative Education 1/2562 1 2 2 

538495 Pre-Cooperative Education 1/2562 1 42 42 

538491 Cooperation Education 1/2562 8 1 8 

538491 Cooperation Education 1/2562 8 2 16 

538207 Structural  Geomorphology 2/2562 3 60 180 

538208 Structural  Geomorphology  Laboratory 2/2562 1 61 61 

538305 Environmental Geomechanics 2/2562 4 95 380 

538307 Geological Engineering Excursion 2/2562 2 93 186 

538313 Introductory to Mining Engineering 2/2562 4 44 176 

538317 Geophysics 2/2562 3 31 93 

538318 Geophysics  Laboratory 2/2562 1 30 30 

538309 Rock Mechanics 2/2562 4 95 380 

538320 Rock  Mechanics  Laboratory 2/2562 1 93 93 

538490 Pre-Cooperative Education 2/2562 1 2 2 

538491 Cooperative Education 2/2562 8 2 16 

538495 Pre-Cooperative Education 2/2562 1 17 17 

538496 Cooperative Education 2/2562 8 42 336 

538205 Rock and Minerals 3/2562 3 61 183 

538206 Rocks and Minerals Laboratory 3/2562 1 60 60 

538209 Computer Programming for Geological 

Engineering 
3/2562 2 82 164 

538310 Mine Economcis 3/2562 4  0 

538311 Dam and Reservoir 3/2562 4 47 188 

538312 Design of Foundations on Rock 3/2562 4 64 256 

538321 Geological Field Methods 3/2562 2 29 58 

538324 Mineral Processing for Geological Engineering 3/2562 4 99 396 
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ชื่อรายวชิา 
ภาค/ป

การศึกษา 
หนวยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

หนวยกิตนักศึกษา 

Student Credit Hours 

(SCH) 

538416 Surface Mining and Mine Design 3/2562 4 92 368 

538417 Underground Mining and Mine design 3/2562 4 93 372 

538433 Surface  Mining and Mine Design Laboratory 3/2562 1 92 92 

538434 Underground Mining and Mine Design 

Laboratory 
3/2562 1 92 92 

538491 Cooperative Education 3/2562 8 3 24 

538496 Cooperative Education 3/2562 8 17 136 

538499 Geological Engineering Profession Project 3/2562 9 2 18 

รวม - 155 2,222 6,624 

วิธีการคำนวณท่ีทางหลักสูตรใช 

- มหาวิทยาลัยกำหนดให FTES = SCH/45 จะไดวา FTES = 6,624/45 

- ดังนั้น FTES = 147.2 

- อางอิงจากตาราง AUN-QA 6-1 ปการศึกษา 2560 มีจำนวน FTEF = 6 

- อัตราสวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ตออาจารยเต็มเวลาเทียบเทา (FTEF) มีคา 147.2/6 = 24.5:1 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 102 

 
 

รูป AUN 6-2-1 ขอมูลการคำนวณอัตรา FTES ตออาจารย (FTEF) จากสวนแผนงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ขอมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
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AUN- QA 6-3: Recruitment and selection criteria including ethics and academic 

freedom for appointment, deployment and promotion are determined 

and communicated [4, 5, 6, 7] 

ทางสาขาวิชาไดจัดการประชุมเพื่อวิเคราะหอัตรากำลังและภาระงานสำหรับกำหนดจำนวนการรับ

อาจารยใหมในแตภาคการศึกษาโดยคุณสมบัติของอาจารยจะพิจารณาถึงวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 

ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย รวมถึง ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ และ

บุคลิกภาพ และมีคุณสมบัติตามที่ทางสำนักวิชากำหนดไวซึ่งจะสอดคลองกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยโดยขั้นตอนการรับสมัครจะมีการแจงผานไปยังคณะกรรมการสำนักวิชาเพื่อพิจารณาและนำสง

ไปถึงสวนการเจาหนาที ่เพื ่อประกาศรับสมัครซึ ่งในขณะนี้ยังไมมีการเปดรับอาจารยใหมในหลักสูตร 

(http://web.sut.ac.th/) แตหากมีการเปดรับจะมีการประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อกำหนดและประเมิน

การรับอาจารยใหมใหไดตรงตามดานวิชาการท่ีตองสอนในหลักสูตร 

1. การสรรหาและเกณฑการคัดเลือก  

มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอัตรากำลังสายวิชาการที่มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ

ทางวิชาการตรงกับความตองการของสาขาวิชาและสำนักวิชา โดยเนนคุณวุฒิปริญญาเอกเปนลำดับแรก 

ในสวนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สวนการเจาหนาที่จะเปนหนวยงานกลางใน

การดำเนินการ โดยสาขาวิชา/สำนักวิชาจะกำหนดคุณสมบัติของอาจารย คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

ประสบการณ ผลงาน ท่ีสอดคลองกับความตองการของสาขาวิชา/สำนักวิชา โดยในป 2559 ไดมีการกำหนด

คุณสมบัติดานทักษะภาษาอังกฤษของผูยื่นสมัครหรือบุคคลที่ขอรับการสรรหาในตำแหนงคณาจารย ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของผูสมัครเขารับ

การคัดเลือกเปนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559 
 

 
เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษข้ันต่ำ 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป 

สังกัดหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเปน

ภาษาอังกฤษ 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
1. TOEFL      

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 500 550 550 600 
(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 173 213 213 250 
(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 61 79 80 85 

2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.0 6.0 6.0 6.5 
3. TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 600 650 650 700 
4. CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 70 75 80 85 
5. TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 600 650 700 
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มหาวิทยาลัยมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของผูสมัครโดยองคคณะบุคคล โดยคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลผูสมัครตำแหนงคณาจารยในเบื้องตน เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และ

ตรวจสอบได  จากนั้นสวนการเจาหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการจะดำเนินการตามขั้นตอน คือ เสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อเขารับการสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือก มีอธิการบดีเปนประธานกรรมการคัดเลือก มี

คณบดีทุกสำนักวิชาเปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของเขารวมเปนกรรมการ และสวนการ

เจาหนาที่เปนฝายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาสัมภาษณโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 

ความสามารถทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ บุคลิกภาพและอื ่นๆ ตามที ่กำหนด จากนั้น

คณะกรรมการคัดเลือกจะประชุมรวมกันพิจารณาผล และสวนการเจาหนาที่จัดทำประกาศแจงผลการ

คัดเลือก นอกจากขั ้นตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัยแลว เพ่ือใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติและ

ความสามารถในการสอนตรงกับความตองการของหลักสูตร/สาขาวิชา/สำนักวิชามากที่สุด สาขาวิชา/สำนักวชิา

อาจจะมีการดำเนินการภายในโดยจัดใหมีการสัมภาษณ สัมมนา ทดสอบสอน ผูสมัครกอน หากผูสมัครผาน

คุณสมบัติดังกลาวจะสงชื่อใหสวนการเจาหนาท่ีเรียกสัมภาษณในข้ันตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัย 

2. การกำหนดมาตรฐานภาระงาน 

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารยอีกทั้งสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาใน

อาชีพของคณาจารยทั ้งทางดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื ่อเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน การมอบหมายงานรายบุคคล เพื่อใชในการกำหนดสัดสวนภาระงานของหนวยงานใหเปนไปตาม

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและเพ่ือใชในการพิจารณาความ

ดีความชอบประจำป เพ่ือใชประกอบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) เพ่ือนำมาปรับปรุงผล

การปฏิบัติงานของอาจารย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย  

40 หนวยภาระงานตอป ไดแก งานสอน 18 หนวยภาระงาน งานวิจัย 12 หนวยภาระงาน งานที่ปรึกษาและ 

งานสหกิจศึกษารวม 3 หนวยภาระงาน และงานบริการวิชาการ 7 หนวยภาระงาน โดยมีการติดตามการ

ปฏิบัติงานของคณาจารยเปนประจำทุกภาคการศึกษา โดยคณาจารยสามารถกรอกขอมูลภาระงาน online 

และผูบังคับบัญชาสามารถประเมินผานระบบ online ได เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชาทุกระดับมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอย (aworkload.sut.ac.th) ท้ังนี้ 

คณาจารยสามารถสืบคนขอมูลภาระงานยอนหลังผานระบบ MIS ไดอีกดวย มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ครั้ง

ตอป สวนการประเมินเพื่อใหสถานภาพประจำ/การประเมินศักยภาพใหหัวหนาหนวยงานประเมินเมื่อครบ

กำหนดระยะเวลาทดลองงานของพนักงานในแตละสายงาน เพื่อเปนการลดขั้นตอนการทำงานดวย ทั้งนี้  

หากภาระงานคณาจารยมีมากมหาวิทยาลัยจะจางอาจารยพิเศษ และผูชวยสอนใหกับสาขาวิชาและสำนัก

วิชาเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกำหนด  

3. มีการกำหนดตำแหนงงาน คำอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และทักษะพื้นฐาน

สำหรับแตละตำแหนงที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต

เริ่มเขาปฏิบัติงาน และอบรมตอเนื่องตลอดระยะเวลาทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจำทุกป โดย

ผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนผูกำหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานกอนการ

ประกาศรบัสมัคร  
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4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอย
ของพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินพนักงาน ผานระบบ 
online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website ตอไปนี้  

 สายวิชาการ 
 http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/workload/ Acad1.pdf/  

 สายปฏิบัติการฯ  
 http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/workload/25-1-2010.pdf)   

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ชุด โดยชุดท่ี 1 มี รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและนวัตกรรม เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายวิชาการ และชุดท่ี 2 มีรองอธิการบดี
ฝายบริหาร เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และ
กำหนดใหมีการหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากรณีมีจุดดอยขอควรปรับปรุง กรณี
พนักงานมีผลประเมินระดับดีต่ำ (50-54 คะแนน) และระดับตองปรับปรุงต่ำกวา 50 คะแนน  

5. มีการใหความรู ดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ
พนักงานใหม อีกทั ้งมหาวิทยาลัยยังไดเผยแพรจรรยาบรรณผานทางเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ 
sutnew/news/2011/ethics_u.pdf เพ ื ่อใหคณาจารย และบุคลากรสายสน ับสนุนถือปฏิบ ัต ิตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง เชน มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือขายองคกรภาครัฐตอตาน
การทุจริต มีการอบรมเสริมสรางคุณธรรมโดยการสรางสมาธิในการทำงาน และมีการทำบุญตักบาตรใน
โอกาสวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ   
 

ตาราง AUN-QA 6-3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย 3 ปยอนหลัง 
 

 

 

 

 

 

ปปฏทิิน 

จำนวนบทความวิจยัหรือบทความวิชาการ 
จำนวน

บทความวิจยั

หรือ

บทความ

วิชาการ 

(1) 

มีการตีพิมพใน

รายงานสบืเน่ือง

จากการประชุม

วิชาการ

ระดับชาต ิ

(Proceedings)  

(คาน้ำหนัก = 

0.20) 

มีการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) 

หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ

ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ/ผลงานที่

จดทะเบยีนอนุสิทธิบัตร 

(คาน้ำหนัก = 0.40) 

มีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 

(คาน้ำหนัก 

= 0.60) 

มีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการระดบั

นานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. (ซ่ึงไมอยูใน 

Beall's list)/

วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1  

(คาน้ำหนัก = 0.80) 

มีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติ/

ผลงานที่จด

ทะเบียนสิทธบิัตร 

(คาน้ำหนัก = 

1.00) 

ผลรวม 

คาน้ำหนัก 

(2) 

จำนวน

อาจารย 

(3) 

รอยละ

ผลงานทาง

วิชาการ 

(2)/(3) 

*100 

2558 42 21 14 - 3 4 16.20 5 324 
2559 19 1 10 - 4 4 11.40 5 228 
2560 45 2 11 15 2 15 30.40 6 506 
2561 32 4 7 4 4 13 22.22 6 370 
2562 19 3 - - 3 3 6.00 6 100 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

http://web.sut.ac.th/
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AUN- QA 6-4: Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 

สถานพัฒนาคณาจารยมีกระบวนการในการดำเนินงานโดย มีการแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาแบบ

ประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน เพ่ือพัฒนาแบบประเมินการสอนใหมีความทันสมัย 

และสอดคลองตามเปาประสงคในการใชเปนเครื่องมือมาตรฐานเพื่อระบุถึงสมรรถนะดานการสอนของ

คณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีพึงประสงค การพัฒนาและนำไปใชประเมินการสอนในทุกภาค

การศึกษาตามขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานการประเมินการสอน จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอนโดย

กำหนดขอมูลบันทึกชั่วโมงสอนและกำหนดแบบประเมินการสอนแตละรายวิชา  ดำเนินการประชาสัมพันธ

กิจกรรมการประเมินการสอน และใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการสอนโดยแจกคูมือขั้นตอน

การประเมินการสอนแกนักศึกษา และประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ อาทิ E-mail Facebook เปนตน  

เม่ือกระบวนการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาแลวเสร็จมีการวิเคราะหผลการประเมิน และคัดกรอง

ขอมูลผลการประเมินเบื้องตน ประกอบดวย (1) วิเคราะหผลการประเมินรายบุคคล  (2) สรุปผลการประเมิน

แตละรายวิชาประจำภาคการศึกษา (3) วิเคราะหผลการประเมินผูสอนที่มีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑท่ี

กำหนด และ (4) วิเคราะหผลการประเมินผูสอนที่มีผลการประเมินสูงในแตละสาขาวิชา เพื่อการนำขอมูล

รายงานตอผูที่เกี่ยวของในการนำไปใชประโยชน จากนั้นเพื่อใหขอมูลดังกลาวเปนประโยชนในการบริหาร

จัดการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถานพัฒนาคณาจารยได ทำการสรุปผลและนำเสนอขอมูลการประเมิน

การสอนแตละรายวิชา (ในรูปของแนวโนมผลการประเมินยอนหลัง 9 ภาคการศึกษา) ในการประชุมประเมิน

ภารกิจการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา  เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของพิจารณานำไปใชประโยชนตอไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารยในหลักสูตรไดมีการประเมินจากขอมูลหลายสวน คือ มีการประเมิน

จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแตละรายวิชาเมื่อเปดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ

อาจารยเองในสวนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผานมาในสวนของการเรียนการ

สอนอาจารยทุกทานมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูใน มคอ. 3 แตในสวนของงานวิจัย และงาน

บริการวิชาการยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร ซึ่งไดประชุมและเสนอแนวทางการแกไขโดยมีการสงเสริม

ใหอาจารยไดไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากข้ึนเพ่ือนำมาประยุกตใชในงานวิจัยตอไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารยในหลักสูตรไดมีการประเมินจากขอมูลหลายสวน คือ มีการประเมิน

จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแตละรายวิชาเมื่อปดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ

อาจารยเองในสวนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผานมาในสวนของการเรียนการ

สอนอาจารยทุกทานมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูใน มคอ. 3 แตในสวนของงานวิจัย และงาน

บริการวิชาการยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร ซึ่งไดประชุมและเสนอแนวทางการแกไขโดยมีการสงเสริม

ใหอาจารยไดไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพื่อนำมาประยุกตใชในงานการเรียนการสอนและ

วิจัยตอไป 
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ตาราง AUN-QA 6-4-1 จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย 
 

ปการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย 

2558 1 

2559 4 

2560 7 

2561 15 

2562 4  
 

AUN- QA 6-5: Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them [8] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมีการวางแผนการลงทุนงบประมาณ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอาจารยโดยอาจารยในหลักสูตรไดมีการเขารวมสัมมนา 
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี หรือการเขารวมในงานประชุม
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในและตางประเทศ (มหาวิทยาลัยอุดหนุนงบประมาณการเดินทาง) เมื่อสิ้นสุด
แตละภาคการศึกษาไดมีการประชุมอาจารยในหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการดานการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยของแตละทานเพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนการเพิ่มทักษะของอาจารยในหลักสูตรที่ยังไมมีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอในภาคการศึกษาตอไป 

โดยทางสถานพัฒนาคณาจารยมีการใชแบบสำรวจความตองการของคณาจารยในการเขารวมกิจกรรม
อบรม สัมมนา เสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการการอบรมเพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) และมี
การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคณาจารยตามแผนปฏิบัตกิารในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561  ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารยใหเขาใจในบทบาทในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการ
เรียนรูสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู
ความเขาใจกับคณาจารย  

2. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหคณาจารยที่มีผลงานดีเดนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณาจารยไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู  มีความรู และเขาใจถึงวิธีการเรียนการสอนเพื ่อท่ี
คณาจารยจะไดนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน และสรางกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3. จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองโดย
ศ ึกษาด ู งาน ณ สถาบ ันนว ัตกรรมการเร ียนร ู   ( Institute for Innovative Learning)
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมี
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ีท่ีสนใจเขารวมศึกษาดูงาน จำนวนท้ังสิ้น 36 คน 
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ในการดำเนินการจัดกิจกรรมในแตละครั้งสถานพัฒนาคณาจารยไดจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงความคิดเห็น เพื่อที่สถานพัฒนาคณาจารยจะไดรวบรวมและนำไปปรับปรุง

ในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป อาทิ การกำหนดปฏิทินกิจกรรม “การใหคำแนะนำในการขอตำแหนงทาง

วิชาการ” ที่มีชวงเวลาการจัดกิจกรรมที่แนนอนใหคณาจารยทราบลวงหนาตั้งแตตนป งบประมาณ ทำให

สามารถเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือเขารวมกิจกรรมได 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื ่อง การฝกฝนและพัฒนาความสามารถของอาจารยโดยสถานพัฒนา

อาจารย ซึ ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมทักษะและองคความรูอื ่นๆ ในดานการสอนใหกับ

อาจารยใหม และมหาวิทยาลัยยังมีการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการทำวิจัยและนำเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ (ตาราง AUN-QA 6-3) รวมถึงการอบรมกิจกรรมการพัฒนาทาง

วิชาชีพของอาจารย (ตาราง AUN-QA 6-5) โดยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ตาราง AUN-QA 6-5-1 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย 

ปการศึกษา/ 
ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

ปการศึกษา 2557 
ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 

 

The 2014 ISRM International 
Symposium - 8th Asian Rock 
Mechanics Symposium (ARMS8), 14-
16 October 2014, Sapporo, Japan.  

ISRM Outstanding 
Paper Award for 
Young Scientists and 
Engineering   

ปการศึกษา 2558 
ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 

 
The 20th National Convention on 
Civil Engineering, 8-10 July 2015, 
Chonburi, THAILAND. 

- 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 

 

The 9thSouth East Asian Technical 
University Consortium (SEATUC). July 
27-30, 2015, Suranaree University of 
Technology, Surasammanakarn, 
Nakhon Ratchasima, Thailand. 

- 

อ.ดร.อานิสงส จิตนารินทร The 4th International Symposium of 
The International Geosciences 
Programme Project 589. October 26-

- 
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ปการศึกษา/ 
ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

27, 2015, Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand. 

อ.ดร.อานิสงส จิตนารินทร The 5th International conference on 
Geology, Geotechnology, and 
Mineral Resources of INDOCHINA. 
November 23-24, KhonKaen, 
Thailand. 

- 

ปการศึกษา 2559 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 
อ.เกียรศักดิ์ อาจคงหาญ 

การอบรมอุโมงคในชั้นหิน (TUNNELLING 
IN ROCK) พรอมศึกษาดูงานโครงการ
กอสรางอุโมงคในชั้นหิน 23-25 
พฤศจิกายน 2559 จังหวัดเชียงใหม 

- 

ปการศึกษา 2560 

ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ 
 

การอบรม “การเตรียมความพรอมเพ่ือการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย
สภาวิศวกรแหงประเทศไทย” วันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2560 สถานท่ี โรงแรมเอสซี 
ปารค กรุงเทพมหานคร  

- 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “เทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู 
(Technology Enhanced Learning)” 
วันท่ี 16 มกราคม 2561 สถานท่ี 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 12 อาคาร
เครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 
ผศ.ดร.อานิสงส จิตนารินทร 

อบรมเชิงปฎิบัติการ (workshop) "การ
เขียนเอกสารขอรับรองสมรรถนะดานการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF  
(Application report writing for UKPSF 
accreditation)" วันศุกรท่ี 19 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม 4 อาคาร
วิชาการ 1 เวลา 9.30-16.00 น. 
จัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย มทส 

- 
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ปการศึกษา/ 
ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “CDIO-based Education” 
วันท่ี 7-9 มีนาคม 2561 สถานท่ี บานดิน 
วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

- 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “AUN-QA Implementation 
and Gap Analysis” วันท่ี 18-19 เมษายน 
2561 สถานท่ี หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
อ.ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

การอบรม “ผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-
QA ภายใตระบบ CUPT QA” วันท่ี 18-20 
กรกฎาคม 2561 สถานท่ี หองสุรนารี สุ
รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

- 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

การอบรม “อุโมงคในชั้นดิน (Tunnelling 
in Soft Ground) รุนท่ี 3” วันท่ี 13-15 
มิถุนายน 2561 สถานท่ี โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

- 

ปการศึกษา 2561 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 
ผศ.ดร.อานิสงส จิตนารินทร
ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

การอบรม “ภูมิสัณฐานแบบคาสตและการ
สำรวจถ้ำในประเทศไทย” วันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2562 สถานท่ี อาคารเรียนรวม 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา 

- 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ การอบรม “การสรางสื่อนำเสนอดวย 
PowerPoint แบบ InfoGraphics” วันท่ี 
27 มิถุนายน 2562 สถานท่ี อาคารเรียน
รวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา 

- 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ สัมมนา “สัมมนาประจำป สำนักวิชา
วิศวกรรมศำสตร” วันท่ี 31 สิงหาคม – 1 
กันยายน 2561 ณ เดอะ ปาซ เขาใหญ อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา 

- 

https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=159003&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/04-11:15:04:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=159003&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/04-11:15:04:02&save_type=&yyyy=2561
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ปการศึกษา/ 
ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

ศ.ดร.กิตติเทพ เฟองขจร 
ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
 

การอบรม “อุโมงคในชั้นหิน 
(TUNNELLING IN ROCK) รุนท่ี 3” พรอม
ศึกษาดูงานโครงการกอสรางอุโมงคในชั้น
หิน วันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2561 สถานท่ี 
Convention 1-2 ชั้น 2 โรงแรม WINTREE 
City Resort จังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือเปนการเพ่ิมองค
ความรูทางดานวิศวกรรม
อุโมงค และเปนประโยชน
ตอการนำมาใชในการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส จิตนารินทร การอบรม “AUN-QA Implementtation 
and Gap Analysis at Program Level” 
วันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 
สถานท่ี โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

นำสาระการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ AUN-QA มาใชใน
การกำหนดผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษา ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ ออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมและนำไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีตั้งไว รวมถึง
การเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์

การศึกษาระดับหลักสูตร 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “การพิจารณาขอมูลดิน ปญหา
ฐานราก และการแกไข” วันท่ี 12-14 
กันยายน 2561 สถานท่ี สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ กรุงเทพฯ 

หัวขออบรมเก่ียวของ
โดยตรงกับรายวิชาท่ีสอน 
สามารถนำมาประยุกตใช
เพ่ือพัฒนาดานการสอนใน
หองเรียนได 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “หองเรียนสนุกไดดวยการเรียนรู
แบบ Active Learning” วันท่ี 26 - 27 
กันยายน 2561 สถานท่ี หองประชุมวีไอพี 
3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

นำความรูท่ีไดมาเปน
ประยุกตใชในหองเรียน
โดยใชเทคโนโลยีและ
เทคนิคตางๆ เขามาชวย 
ทาใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนมากข้ึน 
อีกท้ังยังสามารถ
ประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนไดอยางรวดเร็วผาน
กระบวนการวัดผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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ปการศึกษา/ 
ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “STARS 2019” วันท่ี 14 - 16 
มกราคม 2562 สถานท่ี หองประชุม 3 
อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

สามารถนาความรูท่ีไดมา
ประยุกตใชในการสอนใน
หองเรียน โดยเนนให
นักศึกษาคิด วิเคราะห 
และลงมือปฏิบัติจริง อีก
ท้ังเปนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรดานมาตรฐาน
การสอนในระดับสากล
ของมหาวิทยาลัย  
โดยสงเสริมใหคณาจารย
ไดรับการรับรองวิทยฐานะ
ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพดานการสอน 
UKPSF 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “การอบรมอาจารยมืออาชีพ
สำหรับอาจารยใหม” วันท่ี 28-29 มกราคม 
2562 สถานท่ี หองประชุม C2-124 อาคาร
วิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร 

มีความรูความเขาใจใน
เรื่องการเขียนแผนการ
สอนท่ีมุงเนนผลลัพธการ
เรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
และการนาเทคโนโลยีมา
ใชในการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร ประชุมวิชาการ 5th International 
Palaeontological Congress  วันท่ี 8 
กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ณ ณ 
Pierre & Marie Curie University และ 
the National Museum of Natural 
History เขต 5 เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับ
โลกท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ี
ยอมรับมากท่ีสุด ดานธรณี 
วิทยาและบรรพชีวินวิทยา
ในปจจุบันและหารือดาน
ความรวมมือกับนักวิจัย
ชาวตางชาติ 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร ประชุมวิชาการ: หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และ
การประชุมกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครต
รอน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัท่ี 1 – 3 
มิถุนายน 2561  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแก

เขารวมเสนอผลงานวิจัย
และนำนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 2 คน จำนวน 
2 เรื่อง 

https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
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ปการศึกษา/ 
ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

รนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร ประชุมวิชาการ 15th Regional Congress 
on Geology, Mineral and Energy 
Resources of Southeast Asia (GEOSEA 
XV)  วันท่ี 15 – 18 กันยายน 2561  ณ 
เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม 

เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยสู
วงวิชาชีพ และนำ
นักศึกษาไปนำเสนอ
ผลงานซ่ึงเปนสวน 
หนึ่งของวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร ไดรับเชิญเปนวิทยากร  ในการประชุม the 
CCOP-DMR conference on Jurassic 
201-145 Million year ago  วันท่ี 24 – 
26 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม 1 อาคาร
เพชร กรมทรัพยากรธรณี  กรุงเทพฯ 

เปนวิทยากรรับเชิญ เพ่ือ
นำเสนอผลงานวิจัยดาน
ธรณีวิทยาและบรรพชีวิน
วิทยาในชวงยุคจูแรสซิกใน
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร อบรม The 2nd International 
symposium on Geoscience 
Resources and Environments of 
Asian Terranes (GREAT 2018)  วันท่ี 18 
– 21 พฤศจิกายน 2561  ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือนำนักศึกษาและผูชวย
วิจัยไปนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมระดับ
นานาชาติ และสราง
เครือขายการวิจัยดาน
ธรณีวิทยาและธรณีวิทยา
ประยุกต 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร ประชมุวิชาการ: 389th International 
Conference on Science, Engineering 
& Technology - ICSET 2019  วันท่ี 1 – 
4 เมษายน 2562  ณ Village Hotel 
Changi  ประเทศสงิคโปร 

ไดเผยแพรงานวิจัยของ
บุคคลากรและนักศึกษา 

ปการศึกษา 2562 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค 
ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ AUN-QA ภายใตระบบ CUPT 
QA (Refresh Assessors), 18-19 
กรกฎาคม 2562 ณ หองสุรนารี ชั้น 2 สุร
สัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ไดทบทวบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ 
AUN-QA 

https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2562/03/07-08:20:44:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2562/03/07-08:20:44:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2562/03/07-08:20:44:02&save_type=&yyyy=2562
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ปการศึกษา/ 
ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร 1) เ ข  า ร  วมการประช ุ มวิ ช าการทาง
ธรณีวิทยา 80 ป ปริญญา นุตาลัย ใน
หัวขอ บทบาทของนักธรณีวิทยาไทยตอ
ก า รพ ัฒน า เ ศ รษฐ ก ิ จ แล ะส ั ง ค ม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 29 พฤษจิกายน 
2562 

เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรู
ดานธรณีวิทยาและ
ธรณีวิทยาประยุกต และ
เสวนาในวงวิชาชีพ
ธรณีวิทยาเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร เขารวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 
Advancing Paleontological Research 
and Specimen -Conservation in 
Southeast Asia symposium กรุงเทพ 
17-19 ธันวาคม 2562 

เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรู
ดานธรณีวิทยาและ
ธรณีวิทยาประยุกต และ
เสวนาในวงวิชาชีพ
ธรณีวิทยาเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการ
เรียนการสอน 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
“หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุน
ท่ี 27 ระหวางวันท่ี  23 - 25 กันยายน  
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม BEST WESTTERN 
PLUS ถนนแจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 

เพ่ือใหอาจารยท่ีทำหนาท่ี
เปนคณาจารยนิเทศของ
อุดมศึกษาไทยทราบถึง
กระบวนการและข้ันตอน
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
และสามารถทำการนิเทศ
งานสหกิจศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานสหกิจศึกษาท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
กำหนดไว 
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AUN- QA 6-6: Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service [9] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบกลไกลการบริหารอาจารยโดยกำหนดนโยบายจากประธานหลักสูตร

เพื่อใหอาจารยมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งในดาน

งานวิจัยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนและสงเสริมอาจารยผูที่มีผลงานตีพิมพใน

แตละปสามารถเบิกเงินคาตอบแทนการตีพิมพผลงานตามเกณฑของสถาบันวิจัยได นอกจากนี้ทาง

มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินเพ่ือเพ่ิมเงินประจำตำแหนงใหแกอาจารยผูท่ีทำการเรียนการสอนงานวิจัยและ

บริการวิชาการไดอยางครบถวนดวย ซึ่งถือวาเปนการกระตุนและการใหกำลังใจแกคณาจารยไดเปนอยางดี 

ซึ่งใน 3 ปที่ผานมางานวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นแตยังอยูในเกณฑพอใชเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารยในหลักสูตร 

สำหรับแนวทางการปรับปรุงจึงตองสงเสริมใหอาจารยไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพื่อนำมา

ประยุกตใชในงานวิจัยใหเกิดผลมากกวานี้ 

อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานดีเดน สายวิชาการดานการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. แตงตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฝาย

พัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรูทำหนาท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงาน

ดีเดนสายวิชาการดานการสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจัดทำเกณฑและ

วิธีการคัดเลือกของผูสมควรไดรับการคัดเลือก เสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ประชาสัมพันธ การเสนอชื่อพนักงานดีเดน สายวิชาการดานการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี และเชิญสำนักวิชา คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ใหเสนอชื่ออาจารยที่สมควรไดรับ

การคัดเลือก พรอมสงประวัติ และผลงานของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

3. สำนักวิชา เสนอรายชื่ออาจารยในสังกัด ทั้ง 2 ประเภท คือ กลุมผูมีประสบการณการสอนใน

สถาบัน อุดมศึกษา ตั้งแต 3 – 10 ป และกลุมผูมีประสบการณการสอนในสถาบัน อุดมศึกษา

เกิน 10 ปข้ึนไป ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

4. คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารซึ่งจะพิจารณา

ครอบคลุมถึงผลงานในอดีตที่ผานมา สภาพงานในปจจุบัน (เอกสารขอมูลประวัติและผลงาน

ของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ) 

5. คณะอนุกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับรางวัลพนักงานดีเดน

สายวิชาการดานการสอน เสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนาร ีเพ่ือพิจารณา  

6. มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก 

7. พิธีมอบรางวัล ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8. พนักงานดีเดนสายวิชาการดานการสอน จะไดรับเชิญใหเขารวมเปนวิทยากรในงานประชุม 

อบรม สัมมนา และเสวนาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคณาจารย 
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AUN- QA 6-7: The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement [10] 

 คณาจารยทุกทานจะตองตีพิมพผลงานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผลงานตีพิมพประกอบไป

ดวยการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และการตีพิมพบทความใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยภายใน 1 ป อาจารยทุกทานจะตองมีผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย 1 ฉบับ โดยวารสารนั้นจะตองอยูในฐานขอมูลสากล (ISI, Scopus) 

ซึ่งที่ผานมาคณาจารยสวนใหญมีผลงานการตีพิมพระดับนานาชาติอยูในเกณฑนอย (ดังเอกสารแนบ) ดังนั้น

จึงตองมีแนวทางการปรับปรุงโดยจัดแผนการเรียนการสอนใหเหมาะสมแกคณาจารยทุกทานใหมากกวานี้

เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการทำงานวิจัยใหมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารย และภาระงานของพนักงานตำแหนง

สายปฏิบัติการวิชาชีพตามที่หนวยงาน/มหาวิทยาลัยมอบหมาย และมีการตรวจสอบภาระงานทุกสายงาน

เปนประจำทุกภาคการศึกษา (3 ครั้งตอป) 

 ก) กรณีคณาจารยประจำ กำหนดภาระงานขั้นต่ำรวมไมนอยกวา 40 หนวยภาระงานตอปการศึกษา 

ไดแก  

1) ภาระงานหลัก ไมนอยกวา 33 หนวยภาระงาน ไดแก งานสอน งานวิจัย และ/หรือผลงานทาง

วิชาการ งานท่ีปรึกษานักศึกษา และงานสหกิจศึกษา 

2) ภาระงานอื่น ไมนอยกวา 7 หนวยภาระงาน ไดแก งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาชมชม/

คณะกรรมการ/คณะทำงาน และงานการเปนผูประสานงานรายวิชา 

(ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารยประจำ พ.ศ. 

2550 ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2550) 

ข) กรณีสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป กำหนดภาระงานตามภาระงานหลักตามตำแหนงงาน 

โดยยึดถือ Job Description ในการมอบหมายงาน ทั้งนี ้โดยผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณาตาม

ความเหมาะสม  

มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดตำแหนงงาน คำอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และทักษะ

พ้ืนฐานสำหรับแตละตำแหนงท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตั้งแตเริ่มเขาปฏิบัติงาน และอบรมตอเนื่องตลอดระยะเวลาทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจำทุกป 

โดยผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนผูกำหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานกอนการ

ประกาศรับสมัคร  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอยของ

พนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินพนักงาน ผานระบบ 

Online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website (http://mis.sut.ac.th) 

 

http://mis.sut.ac.th/
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นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มีรองอธิการบดี

ฝายวิชาการและนวัตกรรม เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายวิชาการ และชุดท่ี 2 มีรองอธิการบดี

ฝายบริหาร เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และ

กำหนดใหมีการหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากรณีมีจุดดอยขอควรปรับปรุง กรณี

พนักงานมีผลประเมินระดับดีต่ำ (50-54 คะแนน) และระดับตองปรับปรุงต่ำกวา 50 คะแนน  

มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดภาระงานขั้นต่ำในดานการสอน (http://web.sut.ac.th/dp/) และการ

วิจัยใหกับอาจารย มีการคัดเลือกอาจารยผูสอนดีเดนระดับมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินจากนักศึกษา 

สาขาวิชา สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ และการคัดเลือกอาจารยที่มีผลงานวิจัยและการบริการ

วิชาการดีเดน สาขาวิชา สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามลำดับแตมหาวิทยาลัยยังไมมีการแจงเกณฑ

กระบวนการคัดสรรอาจารยดีเดน และควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับคณาจารยเพ่ือใหมีการ

พัฒนาดานการสอนหรือการวิจัย  

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA6-1 ตาราง AUN-QA 6-1-1 ตาราง AUN-QA 6-2 และ มคอ. 2 

AUN-QA 6-2  มคอ. 2, http://mis.sut.ac.th/ และ http://reg.sut.ac.th/ 

AUN- QA 6-3  สวนการเจาหนาท่ี (http://web.sut.ac.th/dp/) 

AUN- QA 6-4 สวนการเจาหนาท่ี (http://web.sut.ac.th/dp/) และ สถานพัฒนาอาจารย 

http://fda.sut.ac.th/ 

AUN-QA 6-5 ตาราง AUN-QA 6-4-1, ตาราง AUN-QA 6-4-2 และ ตาราง AUN-QA 6-5-1 

AUN-QA 6-6 สวนการเจาหนาท่ี (http://web.sut.ac.th/dp/) 

AUN-QA 6-7 เวปไซต http://mis.sut.ac.th และ http://web.sut.ac.th/dp/ 
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AUN-QA 7 : Support Staff Quality 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 7-1: Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student 

services)  is carried out to fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

มหาวิทยาลัยไดมีการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ตามโครงสรางมหาวิทยาลัย โดยมี

เจาหนาท่ีจากหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเนน 4 ดาน คือ ดานหองสมุด ดานหองปฏิบัติการ ดานหอง

คอมพิวเตอร และดานการบริการนักศึกษา เชน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอรศูนยบริการการศึกษา และสวนกิจการนักศึกษา (ตาราง AUN-QA 7-1-1) 

ซ่ึงใหบริการกับนักศึกษา บุคลากรตางๆ 

ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหนาที่ตาง ๆ เพื่อให

ตรงตามภาระงานที่ตองรับผดิชอบ มีการมอบหมายงาน (Job Description) ใหแตละบุคคลและภาระงานท่ี

ชัดเจน มีการประเมินผลการทำงานของบุคลากรในศูนยบรรณสารฯ เปนประจำ มีการจัดอบรมการทำคูมือ

ปฏิบัติงาน และมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขาสูเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career 

Path) รวมท้ังมีการมอบรางวัลและการยกยองชมเชยเพ่ือใหเปนขวัญและกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน   

 นอกจากนี้ศูนยบรรณสารฯ ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและ

ทักษะท่ีเพ่ิมพูนเพ่ือใหบริการการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ โดยมี

กระบวนการติดตาม กระตุน สรางแรงจูงใจใหบุคลากรในหนวยงานดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด และมี

การวิเคราะหอัตรากำลังคน เพ่ือการวางแผนการอัตรากำลังคนในอนาคต  

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามที ่มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาที ่เพิ ่มขึ ้นในแตละปในแตละหลักสูตร ศูนยเครื ่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการจัดบริการดานหองปฏิบัติการ มีการเตรียมความพรอม

เกี่ยวกับอัตรากำลังในสวนของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ รวมถึงเจาหนาที่สวนสนับสนุนเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของหองปฏิบัติการที่เพิ่มข้ึนเพื่อใหเพียงพอตอการจัดการสนบัสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ

การ   โดยศูนยเครื่องมือฯ ไดมีการประเมินความพอเพียงและความตองการดานบุคลากรเปนระยะตามพันธ

กิจและการขยายขีดความสามารถในการใหบริการ (เชนการเปดหลักสูตรใหม)   ไดมีการจัดทำแบบบรรยาย

ลักษณะงาน (Job Description) รวมกับสวนทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใชเปนเครื่องมือพ้ืนฐาน

สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอันจะนำไปสูการประเมินคางาน การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา

และคัดเลือก การพัฒนาฝกอบรมที่ตรงตามสายงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

พิจารณาความดีความชอบ  โดยในป พ.ศ. 2562 ศูนยเครื่องมือฯ ไดรับการจัดสรรพนักงานใหม จำนวน 4 
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อัตรา ซึ่งไดจัดลงตามฝายตาง ๆ ภายในศูนยเครื่องมือฯ โดยมีภาระงานที่มอบหมายตามที่กำหนดไวในคำ

บรรยายลักษณะงาน (Job Description) สำหรับตำแหนงนั้นๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ ศูนยเครื่องมือฯ ยังไดสงเสริมพนักงานไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ในตำแหนงงานที่ไดปฏิบัติอยู เพื่อใหพนักงานของศูนยเครื่องมือฯ มีความชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญ เกิด

ทักษะใหมในวิชาชีพของตนเอง สามารถตอบสนองและสนับสนุนการเร ียนการสอน การวิจ ัยใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปของศูนยเครื่องมือฯ  โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุน

งบประมาณในสวนนี้ จำนวนรอยละ 25 ของจำนวนพนักงานท้ังหมดคูณดวย 10,000 บาท โดยปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ศูนยเครื่องมือฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร จำนวนท้ังสิ้น 265,000 บาท   

ในดานของความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ศูนยเครื่องมือฯ ไดสงเสริมสนับสนุนการให

บุคลากรในหนวยงานขอตำแหนงเชี ่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน  โดยมีกลุมผูบริหารเปนที่ปรึกษา 

ปจจุบันพนักงานศูนยเครื่องมือฯ ไดรับตำแหนงชำนาญการทางดานวิศวกรรมศาสตร จำนวน 1 คน ดาน

วิทยาศาสตร จำนวน 2 คน  และในป พ.ศ. 2562 บุคลากรของศูนยเครื ่องมือฯ ไดยื ่นขอตำแหนง

ความกาวหนาในอาชีพ จำนวน 3 คน  

ในสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนยเครื่องมือฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามลำดับชั้น โดยเริ่มตั้งแตหัวหนางาน หัวหนาฝาย หัวหนากลุมงาน จนถึงผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

เพ่ือใหมีความเท่ียงธรรม ท้ังนี้ การประเมินดังกลาวไดยึดตามเกณฑของมหาวิทยาลัยเปนแนวทาง โดยจัดให

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา  

 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยคอมพิวเตอรมีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 36 คน มีการวางแผนอัตรากำลัง โดยมีการแบงฝายตาม

ลักษะงาน โดยมีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน และแบงสวนงานออกเปน 3 ฝาย (จากเดิม 4 ฝาย) และมี

การปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน โดยจัดตั้งหนวยนวัตกรรมบริการขึ้น ภายในฝายโครงสรางพื้นฐานและ

บริการคอมพิวเตอร เพื่อใหฝายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบเครือขาย สามารถแกไขปญหาทางดานระบบ

เครือขาย รวมทั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงใหแกผูใชงานโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการสงงานระหวาง

ฝายเดิม และระยะเวลาการแกไขปญหาใหแกลูกคา โดยมีการแบงปนขอมูลระหวางผูดูแลระบบเครือขาย 

และหนวยนวัตกรรมบริการ เพ่ือชวยในการแกไขปญหาไดตรงจุด และแกไขปญหาการรับงานระหวางฝายได

ดีขึ้นยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมการเรยีนการสอน การวิจัย ดังนี้ 
 

ฝายงาน จำนวน

บุคลากร 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1.ฝายบริหารงานท่ัวไป 9 คน 1. สารบรรณ งานธุรการ 

2. งานเลขานุการผูบริหาร  งานประชุม 
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ฝายงาน จำนวน

บุคลากร 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

3. งานการเงิน แผนงานและงบประมาณ งานจัดซ้ือ จัดจาง 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง งานการ

จัดการองคความรู 

5. งานพัสดุ และครุภัณฑ 

6. งานจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ประจำป 

7. งานยืม-คืน เฉพาะกิจ 

8. งานโอเปอเรเตอร และติดตอสอบถาม 

9. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.ฝายโครงสรางพ้ืนฐาน

และบริการงาน

คอมพิวเตอร -หนวย

นวัตกรรมบริการ 

17 คน 1. งานขยายโครงขาย - พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

infrastructure 

2. งานสำรองและรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

3. งานบริการดานดาตาเซ็นเตอรและระบบสารสนเทศ 

4. งานประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 

5. งานดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย 

6. งานบริการโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 

7. งานบริการอุปกรณคอมพิวเตอร 

8. งานนวัตกรรมและบริการ 

3.ฝายบริการการสอนและ

ฝกอบรม 

10 คน 1. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. งานบริการหองเรียน 

3. งานบริการการประชุม 

4. งานบริการดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. งานบริการฝกอบรม 

 

สวนกิจการนักศึกษา 

 สวนกิจการนักศึกษา จัดใหมีโครงสรางองคกรที ่เอื ้อตอการบริการทุกดานใหเกิดประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจหลักของหนวยงาน คืองานกิจกรรมนักศึกษา งานธุรการ สารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ  งานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทุนการศึกษา งานแนะ

แนวและพัฒนานักศึกษา งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานศิษยเกาสัมพันธ และงานดูแลชวยเหลือ

นักศึกษาพิการ เพื่อสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย บุคลากรประจำแตละงานทำหนาที่ในลักษณะงานท่ี

แตกตางกัน  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับบริการและงานที่รับผิดชอบ การพิจารณาบุคลากรในงานตาง ๆ 
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พิจารณาจากบริการและปริมาณงานเปนหลัก ท้ังนี้บุคลากรตองมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

โดยตรงเก่ียวกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  

 ในปการศึกษา 2562 สวนกิจการนักศึกษา ไดมีการวิเคราะหอัตรากำลังเพื่อวางแผนทดแทนบุคลากร

ใหเหมาะสมและเพียงพอในทุก ๆ ป และใหตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจ จึงไดขยายงานจากเดิม 8 งาน เปน 9 งาน คือ 

เพิ่มงานดูแลชวยเหลือนักศึกษาพิการ ขึ้นอีก 1 งาน ใหดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรที่ 5 การ

บริหารงานท่ีนำสมัย เปนธรรม และการสรางระบบนิเวศแหงคุณภาพ ในประเด็นยุทธศาสตร การจัดการศิษย

เกา (Alumni Management)   และมีการปรับเปลี่ยนชื่องานอ่ืนๆ เพ่ือใหสอดรับกับภารกิจตางๆ ท้ังปจจุบัน

และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ งานธุรการสารสนเทศและประชาสัมพันธ งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา  

รวมท้ังไดมีการหารือกับฝายทรัพยากรบุคคลในการขอเพ่ิมอัตรากำลังใหเพียงพอตอการดำเนินงาน   

 

สวนของทรัพยากรบุคคล 

1. กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

มหาวิทยาลัยได กำหนดกลยุทธ ด านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว ในย ุทธ ศาสตร  “Smart 

Management, Good Governance and Quality Ecosystem” การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล 

และการสรางนิเวศแหงคุณภาพ ดังนี้ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยใชระบบบริหารแบบ 

“3R (Recruit - Retain –Retire)” ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีระบบบริหารคนดีคน

เกง มีระบบท่ีดูแลและใชประโยชนความรูความชำนาญการของผูเกษียณอายุ เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเห็น

ผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามท่ีไดกำหนดไว  มหาวิทยาลัยไดปรับ

โครงสรางการบริหารโดยกำหนดตำแหนง “รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล” เพ่ือดำเนินนโยบายดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และไดกำหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs การดำเนินงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล คือ ผลสำเร็จดานการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM and HRD 

Reengineering) โดยเปาหมายแตละป ดังนี้ 

 ป พ.ศ. 2561 : ผลสำเร็จดานการปรับรื้อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human 

Resource Management Reengineering); 3Rs; Recruit-Retain-Retire 

 ป พ.ศ. 2562 : ผลสำเร็จดานการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human 

Resource Development Reengineering) ด านการบร ิหารจ ัดการคนที ่ม ีความสามารถส ูง (Talent 

Management) 

 ป พ.ศ. 2563 : ผลสำเร ็จดานการประเมินและสงเสริมทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Evaluation and  Promotion) 

 ป พ.ศ. 2564 : ผลสำเร็จดานสารสนเทศดิจิทัลสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Succeed in 

Digital Human Resource) 

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเห็นผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกำหนดไว  
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1) มหาวิทยาลัยไดปรับโครงสรางหนวยงานหลักซึ่งทำหนาที่ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัย จากชื่อเดิมสวนการเจาหนาท่ี เปน สวนทรัพยากรบุคคล และปรับโครงสรางภายในหนวยงานใหม 

ไดแก งานบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานสวัสดิการ เปน งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน งานสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล งานยุทธศาสตรและศูนยขอมูลทรัพยากรบุคคล และงานสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

กำหนดใหมีงานยุทธศาสตรและศูนยขอมูลทรัพยากรบุคคล การปรับโครงสรางหนวยงานใหมนี ้ เพื่อใหมี

หนวยงานหลักรองรับการนำนโยบายดานการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

 2) กำหนดกรอบแนวคิดในการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกอบดวย 7 ข้ันตอนดวยกัน ดังนี ้

(1) ทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และจัดทำคูมือการปฏิบัติงานท่ี

เปนมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) 

(2) ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องตนเพื่อหาความแตกตางของระบบที่เปนอยูกับระบบท่ี

ตองการจัดทำในประเด็น 3Rs คือ การไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษย (Recruit) การรักษา

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Retention) และ การพนจากองคกรหรือพนจากการ

ทำงาน (Retire)  

(3) ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ 3Rs  

(4) จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถประเมินสมรรถนะ (Performance) 

และศักยภาพ (Potential) รายบุคคลเพื่อนำไปสูการจำแนกผูมีความสามารถโดดเดน 

(Talent) ผูสืบทอดตำแหนง (Successor) เพ่ือจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) 

(5) จัดทำระบบสนับสนุนใหพนักงานเขาสู ความกาวหนาในสายอาชีพตามศักยภาพ 

(Career Path) 

(6) จัดใหมีระบบแนวทางการบริหารใหบุคลากรไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทาย การ

หมุนเวียนงาน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโอกาสใหคนรุนใหมที่เปนดาวเดนที ่มี

ความสามารถสูง (High Flyer/Talent) ไดเขามามีโอกาสผลักดันมหาวิทยาลัย และ

เตรียมคนใหพรอมเพ่ือสงเสริมและสอดคลองกับการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

(7) จัดใหมีระบบการดูแลพนักงานทั ้งในขณะที่ปฏิบัติหนาที ่กับองคกรและภายหลัง

เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

 3) กำหนดกลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
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 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และการสรางนิเวศแหงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดกำหนดกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวของกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 ยุทธศาสตรหลัก 1 ประเด็นยุทธศาสตร 6 กลยุทธ 13 แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหอัตรากาลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

(2) โครงการสนับสนุนใหมีการทบทวนระบบการสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีความ

หลากหลาย 

(3) โครงการพัฒนาแผนแมบทในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

(4) โครงการพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการคนท ี ่ม ีความสามารถส ู ง (Talent 

Management) 

(5) โครงการพัฒนาระบบ Executive Pool เพื่อสรางและพัฒนาผูบริหารในอนาคตสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ 

(6) โครงการพัฒนาวิธีการบริหารบุคลากรโดยใช Career Path Management 

(7) โครงการปรับปรุงระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยใช

ร ะ บ บ  Performance- Based KPIs ท ี ่ พ ิ จ า ร ณ า  Personal KPIs จ า ก ร ะ บ บ 

Assignment Matrix 

(8) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะหภาระงาน (Workload) และระบบแรงจูงใจและการ

ใหรางวัลท่ีเหมาะสม 

(9) โครงการพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะรายบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใชในการประเมนิผล

งาน พิจารณาความดีความชอบ และกาหนดเสนทางอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติงาน 

(10) โครงการ Happy and Healthy Workplace 

(11) โครงการ SMART HR 

2. หลักการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดสานตอแนวคิดความเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแตเริ่มแรกกอตั้งจนถึง

ปจจุบัน โดยกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เนนหลักการบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุน สามารถ

ใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด ลดระเบียบขอบังคับท่ีไมเหมาะสมกับการบริหารงาน

วิชาการ ลดข้ันตอนการทำงานเพ่ือชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินภารกิจท้ัง 5 ประการ และบรรลุความ

เปนเลิศทางวิชาการได โดยการบริหารงานบุคคลไดมีการขยายตัวเพื ่อรองรับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย เชน มีการเปดหลักสูตรใหม ๆ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ เชน 

หลักสูตรแพทยศาสตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร เปนตน   

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรคงนโยบายการ

บริหารบุคคลในการเปนองคกรขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพสูง และการวางแผนเพิ ่มอัตรากำลังอยาง

ระมัดระวังตามความจำเปน โดยการจัดอัตรากำลังเสริมในลักษณะอื่น เชน จัดจางอาจารยพิเศษชวยสอนใน
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บางรายวิชา หรือจัดใหมีผูชวยสอนในการสอนกลุมใหญ จัดใหมีบัณฑิตศึกษาเพื่อชวยงานการเรียนการสอน 

เปนตน ในสวนอัตรากำลังในสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยจะระมัดระวังการเพิ่มอัตรากำลังโดย

พิจารณาเฉพาะการสนับสนุนงานวิชาการตามความจำเปนและตามปริมาณที่เพ่ิมขึ้นโดยเนนการพัฒนา

พนักงานใหเปนผูมีพหุทักษะ (Multi - skilled) สามารถทำงานที่หลากหลายได สวนพนักงานในหนวย

วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยไดกำหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยใหเนนการพ่ึงพาตนเองเปนอันดับแรก  

มหาวิทยาลัยเนนการใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสมโดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังคนใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ (มหาวิทยาลัยมีเปาหมายใหสัดสวนคณาจารยตอพนักงาน อยูในชวง 1:2) 

ท้ังนี้ สัดสวนคณาจารยและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ตั้งแต งบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2562 ปรากฏดังนี้ 

 

  ตารางจำนวนคณาจารยตอพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ  

ปงบประมาณ คณาจารย พนักงาน สัดสวนคณาจารย/พนง. 

2546 254 708 1 : 2.8 

2547 253 694 1 : 2.7 

2548 259 676 1 : 2.6 

2549 274 688 1 : 2.5 

2550 282 690 1 : 2.5 

2551 297 718 1 : 2.4 

2552 321 744 1 : 2.3 

2553 335 762 1 : 2.3 

2554 347 766 1 : 2.2 

2555 236 787 1 : 2.1 

2556 377 803 1 : 2.1 

2557 385 820 1 : 2.1 

2558 404 821 1 : 2.0 

2559 422 825 1 : 1.9 

2560 442 852 1 : 1.9 

2561 447 862 1 : 1.9 

2562 468 881 1 : 1.9 

 

หมายเหตุ : 1. ปงบประมาณ 2562 (ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562)  

  2. ไมนับรวมพนกังานท่ีสังกัดสถานศึกษาคนควาการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและภาษา 
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3. การคัดเลือกและการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร  

ในการวางแผนอัตรากำลัง สวนทรัพยากรบุคคลเปนหนวยงานกลางในการติดตอประสานงานงานกับ

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อขอทราบการวางแผนอัตรากำลังของหนวยงานนั้น ๆ โดยทุกหนวยงาน 

จะจัดทำแผนอัตรากำลังของตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขออนุมัติในคณะกรรมการบริหารของ

หนวยงาน จากนั้น สวนทรัพยากรบุคคลจะรวบรวมขอมูล วิเคราะหและตรวจสอบความจำเปน และจัดทำ

แผนสรุปอัตรากำลังที่ตองการในแตละปงบประมาณที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละป  

แตเนื่องดวยขอจำกัดดานงบประมาณจึงไมสามารถจัดอัตรากำลังใหกับหนวยงานที่ขอมาตามที่ตองการ 

ไดครบตามจำนวนที่ขอ โดยจะจัดสรรอัตรากำลังใหกับหนวยงานที่มีความจำเปนและมีผลกระทบดาน 

การเรียนการสอนเปนลำดับแรก  

มหาว ิทยาล ัยได กำหนดแนวทาง ข ั ้นตอน หลักเกณฑ ว ิธ ีการ ระเบ ียบท ี ่ เก ี ่ยวข องกับการสรรหา 

การเล ือกสรร และการค ัดเล ือกบ ุคลากร และการทดลองปฏ ิบ ัต ิ งาน ไว อย างช ัดเจน จากแผนอัตรากำลัง 

ที่หนวยงานไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัดจะเปนผูกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรท่ี

ต  องการร ั บสม ั คร เพ ื ่ อให  ตรงตามภาระงานท ี ่ ต  องร ั บผ ิ ดชอบ จากน ั ้ นส  วนทร ั พยากรบ ุ คคล 

จะดำเนินงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยใชหลายชองทาง เชน ประชาสัมพันธในเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนประเภทอ่ืน 

 ๆ ติดประกาศ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ ในสวนการรับใบสมัคร สวนทรัพยากรบุคคลไดปรับปรุงวิธีการสมัครจากวิธีการเดิมให

ผูสมัครสแกนใบสมัครสงทางอีเมล สงไปรษณีย สงใบสมัครดวยตนเอง  

สวนทรัพยากรบุคคลไดพัฒนาระบบการรับสมัครดวยระบบสมัครงานออนไลน ผูสนใจสมัครงานสามารถติดตาม

การรับสมัคร และกรอกขอมูลสมัครงานเขาระบบสมัครงานออนไลน https://recruit.sut.ac.th/SUT_Recruit_Sys ซึ่งเปน

ระบบอัตโนมัติท่ีชวยลดข้ันตอนการทำงานและเกิดความสดวกรวดเร็ว รายละเอียดกระบวนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ

ไดอธิบายไว AUN-QA 6 สวนกระบวนการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพประกอบดวย การสอบคัดเลือกท่ัวไป และ

การสอบวิชาเฉพาะตำแหนงของหนวยงานเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการสัมภาษณเพื่อดูทัศนคติ 

บุคลิกภาพ และขอมูลอ่ืน สวนทรัพยากรบุคคลมีการประเมินผลวิธีการดำเนินการสรรหาคัดเลือก โดยท่ีผานมาหนวยงานได

บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามตองการ บุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการคัดเลือกจะมีระยะเวลาการทดลองงาน 2 ป กอนจะ

ไดรับสถานะเปนพนักงานประจำ บุคลากรทุกคนมีภาระงานที่ชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำตามรอบป

การศึกษา (สามครั้งตอป) โดยเนนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน นอกจากนี้ ไดมีการทบทวนภาระงานของคณาจารย 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตาม AUN-QA 6 

 การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะที่จำเปนในหนาท่ี 

เปนนโยบายของมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยสวนกลางและหนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยมีระบบ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุมตำแหนงงาน ดังนี้  

1) กำหนดใหมีหนวยงานที่เรียกวา สถานพัฒนาคณาจารย เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริม

ประสิทธิภาพการสอนใหกับพนักงานสายวิชาการเปนการเฉพาะ  

2) สงเสริมใหหนวยงานจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพนักงานไดมีแผนพัฒนาบุคคลเปน

รายบุคคล (Individual Development Plan) ท่ีสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  

https://recruit.sut.ac.th/SUT_Recruit_Sys


 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 126 

3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ In-house Training ตามความตองการของ

หนวยงานภายในอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดยมหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปน (Core Competency) คือ หลักสูตรดานการพัฒนาองคกร กลุมหลักสูตรดานการ

พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน กลุมหลักสูตรดานการสื่อสารพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล และกลุมหลักสูตร

ดานทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการทำงาน 

4) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายวิชาการไดนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือการกาวสู

ตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีงบประมาณสำหรับการเขารับการฝกอบรมในประเทศในวงเงิน 20,000 บาท/ป และมี

งบประมาณสำหรับการเขารวมการประชุมสัมมนาวิชาการในตางประเทศ 70,000 บาท/ป  

5) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพไดไปพัฒนาฝกอบรมตามความ

สนใจในสายงานอาชีพและตำแหนงงานที่ปฏิบัติเปนประจำปทุกป เพื่อเสริมสมรรถนะของตนเองใหสามารถ

รองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหมได โดยมีงบประมาณสำหรับการเขารับการฝกอบรมสัมมนาในประเทศ 

สำหรับหัวหนาสวนและพนักงาน ในวงเงิน 20,000 บาท/ป และ 10,000 บาท/ป ตามลำดับ  

6) มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหแตละหนวยงานเสนอโครงการจัดฝกอบรม สมัมนา ดูงาน ทัศนศึกษา เฉพาะ

หนวยงานประจำป เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานตามลักษณะเฉพาะและความ

สนใจของหนวยงาน ทั้งนี้ หากหนวยงานใดประสงคจะจัดอบรม สัมมนา ดูงานภายนอกดังกลาว ใหเสนอ

โครงการเพ่ือขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย  

7) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานไดเขารับการอบรมภายนอก

หนวยงาน ตามความจำเปนของมหาวิทยาลัย ตามกลุมเครือขายสมาคมวิชาการ วิชาชีพ และหรือเพิ่มพูน

ทักษะดานเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ฯลฯ  

8) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพใหมีความพรอมท่ีจะเปนผูบริหาร

ในระดับตาง ๆ ตามแผน Succession Plan โดยผานกระบวนการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณ

จริงกับผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิระดับตาง ๆ รวมทั้ง กรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางเครือขาย เชน 

หลักสูตรของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ระดับสูง (นบม.) หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร (นบก.) หลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ เปนตน เพ่ือ

นำประสบการณท่ีไดรับกลับมาพัฒนางานดานการบริหารจัดการตามท่ีไดรับมอบหมาย  

9) มหาวิทยาลัยสงเสริมใหพนักงานไดมีสวนในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน 

คนละ 2-3 หลักสูตรตอคนตอป โดยอาจเปนการเขารวมการอบรมที่จัดขึ้นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง ตามความสนใจ โดยการอบรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย 

สวนทรัพยากรบุคคลจะเปนผูจัดอบรมในหัวขอตาง ๆ ที่สำรวจจากความตองการของบุคคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย สวนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงานอาชีพ มหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณใหหัวหนา

หนวยงานรับไปพิจารณาการสงพนักงานไปอบรมเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดดอยของพนักงานเพื่อใหมี

สมรรถนะการทำงานใหดียิ่งขึ้น โดยมีแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ตามตัวชี้วัดที่ตั้ง

ไวในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
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ตารางแสดงจำนวนตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

แผน ผล 

รอยละของ

ผลผลิต

เทียบกับ

แผน 

แผน ผล 

รอยละ

ของ

ผลผลิต

เทียบกับ

แผน 

1. การจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

หลักของพนักงาน (Core 

Competency) 

หลักสูตร

  

12 37 308.33 32 32 100 

2. การอบรม สัมมนาหนวยงานประจำป  หนวยงาน 32 27 84.37 35 29 82.85 

3. การสนับสนุนการจัดฝกอบรมหลักสูตรท่ี

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

หลักสูตร  4 5 125 4 4 100 

4. การสนับสนุนการจัดฝกอบรมหลักสูตรท่ี

จำเปนของหนวยงาน  

หลักสูตร  4 6 150 4 5 125 

5. การสนับสนุนการจัดสงบุคลากรไปเขา

รับการฝกอบรมภายนอกตามความ 

จำเปนของหนวยงานตามท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

คน  100 123 123 100 262 262 

6. การสนับสนุนการเขารวมฝกอบรม 

สัมมนาของผูบริหารเพ่ือเชื่อมโยง

เครือขายภายนอก  

หลักสูตร  4 8 200 4 10 250 

7. การสนับสนุนการเขารวมประชุมสัมมนา

ทางวิชาการและนำเสนอผลงานท้ังใน

และตางประเทศ  

รอยละ  40 73 183.25 40 78.8 197 

8. การฝกอบรมใหความรูเรือ่งการ

สรางสรรคผลงานเพ่ือเขาสูตำแหนงของ

พนักงานสายปฏิบัติการ  

ครั้ง  1 1 100 4 4 100 
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4. การติดตามและผลลัพธจากการพัฒนาบุคลากร   

 มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนำความรูและทักษะที่ไดจาก

การไปฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานเสนอตอผูบริหารใหทราบ โดยมีประเด็นของการรายงาน คือ สรุปสิ่งที่ไดรับจาก

การฝกอบรม/สัมมนา/ ดูงาน หรือไดรับการถายทอดมาใหชัดเจน และสรุปขอคิดเห็น ประโยชนที่ไดรับ และ

ขอเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีคิดวาจะนำมาปรับปรุงไวใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด) โดยมอบใหผูบังคับบัญชาไดเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม 

 ระบบการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับระบบการสงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรในหนวยงานเขาสูเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ไดแก การเขาสูตำแหนงวิชาการ (พนักงานสาย

วิชาการ) ซึ่งจำนวนคณาจารยที่มีผลงานวิจัยและตำแหนงวิชาการมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตาม AUN-QA 

6) การเขาสูตำแหนงของตามทางกาวหนาในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการยกยองชมเชยเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจเปนแบบอยางท่ีดี และสรางแรงจูงใจ

แกพนักงานในการพัฒนาตนเอง โดยหนวยงานตนสังกัดจะเปนผูเสนอชื่อผูปฏิบัติงานดีเดนในดานตาง ๆ (ท้ัง

พนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) มีกรรมการกลางทำหนาที่คัดเลือกผูที่เหมาะสมตามเกณฑที่กำหนด 

(เชน พนักงานดีเดนสายวิชาการ - ดานการสอน/การบริการวิชาการ/การวิจัย/ ผลงานสิ่งประดิษฐ พนักงานดีเดน

ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป - กลุมบริหาร และธุรการ/กลุมตำแหนงงานเชิงวิชาชีพ/กลุมผูมีผลงาน

ที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางานและหรือชวยลดตนทุนคาใชจายในการดำเนินงานของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัย) และมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกป  

ตาราง AUN-QA 7-1-1 : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามหนวยงานและคุณวุฒิ 

หนวยงาน 
ท่ีใหบริการนักศึกษา 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ต่ำกวา 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ต่ำกวา 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ต่ำกวา 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ศูนยบรรณสารและ

ส่ือการศึกษา 

32 22 3 - 57 31 22 3 - 56 31 22 3 - 56 

2. ศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

76 56 11 - 143 75 60 12 - 147 73 64 13 - 150 

3. ศูนยคอมพิวเตอร 16 17 1 - 34 16 19 1 - 36 16 19 1 - 36 
4. ศูนยบริการ

การศึกษา 

4 22 3 - 29 4 22 2 - 28 3 22 3 - 28 

5. สวนกิจการ

นักศึกษา 

7 50 3 - 60 7 51 2 - 60 7 50 2 - 59 

6. หนวยงานท่ีเหลือ - 99 9 - 108 - 102 9 - 111 - 106 9 - 115 
รวม 135 266 30 - 431 133 246 29 - 438 130 283 31 - 444 

ท่ีมา : ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยบริการการศึกษา

สวนกิจการนักศึกษา และสวนการเจาหนาท่ี   
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ตาราง AUN-QA 7-1-2 : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2557 170 

2558 139 

2559 146 

2560 189 

2561 189 

2562  

 

AUN- QA 7-2: Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [2] 

หลักสูตรไดมีการวิเคราะหอัตรากำลังและคุณสมบัติของเจาหนาที่สายปฏิบัติการและคุณสมบัติของ

เจาหนาที่ฝายสนับสนุน โดยการประชุมรวมกัน เพื่อยื่นความตองการไปยังหนวยงานที่เกี ่ยวของตอไป

ตามลำดับขั้น เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศรับสมัครผูที่คุณสมบัติตามความตองการของหลักสูตร

ตอไปโดยมีข้ันตอนการคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

1)  มีการคัดเลือกสายพนักงานประเภทตำแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั ่วไป ตำแหนงผู

ใหบริการดานหองสมุด หองปฏิบัติการ ดานคอมพิวเตอรและงานบริการนักศึกษา เปนตน การพิจารณา

คัดเลือกโดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ซ่ึงมีข้ันตอนการคัดเลือก 2 ข้ันตอน ดังนี้  

• การสอบขอเขียน ประกอบดวยวิชาความรูความสามารถทั่วไป และวิชาความรูความสามารถ

เฉพาะตำแหนง 

• การประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง โดยการสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมดาน

ตาง ๆ เชน ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เปนตน 

และมีการทดสอบปฏิบัติงาน หรือการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหนง เพื่อใหหนวยงานมั่นใจวา

สามารถทำงานได ตามภารกิจท่ีหนวยงานกำหนด กำหนดระยะเวลาการทดลองงาน 2 ป 

โดยมีการประกาศรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกผูสมัครทราบโดยทั่วไป ผานชองทางการ

สื่อสารและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

2) มีการกำหนดตำแหนงงาน คำอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และทักษะพื้นฐาน

สำหรับแตละตำแหนงที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต

เริ่มเขาปฏิบัติงาน และอบรมตอเนื่องตลอดระยะเวลาทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจำทุกป โดย

ผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนผูกำหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานกอนการ

ประกาศรบัสมัคร  
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3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอย

ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินพนักงาน ผานระบบ Online ทุกภาค

การศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website  

สายปฏิบัติการฯ: http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/Workload/ 25-

1-2010.pdf)   

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ชุด โดยมีรองอธิการบดีฝาย

บริหาร เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และกำหนดให

มีการหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากรณีมีจุดดอยขอควรปรับปรุง กรณีพนักงานมี

ผลประเมินระดับดีต่ำ (50-54 คะแนน) และระดับตองปรับปรุงต่ำกวา 50 คะแนน  

4) มีการใหความรู ดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ

พนักงานใหม อีกทั ้งมหาวิทยาลัยยังไดเผยแพรจรรยาบรรณผานทางเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ 

sutnew/news/2011/ethics_u.pdf เพ ื ่อให คณาจารย และบุคลากรสายสน ับสนุนถือปฏิบ ัต ิตาม

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง เชน มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือขายองคกรภาครัฐตอตาน

การทุจริต มีการอบรมเสริมสรางคุณธรรมโดยการสรางสมาธิในการทำงาน และมีการทำบุญตักบาตรใน

โอกาสวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ   

5) มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรรวมท้ังยกยองใหเกียรติแก

บุคลากรที่มีผลงานดีเดนตาง ๆ โดยจัดใหมีการมอบรางวัลพนักงานดีเดน พนักงานตัวอยาง และมอบโล

ประกาศเกียรติคุณใหกับพนักงานผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก เขารับรางวัลใน

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเปนประจำทุกป 

 

ตาราง AUN-QA 7-2-2: จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี 

ปการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2557 ไมมีขอมูล 

2558 5 

2559 4 

2560 7 

2561 4 

2562 7 

 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/%20sutnew/news/
http://web.sut.ac.th/%20sutnew/news/
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AUN- QA 7-3: Competences of support staff are identified and evaluated [3] 

 มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดภาระงานและหนาท่ีรับผิดชอบของแตละสายงานไวชัดเจน โดยพนักงาน

สายปฏิบัติการที่เขาเปนพนังงานใหมทุกคนจะไดรับการอบรมตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึง นโยบาย 

ภารกิจ วิสัยทัศน อัตลักษณ กฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินการทำหนาท่ีความ

รับผิดชอบในแตละปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีรวมท้ังสอดคลองกับตำแหนงงาน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะท่ีจำเปน (Core Competency) ดังนี้ 

1) หลักสูตรดานการพัฒนาองคกร  

2) กลุมหลักสูตรดานการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  

3) กลุมหลักสูตรดานการสื่อสารพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล  

4) กลุมหลักสูตรดานทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการทำงาน 
 

 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดพิจารณาหลักสูตรท่ีจำเปนตอการพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรในแตละหนวยงาน การพัฒนาตนเองดวยการฝกอบรมในงาน (on-the-job 

training) เพื่อใหเกิดการเรียนรูเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบแลวใหหัวหนาหนวยงาน

จัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ิมพูนสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ปละ10,000 บาทตอคน

ตอป (จัดงบ 25% ของจำนวนคนในหนวยงาน) หรือหากจำเปนตองใชงบประมาณเกินกวาที่ตั ้งไวให

ดำเนินการเสนอขอเปนกรณี ๆ ไป และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมหรือสัมมนาใหรายงานผลใหแกผูบังคับบัญชา 

และถายทอดความรู ประสบการณใหแกเพื่อนรวมงานในวงวิชาการ/วิชาชีพเดียวกัน และบุคลากรที่เขารับ

การอบรมตองนำความรูที่ไดจากการอบรมไปปรับใชกับงานในหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาจะตองประเมิน

พัฒนาการในการทำงานของบุคลากรผูนั้นดวย 

 

ตาราง AUN-QA 7-3-1 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวชิาเทคโนโลยีธรณ ี

ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัลหรือ

การยอมรับ 

ปการศึกษา 2560 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

 

อบรม “บุคลากรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เพ่ือการจัดการความรูสหกิจศึกษา” วันท่ี -2

3 เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการทำงานใหกระชับ รวดเร็ว 

ถูกตองครบถวน และเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

 

อบรม “การใชระบบการจัดทำแผนปฏิบัติ

การและงบประมาณ ผานเครือขาย

ฝกการใชระบบ PBM ท่ีพัฒนาโดยสวน

แผนงาน ชวยใหทำงานไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัลหรือ

การยอมรับ 

คอมพิวเตอรจดัทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 256” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “องคความรูในวิธีการสงเสริม

ประสิทธิภาพในการทำงานดานเอกสารของ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร” วันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2561 

รับทราบและเขาถึงการใชงานระบบ 

Electronic form เก่ียวกับงานบัณฑิตศึกษา 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “Overview TQA” วันท่ี 31 

มกราคม 2561 

สามารถชวยคณาจารยเตรยีมขอมลูเก่ียวกับ

การทำประกันคณุภาพการศึกษาไดดีข้ึน 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “การสรางสรรคงานสำนักงานดวย 

Ms-Word 2013” วันท่ี 26 มกราคม 2560 

สามารถใชงานโปรแกรม Ms-Word ได

คลองแคลวและประยุกตในการทำงานได

หลากหลายมากข้ึน 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “การใชงานโปรแกรมจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส PDFelement Pro” วันท่ี 

13 กันยายน 2560 

สามารถใชโปรแกรมในการแปลงไฟลขอมูล

นามสกุลตางๆไดดีข้ึน ชวยเพ่ิมคามปลอดภัย

ในการเก็บขอมูลเอกสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

นายภูวดิษฐ   

ปญญาคม 

อบรม “การสำรวจฟสิกสดวยคลื่น

แมเหล็กไฟฟา” วันท่ี 14-15 กันยายน 

2560 

สามารถนำความรูมาใชในการเรยีนการสอน 

งานผูชวยสอนปฏิบัติการธรณีฟสกิส ชวยให

งายตอการอธิบายและถายทอดความรูตอ

นักศึกษามากยิ่งข้ึน 

ปการศึกษา 2561 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรม “บุคลากรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เพ่ือการจัดการความรูสหกิจศึกษา” วันท่ี -2

3 เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการทำงานใหกระชับ รวดเร็ว 

ถูกตองครบถวน และเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรม “การใชระบบการจัดทำแผนปฏิบัติ

การและงบประมาณ ผานเครือขาย

คอมพิวเตอรจดัทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 256” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ฝกการใชระบบ PBM ท่ีพัฒนาโดยสวน

แผนงาน ชวยใหทำงานไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรม “องคความรูในวิธีการสงเสริม

ประสิทธิภาพในการทำงานดานเอกสารของ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร” วันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2561 

รับทราบและเขาถึงการใชงานระบบ 

Electronic form เก่ียวกับงานบัณฑิตศึกษา 

นายภูวดิษฐ   

ปญญาคม 

 

อบรมการสรางสือนำเสนอดวย 

PowerPoint แบบ InfoGraphics วัน

พฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 

สามารถผลิตสื่อไดมีความหลากหลายและ

นาสนใจมากข้ึน, สามารถผลติวิดีโอเพ่ือเปน

สื่อการเรียนกหารสอนได, สามารถปรับปรุง
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัลหรือ

การยอมรับ 

13.15-16.15 น. ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 7 ช้ัน 1  อาคารเรียนรวม 2  

สไลด เน้ือหาการเรียนการสอนและ 

ปรับปรุงการนำเสนอผลงานไดดยีิง่ข้ึน 

ปการศึกษา 2562 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

นางสาววิไลลักษณ  คมัภิ

รานนท 

AUN-QA Implementation : 

Constructive  Alignment of CLO and 

Student Assessment 

สามารถนำมาใชในการจัดทำรายงาน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสตูร ไดอยางเปนระบบ  และมีความ

สะดวกรวดเร็วในการจัดสงรายงาน ผาน

ระบบใหคณะกรรมการผูประเมินฯ 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสรางขอสอบออนไลนบนระบบ SUT-

elearning อยางปลอดภัยและใชสอบไดจริง 

ไดแนวทางการทำขอสอบออนไลนใน

รูปแบบใหม 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

Show&Share เทคนิคการสอน Lab เพ่ือ

ดึงดูดผูเรียน 

ทำใหสามารถดึงดูดนักศึกษาใหสนใจและ

ตั้งใจในการเรียนออนไลนมากข้ึน 

นายภวูดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ

ออนไลน 

ไดรับเทคนิคและวิธีการทำสื่อออนไลนให

งายและรวดเร็วข้ึน 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสัมมนาภายในและนอกสถานท่ี สำนัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร ประจำปการศึกษา 

2563 

ไดรับแผนการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน ของ

สำนักวิชาฯ 

นางสาววิไลลักษณ  คมัภิ

รานนท 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบ SUT 

E-OFFICE 2019 สำหรับบริหารจดัการ”  

ในวันท่ี 10 กันยายน 2562 

สามารถนำมาใชงานในการรับและสง

เอกสารระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

ข้ึน  รวมถึงสามารถเขาใจและใชงานเมนู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลของบุคลากรท่ี

ผูพัฒนาระบบไดพัฒนาเพ่ิมเตมิไดดียิ่งข้ึน 

นางสาววิไลลักษณ  คมัภิ

รานนท 
อบรม “การประยุกตใช  Google  Forms  

สำหรับการทำงานองคกร” วันท่ี 19 

มิถุนายน 2563 

เรียนรูการจดัการสรางแบบสอบถาม

ออนไลนดวย Google office รวมถึงการ

ออกแบบรายงานเพ่ือใชสำหรับการนำเสนอ

และนำมาประยุกตใชกับระบบงานสำนักงาน

ในองคกรได 
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AUN- QA 7-4: Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [4] 

มหาวิทยาลัยมีการสำรวจความจำเปนในการอบรมของพนักงานโดยในสวนของการอบรมเพิ ่มพูน

สมรรถนะพ้ืนฐาน ทางสวนกลางโดยสวนการเจาหนาท่ีจะเปนผูจัดอบรม และในการจัดอบรมแตละครั้ง จะมีการ

สอบถามผูเขาอบรมวาตองการใหจัดอบรมในครั้งตอไป ในเรื่องใด สวนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน

อาชีพ มหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณใหหัวหนาหนวยงานรับไปพิจาณาการสงพนักงานไปอบรมเสริมจุดเดนและ

พัฒนาจุดดอยของพนักงานเพ่ือใหมีสมรรถนะการทำงานใหดียิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรที ่มุ งเนนการพัฒนาทุนมนุษย (Human 

Capital)ใหมีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย

มุงเนนไปสูการเปน องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่มีการถายทอดความรูซึ่งกันและ

กันภายในระหวางบุคลากร ควบคู ไปกับการรับความรูจากภายนอก การหาแนวปฏิบัติที ่ดีท่ีสุด (Best 

Practices) เพื่อนำไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็ง (Core competence) ขององคกร อัน

จะเปนรากฐานสำคัญในการกาวไปสู องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization/HPO) ท่ี

มีแผนรองรับกับสภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา มีการวิเคราะหสถานการณท่ี

สามารถกระทบตอการทำงานจากรอบดานทุกมุมมอง สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมและเปนท่ียอมรับ  

 มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการสรรหาและบรรจุแตงตั้งพนักงานใหมและพัฒนาบุคลากรที่มีอยูให

เปน ผูมีพหุทักษะ (Multitask/Multi-skilled) ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะทางภาษา

และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันการสรางนวัตกรรมใหม ๆ อันจะเปนการทำงานที่เพิ่มมูลคา (Value-added) 

ใหกับองคกรอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุม

ตำแหนงงาน ดังนี้ 

1) กำหนดใหมีหนวยงานที่เรียกวา สถานพัฒนาคณาจารย เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริม

ประสิทธิภาพการสอนใหกับพนักงานสายวิชาการเปนการเฉพาะ  

2) สงเสริมใหหนวยงานจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพนักงานไดมีแผนพัฒนาบุคคลเปน

รายบุคคล (Individual Development Plan) ท่ีสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  

3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ In-house Training ตามความตองการของ

หนวยงานภายในอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

4) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายวิชาการไดนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือ

การกาวสูตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
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5) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพไดไปพัฒนาฝกอบรมตาม

ความสนใจในสายงานอาชีพและตำแหนงงานท่ีปฏิบัติเปนประจำปทุกป เพ่ือเสริมสมรรถนะของ

ตนเองใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหมได 

AUN- QA 7-5: Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and service 

[5] 

ในแตละสิ้นปการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ำของพนักงานและไดมี

การคัดเลือกและใหรางวัลแกพนักงานสายปฏิบัติงาน ดานการบริการและความชำนาญในสายวิชาชีพ เปน

พนักงานดีเดนและ Career Part รวมถึงการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนใหกับพนักงานท่ีมีผลการทำงานดี ตาม

เกณฑการประเมิน โดยพนักงานในหลักสูตรจะถูกประเมินโดยหัวหนาสาขา และสงถึงระดับสูงและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของเปนลำดับถัดข้ึนไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินผลปละ 3 ครั ้งทุกภาค

การศึกษา มีการสนับสนุนการเขาสูตำแหนงทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยปจจุบันมีบุคลากร

ไดรับการแตงตั้งระดับชำนาญการแลวจำนวน 7 ราย และอยูระหวางการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหนงอีก 7 ราย 

มีการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 10,000 บาท ปริญญาเอก 30,000 บาท และสนับสนุน

การทำวิจัยสถาบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานอีกดวย  

มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรรวมทั้งยกยองใหเกียรติแก

บุคลากรที่มีผลงานดีเดนตาง ๆ โดยจัดใหมีการมอบรางวัลพนักงานดีเดน พนักงานตัวอยาง และมอบโล

ประกาศเกียรติคุณใหกับพนักงานผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก เขารับรางวัลใน

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเปนประจำทุกป รายละเอียดดังตาราง AUN-QA 6-6-1  

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence 

 AUN-QA 7-1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุ จำแนกตามคุณวุฒิ  ปการศึกษา 2557-2561 

AUN-QA 7-2  จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปการศึกษา 2557-2561 

AUN-QA 7-3  รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปการศึกษา 2557-2561 
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AUN-QA 8 : Student Quality and Support 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 8-1: The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส “ถาเรียนได ตองไดเรียน” 
โดยสนับสนนุทรพัยากรและสรรพกำลังมาใชใหเกิดประโยชนสูงสดุ รวมท้ังการสรรหาใหเพียงพอ และพัฒนา
ใหใชประโยชนไดเต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพื่อประกันโอกาสใหนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
สามารถเรียนได  โดยมีผลการดำเนินการจำแนกตามระดับการศึกษาดังนี้       

1. การรับเขา อัตราการคงอยู และอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 ดำเนินการผานระบบ TCAS (Thai 

University Central Admission System)  มีวิธีการสมัคร 5 รอบ ยึดหลักการคือเด็กอยูในหองเรียนจนจบ 

ม.6 ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิ์ เพ่ือความเสมอภาคสำหรับการรับสมัครจะมี 5 รอบ ดังนี้  

รอบที่ 1 Portfolio เปนการรับดวยแฟมสะสมผลงานนักเรียนที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ 

ทักษะ การเขารวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับท่ีมีความสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสมัคร  โดยไมมีการสอบ

ขอเขียนหรือขอสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนท่ีมีความสามารถพิศษ นักเรียนโควตา หรือ 

นักเรียนเครือขาย ใหนักเรียนดำเนินการสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา สำหรับในรอบที ่ 1 นี้ 

มหาวิทยาลัยจะมีการรับนักเรียนในโครงการพิเศษตาง ๆ (social assistance) เพ่ิมเติมดวย ไดแก 

1) โครงการผูมีความสามารถดานกีฬา 

2) โครงการผูมีความสามารถดานดนตรีและนาฏศิลป 

3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

4) โครงการนักเรียนผูพิการ 

รอบที่ 2 โควตา เปนการรับโดยมีผลการสอบขอเขียนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. ประกอบดวย การสอบ O-NET  GAT-PAT หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา 

สำหรับนักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือขายและโครงการความสามารถพิเศษตางๆ 

โดยสถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูกำหนดเกณฑการรับ/คะแนนสอบ ใหนักเรียนดำเนินการสมัครโดยตรงกับ

สถาบันอุดมศึกษา  

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน เปนการรับโดยมีผลการสอบขอเขียนที ่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. ประกอบดวย การสอบ O-NET  GAT-PAT วิชาสามัญ  9 

วิชา สำหรับผูสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) หรือ

โครงการอื่นๆ  โดย ทปอ.จะเปนหนวยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะเลือกสมัครได 6 สาขาวิชา

แบบเรียงลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูกำหนดเกณฑการรับ/คะแนนสอบ และคัดเลือกนักศึกษาแบบ

เรียงลำดับ 
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อนึ่งในรอบ 2 – 3 แตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดเกณฑที่เปนอิสระของตนเอง หากสถาบัน

ใดจะจัดสอบขอสอบเฉพาะของตนเอง ขอสอบนั้นจะตองแตกตางจากขอสอบกลางของ ทปอ. และตอง

ประกาศใหผูสมัครทราบลวงหนา 

รอบที่ 4 Admission  สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เปนหนวยงานกลางในการรับสมัครนักเรียน 

เลือกได 4 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ และใชเกณฑการรับตามขอตกลงตามองคประกอบของ Admission   

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงดวยวิธีการของสถาบันเอง 
 

ท้ังนี้ ทุกรอบการสมัครจะตองมีการเคลียริ่งเฮาส เพ่ือใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์ของตนเอง และจะถูกตัด

สิทธิ์ในการสมัครรอบตอไป   

นอกจากการรบันักศึกษาจากระบบ TCAS แลว ยังมีการรับนักศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ประกอบดวย 

1. การรับตรงในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. นักศึกษาทุนจังหวัดชายแดนภาคใต นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ 

นักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพฯ สำหรับชาวตางชาติหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาขอกลับเขาศึกษาใหม (Re-

entry) นักศึกษารับโอนจากสถาบันอ่ืน และนักศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาวิชาหนึ่ง  

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและแนว

ปฏิบัติในสวนท่ีฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษารับผิดชอบมีข้ันตอนดังนี้ 

1) จำนวนรับนักศึกษาของแตละสำนักวิชา จะมีการกำหนดเปาหมายจำนวนรับนักศึกษาท้ังหมด 

โดยสำนักวิชารวมกับฝายยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

และเสนอสภาวิชาการเพื ่อขอความเห็นชอบกอนดำเนินการประกาศรับนักศึกษาในแตละป

การศึกษา  

2) คุณสมบัต ิผ ู ม ีส ิทธ ิ ์สม ัครเข าศ ึกษาในดานผลการเร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่เหมาะสม จะกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษาและการรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ    

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสำรวจความพึงพอใจตอระบบการรับสมัคร

นักศึกษารอบ 1 2 และ 5 หลังจากผูสมัครกรอกขอมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบรอย แลวนำ

ผลมาทำการวิเคราะหขอมูล หากมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะท่ีดีและสามารถนำมาปรับปรุงระบบ

การรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปไดก็จะดำเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครให

ดียิ่งข้ึน    

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษา และเกณฑการรับนักศึกษา ดำเนินการโดยคณะกรรมการ

ดำเนินการรับนักศึกษาของแตละสำนักวิชา  ภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ

คัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รอง

อธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล เปนรองประธาน รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร 

แผน และงบประมาณ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ คณบดีทุก
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สำนักวิชา ศูนยบริการการศึกษาเปนฝายเลขานุการ และหัวหนางานทุนการศึกษา เปนผูชวย

เลขนุการ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนของการดำเนินการ รายละเอียด

ตามคำสั่งฯ ท่ี 987/2560           

5) การสอบสัมภาษณนักศึกษา จะดำเนินการโดยคณาจารยของแตละสาขา/สำนักว ิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมตอการศึกษาในสาขาวิชา/

สำนักวิชา และความพรอมที ่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามคำสั ่งฯ ท่ี 

102/2562, 588/2562, 710/2562, 789/2562 และ 866/2562 

6) หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงานผล

จำนวนนักศึกษาใหมที่ไดของแตละสาขาวิชา/สำนักวิชาเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ตอ

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย แ ล ะ ห น  ว ย ง า นท ี ่ เ ก่ี ย ว ข  อ ง  แ ล ะ น ำ ข  อ ส ั ง เ ก ต / ข  อ เ สน อ แนะ 

ที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป รวมถึง

เพื่อสาขาวิชา/สำนักวิชา จะไดหาแนวทางในการรับนักศึกษาใหไดตามแผนการรับนักศึกษาใน

ปการศึกษาตอไป 

2.  กระบวนการปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการรับ การคงอยู และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

2.1 แนวทางการรับ มหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานพิจารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและ

สำนักวิชา ไดรวมกันพิจารณาทบทวนรูปแบบและเกณฑการรับนักศึกษา เนื่องจากได input ที่ออน และ 

แตละโรงเรียนมีความเขมในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนที่ตางกัน เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตาม

ความตองการของสำนักวิชา ในปการศึกษา 2562 กลุมสาขาวิชาตาง ๆ ไดแก กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี

การจัดการ นิเทศศาสตรดิจิทัล วิทยาศาสตรการกีฬา และกลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีการกำหนด

คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครในระบบ TCAS ในรอบตาง ๆ ดังนี้  

1) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ ์สมัครรอบที่ 1 Portfolio คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 

ไมต่ำกวา 2.50 และมีผลงานหรือ Portfolio ตามท่ีสาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 

ไมต่ำกวา 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2562 ในรายวิชาท่ี

สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

3) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค

เรียน ไมต่ำกวา 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2561 ในรายวิชาท่ี

สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

4) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบท่ี 4 Admission  ใชเกณฑการรับตามขอตกลงตามองคประกอบ

ของ Admission 

5) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบท่ี 5 รับตรงอิสระ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม

ต่ำกวา 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2562 ในรายวิชาท่ี

สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 
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ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีมีอัตราการแขงขันสูงและตองการผูมีศักยภาพเฉพาะดาน ไดแก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร)  แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเปนการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี  

อยางไรก็ตามในปการศึกษาท่ีผาน ๆ มา พบวา นักศึกษาท่ีรับเขาโดยระบบโควตามีผลการเรียนดี และ

มีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาไดมากกวาระบบ Admissions และระบบอื่น ๆ (ไมรวมนักศึกษาประเภทการ

รับตรง)  ดังนั้น ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายกำหนดสัดสวนการรับนักศึกษาสาขาวิชาใน

รอบ 1 Portfolio (ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดกับการรับนักศึกษาประเภทโควตา) กับรอบ 2 – 4 เปนสัดสวนดังนี้  
 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 

60% 20% 10% 10% 

 

มหาวิทยาลัยมีชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรหลายชองทาง เพื่อประชาสัมพันธใหผูสนใจสมัคร

เขาศึกษามากข้ึน ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมเปนประจำทุกป  

2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุกในทุกสำนักวิชาฯ โดยโครงการสรรหาและดึงดูดผู มี

ศักยภาพเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

3. การประชาสัมพันธผานสื่อ Socail Media ตาง ๆ เชน facebook  Line  www.dek-d.com 

www.eduzones.com  เปนตน 

4. การแสดงนิทรรศการที่จัดโดยโรงเรียนตาง ๆ หรือ จัดโดยหนวยงานตาง ๆ เชน  นิทรรศการ 

Dek-D’s TCAS Fair  เปนตน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโควตาไดมีการพิจารณาเครื่องมือที่จะ

วัดหรือทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาเชนเดียวกัน เหมือนกับขอสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยสวนใหญใน

สหรัฐอเมริกาใช โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรจะนำรองเปนสำนักวิชาแรกในปการศึกษา 2560 และ

มหาวิทยาลัยสงเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคของหลักสูตร การจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 เนนการเรียนรูแบบ Blended Learning 

System รวมทั้งการมี living and learning center และสงเสริมระบบอาจารยที่ปรึกษาในการติดตามผล

การเรียนของนักศึกษารายบุคคล 

โดยตั้งแตปการศึกษา 2559 สถานพัฒนาคณาจารยไดทำหนาที่เปนสวนหนึ่งของคณะทำงานพัฒนา

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี โดยสงเสริมใหแตละสำนักวิชาสรางกระบวนการเพ่ือ

การดำเนินการใหการดูแลนักศึกษาอยางเปนระบบ (ตามธรรมชาติของแตละสำนักวิชา) สงผลใหแตละสำนัก

วิชามีแบบแผน ขั้นตอน การดำเนินการดานการดูแลนักศึกษาที่ชัดเจน และใหแตละสำนักวิชาไปดำเนินการ

ประยุกตใชงานตั้งแตปการศึกษา 2560-ปจจุบัน และสถานพัฒนาคณาจารยไดใหความรวมมือแกสวนกิจการ

นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแกคณาจารยที่ปรึกษา (ในมิติของภาระกิจหนาท่ี 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดแกนักศึกษา) เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษา พบวา ปญหาสวนใหญของนักศึกษาที่สงผล
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ตอการเรียนเปนเรื่องการปรับตัว การใชชีวิต และเนนการใหคำปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมี

ระบบกลางสำหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกวา 1.80 จะตองเขาพบอาจารยท่ีปรึกษากอนการลงทะเบียน

ทุกครั้งเพ่ือรับคำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาดานการเรียน 

 

AUN- QA 8-2: The methods and criteria for the selection of students are determined 

and evaluated [2] 

มหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานพิจารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและสำนักวิชา ไดรวมกันพิจารณา

ท บ ท ว น ร ู ป แ บ บ แ ล ะ เ ก ณ ฑ  ก า ร ร ั บ น ั ก ศ ึ ก ษ า  เ น ื ่ อ ง จ า ก ไ ด   input ท ี ่ อ  อ น  แ ล ะ 

แตละโรงเรียนมีความเขมในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนที่ตางกัน เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตาม

ความตองการของสำนักวิชา ในปการศึกษา 2559-2560 กำหนดใหการรับนักศึกษาประเภทโควตาแบงเปน 2 

ประเภท คือ โควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ โดยคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาเรียน คือ มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ไมกำหนด GPAX ขั้นต่ำ จากเดิมกำหนด GPAX ขั้นต่ำในการสมัคร คือ 

ไมต่ำกวา 2.75) อยูในตำแหนงเปอรเซ็นไทล ตั้งแต 60 ข้ึนไป ของโรงเรียน โดยจัดสรรโควตา ดังนี้  

1. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 

จำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ของแตละโรงเรียน (375 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเวน 4 จังหวัด ตามขอ 1) จำนวนไมนอยกวา

รอยละ 5 ของจำนวนนักเรียนชั้น ม. 6 ของแตละโรงเรียน (2,800 โรงเรียน) 

สวนคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาสามัญ รับสมัครท่ัวประเทศ โดยมีเกณฑดังนี้  

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ไมต่ำกวา 2.50 

2. มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2559 ในรายวิชาที่สาขาวิชา/สำนักวิชา 

กำหนด  

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีตองมีการสอบคัดเลือก ไดแก วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร

บัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเปนการสอบคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน

ดี 

ในชวงกอนปการศึกษา 2554 พบวา นักศึกษาท่ีรับเขาโดยระบบโควตามีผลการเรียนดี และมีโอกาสท่ี

จะสำเร็จการศึกษาไดมากกวาระบบ Admissions และระบบอื่น ๆ (ไมรวมนักศึกษาประเภทการรับตรง)  

ดังนั้น ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพิ่มจำนวนนักศึกษาประเภทโควตาและ

ลดจำนวนนักศึกษาท่ีรับผานระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ   

ปการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยไดเพิ่มชองทางการรับนักศึกษาอีก 1 ชองทางคือ ประเภท

โควตาวิชาสามัญ โดยจะคัดเลือกจากคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มจำนวน

นักศึกษาอีกหนึ่งชองทางแลว ยังทำใหมหาวิทยาลัยไดนักศึกษาที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นดวย ศูนยบริการ

การศึกษาโดยฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิตดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาผลการเรียนระหวางโควตา

วิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ จากผลการวิจัยสรุปไดวาผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559 ของ

นักศึกษารุนปการศึกษา 2559 พบวาท้ังนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญและโควตาวิชาเรียน มีคาเฉลี่ยผล
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การเรียนสูงกวาโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด (การรับแบบเดิม) โดยนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ มี

คาเฉลี่ยผลการเรียน (GPAX 2.60) สูงกวา ประเภทโควตาวิชาเรียน (GPAX 2.42) 
คาเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 เม่ือสิ้นภาค 3/2560 ประเภทโควตาวิชาเรียน 

= 2.22 ประเภทโควตาวิชาสามัญ = 2.12 ต่ำกวาโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ รุนปการศึกษา 2559 

(2.42 , 2.60)  ต่ำกวาโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด รุนปการศึกษา 2558 (2.28, 2.28)  และต่ำกวาโควตา

โรงเรียน โควตาจังหวัด รุนปการศึกษา 2557 (2.33 , 2.32) 

 

ตาราง AUN-QA 8-2-1 จำนวนนักศึกษาในแตละชั้นปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ป

การศึกษา 

นักศึกษา 
รวม 

ป 1  ป 2 ป 3 ป 4 >ป 4 

2554 109 80 69 25 6 289 

2555 65 109 80 69 31 354 

2556 46 118 100 75 35 374 

2557 65 141 112 96 24 438 

2558 81 154 135 109 43 522 

2559 62 180 144 133 39 558 

2560 20 90 87 74 23 294 

2561 3 120 87 87 59 356 

2562 2 62 105 82 46 297 

ท่ีมา : ศูนยบริการการศึกษา 
 

AUN- QA 8-3: There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload [3] 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำระบบแสดงผลการเรียนใหอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งสะดวกตอการตรวจสอบ

และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาในที่ปรึกษาผานระบบทะเบียนและประเมินผลในระบบเวบไซต 

www.reg.sut.ac.th ซ่ึงสรุปคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในหลักสูตร ไดแสดงในตาราง AUN-QA 8-3-1  
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ตาราง AUN-QA 8-3-1 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

รุนป

การศึกษา 

โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** รวม 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

2554 10 2.20 3 2.28 3 2.15 16 2.21 

2555 37 2.63 11 2.30 2 3.68 50 2.60 

2556 55 2.68 8 2.49 4 3.21 67 2.69 

2557 58 2.28 7 2.25 11 2.58 76 2.32 

2558 83 2.57 2 2.79 2 3.29 87 2.59 

2559 72 2.49 5 2.33 3 3.11 80 2.50 

2560 84 2.43 7 2.35 4 2.44 95 2.42 

2561 42 2.33 9 2.24 8 2.55 59 2.34 

2562 49 2.24 4 2.32 7 2.26 60 2.25 

หมายเหตุ : 

*  โควตา ไดแก  โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป  

โควตาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และโควตารอบพิเศษ 

**  การรับนักศึกษาระบบอ่ืน ๆ  ไดแก โควตาภาคใต โควตาผูพิการ กลับเขาศกึษาใหม รบัตรง แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร 

ท่ีมา : ศูนยบริการการศึกษา 

 

AUN- QA 8-4: Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and 

employability [4]. 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมี

ความรูและทักษะท่ีเปนประโยชนในการเพิ่มความพรอมในการออกสหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพ

หลังจากจบการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการไดเรียนรูตนเอง จุดออนและจุดแข็ง และวิธีการแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ เชน นักศึกษาที่ไดรับความรูดานอาชีพจากสถานประกอบการสามารถวิเคราะหตนเองได 

มากขึ้นวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการทำงานในอุตสาหกรรมใดอันจะทำใหนักศึกษาสามารถเลือก

งานสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาอาชีพจากสถานประกอบการ

ตั้งแตยังเรียนในมหาวิทยาลัยยังเปนการเพิ่ม Employability ไดดวย โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ เห็นวาการท่ี

สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพใหนักศึกษานักศึกษาจะเขาใจ ในกระบวนการทำงานของ

อุตสาหกรรมในเชิงปฏิบัติไดมากข้ึน และ เปนการพัฒนาอาชีพนักศึกษาอยางตอเนื่อง จึงไดมีการดำเนินการ

ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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วัตถุประสงค  เพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรูผลสะทอนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

สามารถนำขอมูลท่ีไดมาพัฒนาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ โดยภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

จำนวน 766 คน มีนักศึกษากรอกขอมูลในระบบออนไลนทั้งสิ ้น 757 คน คิดเปนรอยละ 98.86 ในภาค

การศึกษาที่ 2/2562 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 1,242 คน มี

นักศึกษากรอกขอมูลในระบบออนไลนท้ังสิ้น 1,164 คน คิดเปนรอยละ 93.72 และภาคการศึกษาท่ี 3/2562 

มีผูเขาตอบแบบสำรวจ จำนวน 750 คน จากนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา จำนวน 778 คน คิดเปนผูทำแบบ

สำรวจ รอยละ 96.40 ท่ี ท้ังนี้นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
- ความคาดหวังของนักศึกษาที่จะไดรับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดแก  เพิ่มทักษะที่จำเปน

ในการทำงาน อาทิ การสื่อสาร การทำงานเปนทีม ทักษะการแกไขปญหา เปนตน และเพิ่ม

ประสบการณในชีวิตจริง 

- สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดแก ไดรับประสบการณในการทำงานจริง  ได

เรียนรูชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ  ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน  การปรับตัวเขากับ

องคกรและบุคคลในระดับตาง ๆ  มีทักษะในการแกปญหาเพ่ิมข้ึน 

- ปญหาที่หนักที่สุดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ไดแก การสื่อสารภาษาอังกฤษ การปรับตัวเขา

กับองคกรในระยะแรกของการสหกิจศึกษา การติดตอสื่อสารกับบุคคลภายในองคกร ความกดดัน

ในการทำงานแขงกับเวลา และการวางตัวในการใช คำพูด และกิริยามารยาท 

- เกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพรอมที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ  ควรจัดอบรมใหนักศึกษา ไดแก การ

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ การเขียนรายงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ/การแนะนำตัวเบื้องตนเปนภาษาอังกฤษ  ทักษะการสื่อสารในองคกร/การติดตอ

ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ  ทักษะการเขาสังคม/การปรับตัวเขาสูองคกรและการทำงาน

เปนทีม เปนตน 
 

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship 

Development Academy: SEDA) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับ

นักศึกษา ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร การพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับ

คณาจารยและบุคลากร การบมเพาะความเปนผูประกอบการ การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยตอการสราง

ผูประกอบการและนวัตกร และการสรางภาพลักษณดานนวัตกรรม รายละเอียดตามรูป AUN QA 8-4-1 โดย

มีกระบวนการดำเนินการดังนี้  

1. การพัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Development)  

ในการพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับนักศึกษา โครงการ SEDA ไดออกแบบลักษณะกิจกรรมใน 

2 ล ักษณะค ือ ก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตร (Co-curricular Activity) และ ก ิจกรรมนอกหล ักส ูตร 

(Extracurricular Activity) มีว ัตถ ุประสงคเพ ื ่อสร างทักษะ แนวคิด และองคความร ู ด านความเปน

ผูประกอบการ ในกระบวนการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น โครงการ SEDA ไดประชุมรวมกับสำนักวิชา/
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สาขาวิชา/อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร ในการออกแบบกิจกรรมที ่สรางความตระหนักดานความเปน

ผูประกอบการ และพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการอยางเขมขน โดยเปนสวนหนึ่งของการจดัการเรียนการ

สอนในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษานำทักษะ แนวคิดและองคความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในการดำเนินโครงการ 

และเปนเครื่องมือในการสรางสรรคนวัตกรรม จากนั้นในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม  โครงการ SEDA ได

ออกแบบใหกิจกรรมการพัฒนาความเปนผูประกอบการเปนกิจกรรมในลักษณะ Experiential Learning  โดย

ใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเพื่อเรียนรูขั้นตอน กระบวนการ รวมทั้งประเมินสิ่งที่ไดเรียนรูในแตละครั้ง 

ภายใตการ Coaching ของอาจารยและโคชจากภาคเอกชน  และเม่ือจบกิจกรรมจะมีการประเมินความพึงพอใจ

ในการเขารวมกิจกรรม ประเมินผลอาจารยผู สอน วิทยากรและโคช จากนั้นโครงการ SEDA จึงนำผลการ

ประเมินท่ีไดรับไปปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

สำหรับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activity) โครงการ SEDA ไดใชกรอบทักษะ

ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Skill) และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) ในการ

ออกแบบกิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพดานความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม 

ตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษาแตละคน โดยครอบคลุมตั้งแตทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะทาง 

และทักษะดานธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ/บริการ โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติในแตละ

ขั้นตอน โดยมีวิทยากรซึ่งมาจากคณาจารยของมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญภาคเอกชน และผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ มากไปกวานั้น ในขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู นักศึกษาจะไดนำเสนอ

ผลงานนวัตกรรมที่สรางขึ้นตอคณะกรรมการภายนอก ซึ่งใหคำชี้แนะในการพัฒนานวัตกรรม และการขยายผล

ท้ังในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาตอยอด การนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และการสรางผลกระทบตอสังคม  

ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2562 โครงการ SEDA ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอก

หลักสูตร จำนวนรวมท้ังสิ้น 21 กิจกรรม และมีนักศึกษาจากทุกสำนักวิชา/หลักสูตร เขารวมกิจกรรมรวมจำนวน 

3,536 คน หรือคิดเปนรอยละ 20.33 จากนักศึกษาท้ังหมด  

 

รูป AUN QA 8-4-1 กระบวนการพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับนักศึกษา 
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2. การบมเพาะความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Incubation) 

จากแผนภาพที่ 1 จะพบวา กระบวนการบมเพาะความเปนผูประกอบการ จะเปนการดำเนินกิจกรรมตอ

จากการพัฒนาความเปนผูประกอบการ รองรับนักศึกษาที่สนใจและตองการที่จะทดลองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ ่งเปนการนำงานโครงการหรืองานวิจัย มาพัฒนาตอยอด โครงการ SEDA ไดพัฒนา

กระบวนการและการบร ิการการบ มเพาะความเป นผ ู ประกอบการ (Entrepreneurship Incubation: 

EnCubation)  เพื่อเปนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศึกษาหลักสูตรวิชาโทดานความเปน

ผูประกอบการ (Minor in Entrepreneurship) ทดแทนการออกสหกิจศึกษา และเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร 

(Extracurricular Activity) สำหรับนักศึกษาที่ตองการทดลองจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ในขณะที่ยังศึกษา

อยู ภายใตการสนับสนุนจากโครงการ Innovative Startup กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.)  

โครงการ SEDA ไดออกแบบกระบวนการบมเพาะความเปนผูประกอบการ ตามกรอบแนวคิด Startup 

Development Lifecycle โดยตลอดระยะเวลาอยางนอย 4 เดือน โดยนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาความรูใน

การออกแบบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การทดสอบแบบจำลองธุรกิจ และทดลองดำเนินธุรกิจ เพ่ือ

แสวงหาเงินทุนในการเริ่มตนกิจกรรม ภายใตระบบพ่ีเลี้ยง (Mentorship) จากผูประกอบการและผูเชี่ยวชาญใน

แตสาขาวิชา รวมทั้งไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี ้นักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรม จะตองนำเสนอความกาวหนาในการดำเนินงานท้ังในดานแนวทางการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม แผนการ

จัดตั้งและสรางการเติบโต คุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ/บริการ ผลการดำเนินงาน การหารายไดและความ

คุมคาในการลงทุนในกิจกรรม SUT Demo Day ซึ่งไดรับเกียรตินักลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

ประเมิน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูป AUN QA 8-4-2   

 

รูป AUN QA 8-4-2 กระบวนบมเพาะความเปนผูประกอบการ 
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ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2562 ไดมีจำนวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการบมเพาะความเปน

ผูประกอบการ จำนวน 16 ทีม หรือคิดเปน 48 คน โดยไดรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Startup Thailand 

League สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จำนวนทีมละ 50,000 บาท จำนวน 6 ทีม และเงินทุน

สนับสนุนจากโครงการ Business Brotherhood โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร จำนวนทีมละ 100,000 บาท รวมท้ังสิ้น 10 ทีม  

 

3. การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยการตอการสรางผูประกอบการและนวัตกร 

(Entrepreneurship Ecosystem Development)  

 

ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความเปนผูประกอบการ และการบมเพาะความเปนผูประกอบการ 

โครงการ SEDA ไดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยการตอการสรางผูประกอบการและนวัตกร 

โดยไดออกแบบตามกรอบขอเสนอแนะในการขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ (A Guiding 

Framework for Entrepreneurial Universities) โดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยไดพัฒนาระบบนิเวศทั้งในสวนโครงสราง

พื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) และโครงสรางพื้นฐานการบริการ (Soft Infrastructure) โดยมี

รายละเอียดตามรูป AUN QA 8-4-3 

รูป AUN QA 8-4-3 ภาพแสดงระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยตอการสรางผูประกอบการและนวัตกร 

 

 จากภาพดานบนจะแสดงใหเห็นวาโครงการไดพัฒนาระบบนิเวศที่เอื ้ออำนวย อาทิ การพัฒนาพื้นท่ี

แลกเปลี่ยนเรียนรู (Co-Innovative Space) หองปฏิบัตินักประดิษฐ (Maker Space) หองปฏิบัติการประดิษฐกรรม 

(FabLab) รวมทั้งการพัฒนาปจจัยเอื้อและการใหบริการเพื่อรองรับการพัฒนาและการบมเพาะความเปน
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ผูประกอบการ ไดแก เครือขายโคชและพี่เลี้ยง จากภาคเอกชน ที่ปรึกษาทางธุรกิจจากภาคเอกชน การสนับสนุ

ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ และการจัดการเงินทุนสำหรับเริ่มตนการดำเนินธุรกิจ (Seed Funding) โดย

โครงการ SEDA ไดดำเนินกิจกรรมภายใตการสรางความมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เครือขายผูประกอบการ

วิสาหกิจเริ่มตน และหนวยงานในตางประเทศ  

ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจากสำนักวิชาตางๆ มาเขาใชพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนรูเพ่ือ

สรางสรรคนวัตกรรม มีผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม จำนวนมากกวา 350 ชิ้นงาน เขารวมกิจกรรมเครือขาย

ผูประกอบการนวัตกรรม จำนวน 5 กิจกรรม และระดมจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตางประเทศ เปน

เงินจำนวน 10,300,000 บาท  

 
4. การพัฒนาภาพลักษณดานนวัตกรรม (Innovation Outlook)  

จากยุทธศาสตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564 (SUT Reprofile 

2020) ไดตั้งเปาหมายการดำเนินงานไวคือ จำนวน Student Startup จำนวน 10 ราย/ป การเขารวมกิจกรรม

การแสดงผลงานในระดับประเทศ 2 กิจกรรม และกิจกรรมในระดับนานาชาติ 1 กิจกรรม ทำใหโครงการ SEDA 

ไดพัฒนากรอบการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

ในป 2562 โครงการ SEDA ไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื ่อพัฒนาภาพลักษณดานนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. จำนวน Student Startup: จำนวน 10 ราย โดยเปนการใชประโยชนจากผลงานวิจัยและพัฒนาของ

นักศึกษาหรือเปนแนวคิดของนักศึกษา ทั ้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มาเปนฐานในการ

สรางสรรคนวัตกรรมและขอไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลว 

จำนวน 7 ราย และอยูระหวางการจดทะเบียน 3 ราย  

2. จำนวนกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับประเทศ:  จำนวน 4 ครั้ง ไดแก 

(1)  กิจกรรม Startup Thailand ณ True Innovation Park เดือนกรกฎาคม 2562  

(2)  กิจกรรม Class 2020: Open Coffee Platform เดือนสิงหาคม 2562 มีนักศึกษาเขารวมจำนวน 

49 คน  

(3) กิจกรรม Bio Investment 2019 เดือนกันยายน 2562 ณ ศูนยการจัดแสดงนิทรรศการ Bitec มี

นักศึกษาเขารวมจำนวน 12 คน  

(4) กิจกรรม 100X Innovation x Entrepreneur เดือนกันยายน 2562 ณ ศูนยการจัดประชุม

นานาชาติ C ASEAN กรุงเทพฯ มีนักศึกษาเขารวมจำนวน 15 คน 

3. จำนวนกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมในตางประเทศ: จำนวน 1 ครั้ง คืองาน Shenzhen Maker 

Faire 2019 ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

จำนวน 9 คน โดยนักศึกษาทีม SprayDe ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Startup ไดรับ

เงินรางวัล 220,000 RMB และสิทธิในการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน 1 ป ทีม BioMer ไดรับรางวัล

นวัตกรรม Blue Ribbon และทีม Washway ไดรับรางวัล Top 15 
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AUN- QA 8-5: The physical, social and psychological environment is conducive for 

education and research as well as personal well-being [5]. 

สวนกิจการนักศึกษา 

 1. มีส่ิงอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  

 สวนกิจการนักศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 ในการจัดซ้ือและจัดสรรครุภัณฑตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา จัดใหมีคอมพิวเตอรประจำสวนงานตาง ๆ  เพื่อใหบริการสืบคนขอมูล     

จัดอุปกรณที่จำเปนตอการศึกษาเรียนรูในหองพักนักศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย ทั้งนี้ในสวนของหอพัก

นักศึกษามีการปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 8-9-10 และมีการจัดใหมีการบริหารจัดการแบบ Living & Learning 

Center ภายใตการกำกับดูแลของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก จัดที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก 

สะอาด ประหยัด ปลอดภัย เพียงพอและทันสมัย เชน หองพักอาศัย หองทบทวนรายวิชา หองอานหนังสือ 

หองประชุม หองพักผอน อุปกรณสื่อโสต และศูนยการเรียนรู เปนตน นอกจากนี้ยังมีบริการสิ่งอำนวยความ

สะดวกเชน รานสะดวกซื้อ มีโรงอาหารขนาดใหญ เครื่องเบิกเงินอัตโนมัติ มีจุดบริการ wifi ที่ทันสมัย 

ครอบคลุมและท่ัวถึงและในบริเวณอาคารท่ีใหบริการตางๆ  เพ่ือใหบริการดานการสืบคนขอมูล และทบทวน

รายวิชาแกนักศึกษา ภายในหอพักนักศึกษา มีการจัดสรรครุภัณฑท่ีทันสมัยในศูนยเรียนรูของหอพัก มีการนำ

เทคโนโลยีมาใชสำหรับการใหบริการนักศึกษาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เชน ระบบการจดบันทึก

การใชน้ำประปาและไฟฟาแบบดิจิทัล ระบบการจองหอพักนักศึกษาออนไลน ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา

ออนไลน ระบบงานทุนการศึกษาออนไลน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอและ

ทันสมัยตอบสนองความตองการของนักศึกษาในการเรียนรู ไดจัดใหมีการประเมินผลการใหบริการในสิ่ง

อำนวยและเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยและตอบสนองการศึกษาเรียนรูแกนักศึกษา สวนกิจการนักศึกษาได

จัดใหมีการสำรวจครุภัณฑประจำปเพื่อเปนขอมูลสำหรับการจัดซื้อทดแทนครุภัณฑที่ชำรุดและวางแผนใน

การจัดสรรครุภัณฑสิ่งอำนวยความสะดวกในปการศึกษาตอไป 

 2. มีหองสมุด/หองปฏิบัติการ/ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร รวมถึง e-Learning 

เพียงพอและทันสมัยในการสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพ  

   ในทุก ๆ ป สวนกิจการนักศึกษาไดนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในสวนกิจการ

นักศึกษาของปที่ผานมา มาวิเคราะหและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสวนกิจการนักศึกษา โดยในป

การศึกษา 2562 สวนกิจการนักศึกษา ไดจัดหาหองชมรมนักศึกษาไดครบ จำนวน 44 ชมรม และจัดใหมีสิ่ง

อำนวยความสะดวก เพื่อใชในการทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ในสวนของงานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา 

มีหองสมุดไวบริการนักศึกษา มีหนังสือและวารสารใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา และยังจัดใหมีมุมคลาย

ความเครียดไวใหบริการแกนักศึกษา นอกจากนี้สวนกิจการนักศึกษาไดรับจัดสรรหองซอมดนตรีไทยและ

ดนตรีสากลที่อยูภายใตอัฒจันทร สนามสุรพลากรีฑาสถาน มีจำนวน 2 หอง  ในสวนของหอพักนักศึกษาจัด

ใหมีศูนยการเรียนรู มีหองทบทวนรายวิชา พรอมโสตทัศนูปกรณสำหรับการเรียนการทบทวนรายวิชา 

จำนวน 11 หอง และมีหองอานหนังสือ หองประชุมกลุมยอย ประจำทุกหอพัก และอาคารบริการหอพัก 

เพ่ือใหการสนับสนุนการเรยีนรูของนักศึกษาใหมีความเพียงพอ ทันสมัยและมีคุณภาพสวนกิจการนักศึกษายัง
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ไดประเมินผลการใหบริการในสวนตางๆ ของสวนกิจการนักศึกษา แลวนำผลมาจัดทำแผนในการพัฒนาหอง

บริการศูนยเรียนรู ในปการศึกษาตอไป  

 3. ส่ิงแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เปนไปตามขอกำหนดในทุกดาน  

  จากการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของสวนกิจการนักศึกษาประจำป 2561            สวน

กิจการนักศึกษาไดนำผลในดานการดำเนินการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย

ในดานตาง ๆ มาปรับปรุงพัฒนางาน ในปการศึกษา 2562 สวนกิจการนักศึกษาไดมีแผนในการจัดจาง

พนักงานรักษาความปลอดภัยและแมบานประจำอาคาร ทั้งนี้หัวหนาสวนกิจการนักศึกษาและหัวหนางาน

บริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ไดมีสวนในการวิเคราะหจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยและแมบาน

ที่ปฏิบัติงานในสวนกิจการนักศึกษาและหอพักนักศึกษา มีบุคลากรสวนกิจการนักศึกษาเปนคณะกรรมการ

ตรวจการจางดังกลาวดวย  อาคารสถานที่ ที่อยูในความดูแลของสวนกิจการนักศึกษา มีกลองวงจรปดทุก

หอพักทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีระบบสาธารณูปโภค ในดานตาง ๆ เชน มีระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบ

บำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยภายในตัวอาคาร และมีกิจกรรมเพ่ือปองกัน

อันตรายและเพื่อความปลอดภัยดานจราจรใหนักศึกษา โดยมีแผนปฎิบัติการในการตรวจวินัยจราจรรวมกับ

งานรักษาความปลอดภัยของสวนอาคารสถานที่ มีบุคลากรสวนกิจการนักศึกษาเปนคณะทำงานดวย  

นอกเหนือจากนี้สวนกิจการนักศึกษายังไดจัดใหมีการจัดกิจกรรม 5 ส ของสวนกิจการนักศึกษา 2 อาคาร 

รวมถึงหองชมรมนักศึกษาตาง ๆ ดวย ในหอพักนักศึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาโดย

กำหนดเวลาเปด-ปด หอพักนักศึกษาที่เปนเวลาชัดเจนเพื่อปองกันนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องทะเลาะ

วิวาทในยามวิกาล นอกนั้นยังมีการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและบุคลากร โดย

รวมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีคณะกรรมการกำกับดูแลการใหบริการและจำหนาย

สินคาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคณะอนุกรรมการตรวจการใหบริการและจำหนายสินคาภายใน

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้สวนกิจการนักศึกษา  ไดตรวจสอบคุณภาพของมาตรฐานความปลอดภัย โดยไดตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของแมบานประจำหอพักนักศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

และตรวจสอบสภาพของกลองวงจรปดอยางสม่ำเสมอ และนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงใหมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภัยดียิ่ง ๆ ข้ึน  

 

สวนอาคารสถานท่ี 

1. ดานการดูแลอาคารสถานท่ี ใหมีความพรอมใชงาน  

 งานซอมบำรุงและรักษา สวนอาคารสถานท่ี มีการดำเนินการดานความพรอมของอาคารสถานท่ี ดังนี้ 

  1.1. จัดทำแผนการซอมบำรุงทั ้งแผนการดำเนินการ และแผนการใชงบประมาณเพื ่อดูแลอาคาร

สถานที่อยางเปนระบบทั้งแผนระยะสั้น (แผนประจำป) และแผนระยะยาว(แผนซอมบำรุง 3 ป) ตั้งแตป พ.ศ. 

2563 ถึงป พ.ศ. 2565 โดยในแตละปไดแยกประเภทหมวดงานท่ีตองปรับปรุงซอมแซม พรอมท้ังงบประมาณใน

แตละหมวดงานไวอยางชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการเสนอขอตั้งงบประมาณการซอมในแตละปตาม

ชวงเวลาดังกลาว พรอมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู ร ับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงการวางแผน
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ดำเนินการในปตอ ๆ ไปดวยโดยผลดำเนินการตามแผนการซอมที่ไดดำเนินการแลวและอยูระหวางดำเนินการ 

เชน การปรับปรุงขยายถนนและไหลทางบริเวณโรงอาหารกาสะลองคำ การปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 7-10 เปน

ตน 
 

  1.2. จัดทำแผนการใชวัสดุทำความสะอาดในแตละปตลอดปงบประมาณ พรอมทั้งคิดคนนวัตรกรรม 

และวิธีการใหม ๆ ที่มีความเหมาะสมในการใหบริการในงานดูแลรักษาความสะอาด เชน ระบบการควบคุมการ

ใชวัสดุทำความสะอาดโดยประยุกตใชแผนภูมิ S-Curve ของงานกอสรางมาใชในการควบคุมวัสดุทำความ

สะอาด ซึ่งสามารถใชตรวจสอบปริมาณความตองการได ณ ขณะนั้นเทียบกับปริมาณการใชทั้งหมดวามีผลเปน

เชนไร ซ่ึงสามารถวิเคราะหปรับแผนการใชงานใหเหมาะสมไดตลอดเวลา 
 

  1.3. การประเมินผลการใหบริการทำความสะอาดแบบออนไลน เพื ่อทราบถึงความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในการใหบริการทำความสะอาด เพ่ือนำผลท่ีไดมาพัฒนา ในการใหบริการทำความสะอาดใหดียิ่งข้ึน 

ตรงตามความตองการของผูใชบริการมากท่ีสุด เชน การประเมินผลความสะอาดของหองน้ำหอพักสุรนิเวศ 1 มี

การประเมินวาสภาพของหองน้ำในชวงเชาไมสะอาดเทาที่ควร ผูควบคุมงานจึงไดจัดพนักงานทำความสะอาด

เขาทำความสะอาดเพ่ิมเติม ไดทันทวงที 

 1.4. มีการผสมผสานกันของแผนงาน รูปแบบวิธีการรวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานระหวางการซอมบำรุง

อาคาร กับงานรักษาความสะอาด เพ่ือผลท่ีสำเร็จของงานไดเปนอยางดี เชน พนักงานทำความสะอาดตรวจสอบ

อุปกรณหองน้ำ ในการทำความสะอาดชวงเชา หากพบการชำรุดก็แจงซอมฯ  ออนไลนผานผูควบคุมงาน มทส. 

ไดทันที ชวยแกปญหาอุปกรณหองน้ำไมพรอมใชงานเปนการทำงานเชิงรุกระหวางงานซอมกับงานจางเหมา

บริการทำความสะอาดเปนอยางดี 

 

2. การจัดสาธารณูปโภคใหเพียงพอ ดานระบบไฟฟา แสงสวาง และระบบปรับอากาศ 

 งานระบบไฟฟาและปรับอากาศ สวนอาคารสถานที ่ มีการดำเนินการบริหารจัดการดานการ

บำรุงรักษาเชิงปองกันใหกับอุปกรณอาคารเพื่อรักษาและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจน

ความเปนอยูท่ีดีภายในมหาวิทยาลัย ไดสรางแผนงานและออกขอกำหนดรายละเอียดตางๆ ตามคุณสมบัติใน

การบำรุงรักษาอุปกรณอาคารในเชิงวิศวกรรม เพ่ือท่ีจะสรางความพรอมการใชงานของอุปกรณนั้น ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพตามอายุการใชงาน โดยการพิจารณาอุปกรณอาคารที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ

เรียนการสอนในการใชงานท้ังภายในและภายนอกอาคาร แบงออกเปน 2 ระบบใหญๆ  

ทางดานระบบไฟฟากำลัง ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา จำนวน 130 ชุด  สวิตซเกียร จำนวน 33 

ชุด ตู MDB และ Capacitor Bank จำนวน 13 หลัง แจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมัติ จำนวน 44 อาคาร และ

สถานีไฟฟายอย มทส.จำนวน 1 สถานี  

ทางดานระบบเครื่องกล ประกอบดวย ระบบปรับอากาศเครื่องปรับแบบรวมศูนย จำนวน 6 อาคาร 

ระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับหองเมนคอมพิวเตอร อาคารวิจัย จำนวน 1 ระบบ ระบบปรับอากาศชนิด

ปรับสารทำความเย็นอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ระบบปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 100,000 BTU/hr ชนิด

ทอสงลมเย็น จำนวน 5 อาคาร ระบบปรับอากาศขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานของกลุมอาคารศูนย
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เครื่องมือ ระบบปรับอากาศขนาดเล็กเพ่ือการประหยัดพลังงานของกลุมอาคารท่ีทำการ กลุมอาคารเรียนรวม 

กลุมอาคารหอพักนักศึกษา ระบบขนสงทางดิ่ง (ลิฟต) จำนวน 18 เครื่อง ระบบปองกันอัคคีภัย จำนวน 44 

อาคาร และระบบปองกันอัคคีภัยดวยสารสะอาด จำนวน 1 อาคาร  

 การดำเนินงานไดมีการแตงตั ้งคำสั ่งราคากลางพิจารณาขอกำหนด และประมาณราคาในการ

ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ และการพิจารณาการตรวจสอบงวดงานการบำรุงรักษาท่ีทำการออกแบบไวให

ในแตละอุปกรณนั้น ๆ การเขาบำรุงรักษาและปริมาณงานในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือสอดคลองกับภาระ

กิจการเรียนการสอน (บางอุปกรณพิจารณาดำเนินงานในชวงปดภาคการศึกษา หรือ บางอุปกรณเทียบกับ

การบำรุงรักษาตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม) ในป 2562-2563 ไดดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาอุปกรณ

ทั้งหมด 22 งาน แบงเปน 22 สัญญา แตละสัญญาของการบำรุงรักษา เปนระยะเวลา 1 ป จำนวนครั้งของ

การบำรุงรักษามีท้ัง 2 ครั้ง/ป  3 ครั้ง/ป หรือ 4 ครั้ง/ป ตามชวงระยะในการเขาบำรุงรักษาในแตละรอบครบ

ตามสัญญาการบำรุงรักษา โดยดำเนินการตรวจสอบใหครบตามรายละเอียดในปริมาณงานในแตละสัญญา

จาง 

 การตรวจสอบผลดำเนินการบำรุงรักษาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และ ผูควบคุมงาน

การบำรุงรักษา ท้ังทางดานระบบไฟฟากำลังและทางดานเครื่องกล ในแตละสัญญาจะมี คณะกรรมการตรวจ

การจางอยางนอย 3 คน และ ผูควบคุมงานอยางนอย 1 คน ทำหนาท่ีท่ีจะตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไป

ตามสัญญาทั้งการตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาใหเปนตามหลักมาตรฐานในดานวิศวกรรม

ซอมบำรุงและรักษาและการตรวจสอบเชิงปริมาณงานท่ีกำหนดในแบบฟอรมใหครบตามจำนวนรายการตอง

ตามวัตถุประสงคของอุปกรณนั้นๆ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการเขาทำการบำรุงรักษาของอุปกรณ

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร  

        การดำเนินงานการบำรุงร ักษาระบบอุปกรณอาคารพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพภายใน

มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงรูปแบบการบำรุงรักษาโดยใหมีการจัดทำขอมูลการวัดประสิทธิของตัวอุปกรณ

นั้น ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟากอนหนาและหลังการบำรุงรักษา การจัดทำรายงานสรุปผลการ

บำรุงรักษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ การบำรุงรักษาท่ีมีใหท้ังแบบนอยกับทำแบบใหญเต็มระบบ 

โดยกำหนดไวในแบบฟอรมการตรวจสอบใหเพิ่มมากขึ้น ปญหาจำนวนของอุปกรณอาคารที่เพิ่มสูงขึ ้นและ

หมดสัญญารับประกันงานในโครงการกอสรางตางๆ หรือระบบอุปกรณอาคารบางระบบที่จะตองบำรุงรักษา

เพิ่มขึ้น  การจัดหาเครื่องมือวัดที่ตองใชกับกิจกรรมการเรียนการสอน ไดมีการจัดหาและนำไปติดตั้งภายใน

หองเรียน เพ่ือทราบสภาวะอากาศภายในหองเรียน สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศไดอยาง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการบำรุงรักษาเชิงปองกันดานระบบไฟฟากำลัง และดานระบบเครื่องกล มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการจัดจาง คณะกรรมการตรวจรับ การตรวจสอบการทำงานของ

ผูรับจางใหเปนไปตามขอกำหนดอยางตอเนื่อง รวมถึงการประชุมตรวจรับงาน ภาพรวมไดสงงวดงานเฉลี่ย

แลว ไมนอยกวา 2 งวดงาน   
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 3. ดานการผลิตน้ำประปาเพ่ือใหบริการแก นักศึกษา บุคลากร และผูอยูอาศัยภายในมหาวิทยาลัย

 งานระบบประปา สวนอาคารสถานท่ี มีการดำเนินการดานการผลิตน้ำประปา และการบำรุงรักษาทอ

สงจายน้ำประปา เพื ่อใหมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการแกผู ใชน้ำภายในพื้นที ่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี     สุรนารี ดังนี้ 

 3.1 การจัดหาน้ำเพื่อการบริโภคใหเพียงพอภายในมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ ปริมาณความตองการใชน้ำมี

มากกวาปริมาณน้ำที่สำรองไวภายในอางเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยฯ จึงตองจัดหาน้ำ ไดแก น้ำประปา น้ำ

บาดาล และน้ำรีไซเคิล โดยน้ำประปาและน้ำบาดาล สงจายเขาระบบทอน้ำดี สวนน้ำรีไซเคิลสงจายเขา

ระบบทอสำหรับใชกับชักโครก โถปสสาวะ และใชในงานภูมิทัศน ซึ่งน้ำประปามีความตองการใชปริมาณ

มากกวาแตปริมาณน้ำดิบซึ่งไดจากการรวบรวมน้ำฝนแลวเก็บสำรองไวในอางเก็บน้ำมีไมเพียงพอ จึงตองขอ

สูบน้ำดิบจากลำน้ำลำตะคองมาใชผลิตน้ำประปาและเก็บสำรองไว  

 การสูบน้ำดิบจากลำน้ำลำตะคองมีกำหนดชวงระยะเวลาสูบ จึงตองวางแผนในการสูบโดยตอง

ประมาณการความตองการ ไดประเมินความตองการการใชน้ำในปการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากจำนวน

นักศึกษาที่อยูในระบบและจากสถิติขอมูลการใชน้ำปกอน เพื่อวางแผนการสำรองน้ำดิบเพื่อใชในการผลิต

น้ำประปาที ่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ประเมินความตองการใชน้ำประปาประมาณ 1,357,060 ลบ.ม. 

ตองการสูบน้ำดิบจากลำน้ำ      ลำตะคองประมาณ 1,825,000 ลบ.ม. ดำเนินการผลิตน้ำประปา และสงจาย

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหนักศึกษา บุคลากร และผูอยูอาศัยภายในมหาวิทยาลัยไดใชน้ำอยางเพียงพอ รวมถึงการ

ดำเนินการผลิตน้ำรีไซเคิลสงเขาไปในระบบชักโครก โถปสสาวะ และรดตนไม เพื ่อเปนการลดการใช

น้ำประปา ซ่ึงผลการดำเนินงานพบวาปริมาณน้ำประปาสงจาย 1,393,603 ลบ.ม. สูบน้ำดิบ 2,344,319 ลบ.

ม. มีน้ำฝนไหลเขาอางเก็บน้ำ 680,556 ลบ.ม.  น้ำดิบสวนเกินไดเก็บสำรองไวใชในปการศึกษา 2563  

 ดานปริมาณน้ำ ไดมีการติดตาม และคาดการณปริมาณน้ำดิบคงเหลือทุกเดือน เพื่อใชประกอบการ

วางแผนในการสำรองน้ำดิบใหเพียงพอ จากการติดตามพบวาปริมาณการเก็บกักน้ำดิบเพื่อใชในการผลิต

น้ำประปา มีปริมาณใกลเคียงกับปริมาณความตองการใช จึงมีโอกาสเกิดภาวะขาดแคลนน้ำได โดยเฉพาะ

ชวงปที่มีปริมาณน้ำฝนตกนอยจะมีความเสี่ยงสูง จึงตองขอสูบน้ำดิบจากลำน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นจากชวง

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหสูบ สงผลใหมีปริมาณน้ำดิบสำรองเก็บกักไวในอางเก็บน้ำไดอยางเพียงพอ 

3.2 การควบคุมคุณภาพน้ำนั้น ไดมีการวางแผนการจัดหาวัสดุผลิตน้ำใหเพียงพอตลอดทั้งป และไดมี

การควบคุมปริมาณการใชสารเคมีในการผลิตน้ำใหเหมาะสม โดยมีระบบควบคุมการผลิตน้ำแบบอัตโนมัติมา

ชวยควบคุมการผลิต การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา น้ำรีไซเคิล มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รายวัน รายเดือน และรายป พบวาน้ำมีคุณภาพไดมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค  

3.3 ดานความพึงพอใจของผูใชบริการ ในปการศึกษา 2562 ไดรับผลการประเมินความพึงพอใจใน

ระดับดีมากคะแนน 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผูรับบริการ ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

3.3.1 ทุกครั้งที่มีการซอมทอประปา อยากใหมีการแจงเตือนผูท่ีพักในเรือนพัก บานพักทราบ 

เพราะบางครั้งไมทราบ เมื่อกลับที่พักน้ำไมไหลทำใหตองโทรศัพทสอบถามงานรักษา

ความปลอดภัย และอีกสวนที่สำคัญคือ ภายหลังการซอมทอประปาแลว มักจะมีเศษ
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ดิน หินกรวด อุดตันในกอกน้ำบริเวณบานพัก เรือนพัก ทำใหเกิดปญหาตองแจงซอม

ทุกครั้งไป อยากใครขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมเฉพาะงานระบบ

ประปา ชวยดูแลและชวยแกปญหาเหลานี้ เพื่อผูพักอาศัยใน มทส. ทุกทาน เจาหนาท่ี

ทุกทานในงานระบบประปาเต็มใจใหบริการ 

ผลการดำเนินการ ทุกครั้งที่มีการซอมทอประปา จะมีขั ้นตอนปฏิบัติ โดยสรุปคือ 

ตรวจสอบสภาพการแตกชำรุดของทอน้ำประปาที่แตก ประเมินวิธีการซอม ประเมิน

ระยะเวลาการซอม ประเมินอาคารหรือผูใชน้ำที่จะไดรับผลกระทบ จากนั้นจะแจง

ศูนยรักษาความปลอดภัยใหทราบเวลาที่จะหยุดจายน้ำ ระยะเวลาการซอม และเม่ือ

ดำเนินการซอมทอแลวเสร็จไดดำเนินการปลอยน้ำประปาระบายน้ำที่ตกคางในทอ

ระหวางการซอมทอโดยปลอยระบายออกที่ทอจายน้ำดับเพลิงที ่ระบบทอเมนสง

น้ำประปา และระบายน้ำออกท่ีทอรับน้ำดับเพลิงท่ีอยูประจำอาคาร 
       3.3.2  ปญหาน้ำประปาไหลนอยจนใชเครื่องซักผาไมได 

ผลการดำเนินการ     ไดดำเนินการแกไขปญหาแรงดันน้ำต่ำเปนรายอาคาร เชนการ

เพ่ิมแรงดันใหสามารถใชเครื่องซักผาได 

4. ดานการดูแลสภาพแวดลอมความสวยงามบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

หนวยงานภูมิทัศน สวนอาคารสถานที่ ดูแลดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ใหมีบรรยากาศแหง

ความนาอยูนาอาศัย ตามยุทธศาสตรการสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  University)  เปนองคประกอบ

หนึ่งท่ีสนับสนุนใหไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในป 2019 ในอันดับท่ี 180 ของโลก และเปนอันดับ

ท่ี 10 ของประเทศ โดยมีคะแนนรวม 6,175 คะแนน (ป 2018 ได 5150 คะแนน)  โดยใหความสำคัญกับการ

ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความสะอาด สวยงาม รมรื่นมีสวนพักผอนสงเสริมใหเกิดพื้นที่ Learning Park   พื้นท่ี

พักผอนสันทนาการและการสรางระบนิเวศนท่ียั่งยืน  ซ่ึงหนวยงานภูมิทัศนจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำป  

ดวยการกำหนดเปาหมายระยะเวลา  โดยในปการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน การปลูกไม

ยืนตน  การจัดทำโครงการอนุรักษอุโมงคตนไม รวมถึงโครงการศึกษาและทดลองใชแกะแทนเครื่องตัดหญา 

ผลการดำเนินงานจากแผนในปการศึกษา 2562 ไดปรับปรุงสภาพแวดลอมดานกายภาพ ดวยงบประมาณ  

960,000 บาท โดยการจัดสรรแรงงาน 10-15 คน และเจาหนาที่งานภูมิทัศนควบคุมการปฏิบัติงาน 5 คน 

ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีอาคารเรียนรวม   สวนสุขภาพอางสุระ    ไหลทางจักรยาน  สนามกีฬา  หอพักสุรนิเวศ 17 

อาคารวิจัย และดูแลตนจามจุรีไหลถนนอุโมงคตนใหมีความสมบูรณ สวยงามเปนจุดประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยฯที่ไดรับความสนใจมาก  อีกทั้งการดูแลแกะเพื่อใหกินหญา ชวยดูแลระบบนิเวศนและสราง

เสริมการอนุรักษธรรมชาติใหกับนักศึกษาและบุคลากร ในสวนของโครงการจัดจางวงเงินงบประมาณ 

2,000,000 บาท  ไดจัดทำโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและภูมิทัศนเพ่ือจัดระบบจราจรบริเวณกลุมอาคารเรียนรวม  

ผานการจัดจางของหนวยงานพัสดุ  ทุกการดำเนินการไดผลลัพธโดยรวมใหเกิดทัศนียภาพท่ีสวยงาม นาอยูนา
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อาศัย  เพิ่มความปลอดภัยในการจราจรสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่สงเสริม

สุขภาพ(Health-Oriented University Ecosystem )   

 การวิเคราะหผลลัพธและแนวทางแกไข พบวา การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนตองวางแผนให

สอดคลองและคาดการณปญหาอุปสรรคใหมากขึ้น เชนปญหาภัยธรรมชาติ ลมพายุ ความเสียหายจากการ

กอสราง และตองคำนึงถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯที่อาจสงผลประทบกับแผนงาน  รวมถึงวางแผนการ

บำรุงรักษาใหรองรับการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีดำเนินการแลวใหมีความยั่งยืน เชน การเตรียมแผนดานระบบการ

ใหน้ำ การดูแลโรคแมลง  เปนตน  

 

5. ดานการบริการขนสงแกนักศกึษา บุคลากร และผูอยูอาศัยภายในมหาวิทยาลัย และบุคคล

ท่ัวไป    

งานยานพาหนะ  สวนอาคารสถานท่ี มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการดานการขนสง 

มีการวางแผนการพัฒนางานดานการขนสงภายในประจำป 2563 ไดนำรถโดยสารเครื่องยนตดีเซล 

ขนาด 39 ท่ีนั่งเขามาใชเปนเมลภายใน ใหบริการท้ังบุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป มุงเนนบริการ

นักศึกษาเปนหลักดวยรถโดยสารเครื่องยนตดีเซลนั้น มีกำลังดีเปนปกติทำใหไดรอบการใหบริการท่ีมากข้ึน 

ตอบสนองความตองการกับผูสัญจรได ตลอดจนใชในกิจกรรมนอกเหนือจากงานประจำอีกดวย 

  มีการจัดรถตูเฉพาะกิจ เพื่อใชในการเดินทาง / สงเอกสาร ระหวาง มทส – หนวยประสานงาน 

กทม. ในทุกวันทำการ โดยมีประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการใชรถเฉพาะกิจเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ชัดเจน 

  มีการจัดรถตู จำนวน 1 คัน เปนรถวนใน มหาวิทยาลัย  

-วิ่งสายบุคลากร จากเรือนพักอาศัย-อาคารท่ีทำการ ตามเวลาท่ีกำหนด 

-รับสงบุคลากร / เอกสาร จากอาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย รถเปนรอบเชาและรอบบาย 

ท้ังนี้ ไดนำเทคโนโลยีใหมเขามาใชในการบริหารจัดการดวย ไดแก ระบบการจองรถออนไลน ผาน

ระบบ MIS เขามาใชในการขอใชบริการ และระบบ Barcode และ Application มาใชกับการยืม-คืน

จักรยาน  

2. ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

จากปญหาท่ีพบในป 2562 เรื่องการใชรถโดยสารไฟฟาใหบริการขนสงภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนรถ

ท่ีใชพลังงานไฟฟาจาก มีผลกระทบในเรื่องของสภาพรถ และแบตเตอรี่ออน /หมด แบตเตอรี่ไหม ทำใหมีเหตุ

พบเจอรถโดยสารไฟฟาถูกจอดเสียขางทาง จนเปนเหตุใหเม ื ่อส ัญญาเชารถโดยสารไฟฟาหมดลง 

คณะกรรมการ TOR  มีมติใหจัดทำ TOR เปลี่ยนจากรถโดยสารไฟฟาเปนรถโดยสารเครื่องยนตดีเซล ในป 

2563 ไดนำรถโดยสารเครื่องยนตดีเซล ขนาด 39 ที่นั่งเขามาใชเปนรถโดยสารภายใน (เมล) มีการใชจาย
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งบประมาณคาเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับ คาไฟฟาของรถโดยสารไฟฟาในปกอน แตมีปริมาณของ

ผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยมีการเก็บสถิตินำมาเปรียบเทียบผูใชบริการรถโดยสาร (รถเมล) ท้ัง

สองชนิด คาเฉลี่ยการใชรถโดยสารไฟฟา        มีผูใชบริการเดือนละ 6,000 -10,000 คน เม่ือเปลี่ยนมาใชรถ

โดยสารเครื่องยนตดีเซล มีผูใชบริการเดือนละ 16,000 – 20,000  คน และมีแนวโนมที่จะมีผูใชบริการมาก

ขึ้นอีกเนื่องจากมีการประชาสัมพันธการจัดเชารถโดยสาร (รถเมล) ภายในเปนรถโดยสารที่มาพรอมระบบ 

Smart transit  

การใหบริการดานงานรถยนตเชาไดมีการประเมินความพึงพอใจปาย QR CODE มีผลการประเมินดี

ขึ้นจากป 2562 ถึงปจจุบันมีผูประเมินในเชิงลบนอยลง และในเดือน ม.ค. – มิ.ย. 63  ไมมีคำประเมินในเชิง

ลบ แตเปลี่ยนเปนคำชม และการประเมินความพึงพอใจมีผูที่รวมประเมินเพิ่มขึ้นจากชองทางการจองรถ

ออนไลน (MIS) เปนการบังคับใหประเมินผลหลังการรับบริการ หากไมทำการประเมินใหแลวเสร็จจะไม

สามารถขอใชรถในครั้งตอไปได 

การใหบริการของรถตาง ๆ ที่มุงเนนการรวมบริการประสานภารกิจ สามารถปฏิบัติงานไดตามวัน

เวลาท่ีกำหนด 

3. ดานการปรับปรุงพัฒนางาน 

ดานความพึงพอใจของผูใชบริการ ในปการศึกษา 2562 ไดรับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ

ดีมากคะแนน 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผูรับบริการ ไดใหขอเสนอแนะหลัก คือ จำนวนของรถมีไม

เพียงพอตอการใหบริการ โดยในประเด็นนี้ จะเปนประเด็นในการหารือของคณะกรรมการราง TOR รถยนต

เชาในคราวถัดไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ขอมูลปอนกลับดานการวิจัย บริการวิชาการ และ การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื ่อใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัยซึ่งกำหนดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

และดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยกำหนดใหมี “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เปนหนวยงานกลางในการ

ประสานการจัดการบริหารงานวิจัย มี “สถานวิจัย” เปนหนวยงานบริหารงานวิจัยระดับสำนักวิชา  

มีสำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี ทำหนาที่ดูแลและบริหารสินทรัพยทางปญญา

ของมหาวิทยาลัย และผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัย สิง่ประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย

ไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และมี “เทคโนธานี” เปนหนวยงานหลักในการเชื่อมโยงนำองคความรู

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการตาง ๆ ของคณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร 

ประยุกตใชจริงกับชุมชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยตาง ๆ ทั้งในรูปแบบทุนวิจัย

และพัฒนาท่ีสงเสริมใหกับพนักงานของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยในรูปแบบของ

ศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวจิัย ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและระดับบัณฑิตศึกษาใหปฏิบัติงาน
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ในศูนย กลุม หรือหนวยวิจัย  ทุนทำวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยที่มีผลกระทบสูงใหมากขึ้น และเปนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรวมถึงเปนการสรางเครือขายวิจัยใน

ระดับนานาชาติอีกดวย   นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน ปรับปรุงเกณฑ กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

วิจัยใหสอดคลองและอำนวยความสะดวกแกคณาจารยในการผลิตผลงานวิจัยใหมากข้ึน มีการสรางแรงจูงใจ

ใหนักวิจัยทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพในวารสารที่เปนท่ียอมรับระดับ

นานาชาติ การสนับสนุนคาใชจายในการสงบทความลงตีพิมพ การสนับสนุนคาตอบแทนแกผูมีผลงานตีพิมพ 

การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษาแกคณาจารยที่มี

ผลผลิตดานวิจัยสูง การจัดสรรทุนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก การจดัสรรทุนวิจัยแกศูนย กลุม หนวย 

และหองปฏิบัติการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร หรือตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ตลอดจนมีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย เปนประจำ

ทุกป สถาบันวิจัยฯ ไดนำผลการประเมินภารกิจการวิจัยที่ไดรับจากคณาจารยและนักวิจัยมาปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีการทบทวนและปรับปรุง

เกณฑ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยใหสอดคลองและอำนวยความสะดวกแกคณาจารยใน

การผลิตผลงานวิจัยใหมากข้ึน โดยมีการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลศักยภาพการทำวิจัยของคณาจารย และได

ปรับปรุงระเบียบที่เกี ่ยวของเพื่อการรวมกลุมวิจัย ทำใหเกิดศูนย กลุม หนวย และหองปฏิบัติการวิจัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดสรรงบประมาณใหมีศูนยวิจัย กลุมวิจัย หนวยวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัย 

รวมทั้งสิ้น 28 ศูนย/กลุม/หนวย/หองปฏิบัติการวิจัย แบงเปน 10 ศูนยวิจัย 6 กลุมวิจัย 12 หนวยวิจัย/

หองปฏิบัติการวิจัย  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดสรรงบประมาณใหมีศูนยวิจัย กลุมวิจัย หนวย

วิจัยและหองปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสิ้น 28 ศูนย/กลุม/หนวย/หองปฏิบัติการวิจัย แบงเปน 14 ศูนยวิจัย 4 

กลุ มวิจ ัย 10 หนวยวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัย ณ ปจจุบัน มีศูนยว ิจ ัย กลุ มวิจ ัย หนวยวิจัยและ

หองปฏิบัติการวิจัยที่มีการดำเนินงานอยู รวมทั้งสิ้น 65 ศูนย/กลุม/หนวย/หองปฏิบัติการวิจัย แบงเปน 25 

ศูนยวิจัย 13 กลุมวิจัย 27 หนวยวิจัย/หองปฏิบัติการวิจัย ในสวนของการกระตุนและสงเสริมความสามารถ

ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักวิจัย คณาจารย ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน ไดมีโอกาสเขารวม

การนำเสนอนทิรรศการผลงานวิจัยในโอกาสตาง ๆ ดังนี้ 

 
ช่ือผลงานวิจัย  ช่ือกิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ี 

1. เครื่องกำจัดเชื้อไวรัสและฟอกอากาศดวยระบบ 

    โคโรนาดิสชารจ  

    โดย รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย ทองโสภา  

    และคณะ 

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563  

(Thailand Research Expo 2020) ครั้งท่ี 15 

วันท่ี 2-6 สิงหาคม 2563 ณ เซ็นทรัลเวิลด 

กรุงเทพฯ  

2. High Energy Physics and International  

   Collaborations 

   โดย  Prof. Dr.Yupeng Yan และคณะ  

นิทรรศการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SUT 

Science & Innovation) วันที ่ 18-19 มกราคม 

2563 ณ เดอะมอลล นครราชสีมา 
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ช่ือผลงานวิจัย  ช่ือกิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ี 

3 . Quantum Technology:  Supercapacitor and 

Advanced Materials โดย ศาสตราจารย ดร.สันติ 

แมนศิริ และคณะ 

 

  
 นอกจากนี้แลว มหาวิทยาลัยฯ ยังไดนอมเกลาฯ ถวายเครื่องกำจัดฝุน PM 2.5 โดยใชประจุไฟฟา

ไอออน  ซึ่งเปนผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย ทองโสภา และคณะ แดสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผานมา อีกท้ังไดมีโอกาสสนองงานตามแนวพระราชดำริฯ 

โดยเฉพาะในชวงท่ีประเทศไทยรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ไดมีการจัดสราง “หอง

คลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู ปวยแบบความดันลบ (Negative Pressure)”แกมูลนิธ ิชัยพัฒนา ซึ ่งเปน

นวัตกรรมที ่เกิดจากการบูรณาการองคความรู แบบสหวิชาการ ระหวางทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุหนาท่ีพิเศษข้ันสูง (COE) สำนักวิชาวิทยาศาสตร โดย ศาสตราจารย 

ดร.สันติ แมนศิริ และ รองศาสตราจารย ดร.วรวัฒน มีวาสนา นักวิจัยจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร โดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล สิงหดง กับภาคเอกชน ไดแก บริษัท อีคิวเทค เอ็นเนอรยี ่ จำกัด ไดนำ

ประสบการณจากหองปฏิบัติทดลอง มาประยุกตใชเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคของผูปฏิบัติงาน

และผูปวย ตามหลักการและมาตรฐานทางการแพทย กับทักษะความชำนาญดานฝมือชางและอุตสาหกรรม 

เขารวมออกแบบจัดสรางจนประสบผลสำเร็จ  โดยหองตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนท่ีตนแบบ 

ไดถูกสงมอบแกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชงานจริงเปนแหงแรกเมื่อตนเดือนเมษายน 

2563 ท่ีผานมา ถือเปนการตอบโจทยความตองการเรงดวนของประเทศ และรวมแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม ตามวัตถุประสงคของการกอตั้งมหาวิทยาลัย  
 

รายการหลักฐาน 

 AUN-QA 8-5-1  แผนการซอมบำรุงอาคารสถานท่ีระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) 

 AUN-QA 8-5-2  แผนความตองการใชวัสดุทำความสะอาด ประจำปงบประมาณ 2563   

 AUN-QA 8-5-3  ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการรักษาความสะอาดออนไลนผาน QR  

     Code ประจำปงบประมาณ 2561 
AUN-QA 8-5-4 ขอมูลงานบริการจัดการดานบำรุงรักษาเชิงปองกัน  

 AUN-QA 8-5-5 แผนและผลการจัดหาน้ำใหเพียงพอปการศึกษา 2562 

 AUN-QA 8-5-6 สรุปผลการปฏิบัติงานปรับปรุงกายภาพดานภูมิทัศน ปการศึกษา 2562 
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AUN-QA 9 : Facilities and Infrastructure 

ผลการดำเนินงาน 

นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดใชสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานที่จัดบริการโดยทาง

หนวยงานตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยดวยระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเปนแนวคิดในการมุงใช

ทรัพยากรทุกประเภทและความชำนาญการรวมกัน โดยหนวยงานท่ีกลาวถึง เชน สวนพัสดุ สวนการเงินและบัญชี 

สวนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม  อาคารที ่ทำการ ศูนยเครื ่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนย

คอมพิวเตอร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและกิจการนักศึกษา เปนตน ซ่ึงเอ้ืออำนวยใหนักศึกษาในหลักสูตร

การเขาถึงทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การ

ทำปฏิบัติการ การวิจัย การสืบคนขอมูลทางระบบออนไลนเพ่ือเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 9-1: The teaching and learning facilities and equipment ( lecture halls, 

classrooms, project rooms, etc. )  are adequate and updated to support 

education and research [1] 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยจัดบริการทางหองปฏิบัติการ ซึ่งในสวนของ

สนับสนุนการเรียนการสอน ศูนยเครื ่องมือฯ นอกจากมีหองปฏิบัติการที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยแลว ยังจัดใหมีโรงประลองเพื่อสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษา โดยมี

เจาหนาที่ที่มีความชำนาญในการใชเครื่องมือเพื่อใหคำแนะนำแกนักศึกษาในการใชเครื่องมือ รวมถึงการจัด

อบรมการความปลอดภัยในการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการกอนเขาใชหองปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ

ความปลอดภัยสวนบุคคลที่ตองใชสำหรับการทำปฏิบัติการ จัดอบรมการใชเครื่องมือชั้นสูงสำหรับงานวิจัย 

โดยศูนยเครื่องมือฯ เปดใหนักศึกษา คณาจารย เขาใชหองปฏิบัติการไดตลอด 24 ชั่วโมง  

ปงบประมาณ 2562 ศูนยเครื่องมือฯ ไดรับงบประมาณประจำปสำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณใน

หองปฏิบัติการ รวมถึงงบประมาณในโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สรุปได

ดังนี้ 

 

ประเภทคาใชจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รับจัดสรร (บาท) 

1. หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 31,745,000 

1. คาซอมแซมและบำรุงรักษาครภุัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 13,500,000 

2. คาวัสดุการศึกษา-คาวัสดุการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติประจำหองปฏิบัติการตาง ๆ 17,845,000 

3. คาใชจายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 400,000 

2.  หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,789,000 

1. คาใชจายโครงงานระดับปริญญาตร ี 3,144,000 

http://www.sut.ac.th/cste/
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ประเภทคาใชจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รับจัดสรร (บาท) 

2. คาใชจายในการจัดทำระบบวิศวกรรมอาคาร 2,250,000 

3. คาใชจายสำหรับโครงการพัฒนาและผลติอุปกรณตนแบบ 630,000 

4. คาใชจายในพิธีสงฆรับรางอาจารยใหญ สตัวทดลอง และอาคารเครื่งอมือ 225,000 

5. คาใชจายในการบริหารระบบคณุภาพ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 540,000 

  

                                                        รวมท้ังสิ้น 1 + 2 38,534,000 

 

ศูนยบริการการศึกษา 

ศูนยบริการการศึกษามีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. มีแผนการบำรุงรักษาหองเรียนทุกภาคการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาเปนหนวยที่ดูแลอาคารเรียน

รวม ไดจัดทำแผนการบำรุงรักษาอาคารเรียนและอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณโดยการประสานกับ

หนวยงานท่ีดูแลไดแก สวนอาคารสถานท่ี ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนยคอมพิวเตอร (ดัง

เอกสารประกอบท่ี 9.1.1) 

2. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยางนอยใน

ดานหองเรียน มีครุภัณฑและอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดครบถวนทุก

หองเรียน  มีระบบ wifi บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.2) 

3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีระบบสาธารณูปโภคไดแก ระบบ

ประปา ระบบไฟฟา ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย

ในบริเวณอาคารตาง ๆ ซึ่งไดรับการดูแลระบบโดยหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยคือสวนอาคาร

สถานท่ี 

4. มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาท่ีเปดใหบริการท้ังคณาจารย นักศึกษา และผูปกครองตลอด 

24 ชั่วโมง ทำใหนักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน เพ่ิม ลดรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ฯลฯ  ไดทุกท่ี

ทุกเวลา ท่ี http://reg.sut.ac.th  
5. มีการอัตราการใชหองบรรยายตามชวงเวลาตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริการตามรูปแบบการ

บริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.3-1 , 9.1.3-2, 9.1.3-

3) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพการใหบริการการจัดตารางสอนและบริการหองเรียน ซึ่งในปการศึกษา 

2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเทากับ 4.48 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

โดยแยกรายภาค เปน ภาค 1/2562 มีคาเฉลี่ย 4.48 คะแนน ภาค 2/2562 มีคาเฉลี่ย 4.33 คะแนน 

และภาค 3/2562 มีคาเฉลี่ย 4.64 คะแนน (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.4-1 , 9.1.4-2, 9.1.4-3)  โดย

จากขอความเห็นและขอเสนอะไดนำมาปรับปรุงการใหบริการอยูตลอดเวลา 
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7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงไดใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยระบุไวใน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เก่ียวกับการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และปรับปรุงหองเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ

สอนดังกลาวเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา จึงไดจัดสรรงบประมาณให

ปรับเปลี่ยนเกาอี้ภายในหองเรียน ณ อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 1 หอง ไดแก หอง B2104  จัดสรร

งบประมาณใหปรับปรุงหองเรียนเปนลักษณะ Active Learning ณ อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 1 หอง 

ไดแก หอง B5207 โดยจัดโตะ-เกาอี้เปนแบบเคลื่อนที่ได มีกระดานและผนังที่สามารถเขียนและลบ

ได การปรับปรุงหองดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อคาดหวังใหอาจารยผูสอนไดมีเวลาในการปรับวิธีการ

สอนท่ีจะรองรับกับระบบการเรียนการสอนแบบใหม เพ่ือดำเนินการขยายและปรับปรุงหองเรียนแบบ 

Active Learning มากขึ้นในอนาคต จัดพื้นที่ Learning Spcae สำหรับใหนักศึกษานั่งอานหนังสือ 

ทำกิจกรรมตางๆ  ศูนยบริการการศึกษา ในฐานะหนวยงานสนับสนุนจึงทำการศึกษาการพัฒนา

หองเรียน Active Learning ทางกายภาพใหดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการปรับปรุงหองเรียนอื่น ๆ 

ตอไปในระยะยาวใหเปนไปตามความเหมาะสมกับความตองการของอาจารยผู สอน จึงศึกษาวิจัย

สำรวจความพึงพอใจและความตองการหองเรียนแบบ Active Learning ของนักศึกษาที ่เคยใช

หองเรียน Active Learning และหองเรียนธรรมดา และคณาจารยที่เคยสอนและมีแผนการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบใหมที่ตองการใชหองเรียนแบบ Active Learning เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดไปใช

ประโยชนและนำเสนอเปนแผนปรับปรุงหองเรียนแบบ Active Learning ของมหาวิทยาลัยใหตรงกับ

ความตองการของผูใชงานใหมากที ่สุดตอไป และจากผลการวิจัยความพึงพอใจตอลักษณะทาง

กายภาพหองเรียน Active Learning และหองเรียนธรรมดา พบวา ความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน 

ไดแก ความเหมาะสมของโตะเรียนและเกาอี้ กระดานไวทบอรด อุปกรณโสตทัศนูปกรณ พื้นที่หอง 

แสงสวางในหองเรียน คุณภาพอากาศภายในหองเรียน และโทนสีผนังหอง ผูตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจหองเรียน Active Learning มากกวาหองเรียนธรรมดา (พีระศักดิ์  จิ้วตั้น, 2563) 

8. ดวยมหาวิทยาลัยไดมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหลักสตูรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึน    

ทำใหความตองการในการใชหองเพิ่มมากขึ้น ศูนยบริการการศึกษาไดเสนอโครงการกอสรางอาคาร

ดิจิตอล ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแลวอยูระหวางการกอสราง 

9. จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาศูนยบริการการศึกษาไดมีการดำเนินงานสนับสนุนการเรียนรู 

ตามหลักการ PDCA จนเปนวัฒนธรรมองคกร 
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AUN- QA 9-2: The library and its resources are adequate and updated to support 

education and research [3, 4] 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผน  

การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุหองสมุดประจำป โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาโดยมีอธิการบดีเปนประธาน เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ตาง ๆ ไดแก หนังสือ ตำรา หนังสืออางอิง วารสาร นิตยสาร เรื ่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกสและ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามความตองการของสาขาวิชา สำหรับใชประกอบการเรียนการสอน การ

คนควาวิจัย ของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำศูนยบรรณ

สารฯ มอบหลักการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยใหทุกสำนักวิชาและสาขาวิชาตาง ๆ ไดพิจารณาการ

บอกรับวารสารและหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น คณาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ สามารถ

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใหหองสมุดจัดหา/บอกรับเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและ

การวิจัย ผานทางเว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> บริการหองสมุด -> 

แนะนำหนังสือเขาหองสมุดได ทั้งนี้ระบบจะแจงผลการดำเนินการใหผูเสนอแนะทราบผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสหรือผูเสนอแนะสามารถติดตามผลการดำเนินการไดเองในทุกขั้นตอน รวมทั้งคณาจารย

สามารถแจงความประสงคใหหองสมุดจัดสงตัวเลมผานบริการนำสงเอกสาร (D.D.) จากระบบไดในคราว

เดียวกัน ทั้งนี้ศูนยบรรณสารฯ ไดมีการจัดกิจกรรม Book Fair เปนประจำทุกป เพื่อใชคณาจารย นักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสคัดเลือกหนังสือท่ีตรงกับความตองการเขาหองสมุด 

ศูนยบรรณสารฯ จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนรวมทั้งสิ ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เชน หองคนควาเดี่ยว/กลุม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โคมไฟตั้ง

โตะ ปลั๊กไฟ เครือขายอินเทอรเน็ต (WiFi) เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลคำศัพท (Quicktionary) เครื่อง

อานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook reader) iPad, iPod, Mini Projecter เปนตน 

นอกจากนี้ศูนยบรรณสารฯ มีการใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ อุปกรณสื่อโสตทัศน และระบบเครื่อง

เสียง ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการสอนของคณาจารยและกิจกรรมของมหาวิทยาลยั เชน 

ไดแก เครื่องฉาย Projector เครื่อง Video presenter, LED TV จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน 

เปนตน ในดานเครื่องมืออุปกรณโสตทัศนูปกรณที่มีใหบริการ ฝายบริการสื่อการศึกษาไดดำเนินการจัดหา

คุณสมบัติทางเทคนิคอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยคำนึงถึงความคมชัด ความสวางเหมาะสมกับการใชงาน 

รวมถึงการบริการหลังการขาย อะไหลและการบำรุงรักษา เพื่อใหบริการแกผูใชมีความพึงพอใจ มีสำรวจ

ตรวจสอบอุปกรณเปนประจำสม่ำเสมอ และมีการจัดหาอุปกรณโสตทัศนูปกรณทดแทนของเดิมที่เกาหรือ

ชำรุด เพ่ือความพรอมในการใชงาน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู) 

1.  มีส่ิงอำนวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  

ศูนยบรรณสารฯ กำหนดแผนพัฒนาศูนยบรรณสารฯ ใหเปนแหลงเรียนรู สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย ของนักศึกษา คณาจารยและพนักงาน และจัดทำคำของบประมาณในหมวดตาง ๆ เพื่อใช

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
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ในการดำเนินการและใชจายงบประมาณในหมวดตาง ๆ ตามแผนฯ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่ง

อำนวยความสะดวกตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและสอดคลองตามกรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เชน 

การจัดหาโตะ เกาอ้ีที ่หลากหลายรูปแบบสำหรับนั่งอานหนังสือ ทบทวนบทเรียน ปลั๊กไฟ จัดหาโคมไฟ

ใหบริการในหองคนควาเดี่ยว เปนตน และไดรายงานผลการดำเนินงาน การแกปญหา ขอเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ในท่ีประชุมหัวหนาฝาย นอกจากนั้นหองสมุดยังไดตรวจสอบการใหบริการจากการ

สังเกต สัมภาษณ และจากแบบประเมิน พบวา ผูใชบริการพบปญหาเรื่องตูรับคืนหนังสือดวยตนเอง (Book 

Return) ขัดของและไมสามารถพิมพ Slip รายการหนังสือท่ีสงคืนได ศูนยบรรณสารฯ จึงไดดำเนินการ

เปลี่ยนเครื่องพิมพ Slip ทดแทนเครื่องพิมพที่ชำรุด รวมทั้งจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมสำหรับ

ปรับปรุงตูยืมหนังสือดวยตนเอง (Self Checkout) และตู ร ับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและมีความพึงพอใจมากข้ึน  

และเพ่ืออำนวยความสะดวกในการยืม-คืนหนังสือแกผูใชบริการ ศูนยบรรณสารฯ ไดจัดใหมีบริการ Pick 

up a book จัดเตรียมหนังสือที่มีในหองสมุดตามความตองการของผูใช และนำสงใหที ่บริเวณดานหนา

หองสมุดหรือจัดสงใหทางไปรษณีย  

 

2.  มีหองสมุด/ หองปฏิบัติการ/ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร รวมถึง e-learning เพียงพอ

และทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยใหมีคุณภาพ  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหเพียงพอและสอดคลองกับการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา 

คณาจารยของมหาวิทยาลัย จึงจัดทำแผนพัฒนาศูนยบรรณสารฯ เพื ่อเปนแนวทางการดำเนินงานให

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดทำคำของบประมาณสำหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ 

ครุภณัฑในการใหบริการหองสมุด 

ศูนยบรรณสารฯ ไดนำระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการยืม-คืนหนังสือ

ดวยตนเอง จัดใหมีบริการหองสมุด และแหลงเรียนรูผานเว็บไซต library.sut.ac.th เปนการอำนวยความ

สะดวกใหสามารถสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนและทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ไดทุกเวลา 

ไดจัดหาเครื่องมือชวยคนเพ่ือใหเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีจัดใหบริการไดโดยงาย สะดวกจาก

การคนเพียงครั้งเดียวในลักษณะ Single Search รวมทั้งพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศประกอบรายวิชา โดย

รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ใชประกอบในการเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่มีในหองสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก

นักศึกษาในการคนหาหนังสือที่ใชในการเรียนแตละรายวิชาไดงายขึ้น ตลอดทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการใช

สารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย 

และบุคลากร เชน การปฐมนิเทศการใชหองสมุด การจัดการฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศ การจัดการ

ฝกอบรมการสืบคนและการใชโปรแกรม EndNote เพื่อสนับสนุนขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย อัน

เปนการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ และ ไดปรับปรุงการใหบริการเครื่องพิมพ โดยจัด
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ใหมีบริการ SUT Library Smart Print Service ซึ่งผูใชบริการสามารถสั่งพิมพงานจากคอมพิวเตอรโนตบุ

คสวนตัว ผานเครือขาย Wi-fi และรับงานพิมพไดที่จุดใหบริการเครื่องพิมพ ณ อาคารบรรณสาร นอกจากนี้

ศูนยบรรณสารฯ ยังไดพัฒนา SUT Smart Book Return System ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของตู

รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)  และแสดงเสนทางไปตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ณ 

อาคารตางๆ ซึ่งผูใชสามารถตรวจสอบไดดวยตนเองผานเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ  ชวยใหผูใชบริการไดรับ

ความสะดวกมากข้ึน   

ศูนยบรรณสารฯ ไดดำเนินการตรวจสอบปริมาณและวิเคราะหคุณภาพ (ความทันสมัย) ของ

ทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑการประกันคุณภาพทั้งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา โดยการสำรวจ

ทรัพยากรสารสนเทศเปนประจำทุกป และเพื่อใหการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมใช พรอม

บริการ ศูนยบรรณสารฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฐานขอมูล ตูยืม-คืนดวยตนเอง 

ใหมีความพรอมกอนใหบริการเปนประจำทุกวัน พรอมจัดใหมีแบบประเมินเพื่อใหผูใชประเมินผลการใช

บริการ แจงขอขัดของและใหขอเสนอแนะ ตอการปรับปรุงบริการตาง ๆ และนำผลการประเมินการใชบริการ

และขอเสนอแนะ รวมท้ังขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณผูใชบริการ มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือใหผูใชบริการมี

ความพึงพอใจมากข้ึน เชน จัดหาชุดโตะเกาอ้ีขนาดใหญสำหรับนั่งอานหนังสือ จัดหากระดานไวทบอรดแบบ

มีลอเพ่ิมใหเพียงพอกับความตองการใชงาน ปจจุบันมีใหบริการ จำนวน 16 ชุด จัดใหบริการบริเวณโถงชั้น 1 

และชั้นลอย อาคารบรรณสาร 1 เพื่อใหนักศึกษาใชในการติว ทบทวนบทเรียน ในพื้นที่นั่งอาน 24 ชั่วโมง 

ประสานสวนอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัยใหเรงดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟท่ีชำรุดใหใชงานไดปกติเพ่ือให

มีแสงสวางท่ีเพียงพอตอการอานหนังสือ ทบทวนบทเรียน รวมท้ังติดตั้งพัดลมเพดานเพ่ิมในบริเวณท่ีมีอากาศ

ร  อ น อ บ อ  า ว แ ล ะ ไ ม  ไ ด  ต ิ ด ต ั ้ ง เ ค ร ื ่ อ ง ป ร ั บ อ า ก า ศ  แ ล ะ ป ร ะ ส า น 

ศูนยคอมพิวเตอรเพ่ิมจุดสัญญาณ Wi-fi ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในหองสมุดและบริเวณรอบอาคาร  

มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการสำหรับการสืบคนสารสนเทศทั้งหมด 69 เครื่อง มีเครื่องพิมพท่ี

ใหบริการท่ีอาคารบรรณสาร ท้ัง 2 ตึก จำนวน 4 เครื่อง 
  

3.  ส่ิงแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เปนไปตามขอกำหนดในทุกดาน  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดใหความสำคัญเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมาตรฐานความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงานและการใหบริการ จึงไดเขารวมโครงการหองสมุดสีเขียว โดยมีการใชพลังงานและทรัพยากร

สิ ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว นอกจากนี ้ยังใหความสำคัญเรื ่องความปลอดภัยและ

ตระหนักถึงความเสียหายจากอัคคีภัย จึงจัดทำคำของบประมาณไปท่ีสวนอาคารสถานท่ีเปนประจำทุกปเพ่ือ

ขอรับการอบรมซอมอพยพหนีไฟอยางตอเนื่อง  

ศูนยบรรณสารฯ ไดดำเนินการดานสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี ้

1. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการการใหบริการของหองสมุดศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว 
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2. การกำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงานของโครงการหองสมุดสีเขียว ศูนยบรรณ

สารและสื่อการศึกษา  

3. จดักิจกรรม Big Cleaning Day ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 

4. การประชาสัมพันธและดำเนินกิจกรรมการเปนหองสมุดสีเขียว เชน การประชาสัมพันธรณรงค 

ใหความรูแกบุคลากรและผูใชอาคาร 2) ปรับปรุงบริเวณรอบอาคารบรรณสาร เพ่ือความสะอาด และมีความ

นาอยู 3) ติดตั้งอุปกรณควบคุมการเปดปดเครื่องทำน้ำรอนน้ำเย็นใหตรงเวลาท่ีกำหนดเพ่ือลดการใชพลังงาน  

4) จัดหาและติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท  

5. ดำเนินการวัดคาแสงในพ้ืนท่ีใหบริการเพ่ือหาจุดท่ีมีความสวางของแสงต่ำกวากฎหมายกำหนดไว 

และนำขอมูลท่ีไดไปดำเนินการปรับปรุง 

6. ดำเนินการตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียในพ้ืนท่ีใหบริการ โดยนำขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงการใหบริการเพ่ือ

สุขอนามัยท่ีดีของผูใชบริการ 

7. การกำหนดจุดสูบบุหรี่ใหเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายกำหนด การติดปายหามสูบบุหรี่รอบ

อาคาร 

8. การดำเนินการปรับปรุงแกไขเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมาตรฐานความปลอดภัยตามคำแนะนำของ

คณะกรรมการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม เชน การนำวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชกับกิจกรรมของหองสมุด การ

ติดปายบอกทาง การคัดแยกขยะ การติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศเพ่ือลดมลพิษ เปนตน 

9. มีการทำความสะอาดพ้ืนท่ีใหบริการ วัสดุและอุปกรณท่ีใหบริการ ดวยน้ำยาฆาเชื้อโรคเปนประจำ

สม่ำเสมอ  
 

ตาราง AUN-QA 9-2-1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามประเภท (ขอมูล ณ มิถุนายน 2563)  

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ     

     1.1) หนังสือฉบับพิมพ (เลม) 126,564 128,569 129,079 128,982* 

     1.2) หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส (ชื่อเรื่อง) 19,204 19,623 26,377 27,595 

2.  วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ     

    2.1) วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ (ชื่อเรื่อง) 137 153 153 128 

    2.2) วารสารภาษาตางประเทศฉบับพิมพ (ชื่อเรือ่ง) 120 66 66 57 

    2.3) วารสารภาษาตางประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส (ชื่อเรื่อง) 4,814 4,819 6,200 6,178 

3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส  (รายการ) 4,436 4,441 4,441 4,126 

4.  ฐานขอมูลออนไลน (ฐาน) 23 26 28 20 

5.  ฐานขอมูลวิทยานิพนธ 2 2 2 2 
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 * หมายเหตุ ในปการศึกษา 2562 งบประมาณจัดหาหนังสือฉบับพิมพลดลง รวมท้ังมีหนังสือชำรุด 

สภาพเหลืองกรอบ เปนเชื้อราไมพรอมใหบริการ คณะกรรมการสำรวจหนังสือสูญหายและกำหนดเกณฑการ

จำหนายหนังสือออกจึงไดมีมติคัดรายชื่อออกจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 

โดยฐานขอมูลออนไลนและทรัพยากรสารสนเทศสามารถสืบคนผานอินเทอร เน ็ตภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยดวยระบบเครือขายเสมือน (Virtual Private Network - VPN) และ

ผานระบบ EZproxy ไดตลอด 24 ชั่วโมง  

 

ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษาจัดใหบริหาร 

1. บริการสืบคนสารสนเทศจาก Internet  

2. บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวย Wireless Network และแบบ Local Area Network (LAN) 

    ครอบคลุมทุกชั้นท่ัวพ้ืนท่ีอาคารบรรณสาร 

3. พ้ืนท่ีนั่งอานและคนควาท้ังท่ีเปนสาธารณะและแบบเฉพาะบุคคล แบงเปน  

     3.1 หองคนควาเดี่ยว 32 หอง  

    3.2 หองคนควากลุม จำนวน 12 หอง  

    3.3 หอง Silent Zone จำนวน 3 หอง 

     3.4 Learning Space @SUT Library 24 hrs. 

4. หอง Bookstore จำหนายเอกสารประกอบการเรียน ฯลฯ 

นอกจากนี้ศูนยบรรณสารฯ จัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โคมไฟตั้งโตะ ปลั๊กไฟ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลคำศัพท 

(Quicktionary) เครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook reader) iPad, iPod, Mini Projecter เปนตน 

 

การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือใหบริการ 

มีการนำระบบ IT มาชวยพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการ

ใหบริการและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

1. การใชระบบ RFID เพ่ือพัฒนาการใหบริการ เชน ในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยผูใชบริการ

สามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองผานตู Shelf checkout จำนวน 4 เครื่อง และ ตู 

Book return จำนวน 8 จุด ท่ีติดตั้งไว ณ อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เชน อาคารวิชาการ 1-

2 อาคารศูนยเครื ่องมือฯ 9  อาคารเรียนรวม 1-2 อาคารหอพักนักศึกษา อาคารบรรณสาร ซ่ึง

ผูใชบริการสามารถสงคืนหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ฐานขอมูลคลังปญญามทส. เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มที่เปนผลงานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได โดยไมตองเดินทางมาท่ีศูนยบรรณสารฯ 

3. การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อควบคุมระบบอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ 
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4. การใชระบบสแกนลายนิ้วเขาหองสมุด และระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศและ

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 

มีความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันท้ัง

รูปแบบฉบับพิมพและอิเล็กทรอนิกส โดยผานบริการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) มีการบอกรับ

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสแบบภาคี (Consortia purchasing)  

 

AUN- QA 9-3: The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research [1, 2] 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเตรียมการและวางแผนลวงหนาในการจัดเตรียมความ

พรอมครุภัณฑเครื่องมือวิทยาศาสตร รวมถึงการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถพรอมใชงาน ซึ่งการ

ดำเนินงานจะประสานกับทุกสำนักวิชาเก่ียวกับรายการครุภัณฑฯ ท่ีตองใชในการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ 

งานวิจัย และนำมาพิจารณาถึงความซ้ำซอน ความจำเปนในการใชงาน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย

เครื่องมือฯ ไดรับงบประมาณสำหรบการจัดหาเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยแยก

ตามกลุมหองปฏิบัติการ สรุปไดดังนี้ 

 

ประเภทคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รับจัดสรร (บาท) 

 

1.  หมวดครุภัณฑ 270,000 

1.1  ครุภัณฑซอมบำรุงและพัฒนางาน 270,000 

2.  โครงการตามแผนปฏิบัติการ/หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 117,740,000 

2.1 โครงการจัดหาและติดตั้งครุภณัฑหนวยจายกลาง (CSSD) สำหรับอาคารปฏิบัติการทันตกรรม 20,000,000 

2.2 โครงการจัดหาและติดตั้งครุภณัฑเพ่ือการเรียนการสอนช้ันคลินิกดานทันตกรรม 90,000,000 

2.3 โครงการจัดหาครุภณัฑทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพประจำหองปฏิบัติการ 1,900,000 

2.4 โครงการกอสรางปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานปฏิบัติการการใชสตัวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 5,000,000 

2.5 โครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของหองปฏิบัติการดานการ 

     วิเคราะหทดสอบและสอบเทียบ 

270,000 

2.6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและสนับสนุนการใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 

     เพ่ือการบริหารจัดการทองถ่ินนครชัยบุรินทร 

270,000 

2.7 โครงการสงเสริมความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 300,000 

  

                         รวมท้ังสิ้น     1 + 2 + 3 118,010,000 
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ศูนยเครื ่องมือฯ ยังมีระบบการซอมบำรุงรักษาเครื ่องมือ ทั ้งใน สวนการซอมแซมเชิงปองกัน 

(preventive maintenance) และการซอมแซมกรณีที่เครื่องชำรุด ซึ่งในการดำเนินงาน ศูนยเครื่องมือฯ ได

จัดใหมีชางซอมประจำอยูแตละฝาย นอกเหนือจากงานซอมบำรุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ซอมแซมเครื่องมือที่ชำรุดไดรับการแกไขโดยเร็ว ไมเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดย

มหาวิทยาลัยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อใชในการซอมแซมและบำรุงรักษา ซึ่งในการจัดการใหบริการ

สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนยเครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง โดยนำขอมูลยอนกลับจากผูขอรับบริการนำมาปรับปรุงการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยคอมพิวเตอร โดยฝายบริการการสอนและฝกอบรม  ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสำหรับ

การเรียนการสอนจำนวน 13 หอง มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรประเภทเชาจำนวน 780 เครื่อง ใหบริการ

อยางเพียงพอ โดยมีการจัดเชาคอมพิวเตอรสำหรับหองปฏิบัติการ จะทำใหมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และหากเครื ่องคอมพิวเตอรเสีย จะมีเครื ่องคอมพิวเตอรทดแทนทันที  โดยมีเครื ่อง

คอมพิวเตอรใหบริการ 60 เครื่อง/หอง รายละเอียดดังนี้  

ทั้งนี้ ในแตละหองปฏิบัติการ ศูนยคอมพิวเตอรจะติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานสำหรับใชในการเรียนการ

สอน และโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอนดานตาง ๆ  เชน ดานการคำนวณ การออกแบบ การ

เขียนโปรแกรม เปนตน นอกจากนี้ ศูนยคอมพิวเตอร  ยังใหบริการพิมพงานสำหรับนักศึกษา โดยใหบริการท่ี

อาคารเรียนรวม 1 และ 2 นอกจากนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดทำขอตกลงรวมกับ google และ Microsoft เพ่ือ

ใหบริการ google account และ office 365 account เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทำใหสามารถใช

เคร ื ่องม ือของ google และ Microsoft เช น Google Meet, google classroom, Ms team สำหร ับช วยใน

กิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมาก ในการเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลน  

ในปงบประมาณ 2564 ศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอของบประมาณเพื ่อปรับปรุงหองปฎิบัต ิการ

คอมพิวเตอร1-8 และหองบริการคอมพิวเตอร เพื่อซอมแซมและปรับปรุงผนังหอง พื้นหอง ระบบไฟฟา 

ตลอดจนครุภัฑณโตะ เกาอี้ ใหมีความทันสมัยพรอมใชงาน ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใน

ยุทธศาสตรหลักที่ 5 การบริหารงานที่นำสมัย เปนธรรม และการสรางระบบนิเวศแหงการเรียนรู ขณะนี้อยู

ในกระบวกการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
    
ขอมูลการสนับสนุนดานการเรียนการสอนออนไลน (ชวงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของศูนย ดังนี้ 

- การใหบริการโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน : Virtual Application (VA และ VD) โดยมีแผน

ขยายจำนวนโปรแกรมและรองรับผูใชงานใหมากข้ึนในอนาคต 

- การใหบริการเขาใชงานระบบเครือขายภายใน (Intranet) ของมหาวิทยาลัยจากระยะไกลผานอินเทอรเน็ต 

(บริการ SUT VPN) 
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- จัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการการเรียนการสอน และการทำงานออนไลน เชน จัดอบรมการใช Google 

Meet, OBS Studio, MS Teams และ Zoom 

- ใหบริการ แนะนำ ปรึกษา ตอบคำถาม ชวยเหลือ แกไข ระบบ SUT Office 365, SUT g.dot, SUT ADTT 

แกนักศึกษาและบุคลากร ท่ีลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ทุกชองทาง อาทิ โทรศัพท, Facebook, Line 

 

AUN- QA 9-4: The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 

updated to support education and research [1, 5, 6] 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยคอมพิวเตอรซึ ่งเปนผู ร ับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย ไดมีการปรับปรุงระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัยโดยมีการขยายโครงขายระบบ Lan และ Wifi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน

ระบบเครือขายและขยายระบบเครือขายใหสามารถรองรับผูใชงานไดมากขึ้นมีการจัดเชาวงจร internet 

เพิ ่มขึ ้นในทุกๆปงบประมาณ และศูนยคอมพิวเตอรไดดำเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานระบบ

เครือขาย (Digital IT Infrastructure) มาอยางตอเนื ่องจนถึงปจจุบัน ดวยเล็งเห็นวาเปนภาระกิจที่จะ

ตอบสนองการมุงสู smart university ของมหาวิทยาลัย  

 ปจจุบันมีการติดตั้งจุดใหบริการเครือขายสาย ท้ังสิ้น 1,300 จุด ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารสำนักงาน 

พื้นที่การเรียนการสอน และพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง (learning space) และพื้นที่พักอาศัยของนักศึกษา 

ซึ่งตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจะชวยสงเสรมิให

เกิดการคนควานอกหองเรียนได 

การสนับสนุนดานการเรียนการสอนออนไลน (ชวงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของศูนย ดังนี้ 

- การใหบริการโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน : Virtual Application (VA และ VD) โดยมี

แผนขยายจำนวนโปรแกรมและรองรับผูใชงานใหมากข้ึนในอนาคต  

- จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรเสมือน (Virtualization Desktop) แชรทรัพยากร 

software จากสวนกลาง เพื่อใชประโยชนจาก software ที่มีอยูอยางจำกัด แตทำใหผูใชงานได

ประโยชนมากที่สุด และทั่วถึงกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี Virtualization Desktop Infrastructure 

(VDI) มาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการเสริมสรางศักยภาพการทำงานและการเรียนรูและ

พัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะทำให

ผูใชงานสามารถเขาถึงทรัพยาการซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ไดอยางทั่วถึง โดยผูใชงานสามารถเขามาใช

งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์จากสวนกลางได ซ่ึงจะชวยลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร

ไดแนวทางหนึ่ง 
- ทำแผนการจัดเตรียมทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือรองรับระบบการเรียนการสอนผานระบบออนไลนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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- ปรับปรุงระบบไฟฟาและ ups ประจำหอง internet data center เพ่ือใหระบบสามารถใหบริการเพ่ือ

การเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ทำแผนขยายการใชงาน bandwidth จากเดิมวงจร intertnet ผานบริษัท provider ในปงบประมาณ 

2563 มีความเร็ว 5/2 Gbps และชองความเร็ว internet วงจร Uninet 4 Gbps และในปงบประมาณ 

2564 ความเร็ววงจร intertnet ผานบริษัท provider จะเพ่ิมเปน 6/2 Gbps และความเร็ว internet 

วงจร Uninet เพ่ิมเปน 10 Gbps รองรับการเรียนการสอนผานระบบออนไลนท่ีมากข้ึน 

- การใหบริการเขาใชงานระบบเครือขายภายใน (Intranet) ของมหาวิทยาลัยจากระยะไกลผาน

อินเทอรเน็ต (บริการ SUT VPN) 

- จัดกิจกรรมฝกอบรมเก่ียวกับการการเรียนการสอน และการทำงานออนไลน เชน จัดอบรมการใช 

Google Meet, OBS Studio, MS Teams และ Zoom 

- ใหบริการ google account และ office 365 account เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทำ

ใหสามารถใชเครื่องมือของ google และ Microsoft เชน Google Meet, google classroom, Ms 

team สำหรับชวยในกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนอยางมาก ใน

การเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

- ใหบริการ แนะนำ ปรึกษา ตอบคำถาม ชวยเหลือ แกไข ระบบ SUT Office 365, SUT g.dot, SUT 

ADTT แกนักศึกษาและบุคลากร ท่ีลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ตทุกชองทาง อาทิ โทรศัพท, Facebook, 

Line 

 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน  การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ตลอดจน

สงเสริมใหมีการผลิตสื่อและตำราที่มีคุณภาพ ทันสมัย  ในการนี้ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได

ดำเนินการดานสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีน

เปนสำคัญ  โดยในปการศึกษา 2562 ไดดำเนินงานดังนี้ 

 

ดานการผลิตและพัฒนาส่ือการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู  

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สงเสริมใหคณาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อการศึกษาเพ่ือให

สื่อการศึกษาสามารถนำไปใชกับการเรียนการสอนไดจริง โดยดำเนินการพัฒนาสื่อการศึกษา ดังนี้ 

1) การพัฒนา/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบรายวิชา (e-Courseware) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีตาง ๆ เขาดวยกัน  โดยมุงหวังใหนักศึกษามีแหลงทรัพยากรการเรียนรู

ออนไลน จัดการรายวิชาที่สนับสนุนการสอนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดทุกที่ ทุก

เวลา มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  โดยปการศึกษา 2562 มีการรวมมือระหวางคณาจารยกับศูนย
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เสนอรายชื่อวิชา เพื่อเขารวมพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบรายวิชา 

(e-Courseware) จากสำนักวิชา จำนวน 6 สำนักวิชา และ 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รายวิชา ทั้งนี้

ในรายวิชาท่ียังไมไดเขาสูกระบวนการผลิตไดมีกระบวนการติดตามเพ่ือการดำเนินการตอไป (รายละเอียดดัง

ตารางเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-2) 

2) การพัฒนาสื่อกราฟกคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดานตาง ๆ อาทิ 

เทคโนโลยี 3 มิติ  เทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาข้ันสูงสำหรับการเรียนการสอนรวมกับ

คณาจารย  โดยในปการศึกษา 2562  ไดรวมกับคณาจารยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดังนี้ 

(1) สื่อการสอนบนอุปกรณมือถือ ประเภท Mobile Application จำนวน  3 ชิ้นงาน 

(2) สื่อคอมพิวเตอร 3 มิติ เพ่ือการเรียนการสอน  จำนวน 1 ชิ้นงาน 

 

3) การผลิตหนังสือและตำรา  โดยสำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สงเสริมใหมีการแตง 

แปล เรียบเรียงตำรา หนังสือและผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการพิมพตำราหนังสือ และผลงานวิชาการที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน โดยในปการศึกษา 2562 สำนักพิมพฯ มีจำนวนหนังสือท่ีดำเนินการจัดพิมพ จำนวน 6 

รายชื่อ  

ดานระบบการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปจจุบันการเรียนรูเปนการเรียนรูที่เกิดจากผูเรียนศึกษา คนควาดวยตนเองผานสารสนเทศ ซึ่งการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบการศึกษาตองสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรียนประเมินความกาวหนา

ของการเรียนรูของตนเองได ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จึงไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ี

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยดำเนินการดังนี้ 

1) ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Learning) เปน

ระบบการเรยีนการสอนท่ีสนับสนุนการเรียนรูในทุกท่ี ทุกเวลา โดยคณาจารยสามารถพัฒนารายวิชาออนไลน

ไดดวยตนเอง และนำไปจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติหรือสำหรับการศึกษาตลอดชีวิตให

กลุมผูเรียนใหมไดมีจำนวนรายวิชาท่ีใชกับการเรียนการสอนจริงจำนวน 924 รายวิชา (รายละเอียดดังตาราง

เอกสารแนบ AUN-QA 9.4-1) 

2) ระบบสื ่อสารสองทางผานจอภาพเพื ่อสนับสนุนการเร ียนการสอนทางไกล โดยใชงานใน  

2 ลักษณะ ไดแก การใชเพื่อการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 29 ครั้ง และการ

ใชประชุมทางไกลและการบรรยาย จำนวน 27 ครั้ง 
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ดานนวัตกรรมทางการศึกษา 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ใหความสำคัญตอการนำนวัตกรรมดานตาง ๆ มาใชกับ

การศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและสงผลใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูท่ี

รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ในปการศึกษา 2562 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ไดพัฒนา 

หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเปน

รูปธรรม มีการบริหารจัดการการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 

โดยรวมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร พัฒนาหองเรียนอัจฉริยะที ่ มี

คุณลักษณะตรงกับตามความตองการใชงานของคณาจารย มีระบบที่สามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือแบบไร

สายกับอุปกรณในหองเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือลน (Active Learning) ของ

มหาวิทยาลัย โดยตั้งอยูท่ีหองเรียน B 1128 อาคารเรียนรวม 1 มีปริมาณการใชงาน จำนวน 8 รายวิชา รวม

ท้ังสิ้น 114 ครั้ง ซ่ึงในปการศึกษา 2562 มีงานดานการนวัตกรรมสื่อการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ดานการ

ผลิตนวัตกรรมสื่อการศึกษาดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ผลิตตนแบบผลิตภัณฑ จำนวน 2 ชิ้นงาน ใช

ประกอบการเรียนรายวชิา 581346 Project design for engineers สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)  

 

รายละเอียดประกอบดานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 

งานดานการพัฒนานวัตกรรมส่ือการศึกษา 

โครงการประยุกตใชภาพระบายสีกับสื่อภาพฉายจำลองภาพสามมิติใตทะเล เปนการประยุกตใช

เทคโนโลยีในปจจุบันมาพัฒนาสื่อในรูปแบบใหม เพื่อนำมาใชสนับสนุนการเรียนการสอน โดยใชเทคนิค UV 

Mapping การนำภาพมาสแกนเพื่อทำการหอหุ มวัตถุ 3D Model ดวยภาพระบายสี 2D และมี Touch 

Board Interactive Development Board เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเสียงดนตรี 

 

งานดานการผลิตนวัตกรรมส่ือการศึกษาดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

งานดานการพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา ผลิตตนแบบผลิตภัณฑ เพื่อใชประกอบการเรียนรายวิชา 

581346 Product design for engineers สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) จำนวน 2 ชิ้นงาน 

 

ดานการเปนหองปฏิบัติการฝกประสบการณสำหรับนักศึกษา 
ภารกิจการสนับสนุนดานการเรียนการสอนโดยเปนหองปฏิบัติการฝกประสบการณสำหรับนักศึกษา

เปนภารกิจหลักประการหนึ่งที่ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ
ดานการผลิตสื่อ การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือไดอยางถูกตอง ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได
เปดโอกาสใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาใน 2 รูปแบบ  ไดแก 
1) สนับสนุนการเร ียนการสอนการปฏ ิบ ัต ิการ สำหร ับนักศึกษาหลักส ูตรว ิทยาการสารสนเทศ 
2) สนับสนุนการฝกประสบการณในการผลิตสื ่อดิจิทัล ในศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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1. การเปนหองปฏิบัติการฝกประสบการณ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ศูนย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รวมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินภารกิจฝกประสบการณ
ดานการผลิตและเผยแพรวีดิทัศน รายการโทรทัศน ใหกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ใชอุปกรณ
เครื่องมือระดับมืออาชีพผลิตรายการโทรทัศน สงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณดานการผลิตรายการ
โทรทัศนกอนการไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง ฝกปฏิบัติการในหองสตูดิโอ และถายทอด
สัญญาณโทรทัศน ซ่ึงในปการศึกษา 2562 นักศึกษาไดเขาฝกประสบการณในรายวิชาการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
และรายวิชาการเขียนเพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัล 1 จำนวน 19 ครั้ง 

2. สนับสนุนการฝกประสบการณในการผลิตสื่อดิจิทัล ในศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาในทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจดานการผลิต
และพัฒนาสื่อไดทดลองและฝกปฏิบัติงานจริงกับศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดปการศึกษา 
2562 และฝกปฏิบัติงานถายทอดสดนอกสถานที่ live Facebook ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 
กิจกรรม 

กระบวนการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 

การดำเนินการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมี

ระบบศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไดกำหนดกระบวนการประเมินเพื่อนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ โดยไดดำเนินการ การประเมินผลการใหบริการระบบการเรียนการสอน

ผานเครือขาย SUT e-Learning ในปการศึกษา 2562 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

จำนวน 1,738 คน  มีความพึงพอใจตอระบบ SUT e-Learning อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.08) ทั้งนี้ ใน

ปการศึกษา 2562 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ไดปรับปรุงโมดูลการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของ

ระบบ SUT e-Learning โดยนำเครื่องมือวิเคราะห Google Analytic และ IntelliBoard เพ่ือรวบรวมขอมูล

การใชงานของผูรับบริการ ศึกษารูปแบบการใชงาน ซึ่งจะนำมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ใหตรงกับความตองการใชงานของผู ร ับบริการใหมากที่สุด โดยศูนย

นวัตกรรมฯ ไดแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ SUT e-Learning เพื่อนำผลการวิเคราะหมาปรับปรุงระบบ 

SUT e-Learning ตอไป 

ดังนั้น ในปงบประมาณ 2563 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไดดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตร และจัดกิจกรรมการฝกประสบการณนอกพื้นที่เพื่อสงเสริมประสบการณจริงใหแกนักศึกษาและได
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑและอุปกรณทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการฝกประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษาและการปฏิบัติงาน 
 

การใหบรกิารสนับสนุนการเรียนการสอน ในชวงสถานการณการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ใหบริการสนับสนนุการเรียนการสอน เพ่ือรองรับสถานการณ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
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ปดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยสุรนารีเปนการชั่วคราว ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยการใหบริการ

รองรับสถานการณเฝาระวังโรคระบาด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการในภาวะวิกฤต ดังนี้  

1) ศูนยนวัตกรรมฯ เปนสวนรวมในหนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ มทส. เปนกรณี

เฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จัดตั้งหนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ 

มทส. เปนกรณีเฉพาะ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร อาคารวิชาการ 1 รวมกับ

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร และสถานพัฒนาคณาจารย เพื่อรองรับการบริการดาน

เครือขาย และการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปดวยความราบรื่น และแกไข

ปญหาตาง ๆ ไดอยางทันทวงที โดยศูนยนวัตกรรมฯ ใหคำปรึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน  

2. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน 

3. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย SUT e-Learning 

4. การผลิตสื่อบันทึกการเรียนการสอนดวยตนเอง OBS Studio 

5. เทคนิคการสรางสื่อการสอนแบบออนไลน 

6. ใหบริการหองสำหรับการสอนออนไลน 

2) ศูนยนวัตกรรมฯ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผานโปรแกรม Zoom โดยการจัดหา

โปรแกรม Zoom จำนวน 135 ยูนิต เพื่อรองรับการใชงาน ชวยในดานสนับสนุนการดำเนินงานขององคกร 

ในสถานการณเฝาระวังโรคระบาดฯ  ศูนยนวัตกรรมฯ ไดใชการบริหารจัดการหองประชุม/หองเรียนออนไลน 

Zoom (รองรับ 100 คน) จำนวน 10 หองเรียน และหองเรียนออนไลน Zoom (รองรับ 300 คน) จำนวน 

30 หองเรียน โดยการจองใชบริการหองเรียนออนไลนผานระบบ SUT e-Booking สำหรับจองหองเรียน

ออนไลน/หองประชุมออนไลน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

3) ศูนยนวัตกรรมฯ ไดจัดอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน ใหกับหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอก ไดแก สำนักวิชาแพทยศาสตร โรงพยาบาล มทส. โรงพยาบาลรวมผลิต 3 แหง สำนักวิชา

พยาบาลศาสตร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร สถานพัฒนาคณาจารย สวน

ทรัพยากรบุคคล และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยจัดการอบรมลักษณะ face to face ในหองประชุม

ปกติในชวงตนของสถานการณเฝาระวังโรคระบาดฯ และการอบรมออนไลนผานโปรแกรม รวมท้ังยังไดจัดทำ

คู ม ือการอบรม ใชงานในรูปแบบเอกสาร Document file และวีด ิท ัศน สำหรับผู สอนและผู  เร ียน  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

4) ศูนยนวัตกรรมฯ ไดปรับปรุง/ติดตั้งสวนเสริม (ชุด Plug in) ใหกับระบบ SUT e-Learning เพ่ือ

สนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลนอยางเต็มรูปแบบ ใหบริการการจัดการเรียนการสอนบนระบบ  

SUT e-Learning เพื ่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน ในรายวิชาที ่เปดทำการเรียนการสอนในภาค

การศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2562 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดจัดทำเนื้อหา บทเรียน และสื่อการ
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สอน ใชงานบนระบบเพ่ือรองรับการเรียนการสอนออนไลน ผานเครือขายจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

ยังไดมีการจัดสอบออนไลนผานระบบ SUT e-Learning โดยใชแนวทางการสรางขอสอบเพื่อการจัดสอบ

ออนไลน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ รองรับการใชงานของผูใชงาน

จำนวนมากในขณะเดียวกันของระบบ SUT e-Learning ผานระบบเครือขาย มหาวิทยาลัย ไดจัดสรร

งบประมาณเรงดวนจากโครงการเฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม COVID-19 เพื่อการจัดหาครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรแมขายสำหรับการเรียนการสอนออนไลน 

รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณดังกลาวขางตน 

5) ศูนยนวัตกรรมฯ ไดจัดหาชุดอุปกรณสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง เพ่ือรองรับการ

เรียนการสอนออนไลน เพื่อใหคณาจารยที่มีความตองการที่จะผลิตสื่อการสอน เพื่อประกอบการสอนใน

รายวิชาท่ีเปดการสอนออนไลนในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการใหบริการหองบันทึกการเรียนการสอนดวย

ตนเองที่ศูนยนวัตกรรมฯ และที่หนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ มทส. ที่อาคารวิชาการ 1 

รวมถึงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สำหรับการเรียนการสอนออนไลน เพื่อเสริมศักยภาพ

ในการสรางสรรคการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับคณาจารย ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน  

6) จากการใหบริการในชวงสถานการณวิกฤต COVID-19 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได

รวบรวมเก็บขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานระบบ SUT e-Learning ในการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนตามนโยบายมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ 

COVID-19 ไดทันทีอยูในระดับ “มาก” (คาเฉลี่ย = 4.17, S.D. = 0.89) 

 

การจัดอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลนและจัดทำคูมือการอบรม  

ชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

การอบรมในหองปฏิบัติการ 

ท่ี หัวขอ/หลักสูตร ผูเขารวมอบรม 

1 การอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย รุนท่ี 1 

เรื่อง การทําสื่อการสอน 

วันท่ี 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. 

คณาจารย จำนวน 30 คน 

จัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย 

2 การผลิตวิดีทัศนการสอนและซอฟตแวรเพ่ือจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน สูภัยโควิด สอนศิษยออนไลน จำนวน 200 คน ณ 

หองคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูภาษาตางประเทศดวยตนเอง 

(FLRU) 

รอบท่ี 1 วันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. 

คณาจารย/ผูชวยสอน จำนวน

ประมาณ 200 คน จัดโดยศูนย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
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ท่ี หัวขอ/หลักสูตร ผูเขารวมอบรม 

รอบท่ี 2 วันท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. 

3 การผลิตวีดิทัศนการสอนและซอฟตแวรเพ่ือจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน 

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

คณาจารยสำนักวิชาพยาบาล

ศาสตร และสำนักวิชา

แพทยศาสตร จำนวน 50 คน 

4 “การทำแบบทดสอบออนไลน” ในกิจกรรมสัมมนาผูสอนหัวขอ

รายวชิาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กับ Online Course 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วันท่ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

คณาจารย/ผูชวยสอน 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคา

ทรอนิกส สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร จำนวน 30 

คน 

5 การใชงานโปรแกรม Zoom สำหรบัการจัดประชุมออนไลน ณ 

หองประชุมสารนิเทศ 

วันท่ี 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารระดับกลาง หัวหนา

สวน และหัวหนาสำนักงาน  

จำนวน 40 คน 

6 การใชงานโปรแกรม Zoom สำหรับจัดการประชุมออนไลน ณ 

หองวีไอพี 1 และ วีไอพี 2 สรุสัมมนาคาร 

วันท่ี 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 

บุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 

50 คน 

จัดโดยสวนทรัพยากรบุคคล 

7 การใชงานโปรแกรม Zoom เพ่ือเขารวมการประชุมออนไลน ณ 

อาคารพญาไท พลาซา กรุงเทพมหานครฯ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จำนวน 10 คน 

จัดโดยสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

8 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูการใชงานหองประชุม/หองเรียนเสมือน

ดวยโปรแกรม Microsoft Teams  

วันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

เจาหนาท่ี ผูชวยสอน 

สำนักวิชาทันตแพทย 8 คน 

9 การใชงาน SUT e-Learning ไดแก การสรางรายวิชา การจัดการ

รายวิชา การสรางแเหลงเนื้อหา กิจกรรม และการใหคะแนน 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 

TA สาขาวิชา

วิศวกรรมเครือ่งกล จำนวน 4 

คน 

10 การอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย รุนท่ี 2 

เรื่อง การทําสื่อการสอน 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. 

คณาจารย จำนวน 30 คน 

จัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย 

การอบรมออนไลน 
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ท่ี หัวขอ/หลักสูตร ผูเขารวมอบรม 

1 การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการพยาบาล ในหัวขอ “การสราง

โปสเตอร เพ่ืองานวิชาการและ การใช Google สำหรับการเรียน

การสอน แบบรวมมือ และการสราง e-Portfolio” รายวิชา 

712101 Nursing Informatics 

วันท่ี 21 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. 

นักศึกษาพยาบาล จำนวน 

288 คน จัดโดยสำนักวิชา

พยาบาลศาสตร 

2 การสรางแบบทดสอบบนระบบ SUT e- Learning 

วันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

คณาจารย และเจาหนาท่ี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร 

จำนวน 20 คน  

3 การสรางแบบทดสอบบนระบบ SUT e- Learning 

วันท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

คณาจารย/ผูชวยสอน จำนวน 

100 คน จัดโดยศูนยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา 

4 การสรางแบบทดสอบบนระบบ SUT e- Learning และแนวทาง

การจัดสอบออนไลน 

วันท่ี 13 เมษายน 2563 เวลา 9.00-10.00 น. 

คณาจารย จำนวน 10 คน จัด

โดยศูนยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษารวมกับ

สถานพัฒนาคณาจารย 

5 การสรางแบบทดสอบบนระบบ SUT e- Learning และแนวทาง

การจัดสอบออนไลน 

วันท่ี 14 เมษายน 2563 เวลา 9.00-10.00 น. 

คณาจารย จำนวน 20 คน จัด

โดยศูนยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษารวมกับ

สถานพัฒนาคณาจารย 

6 การสรางรายวชิาออนไลนบนระบบ SUT e-Learning 

วันท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 12.45-15.30 น. 

คณาจารยสำนักวิชาสำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร จำนวน 20 

คน 

7 การสรางกิจกรรมในรายวิชาออนไลน ดวยเครื่องมือบนระบบ SUT 

e-Learning 

วันท่ี 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

คณาจารย นักวิชาการศึกษา

เจาหนาท่ี สำนักวิชา

แพทยศาสตร 

โรงพยาบาล มทส. และ

โรงพยาบาล รวมผลิต 3 แหง 

จำนวน 50 คน 

8 การใชงานระบบ SUT e-Learning ข้ันสูง (advance) สำหรับ 

ผูสอน 

วันท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. 

คณาจารย นักวิชาการศึกษา

เจาหนาท่ี สำนักวิชา

แพทยศาสตร 
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ท่ี หัวขอ/หลักสูตร ผูเขารวมอบรม 

โรงพยาบาล มทส. และ

โรงพยาบาล รวมผลิต 3 แหง 

จำนวน 50 คน 

9 การสรางขอสอบออนไลนบนระบบ SUT e-Learning อยาง

ปลอดภัยและใชสอบไดจริง 

วันท่ี 28 เมษายน เวลา 13.00-16.00 น. 

คณาจารย/ผูชวยสอน  

จำนวน 100 คน 

10 การสรางขอสอบออนไลนบนระบบ SUT e-Learning อยาง

ปลอดภัยและใชสอบไดจริง 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-15.00 น. 

คณาจารย/ผูชวยสอน จำนวน 

50 คน 

11 การสรางขอสอบออนไลนบนระบบ SUT e-Learning อยาง

ปลอดภัยและใชสอบไดจริง 

วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. 

 

คณาจารย/ผูชวยสอน จำนวน 

30 คน 

12 อบรมการใชงานระบบ SUT e-Learning ในจัดการหลักสูตร 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 

บุคลากรเทคโนธานี จำนวน 

10 คน 

 

การจัดทำเอกสารคูมือในการจัดอบรม 

ท่ี รายการ 
การเผยแพร 

ออนไลน เอกสาร 

1 คูมือการใชงานระบบ SUT e-Learning สำหรับผูสอนและ

ผู  เร ียน และวีด ิท ัศนการใช งานระบบ SUT e-Learning 

สำหรับผูสอนและผูเรียน 
  

2 คูมือการใชงาน Zoom สำหรับผูจัดประชุมและผูเขารวม

ประชุม ผาน Computer และ Mobile Device เผยแพรผาน

เว็บไซตของศูนยนวัตกรรมฯ 

  

3 คู ม ือการใชงาน Zoom สำหรับผู สอนและผู  เร ียน ผาน 

Computer และ Mobile Device เผยแพรผานเว็บไซตของ

ศูนยนวัตกรรมฯ 

  

4 คูมือการทำสื่อการสอนออนไลนดวยโปรแกรม OBS เผยแพร

ผานเว็บไซตของศูนยนวัตกรรมฯ 
  

5 คู มือการสรางกิจกรรม การบานออนไลน บนระบบ SUT  

e-Learning 
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6 คูมือแนวทางการสรางขอสอบและการจัดการสอบออนไลน

บนระบบ SUT e-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  

7 คู มือการใชงานระบบ SUT e-Learning เพื ่อเตรียมความ

พรอมในการใชงานระบบการเรียนการสอนออนไลน สำหรับ 

นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 

  

 

AUN- QA 9-5: The standards for environment, health and safety; and access for people 

with special needs are defined and implemented [7] 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการกำหนดและดำเนินการตามตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และ

ความปลอดภัยและการเขาถึงการดูแล สำหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษใหตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 

 

1. การบริหารจัดการดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย 

งานรักษาความปลอดภัย สวนอาคารสถานท่ี ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน โดยครอบคลุมภาระงานดานงานพัฒนาการบริหารจัดการดานความปลอดภัย 

แบงลักษณะงานเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

1.1. ดานงานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  

      จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สัญญาฉบับ

ปจจุบันเลขที่ 196/2562 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  เริ่มสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2562  สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 

31 สิงหาคม 2564 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีจำนวน 221 คน  แบงเปน 2 ผลัด ประกอบดวย ผลัดท่ี 1 

ผลัดกลางวัน  จำนวน 100 คน ระหวางเวลา 07.00 – 19.00 น. ผลัดที่ 2 ผลัดกลางคืน จำนวน 97 คน 

ระหวางเวลา 19.00 – 07.00 น. และพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะประตูทางเขามหาวิทยาลัยทั้ง 4 

ประตู จำนวน 24 คน ปฏิบัติงานแบงเปน 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง   ประกอบดวย ผลัดที่ 1  ผลัดกลางวัน  

ระหวางเวลา 07.00 – 15.00 น. ผลัดที่ 2 ผลัดบาย ระหวางเวลา 15.00 – 23.00 น. และผลัดที่ 3 ผลัดดึก 

ระหวางเวลา 23.00 – 07.00 น. มีการตรวจสอบคุณภาพงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางให

เปนไปตามขอกำหนดของสัญญามีการจัดทำรายงานการตรวจสอบงวดงานจากผูควบคุมงาน กอนเบิก

จายเงินคาจางในแตละงวดงาน และมีการประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนประจำทุกๆ เดือน   

1.2 ดานงานเชาเหมาติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV) และประตูคียการด 

3.1 กำกับดูแลงานเชาเหมาติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV) จำนวน 306 กลอง  

3.2 มีการตรวจเช็คระบบกลองวงจรปด (CCTV) ประจำวัน เพื่อใหสามารถใชงานได

อยางเต็มประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบภาพจากหนาจอ CCTV    

3.3 มีการใหบริการซอมแซม แกไข ประตูคียการด และกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

ใหสามารถใชงานไดปกติ รวมจำนวน 40 ครั้ง 
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3.4 มีการใหบริการกับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เรียกดูขอมูลจาก 

     กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) กรณีเกิดเหตุ รวมจำนวน 70 ครั้ง  

 1.3. ดานงานกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก  

1.3.1 การจัดหาและปรับปรุงอุปกรณดับเพลิงอุปกรณรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ

จราจร  

  จัดหาวัสดุอุปกรณดับเพลิง เชน ถังดับเพลิงติดตั้งอาคารศูนยเครื่องมือ การตรวจสอบ

ถังดับเพลิงใหพรอมใชงาน เปนประจำทุกเดือน และทดแทนถังที่มีเสื่อมสภาพ สาย

ดับเพลิงท่ีชำรุดจากการใชงาน อุปกรณจราจร และอุปกรณความปลอดภัย เชน กรวย

จราจร แผงจราจร อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล  ปายไฟเตือนการรักษาความ

ปลอดภัย เปนตน 

1.3.2 ดานงานโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา และควบคุมปริมาณสุนัขจรจัด  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดมีการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขที่อาศัยอยูอยาง

อิสระในพื้นที่สาธารณะ มีสุนัขดังกลาวมากกวาหนึ่งรอยตัว ทั้งที่สามารถจับบังคับได

และไมได สุนัขที่ไมเปนมิตรและจับบังคับไมได กอปญหาดานสาธารณสุขและความ

ปลอดภัยแกชุมชนภายในมหาวิทยาลัย จึงมีการควบคุมปรมิาณสุนัขจรจัดควบคูไปกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูขอสุนัขเหลานี้ใหดีขึ ้น เพื่อเปนการแกไข

ปญหาสุนัขจรจัด เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ สอดคลองกับหลัก

คุณธรรม หลักจริยธรรม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้  

  1)  ดานการแยกประเภทระหวางสุนัขจรจัด กับสุนัขมีเจาของ 

2)  ดานการตั้งศูนยพักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว เนื่องจากสงผลกระทบภายในพ้ืนท่ี 

มหาวิทยาลัยฯ  

3)  ดานการรวมมือกับปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ทำหมัน    

 ใหบริการกับสุนัขเฉพาะภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 4 ครั้ง / ป มีดังนี้ 

การดำเนินงาน 

ปงบประมาณ 2562 – 2563 

มีเจาของ (ตัว) ไมมีเจาของ(ตัว) 

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  50 72 

ตอนสุนัขเพศผู  43 21 

ตอนแมวเพศผู  12 9 

ทำหมันสนุัขเพศเมีย 11 8 

ทำหมันแมวเพศเมีย  17 30 

รวมท้ังส้ิน 202 237 

                  หมายเหตุ : สุนัขทีไมมีเจาของ จะถกูทำสัญลักษณการทำหมัน และผูกเชือกคลองคอทุกตัว 
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                 1.3.3 โครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย สรางวินัยจราจร มทส.  

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป เนื่องจาก 

จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น  โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง 

คือ รถจักรยายนยนต คิดเปนรอยละ 97.26 มีผูบาดเจ็บ 1,010 ราย จึงมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย สรางวินัยจราจร มทส. เพ่ือรวมกัน

หารือวิธีการแกไขปญหา เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุของนักศึกษา เชน มีการปรับปรุง

สภาพแวดลอมถนนเพื่อลดจุดเสี่ยง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ การ

รณรงคปลูกจิตสำนึกใหแกนักศึกษา โดยการตั้งดานรวมกับเจาหนาที่ตำรวจ สภ.โพธ

กลาง ตรวจจับนักศึกษาที่ไมสวมใสหมวกนิรภัย ป พ.ศ. 2562 – 2563 มีการตั้งดาน

ตรวจจับ จำนวน 38 ครั้ง รวมจำนวนผูกระทำผิดกฎหมายจราจรทั้งสิ้น 392 คน  จาก

ผลดำเนินงาน ปจจุบันนักศึกษาสวมใสหมวกนิรภัย คิดเปน 100% 

       1.3.4 การตรวจสอบและเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โครงการอบรมการปองกันและระงับเหตุ

อัคคีภัยการดำเนินงานรณรงคการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย ภายในมหาวิทยาลัย 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีการตั้งเปาหมายการฝกซอมอพยพหนีไฟ จำนวน 2 

อาคาร ประกอบดวย อาคารวิชาการ  และอาคารเครื่องมือ 7  มีผูเขารวมกิจกรรม

จำนวน 150 คน มีการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน จำนวน 1 ครั้ง จำนวนผูเขารวมอบรม 

70 คน ผลจากการดำเนินงานผูใชอาคารมีความรูความเขาใจ มีทักษะความชำนาญใน

การดับเพลิงขั้นตนเพิ่มขึ้น โดยสามารถชวยระวังเหตุเพลิงไหม และแกไขสถานการณ

กรณีมีเหตุ คิดเปนรอยละ 100  

1.4. ดานงานอื่ น  ๆ  ได แก  งานตรวจสอบซอมบำรุงปายเตือน ปายจราจร เครื่องหมายจราจร 

ถนนชำรุด งานตรวจสอบและซอมบำรุงระบบประตูคียการด งานใหบริการดานการแจงซอมตาง ๆ การ

ใหบริการจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินงานตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยสราง

วินัยจราจรในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการดำเนินงานรณรงคปองกันและระงับอัคคีภ ัยภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     สุรนารี เปนตน สามารถดำเนินการไดตามแผนงาน คิดเปนรอยละ 91.63 เม่ือเทียบ

กับปริมาณงานทั้งหมด มีการรายงานผลดำเนินงานแตละไตรมาส มีการสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด โดย

แบงเปน 2 สวน ไดแก ตัวชี้วัดผลงานในภาพรวมของหนวยงาน และตัวชี้วัดผลงานตามผลผลิต-มีการรายงาน

ผลดำเนินงาน PBM ผานระบบ    On-line ของสวนแผนงาน สรุปผลสามารถดำเนินการไดตามตัวชี้วัดท่ี

กำหนด  

 ดังนั้น จากผลการดำเนินงานดานการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไดมีการ

ปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1) การปรับรูปแบบการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย ไดแก 
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 เพ่ิมการเขมงวดการปฏิบัติงาน โดยกำหนดชวงเวลาของการทำงาน ดานการตรวจตราความ

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร และผูรับบริการของพนักงานรักษา

ความปลอดภัยประจำจุด และประจำอาคาร โดยมีการตรวจสอบการทำงานตามลำดับ

ขั้นตอนของสายตรวจ รปภ.สายตรวจรถยนต และสายตรวจรถจักรยานยนต โดยมีการ

กำกับดูแล และการควบคุมการปฏิบัติงาน จากสายตรวจ มทส. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพ และเปนไปตามขอกำหนดสัญญา 

 การนำอุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหม  มาใชควบคูกับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

สรางความเชื่อม่ันใหกับผูรับบริการ  เชน บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก ไดความ

ตระหนักถึงความสำคัญดานความปลอดภัย เชน การนำระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

(SMART CCTV) การบันทึกปายทะเบียนยานพาหนะผานเขา-ออกประตูมหาวิทยาลัยทั้ง 4 

ประตุ  การสแกนใบหนาบุคคลภายนอกที่เขา – ออกพื้นท่ีมหาวิทยาลัย  การใชระบบประตู

คียการดในการเขา – ออกอาคารเพื่อบันทึกขอมูลบุคคล การใชระบบนาิกายามชวยควบคุม

การตรวจจุด การใชเครื่องโดรนบินสำรวจสภาพการจราจรในชั่วโมงเรงดวน และการสำรวจ

แนวเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอทำรั้วปองกันการรุกล้ำพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย เปนตน 

2) การปรับรูปแบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย มีดังนี้ 

- การฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย ใหไดมาตรฐานทางวิชาการ และเปนรูปแบบเดียวกัน

ทั้งมหาวิทยาลัย บุคลากรและบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ไดรับทราบ และเขาใจเครื่องหมายเตือน ปายสัญลักษณฉุกเฉิน แผนผังเสนทางหนีไฟและ

ทำความเขาใจแผนระงับอัคคีภัยในแผนระวังอัคคีภัยขั้นตน  โดยกำหนดใหมีแผนฉุกเฉิน

ของแตละหนวยงาน สามารถซักซอมแผน และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อลดความสูญสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ในกรณี เกิดเหตุอัคคีภัย และภัยพิบัติตาง ๆ  โดย

กำหนดการจัดอบรม ปละ 2 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม ครั้งละ 60 คน และการจัดซื้อประกัน

อัคคีภัยใหกับอาคารท่ีมีความเสี่ยง  

- การนำเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยและ

ดานอาชีวอนามัยเพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมาย เชน มีการลงขาวประชาสัมพันธรับแจงเหตุ

ผานทางจอ LED  และผานสื่อ Online เพ่ือเพ่ิมชองทางในการแจงประชาสัมพันธ และเพ่ิม

ความรวดเร็วในการรบัรูขอมูลขาวสารของผูแจงเหตุ 

- การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัย 

เพื ่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และเกิดความรวดเร็วในการเขาพื ้นที ่ เพ่ือ

ชวยเหลือผูประสบภัย  

ขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานในปงบประมาณตอไป มีดังนี้  
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1. การปรับปรุงดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศงานรักษาความปลอดภัยใหเปนหมวดหมู เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วตอการสืบคนขอมูล และการรายงานผลเสนอผูบริหาร  เชน ขอมูลสถิติประวัติผูทำ

บัตรผานเขา – ออกภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประวัติผูขออนุญาตทำทางเชื่อมตอ

ถนนมหาวิทยาลัย ประวัติผูขออนุญาตถายภาพภายในมหาวิทยาลัย ประวัติผูรับจางขอเขาทำงาน

ในวันหยุดและนอกเวลาทำการ ขอมูลการเกิดเหตุตาง ๆ  เปนตน 

2. การปรับปรุงพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง จุดลอแหลม จุดอันตราย และถนนไหลทางท่ีชำรุด เปนตน 

3.  การจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบใหมใหกับบุคลากร และนักศึกษา  เพ่ือสรางความรูความเขาใจ  

    จิตสำนึกเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย และเกี่ยวกับกฎหมายจราจรตาง ๆ  รวมถึงความรูดาน

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทันกับสภาวการณในปจจุบัน 

2. การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเปน 2 สวน คือ 1) การจัดการขยะ และ 2) การจัดการน้ำ

เสีย โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานผานระบบ Project Base Management หรือ PBM ของงานพัฒนาการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย 1) แผนดำเนินงาน 2) แผนการใช

จายเงิน และ 3) กำหนดตัวชี้วัด  โดยแผนดำเนินงานครอบคลุมภาระงานดานการบำบัดน้ำเสียทางเคมีและ

ชีวภาพ งานวิเคราะหคุณภาพน้ำเสีย งานซอมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบทอรวบรวมน้ำเสีย งาน

จัดเก็บและกำจัดขยะ การจัดกิจกรรมรณรงครักษาสิ่งแวดลอม และการบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม เปนตน  

มีการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานที่ไดกำหนดไว และสามารถดำเนินการไดตามแผนในภาพรวม

ของงานพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2562 มีผลดำเนินการไดรอยละ 99.78 

และผลการใชจายเงินรอยละ 87.42 เม่ือเทียบกับแผนท่ีตั ้งไวในระบบ PMB ของมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. งานจัดเก็บและกำจัดขยะ : 

- มีการจัดเก็บและกำจัดขยะของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร จำนวน 2,645,354 กก. โดย

นำมาใชประโยชน (แปรรูปเปนวัสดุปรับปรุงดินและเชื้อเพลิงขยะ และรีไซเคิล จำนวน 2,514,490 กก. คิด

เปนรอยละ 95 และมีสงขยะไปฝงกลบ จำนวน 130,864 กก. คิดเปนรอยละ 5 

-  มีรายไดจากการจำหนายขยะรีไซเคิล วัสดุปรับปรุงดิน และเชื ้อเพลิงขยะ เปนเงิน 

1,102,830บาท เพื่อเขากองทุนสิ่งแวดลอม และสามารถนำไปจัดสรรทุนเพื่อการทำโครงการและพัฒนา

นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม จำนวน 9 ทุน เปนเงิน 998,000 บาท 

2. การบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ 

- มีการบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ จำนวน 350,143 ลบ.ม. และมีการสงผลวิเคราะห

คุณภาพน้ำรายเดือนไปยังศูนยเครื่องมือฯ พบวาผลวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียผานเกณฑมาตรฐาน 

- น้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวไมมีการปลอยสูภายนอกแตมีการนำกลับมารีไซเคิลใชในระบบ

สุขภาพภัณฑ จำนวน 349,000 ลบ.ม. ชวยลดคาใชจายในการซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา เปนเงิน 

175,00บาท 

3. กิจกรรมรณรงครักษาสิ่งแวดลอม 
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- มีการเปดบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลของธนาคารวัสดุรีไซเคิลทุกวันพฤหัสบดี สามารถ

รวบรวมขยะรีไซเคิลได จำนวน 221,577 กก. คิดเปนรอยละ 15 ของปริมาณขยะท้ังหมด 

- กิจกรรม Zero Waste Day : โดยประกาศเจตนารมณ “SUT Zero Waste สูการสราง

มหาวิทยาลัยสีเขียว เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” จัดกิจกรรม SUT Zero Waste Day สรางความตระหนักให

ประชาคม มทส. มีสวนรวมลดการสรางขยะตนทาง สรางการตระหนักรูดาน Zero Waste รวมขับเคลื่อน

การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และจัดแสดง ผลงานวิจัยผลิตภัณฑตนแบบดานการแกไข

ปญหาส ิ ่งแวดล อมของนักศึกษา ระหว างว ันที ่  29 – 30 มกราคม 2563 ณ อาคารเร ียนรวม 1 

(http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20200129) 

- มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก โดยการปนจักรยานเพ่ือสรางความตระหนักในการ

เดินทางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีการรวมปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3301206823225354&type=3) 

- มีการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมผานสื่อออนไลนอยางตอเนื่อง โดยมีเพจหลักคือ SUT 

Zero Waste (https://www.facebook.com/SUT-Zero-Waste-1580656752256911) 

4. การจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยางยั่งยืน – การจัดการขยะและน้ำเสีย 

     เนื่องจากในอนาคตมหาวิทยาลัยมีการเติมโตหลายดาน โดยเฉพาะการใหบริการของโรง

พยายาลจะมีผู ใชบริการจำนวนมากอาจเกิดความไมเพียงของโรงจัดการขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย 

มหาวิทยาลัยจึงมีการแตงตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยางยั่งยืน – การจัดการ

ขยะและน้ำเสียข้ึนเพ่ือประเมินความตองการในอนาคต 10 ป และวางแผนพัฒนาระบบการจัดการขยะ และ

การจัดการน้ำเสียใหเกิดความยั่งยืน 

5. การประเมินความพึงพอใจดานการจัดการสิ่งแวดลอม และขยะ 

มีการประเมินความพึงใจการใหบริการจัดเก็บขยะประจำอาคาร ไดรับผลประเมินระดับดีมาก 

คะแนน 4.30 โดยมีคะแนนเพ่ิมมากข้ึนจากปท่ีผานมา 

6. การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางาน 

มีการใชระบบออนไลนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใชระบบ Line@ : SOS.SUT เพ่ือ

รับใบแจงซอมดานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (การอุดตันในทอรวบรวมน้ำเสีย และถังบำบัดน้ำเสีย) 

การรับขอรองเรียนของผูรับบริการ และการประเมินความพึงพอใจงานจางเหมาบริการจัดเก็บ/กำจัดขยะของ

ผูรับจาง เพ่ือการใหบริการท่ีรวดเร็ว และเปนขอมูลประกอบการตรวจการจางรายเดือน 

7. การเขารวมการจัดอันดับ 

การจ ัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ัยส ี เข ียวโลก (UI GreenMetric World University Ranking)              

ป ค.ศ. 2019 ไดอันดับที่ 180 ของโลก และอันดับที่ 10 ของประเทศ ไดคะแนน 6,175 คะแนน ไดคะแนน

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 1,025  คะแนน (รอยละ 17)  โดยมีการดำเนินการดานการจัดการน้ำ การจัดการของ

เสีย และการขนสงดีข้ึนจากปท่ีผานมา 

เมื ่อสิ ้นสุดไตรมาสไดมีการสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดผลงานที่ไดตั ้งไว ไดกำหนดไว 3 ขอ คือ       

1) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 2) ระดับความพึงพอใจของการบริหารจัดการขยะ                    
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3) ผลวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100  โดยสามารถดำเนินการไดตามตัวชี้วัดท่ี

กำหนด 

จากผลการดำเนินงานดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม มีการปรับแนวทางบริหารจัดการเพื่อการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง คือ  

1) มีการเพิ่มถังขยะสำหรับรองรับหนากากอนามัยกลุมบานพักบุคลากร จำนวน 8 จุด 

ในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีการจัดเก็บและกำจัดตาม

มาตรฐาน 

2) การพิจารณาใหทุนเพ่ือการวิจัยและโครงการดานสิ่งแวดลอม เนนการใหทุนเพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม จากเดิมเปนการใหทุนในดานการวิจัย 

  ท้ังนี้ ขอเสนอแนวทางเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนางานในปงบประมาณตอไปดังนี้  

1) การปรับปรุงถังขยะแยกประเภทภายในสำนักงานจากปกติเปนแบบตะกราและมีการ

ทิ้งรวมกัน ปรับเปนแบบถังขยะแยกประเภท ประกอบดวย ถังขยะเศษอาหาร ถังขยะ

ท่ัวไป และถังขยะรีไซเคิล  

2) หาแนวทางในการสรางความตระหนักในการจัดเก็บหนากากอนามัยอยางถูกวิธีกอนท้ิง

ลงถังขยะเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019   

3) การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพที่มีหญาขึ้นปกคลุมปริมาณมาก ควรมีการ

ตัดหญาอยางสม่ำเสมอ 

4) การพัฒนากระบวนการทำงานดานการบริการสิ ่งแวดลอมเขาสู ระบบมาตรฐาน

คุณภาพการใหบริการ ISO 9001 : 2015 

3. การจัดพ้ืนท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวกตอการเขาถึง และการดูแลสำหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 

สวนอาคารสถานท่ี โดยงานออกแบบและกอสราง ไดดำเนินการออกแบบและกอสรางสิ่งอำนวยความ

สะดวกตอการเขาถึง สำหรับผูที่มีความตองการพิเศษ ในอาคารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด ดังนี ้

 
ลำดับ

ที่ 

ชื่ออาคาร ที่จอดรถ ทางลาด หองน้ำ ลิฟทโดยสาร หมายเหต ุ

 

1 อาคารบริหาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

2 อาคารเรียนรวม  1 ⁄ ⁄ - - ไมมีหองน้ำ

สำหรับ 

ผูพิการและลิฟท

โดยสาร 

3 อาคารเรียนรวม 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
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ลำดับ

ที่ 

ชื่ออาคาร ที่จอดรถ ทางลาด หองน้ำ ลิฟทโดยสาร หมายเหต ุ

 

4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ี สุรนาร ี

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

5 อาคารวิชาการ 1 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

6 อาคารวิชาการ 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

7 อาคารบรรณสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

8 อาคารปฏิบัติการดาน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

(F10) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

9 อาคารปฏิบัติการดานวิศวกรรม

พ้ืนฐาน (F11) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

10 อาคารปฏิบัติการดานสาธารณสุข

ศาสตร (F9) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

11 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สขุภาพพ้ืนฐานและสาธารณสุข 

(F13) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

12 อาคารปฏิบัติการ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

14 โรงเรียนสุรวิวัฒน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

15 โรงอาหารครัวทานทาว ⁄ ⁄ - - ไมมีหองน้ำ

สำหรับ 

ผูพิการและลิฟท

โดยสาร 

16 โรงอาหารสวนกิจการนักศึกษา ⁄ ⁄ - - ไมมีหองน้ำ

สำหรับ 

ผูพิการและลิฟท

โดยสาร 

17 ศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจาก

โบรอนจับยึดนิวตรอน 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

18 อาคารทันตกรรม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
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ลำดับ

ที่ 

ชื่ออาคาร ที่จอดรถ ทางลาด หองน้ำ ลิฟทโดยสาร หมายเหต ุ

 

19 ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ีสุรนาร ี

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

20 อาคารปฏิบัติการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ อาคารท่ีกำลัง

กอสราง 

21 อุทยานวิทยาศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนลาง 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ อาคารท่ีกำลัง

กอสราง 

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 9-1.1 แบบ คง. 1  คง. 2 และ คง. 3 การขอใชเครื่องมือ หองปฏิบัติการ เพ่ือใชการทำ 

    โครงงาน การทำวิจัย http://cste.sut.ac.th 

AUN-QA 9-1.2 การจัดอบรมการใชหองปฏิบัติการ http://cste.sut.ac.th 

AUN-QA 9-1.3 รายงานประจำป พ.ศ. 2562 http://cste.sut.ac.th   

AUN-QA 9-3.2 รายการเครื่องมือ http://cste.sut.ac.th 

AUN-QA 9-3.3 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของศูนย 

   เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี http://cste.sut.ac.th 

AUN-QA 9-3.4 คูมือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน http://cste.sut.ac.th 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.1    แผนการซอมบำรุงรักษาหองเรียน อาคารเรียนรวม  

เอกสารประกอบท่ี 9.1.2     รายละเอียดหองในอาคารเรียนรวม  

เอกสารประกอบท่ี 9.1.3-1    จำนวนรายวิชาท่ีใชหองบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.3-2    จำนวนรายวิชาท่ีใชหองบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.3-3    จำนวนรายวิชาท่ีใชหองบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.4-1    ผลการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับงานตารางสอนตารางสอบ 

     และการใชบริการหองเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.4-2    ผลการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับงานตารางสอนตารางสอบ 

     และการใชบริการหองเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.4-3    ผลการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับงานตารางสอนตารางสอบ 

     และการใชบริการหองเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 

AUN-QA 9.2-1  จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามประเภท  

http://cste.sut.ac.th/
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AUN-QA 9.2-2  จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามหลักสูตร 

 วันเวลาการเปดใหบริการหองสมุด 

 สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจัดใหบริการ 

AUN-QA 9.5-1   แผนปฏิบัติประจำปงบประมาณ 2563 งานรักษาความปลอดภัย     
AUN-QA 9.5-2 แผนดำเนินงานตาม PBM 

AUN-QA 9.5-3 ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

AUN-QA 9.5-4 การนำขยะมาใชประโยชน 

AUN-QA 9.5-5 ปริมาณรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

AUN-QA 9.5-6 รายไดกองทุนสิ่งแวดลอม 

AUN-QA 9.5-7 ผลวิเคราะหน้ำเสียทางเคมี 

AUN-QA 9.5-8 ผลวิเคราะหน้ำเสียทางชีวภาพ 

AUN-QA 9.5-9 ผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปงบประมาณ 2563 

AUN-QA 9.5-10 แนวทางปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แบบประเมินความพึงพอใจ ประจำป

งบประมาณ 2563 หนวยสิ่งแวดลอม 

AUN-QA 9.5-11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 

 

เว็บไซตอางอิง : 

1) ระบบการจัดทำแผนปฎิบัติการและระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/ 

2) ระบบทะเบยีนและประมวลผลนักศึกษา 

        http://reg.sut.ac.th 

 

 

AUN-QA 10 : Quality Enhancement 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 10-1: Stakeholders ’needs and feedback serve as input to curriculum design 

and development [1] 

ความตองการและผลสะทอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียไดนำมาใชในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร (ตาราง AUN-QA 10-1) ซึ่งหลักสูตรไดรับผลสะทอนกลับจากสถานประกอบการผานการประเมิน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และทางหลักสูตรเองไดทำแบบสอบถามผานระบบ Google form ซึ ่งเปน

แบบสอบถามออนไลนที ่สามารถเขาถึงใหผูมีสวนไดสวนเสียไดสะดวกและรวดเร็ว โดยมีการจัดทำชุด

แบบสอบถาม 6 ชุดตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (ภาคผนวก 5) ซ่ึงประกอบดวย 

1. ผูสำเร็จกำรศึกษาในปการศึกษา 2561 
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2. ศิษยเกา 

3. นักศึกษาปจจุบัน 

4. สถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5. นักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

6. อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

 ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ขอมูลที่ไดทั้งหมดจะถูกนำมาใชพิจารณาในการปรับปรุง PLOs และ 

CLOs ในรอบถัดไปปการศึกษา 2564 สวนผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาปจจุบันทางมหาวิทยาลัยได

รวบรวมขอมูลสรุปมาใหทางสาขาแลว โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนสูงข้ึนกวาปกอน แตขอมูลท่ีไดเปน

ขอมูลผลการประเมินการสอนรวม ยังไมแยกเปนขอมูลเฉพาะหลักสูตร ทำใหยังไมสามารถใชประโยชนจาก

ขอมูลไดดีเทาท่ีควร 

ทางมหาวิทยาลัยกำหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีอาจารยที ่ปรึกษาวิชาการทำหนาที ่ด ูแล

ตลอดเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรไดแก การให

คำปรึกษาในดานวิชาการแกนักศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีแผนการใหคำปรึกษานักศึกษาแตละรายใหชัดเจน ให

คำปรึกษาดูแลดานการเรียนอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษามีปญหาดานการเรียน เปดโอกาสหรือสามารถให

นักศึกษาเขาพบเพ่ือขอคำปรึกษาไดอยางสะดวกและเหมาะสม มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีปญหา

ดานการเรียนและใหความชวยเหลือ ตลอดจนรับฟง แนะนำ และชวยแกไขปญหาดานอื่นที่เกี่ยวของกับการ

เรียนในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักศึกษาจะมีความใกลชิดกับอาจารยที่ปรึกษา และมีการปรึกษาผานหลาย

ชองทาง เชน มาพบโดยตรงท่ีหองพักอาจารย ปรึกษาผานโทรศัพท e-mail Facebook ฯลฯ ซ่ึงการปฏิสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา เปนชองทางหนึ่งที่จะไดรับขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอนนำไปแจงแกผูรับผิดชอบหลักของมหาวิทยาลัยไดเชนกัน จากการติดตามผลการเรียนและการ

สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา แนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงและนำมาใชเพื่อชวยติดตามพัฒนาการ

ของนักศึกษาผานระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ คือ กำหนดใหนักศึกษาท่ีมี GPAX ต่ำกวา 2.00 จะตองเขาพบ

อาจารยท่ีปรึกษากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน มิฉะนั้นจะไมสามารถลงทะเบียนได    

การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยกำหนดใหนักศึกษาเขาทำการประเมินการสอนของ

คณาจารยทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยระหวางภาคการศึกษานั้น คณาจารยแตละทานสามารถเขาดู

ผลการประเมินการสอนเพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการสอนระหวางภาคได และเมื่อทุกสิ้นภาค

การศึกษาสถานพัฒนาคณาจารยดำเนินการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินการสอนเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ประกอบการตัดสินใจในการปบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา/หลักสูตร และ

ดำเนินการพิจารณาผลการประเมินในระดับบุคคล หากมีผูสอนที่มีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑมาตรฐานท่ี 

กำหนด จักดำเนินการแจงชอมูลดังกลาวถึงผูบริหารชั้นตน และสงเสริมใหคณาจารยทานนั้น ๆ ไดเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาการสอนท่ีทางสถานพัฒนาคณาจารยไดจัดข้ึน  
คณาจารยมีหนาที่รายงานผลการเรียนการสอน ปญหา ขอเสนอแนะจากนักศึกษาและผูสอน และ

แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไปใน มคอ. 5 และนำไปปรับปรุงและกำหนด มคอ. 3 ของ

รายวิชาในการสอนครั้งถัดไป และผูดูแลหลักสูตรของทุกหลักสูตรจะมีการรายงานสรุปการจัดการเรียนการ
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สอนของหลักสูตรใน มคอ.7 โดยรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกรายวิชา เสนอตอ

หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีเพื่อรับทราบและใชเปนขอมูลในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และมีการ

ประชุมระดับหลักสูตร สาขาวิชา สำนักวิชา เพื่อรับทราบผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

นอกจากนี้ สถานพัฒนาคณาจารยจะดำเนินการสรุปผลการประเมินการสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือ

รายงานตอท่ีประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหทุกภาค

การศึกษา เพ่ือคณาจารยจะไดนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

โดยนักศึกษาเปนผูประเมิน 

ปการศึกษา 
ผลประเมินการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 คาเฉล่ียท้ังปการศึกษา 

2559 4.31 4.11 4.20 4.24 

2560 4.19 4.33 4.18 4.24 

2561 4.51 4.27 4.28 4.35 

2562 4.26 4.45 4.10 4.27 

ท่ีมา : สถานพัฒนาคณาจารย 

 

AUN- QA 10-2: The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement [2] 

หลักสูตรไดมีการปรับปรุงตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด ซ่ึงการปรับปรุงตองไมเกิน 5 ป โดยมีกำหนดการ

ปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 นี้ ซึ่งกำลังอยูระหวางการดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

แลวประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูแทนจากภาควิชาการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูแทน

จากภาคเอกชน/สถานประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูแทนจากศิษยเกา อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเปนผูแทนจากองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  และอาจารยท่ีมีความรูตามเกณฑ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่หลักสูตรปรับปรุงป 2564 จะตองสอดคลองกับองคความรูพื้นฐานและ

ความรูเฉพาะดานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา 

ที่ประกาศใชในป 2563 นี้ดวย ซึ่งไดระบุงานไว 5 ดาน คือ  งานธรณีวิทยาวิศวกรรม งานธรณีวิทยาเหมือง

แร งานอุทกธรณีวิทยา งานธรณีวิทยาพิบัติภัย และงานธรณีวิทยาปโตรเลียม เพื่อใหหลักสูตรไดเปนไปตาม

หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา

ธรณีวิทยาตอไป 

สวนในปการศึกษา 2562 ที่ผานมานี ้ ไดดำเนินการออกแบบและพัฒนาในสวนของรูปแบบการ

กระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลพัธ

การเร ียนของหลักสูตรว ิศวกรรมธรณี มีการดำเนินการออกบบและพัฒนาดัชนีว ัดความสามารถ 
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(Performance Indicator, PI) สำหรับเปนเกณฑการวัดการบรรลุตาม PLOs ของหลักสูตร ซึ่งไดนำรองใช

ในภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และตั้งเปาหมายการประเมินใหแลวเสร็จในปรการศึกษา 2563 

AUN- QA 10-3: The teaching and learning processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 

alignment [3] 

หลักสูตรมีกระบวนการสอบ เชน สอบกลางและประจำภาค โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสอบกลาง มี

อาจารยผู สอนและกรรมการเปนผูคุมสอบ มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผานระบบออนไลนของ

ศูนยบริการการศึกษา (ตาราง AUN-QA 10-1-1) และมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในท่ี

ประชุมสาขาวิชา มีการทวนสอบความรูนักศึกษาในรูปแบบ pre-test กอนเรียนในวิชาลำดับถัดไป และใน

กระบวนการเรียนการสอนจะมีการทบทวนโดยการจัดวิพากษขอสอบระหวางคณาจารย 

 งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบการประเมินการสอน

ของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

(นอกเหนือจากการจัดอบรม เสวนา) ไดมีการดำเนินการตามข้ันตอนมาตรฐานการดำเนินงานการประเมินการสอน

ในทุกภาคการศึกษา กำหนดแบบประเมินการสอนแตละรายวิชา  ดำเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมการ

ประเมินการสอน และเปดทำการประเมินการสอนในทุกภาคการศึกษา ตามแผนดำเนินการที่กำหนดไว มี

การวิเคราะหผลการประเมินรายบุคคลและภาพรวมรายวิชาในแตละสำนักวิชา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึง

ในระหวางภาคการศึกษานั้น คณาจารยผูสอนสามารถทราบผลการประเมินของรายวิชาที่ทานรับผิดชอบ

พรอมขอคิดเห็นของนักศึกษาไดแบบทันทวงที (Real Time) เพื่อการนำไปใชในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนระหวางภาคใหเหมาะสม ผานระบบประเมินการสอน Online ซึ ่งเปนสวนหนึ่งในระบบทะเบียน

นักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา งานประเมินการสอนมีการดำเนินการจัดทำ สงรายงานผลการประเมินการสอน

รายบุคคล และภาพรวมรายวิชาในแตละสำนักวิชาใหแกผูบริหารในระดับตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ไดรับทราบ เพ่ือการใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

AUN- QA 10-4: Research output is used to enhance teaching and learning [4] 

ทางหลักสูตรมีชองทางสำหรับนักศึกษาท่ีสนใจในการทำวิจัย ไดเขามาทำงานเปนผูชวยนักวิจัย โดยมี

การคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสนใจเขามารวมทำงานเปนนักศึกษาจางงานที่หนวยวิจัย

กลศาสตรธรณี www.geomechsut.com นอกจากนี ้ย ังมีรายวิชาทดแทนสหกิจ 9 หนวยกิจ สำหรับ

นักศึกษาที่ตองการทำงานวิจัยหรือโครงงานแทนการออกสหกิจศึกษา ซึ่งมีอาจารยในหลักสูตรเปนที่ปรึกษา 

สวนการนำผลงานวิจัยของอาจารยแตละทานมาใชในการเรียนการสอนนั้น สวนใหญทางหลักสูตรใหเปน

หนาที่ของอาจารยแตละทานเปนผูดูแล และสอดแทรกในการสอนตามความเหมาะสมของแตละทาน ซ่ึง

อาจจะไมไดเปนขอกำหนดหรือขอตกลงภายในอยางชัดเจน  

ผลจากงานวิจัยท่ีอาจารยแตละทานท่ีทำมานั้น สามารถชวยสงเสริมความเขาใจในวิชาการของอาจารย

ไดเปนอยางดี เนื่องจากงานวิจัยที่แตละทานทำเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาและหลักสูตรโดยตรง 

http://www.geomechsut.com/
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นอกจากงานวิจัย อาจารยในหลักสูตรยังเพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาการของตนเองจากงานบริการวิชาการท่ี

ตนเองมีสวนรวมอีกดวย สงผลใหคณาจารยมีความม่ันใจในเชิงวิชาการเพ่ิมข้ึน  

 

AUN- QA 10-5: Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีการประเมินบริการหองสมุด โดยการประเมินจำแนกตามบริการท่ี

จัดใหกับผูใช เชน บริการยืม-คืน บริการทรัพยากรสารเทศ บริการยืมระหวางหองสมุด บริการตอบคำถาม

และชวยคนควา บริการสื่อโสตทัศน และมีการประเมินในภาพรวมของศูนยบรรณสาร โดยมีการประเมิน

ความพึงพอใจตอการใหบริการเปนประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งการประเมินผลหลังจากการดำเนินกิจกรรม/

โครงการตาง ๆ เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาวางแผน ปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูใชบริการ ผานชองทางตางๆ ที่หลากหลาย 

เชน โทรศัพท อีเมล สื่อสังคมออนไลน กลองรับความคิดเห็น แบบฟอรมออนไลน หรือการเดินทางเขามา

ติดตอโดยตรงกับบุคลากรศูนยบรรณสารฯ เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดียิ่งข้ึน 

ซึ ่งในปการศึกษา 2562 ศูนยบรรณสารฯ มีการปรับปรุงการใหบริการตู ร ับคืนหนังสือใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

SUT Smart book return station 

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดติดตั้งตูคืนหนังสือดวยตนเอง (Book Return) ตามอาคารตางๆ 

ท่ัวมหาวิทยาลัยจำนวน 8 อาคาร เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูใชบริการไดสงคืนหนังสือตามอาคารท่ีตนเอง

สะดวกไดตลอด 24 ชั่วโมง แตเนื่องจากจุดติดตั้งตามอาคารตางๆ นั้นอยูคอนขางไกลกับอาคารบรรณสาร ซ่ึง

เม่ือผูใชตองการจะคืนหนังสือผูใชบริการสามารถตรวจสอบสถานะของตูรับคืนไดดวยตนเองไดวาตูท่ีตองการ

สงคืนนั้นมีความพรอมในการใหบริการหรือไม โดยตรวจจาก Web Application ในหนาเว็บไซตของศูนย

บรรณสารฯ ชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ ไมเสียเวลาในการดินทางโดยสามารถสงคืนหนังสือได

ตามเวลาท่ีกำหนด 
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หนาจอแสดงผังตำแหนงท่ีตั้งตูคืนหนังสือ (Book Return) 

 

 
หนาจอแสดงสถานะการทำงานของตูท่ีใหบริการคืนหนังสือ 
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ผลการดำเนินการเกี่ยวกับคุณภาพการสนับสนุนการบริการหองสมุดและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1.  มีการศึกษาความคาดหวังและความตองการของผูใชบริการทุกกลุม  

มีการกำหนดการเก็บขอมูลจากผูใชบริการทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และพนักงาน โดยใช

แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมการใชบริการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการกำหนดเนื้อหา

การฝกอบรมรวมกัน เนื้อหาการฝกอบรมประกอบดวย การสืบคนขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย/

วิทยานิพนธ และเทคนิคการสืบคนขอมูล รวมถึง การกำหนดความตองการและการกำหนดคำสำคัญในการ

คน รวมถึงการใชโปรแกรม EndNote ลักษณะการฝกอบรมเนนการฝกปฏิบัติจริงโดยจัดใหมีเคร ื ่อง

คอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ 1 คน นอกจากนี้การเก็บขอมูลจากแบบประเมินซ่ึงกำหนดใหเปนคำถามปลายเปด

ใหผูใชบริการไดเสนอความคิดเห็น นำขอมูลมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงเนื้อหาการฝกอบรม และกลุมผูเขา

อบรม 

 

2. จัดโปรแกรมพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและทรัพยากร 

ท่ีใหบริการ  

กำหนดแผนการฝกอบรมที่สอดคลองกับรายวิชาและความตองการของผูเรียน สำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รายวิชาโครงงาน การวิจัย ฯลฯ) และ

บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีการกำหนดเนื้อหารวมกับอาจารยประจำรายวิชาที่กำหนดใหนักศึกษาเขารับการอบรม 

นอกจากการสืบคนขอมูลหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความและการใชโปรแกรม EndNote แลว ยังเนน

เรื่องการเขียนรายการอางอิง โครงรางของรายงานวิชาการ การจัดพิมพรายงาน ในบางหลักสูตรกำหนดใหมี

การนำเนื้อหาการฝกอบรมไปออกขอสอบเปนสวนหนึ่งของรายวิชาอีกดวย สำหรับการฝกอบรมนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มีการปรับเนื้อหาการฝกอบรมโดยเนนเนื้อหาการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลและการใช

โปรแกรม EndNote เพ่ือการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธในระดับลึกมากกวานักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

3.  มีการนำโปรแกรมพัฒนาทักษะไปดำเนินการจัดอบรมใหผูใชบริการแตละกลุม  

มีการกำหนดตารางการฝกอบรมในแตละภาคการศึกษา แบงยอยเปนรายเดือนและรายสัปดาห 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รายวิชาโครงงาน การวิจัย 

ฯลฯ) และบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดใหมีการฝกอบรมทุกเชาวันพฤหัสบดี หรือสามารถนัดหมายการฝกอบรม

ตามเวลาที่ผูใชบริการสะดวก โดยจัดทำบันทึกแจงสำนักวิชา สาขาวิชา แจงคณาจารยผูสอนในรายวิชาท่ี

เกี่ยวของ และมีการประชาสัมพันธผานหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตศูนยบรรณสารฯ โซเซียลมีเดีย 

โปสเตอรประชาสัมพันธ จอประชาสัมพันธดิจิทัล ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมไดท่ีเว็บไซต

ศูนยบรรณสารฯ 
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4.  มีการทดสอบหรือประเมินความรูและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการหลังจากเขารับการอบรม 

โดยมีผลการประเมินบรรลุอยางนอยรอยละ 80  

ไดกำหนดใหมีการประเมินผลหลังการฝกอบรมทุกครั้ง มีการประเมินดวยแบบประเมินที่มีขอคำถาม

ปลายปดและปลายเปด ประกอบดวยขอคำถามเกี่ยวกับ วิทยากร เอกสารประกอบการฝกอบรม ความรูและ

ประโยชนที่ไดรับ สถานที่ สื่อโสต สื่อคอมพิวเตอรที่ใชในการฝกอบรม และมีคำถามปลายเปดที่สอบถามถึง

สิ่งที่พอใจและสิ่งที่ควรปรับปรุง นอกจากนี้ ยังมีการสุมสัมภาษณจากผูเขารับการฝกอบรมโดยตรง จากนั้น

นำขอมูลมาปรับปรงุการฝกอบรม เชน การปรับปรุงเครือขายอินเทอรเน็ต การบรรยายของวิทยากร และการ

กำหนดใหมีวิทยากรผูชวย เปนตน 

 

5.  มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ วิธีการ แนวทางในการ

ดำเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการหรือความคาดหวังของผูใชบริการ  

จากผลการประเมินในระยะแรก ไดนำขอมูลมาปรับปรุงเนื้อหาการฝกอบรมใหเปนการฝกอบรมเชิง

บูรณาการระหวางการสืบคนขอมูลและการใชโปรแกรม EndNote ทำใหผูใชบริการไดรับความรู มีทักษะการ

สืบคนขอมูลและการใชโปรแกรม EndNote ในการจัดการรายการอางอิง และการเขียนรายงานไปพรอม ๆ 

กัน การปรับปรุงดังกลาว ทำใหมีจำนวนผูใชบริการสนใจเขารวมการฝกอบรมมากยิ่งข้ึน และมีความพึงพอใจ

ตอการเขาอบรมมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังไดเพ่ิมหลักสูตรการฝกอบรมใหม 2 หลักสูตร คือ การออกแบบสื่อ 

PowerPoint เพื่อการนำเสนออยางมืออาชีพ และการนำเสนออยางมืออาชีพ ซึ่งเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติพึงประสงคของนักศึกษา 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ ปการศึกษา พ.ศ. 2562 
 

การสงเสริมการรูสารสนเทศ จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 3 3,796 

 อบรมการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  72 2,493 

 ฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 53 1,068 

 ฝกอบรมการใชโปรแกรม EndNote 53 1,068 

การฝกอบรมหัวขออ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 2 84 

การฝกอบรม การจัดทำสื่อ PowerPoint เพ่ือการนำเสนออยางมืออาชีพ 

และ การนำเสนออยางมืออาชีพ  การลงทุนดวยหุนออนไลน ซ่ึงเปน

กิจกรรมนอกหลักสูตร 

3 495 

 

ศูนยเครื ่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยจัดใหบริการดานหองปฏิบัติการ เพ่ือ

พัฒนาการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจแกผู ขอรับบริการ จึงจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผู ใช

หองปฏิบัติการ จำแนกตามหนวยงานภายในท่ีใหบริการ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาวางแผน ปรับปรุง
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การใหบริการแกผูใชใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการประเมินทำเปนประจำอยางสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา 

รวมถึงโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีศูนยเครื่องมือฯ จัดข้ึน  

 นอกจากออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการแลว ศูนยเครื่องมือฯ ยังมีชองทางอ่ืนใหกับ

ผูรับบริการไดเสนอแนะการใหบริการ เชน ขอเสนอแนะ แบบฟอรมขอรองเรียนตามระบบคุณภาพ ISO 

17025 Facebook โดยศูนยเครื่องมือฯ จะรวบรวมขอเสนอแนะทุกประเภท เพื่อพิจารณาและปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 

ดาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

จำนวน คาเฉลี่ย จำนวน คาเฉลี่ย จำนวน คาเฉลี่ย 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก   2,719   4.15   1,179     4.29  200    4.18 

 

ในปการศึกษา 2562 สวนกิจการนักศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกหองเรียนเพ่ือ

พัฒนานักศึกษาสู  Thailand 4.00 & 21st Century skills โดยจัดใหมีโครงการบูรณาการ เพื ่อพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน โครงการพัฒนาชีวิตดวยจิตประภัสสร คายวัย Teen สูอุปนิสัย

แหงความสำเร็จ โครงการเดินตามรอยเทาพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข และ

กิจกรรมซ่ึงจัดโดย องคการบริหาร องคการนักศึกษา ชมรมตางๆ พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะความเปนผู นำ ทักษะการคิดวิเคราะหและ

แกปญหา ทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพการเขาสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรม

เพ่ือใหนักศึกษามีจิตอาสาจิตสาธารณะ ตลอดปการศึกษา ในป 2562 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาผูรวมกิจกรรม และความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

ตางๆของสวนกิจการนักศึกษาผูใชบริการเปนนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนน

เฉลี่ย 4.57)  

สวนกิจการนักศึกษา ไดนำผลการประเมินความพึงพอใจ การใหบริการขอเสนอแนะและความ

คิดเห็นตางๆ ของผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาบริการสวัสดิการและการดำเนินงาน

ตามพันธกิจ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

AUN- QA 10-6: The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement [6] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลไกลการวิเคราะหผลสะทอนกลับจากสถานประกอบการผานการประเมิน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา จากรายงานผลการประเมินสหกิจศึกษาของหลักสูตร และมีการ

เก็บขอมูลดวยระบบออนไลนได โดยใชแบบสอบถามออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback  

หรือการพบปะศิษยเกาหรือสถานประกอบการประจำป  

https://www.geoengsut.com/feedback
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ซึ่งจะไดผลการวิเคราะหจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (แสดงในภาคผนวก 5) สะทอนกลับไปสูการ

พัฒนาหลักสูตร ท้ังในดานองคความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียน และอีกหนึ่งกลไกที่ใชมาอยาง

ตอเนื่องคือ ผลประเมินระดับความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถมารถนำ

ผลประเมิน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแบบปลายเปด มาปรับปรุงการสอนในแตละภาคการศึกษาถัดไป 

ผานการประชุมประเมินการเรียนการสอนของคณะกรรมการหลักสูตในทุกสิ้นภาคการศึกษา 

 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 10-1 ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในระดับปริญญา

ตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยนักศึกษาเปนผูประเมิน 

  ภาคผนวก 5 

AUN-QA 10-2 มคอ. 2 ป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be4

73faf00.pdf 

AUN-QA 10-4  หนวยวิจัยกลศาสตรธรณี www.geomechsut.com 

AUN-QA 10-5 แบบประเมินความพึงพอใจ (ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 

AUN-QA 10-6 แบบสอบถามออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback 

  ภาคผนวก 5 

 

 

AUN-QA11: Output 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 11-1: The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

ผลการดำเนินการในสวนนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อติดตามอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการตก

ออกของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการเพื่อให

เกิดการปรับปรุงพรอมท้ังทำการเปรียบเทียบกับ Benchmark เพ่ือสรางเปาหมายในการปรับปรุงตอไป 

โดยมีแผนการทำงาน ติดตามขอมูลอัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการตกออกของนักศึกษาท่ี

เรียนในหลักสูตรและนำขอมูลมาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตออัตราการสำเร็จการศึกษาและการตกออก ซ่ึงหลังจาก

เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา จะมีการประชุมภายในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเพื่อพิจารณา

ผลระดับคะแนนของแตละรายวิชา โดยอาจารยผูสอนหรือผูรับผิดชอบแตละรายวิชาเปนผูรายงานผลการศึกษา 

ซ่ึงประกอบดวย จำนวนผูลงทะเบียน จำนวนผูถอนรายวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ย และจำนวนนักศึกษาที่ลาออก 

และตองชี้แจงเพิ่มเติม หากมีกรณีที่ระดับคะแนนสูงหรือต่ำมากกวาปกติ หรือมีการกระจายตัวของคะแนน

ผิดปกติ เม่ือเปรียบเทียบกับผลการเรยีนรายวิชาเดียวกันในภาคการศึกษากอนหนา หรืออาจมีการเปรียบเทียบ

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
http://www.geomechsut.com/
https://www.geoengsut.com/feedback
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ระหวางระดับคะแนนของแตละวิชาท่ีมีนักศึกษากลุมเดียวกันเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือวิเคราะหปจจัย

ที่อาจสงผลใหระดับคะแนนมีความแตกตางกัน ทั้งนี้คณาจารยในหลักสูตรจะชวยกันตรวจสอบ รวมวิเคราะห

และใหความคิดเห็นหรือคำแนะนำ เพ่ือนำไปปรับใชในการเรียนการสอนครั้งตอไป ผลระดับคะแนนที่ผานการ

พิจารณารวมกันแลวจะถูกสงเขาในท่ีประชุมคณะกรรมการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ

สงผลระดับคะแนนใหฝายทะเบียนและประเมินผลของศูนยบริการการศึกษาดำเนินการประกาศผลใหนักศึกษา

ในระบบออนไลน (www.reg.sut.ac.th) 

นอกจากนี้ คณาจารยผูสอนจะตองรายงานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในรูปของ มคอ.

5 ซ่ึงจะตองกลาวถึงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปญหาท่ีเกิดข้ึน การแกปญหา อัตราการผาน อัตราการ

ตกของรายวิชา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป การรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลใน มคอ.5 ของแตละรายวิชาถือวาเปนการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหเห็นจุดออนและจุด

แข็งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเห็นแนวทางท่ีจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดียิ่งข้ึน ท้ังนี้ผลการ

เรียนของนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีสวนใหญอยูในเกณฑดี เปนไปตามมาตรฐานท่ีแตละรายวิชาตั้งไว 

และมีจำนวนนักศึกษาที่สอบผานแตรายวิชาจำนวนมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ แตยังมี

นักศึกษาจำนวนหนึ่งท่ีไมผานเกณฑในบางรายวิชา 

โดยในแตละปการศึกษา หลักสูตรมีการรับนักศึกษาตามจำนวนที่สำนักวิชากำหนด ผานทางระบบ

สวนกลางของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามีอิสระในการเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ จำนวนรับนักศึกษาใน

แตละปอาจมากนอยแตกตางกันไป สำหรับในปการศึกษา 2562 นักศึกษาที่ตองสำเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด (4 ป) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3 คือนักศึกษารุนรหัส B59xxxxx ทางหลักสูตรได

รวบรวมจำนวนไวซึ่งแสดงดังตาราง AUN-QA 11-1-1 จากภาพรวมของหลักสูตรจะเห็นไดวา นักศึกษาท่ี

สามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลา 4 ป อยูท่ีรอยละ 35.6 และมีตั้งเปาหมายการสำเร็จการศึกษาตาม

กำหนด 4 ป ไวท่ีรอยละ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reg.sut.ac.th/
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ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยูและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ป

การศึกษา

ท่ีรับเขา 

จำนวณ

รับเขา 

(100%) 

พน

สภาพ/

ลาออก 

จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษาตาง ๆ เทียบกับนักศึกษา

เขาสาขาวิชาในช้ันปท่ี 2 (คน/รอยละ) 

 

กำลัง

ศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

รวมจบ

การศึกษา 

2554 
45 

(โควตา = 0) 

14 

(31.1%) 

15 

(33.3%) 

10 

(22.2%) 

5 

(11.1%) 
- 

1 

(2.2%) 
- - 

31 

(68.9%) 
- 

2555 
59 

(โควตา = 28) 

12 

(20.3%) 
- 

33 

(55.9%) 

10 

(16.9%) 
- 

2 

(3.4%) 

2 

(3.4%) 
- 

47 

(79.7%) 

- 

- 

2556 
69 

(โควตา = 21) 

3 

(4.3%) 
- - 

53 

(76.8%) 

8 

(11.6%) 

2 

(2.9%) 

3 

(4.3%) 
- 

66 

(95.7%) 
- 

2557 
76 

(โควตา = 26) 

4 

(5.3%) 
- - - 

46 

(60.5%) 

24 

(31.6%) 
- - 

70 

(92.1%) 

2 

(2.6%) 

2558 
91 

(โควตา = 40) 

4 

(4.4%) 
- - - - 

52 

(57.1%) 

28 

(30.8%) 
- 

80 

(78.9%) 

7 

(7.8) 

2559 
90 

(โควตา = 33) 

10 

(11.1%) 
- - - - - 

32 

(35.6%) 
- 

32 

(35.6%) 

48 

(53.3%) 

2560 
119 

(โควตา = 20) 

24 

(20.2%) 
- - - - - - - - 95 

2561 
63 

(โควตา = 3) 

5 

(15.9%) 
- - - - - - - - 58 

2562 
60 

(โควตา = 4) 

- 

(0.0%) 
- - - - - - - - 60 

2563 
3 

(โควตา = 3) 

- 

(0.0%) 
- - - - - - - - 3 

รวม 

 
675 

76 

(11.4%) 
15 43 68 54 81 65 - 326 273 
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AUN- QA 11-2: The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาเมื่อพิจารณาจากตาราง AUN-QA 11-1-1 จำแนก

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาออกเปน 3 ชวง คือ  1) สำเร็จการศึกษานอยกวา 4 ป (3 ป 2 ภาคการศึกษา) 

2) สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ป และ 3) สำเร็จการศึกษาเกินเวลา 4 ป จากขอมูลจะพบวานักศึกษาสวนใหญ

สามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลา 4 ป แตยังคงมีอีกหลายคนท่ีไมสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา

ได ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงพอสมควร ท้ังนี้ปจจัยมาจากนักศึกษาท่ีเขามาในหลักสูตรแตละปมีผลการเรียนท่ีไมสูง

มากนัก และมีแนวโนมที่ไมสามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปตั้งแตกอนเขามาในหลักสูตรในปที่ 2 สงผลให

นักศึกษาในกลุมนี้ไมสามารถเรียนตามเกณฑที่หลักสูตรระบุได สำหรับระยะเวลาในการจบการศึกษาท่ี

แนนอนของนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรมียังไมสามารถประเมินเปนตัวเลขท่ีชัดเจนได เนื่องจากเปน

ขอมูลที่ตองรอใหศูนยบริการการศึกษาเปนผูเผยแพร ซึ่งทางหลักสูตรเล็งเห็นถึงปญหานี้และมีแผนในการ

รวบรวมปรับปรุงเพ่ือไดมาซ่ึงขอมูลในปการศึกษาหนา 

การปรับปรุงติดตามผลการเรียนของนักศึกษา จากวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาในการสำเร็จ

การศึกษาโดยปรึกษาหารือในที่ประชุมคณาจารยในหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการปรับการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียนตกมาก โดยมีเพ่ิมการสอนเสริม ใหทำแบบฝกหัดเพ่ิมเติม และเปดให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ  

 

AUN- QA 11-3: Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1]. 

อัตราการไดงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดจากแบบสำรรวจบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในป 

2562 ที่ผานมา จำนวน 71 ราย (จาก 83 คน) คิดเปนรอยละ 85.54 พบวามีอัตราการไดงาน 50 คน (รอย

ละ 70.42) ศึกษาตอ 3 คน (รอยละ 4.23) อยูระหวางการรองาน 18 คน (รอยละ 25.35) โดยสามารถสรุป

จำนวณบัณฑิตที่ไดงานทำทั้งหมดตามสูตรการคำนวณของ สกอ. อยูที่รอยละ 73.53 มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 

19,284 บาท ซึ่งถือวามีอัตราการไดงานที่ลดลงจากปกอน ๆ (รอยละ 86-90) พอสมควรอันอาจเกิดจาก

สภาพเศรษฐกิจในชวงเวลาดังกลาวท่ีมีการลดลงตามสภาวะท่ัวโลกดวยสาเหคุหลายๆปจจัย ทางหลักสูตรได

ดำเนินการชวยประสานงานติดตอหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนชองทางในการสมัคงงาน และบางสวนก็แนะนำ

ใหเขาทำงานชั่วคราวในหลายๆโครงการของทางรัฐบาลและงานวิจัยของทางคณาจารย โดยตั้งเปาหมายได

งานทำอยูท่ีรอยละ 80 
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ตาราง AUN-QA 11-3-1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำและประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป (บัณฑิต รุนปการศึกษา 2561) 

บัณ
ฑ

ิตป
กา

รศึ
กษ

า 
25

…
 

 

บัณฑิตตอบ 

แบบสำรวจ 
 

บัณฑิต  รุนปการศึกษา 2558 
บัณฑิตท่ีตอบแบบ 

สำรวจ (ไมนับท่ี 

ศึกษาตอ เกณฑ

ทหาร 

และอุปสมบท) 

บัณฑิตท่ีได

งานทำ

ท้ังหมด (ตาม

สูตรการ

คำนวณของ 

สกอ.) 

เงินเดือน 

เฉลี่ย 

ที่ไดงานทำ  

ที่ไดงานทำ

และ 

ศึกษาตอ  

ศึกษาตอ  

ยังไมไดทำงาน 

/อยูระหวางรอ

งาน 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

58 40 81.63 26 65.00 1 2.50 10 25.00 3 7.50 30 75.00 27 90.00 17,434 

59 53 80.30 40 75.47 - - 7 13.21 6 11.3 46 86.79 40 86.96 17,596 

60 52 94.55 39 75.00 1 1.92 7  13.46 5 9.62 45 86.54 40 88.89 18,678 

61 71 85.54 50 70.42 - - 3 4.23 18 25.35 68 95.77 50 73.53 19,284 

 

AUN- QA 11-4: The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2]. 

หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาไดทำวิจัยผานการเรียนรูในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณีแตการจัดการเรียน

การสอนยังขาดการสนับสนุนท่ีเหมาะสม เชน การเบิกเงินวิจัยมีเกณฑการเบิกคอนขางเขมงวดและเบิกจายเงิน

สนับสนุนลาชา ทำใหไมทันตอการทำโครงงานใหเสร็จสิ้นภายในเวลาอันควร ฉะนั้นควรปรับปรุงกระบวนการให

ทุนโดยเฉพาะเกณฑการเบิกจายใหมีความยืดหยุ นและสามารถเบิกจายใหทันตอการทำโครงงาน และยังมี

เครื่องมือและอุปกรณวิจัยรวมไปถึงหองปฏิบัติการไมเพียงพอ 

มีนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดรับรางวัลดังนี้ 

1) นายเกรียงไกร ดวงงา ไดรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดน รองชนเลิศอันดับที่ 1 รับ

ทุนการศึกษา 3,000 บาท ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2562 โครงงาน การประเมิน

โอกาสการเกิดการยกตัวของพื้นบอเหมือง บริเวณเหมืองแมเมาะ อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง  

และไดรับเลือกเปนตัวแทนไปประกวดในระดับภูมิภาค 

2) นางสาวพราวนภา ถนัดคา ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ประจำภาคสหกิจ

ศึกษาท่ี 3/2562 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

3) นายธิติพงษ ไชยมาตย ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และเปนผูที่มีความประพฤติดีและกำลัง

ศึกษาในปการศึกษา 2562  โดยไดรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความดี  
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รูป AUN-QA 11-4-1 รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดน รองชนเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 

3,000 บาท ประจำภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

 

 

 
 

รูป AUN-QA 11-4-2 นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2562 หลักสูตร

วิศวกรรมธรณี 
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รูป AUN-QA 11-4-3 รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และเปนผูที่มี

ความประพฤติดีและกำลังศึกษาในปการศึกษา 2562  โดยไดรับเข็มเชิดชู

เกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความดี 
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AUN- QA 11-5: The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement [3] 

ผลการดำเนินงาน 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบริบทแตกตางกัน 7 กลุม ไดแก 1) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 3) สภาวิศวกรแหงประเทศไทย 4) ผูใชบัณฑิตหรือสถาน

ประกอบการณ 5) นักศึกษาปจจุบัน 6) ศิษยเกา และ 7) บุคลากรของหลักสูตร ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ

หลักสูตรไดถูกรางขึ้นในกรอบเปาประสงคและวิสัยทัศนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสามกลุมแรก และมีการ

ดำเนินงานของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของกลุมที่เหลือ ดังนั้นจึงมีการติดตามตรวจสอบความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการสอบถามหรือสัมภาษณ เชน ในโอกาสที่คณาจารยไป

นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการณ เมื ่อมีศิษยเกากลับมาเยี ่ยมสถาบัน และวิธ ีตอบ

แบบสอบถาม ผานชุดแบบสอบถามหรือผานระบบออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback 

(ภาคผนวก 5) โดยเนนไปท่ีกลุมผูใชบัณฑิต นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และบุคลากรของหลักสูตร สรุปไดดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562  

รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 
 1. 

 

ทานพึงพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เชน กระบวนการ

ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล 

3.64 3.63 

2. 

 

ทานพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับกอนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เชน 

การประชาสัมพันธหลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 

3. ทานพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน

เพียงใด เชน การเรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวน

เนื้อหากอนเรียนการอบรมกอนเปดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 

4. ทานมีความพึงพอใจตอคณาจารยผูสอนและผูสอนปฎิบัติการในหลักสูตร

เพียงใด 

3.96 3.63 

5. 

 

 

ทานพึงพอใจตอการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา

นักศึกษาเพียงใด เชน การจัดตารางเรียน การเปดรายวิชา การจัดอบรมตาง 

ๆ การแจงขอมูลกอนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก

ภาคสนาม 

3.37 3.38 

6. 

 

ทานพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงใด เชน หองปฏิบัติการ 

หองเรียน ระบบสารสนเทศ หองสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 

https://www.geoengsut.com/feedback
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รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 
7. ทานพึงพอใจตอการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม 

โปรงใส 

3.76 3.38 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 

 คาเฉลีย่ระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 

 

ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2562) 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.94 4.27 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.81 3.91 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

4.00 4.36 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.81 3.73 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91 

9. อาจารยมคุีณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวชิาที่สอน 4.25 4.45 

10. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.31 4.73 

11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน ระบบสารสนเทศ 

หองสมุด สนามกีฬา 

4.06 4.27 

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 4.06 4.36 

13. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 

3.94 4.36 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13 
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ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากนักศึกษาปจจุบัน 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.80 3.90 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 4.13 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

3.99 4.13 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.87 3.99 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 

10. อาจารยสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.25 4.36 

11. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ำเสมอ 

4.27 4.35 

12. อาจารยใหคาปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

4.14 4.28 

13. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.32 4.39 

14. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.54 3.87 

15 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.48 3.91 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.55 3.97 

17. หองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.56 3.88 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

และเพียงพอตอนักศึกษา 

3.44 3.78 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

3.97 4.11 

20. การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.99 4.17 
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รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

21. วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.97 4.11 

22. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 

24. มีการจัดสอนซอมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน 3.48 3.90 

25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.86 3.99 

26. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ทีก่าหนด

ไวลวงหนา 

3.92 4.03 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 

28. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

3.85 4.08 

29. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรู 4.12 4.24 

30. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

ทางปญญา 

3.99 4.14 

31. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 

32. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 4.12 

33. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพฒันาคุณลักษณะของ ดานทักษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 

 

ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอคุณลักษณะและความสามารถของพนักงาน 

จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทำงาน 4.29 3.75 

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 4.43 4.00 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ 4.29 4.25 

5. 
ยอมรับคำแนะนำ ขอเสนอแนะ คำวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ

ปรับปรุงแกไข 

4.00 3.75 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และการตัดสินใจของตน เปนที่

ไววางใจได 

4.29 3.75 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานใหไดมาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 

8. 
สามารถทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันทางการศึกษา สังคม

และวัฒนธรรมได 

4.29 3.75 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รูจักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ

ของผูอ่ืน  

4.29 3.75 

10. 
ใหเกียรติ ยอมรับบทบาทหนาที่ผูอ่ืน และปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยความ

เคารพ 

4.43 3.75 

11. 

 

รักษาความสัมพันธที่ดี และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนทั้ง

ภายในกลุมและระหวางกลุมที่ชวยใหเกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหวางบุคคลและเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 

13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 

14. ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม  4.29 3.75 

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือรน และมีความเปนผูใหญ 4.29 3.75 

17. 

 

สามารถคิดดวยการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนำไปสูการแกปญหาและการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 

18. แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.71 3.50 

19. มีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล 3.86 3.25 

20. มีวิสัยทัศนเก่ียวกับองคกรและงานที่ทำ 3.71 3.75 

21. สามารถลำดับความสำคัญของงาน 3.86 3.50 

22. สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 

23. 
สามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ สิ่งแวดลอมใน

องคกร 

4.00 3.25 

24. 

 

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหการ

ทำงานบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 

25. สามารถทำงานใหสำเร็จไดโดยลำพังอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 

26. สามารถเปนผูแทนของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

27. สามารถแกปญหาอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 

28. สามารถระบุปญหา และพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา 4.00 3.25 

29. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม และทกัษะที่เก่ียวของกับงาน

อยางตอเนื่อง   

3.57 3.75 

31. สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะเลือกรู และมีความเขาใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 

32. 

 

สามารถใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน

ชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 

33. 

 

สามารถใชภาษาไทยดวยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 

ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาทาทางที่แสดงออกเหมาะสม 

ถูกตอง) 

4.00 3.75 

34. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเปน 3.29 2.50 

35. 

 

เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ (ฟงไดตรงประเด็น มมีารยาทในการฟง กิริยา

ทาทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกตอง) 

3.57 3.25 

36. 
มีความเขาใจในสิ่งที่อาน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

37. 
รูจักเลือกใชขอมูลที่จำเปน เพื่อการประยุกตใชในการตัดสินใจและ

แกปญหา  

3.86 3.25 

38. 
สามารถจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลไดเขาใจ และเปน

ระบบ 

3.86 3.50 

39. มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 

40. มีความรูในวิชาชีพที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 

41. 
สามารถประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 

3.86 3.00 

42. สามารถนำเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตรที่จำเปนในการทำงาน 3.86 3.25 

43. 
สามารถประยุกตใชวิธีการคำนวณข้ันพื้นฐานที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหา

และตัดสินใจ 

4.14 3.75 

44. 
รูจักประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.86 3.50 

45. 
มีทักษะและสามารถใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ในวิชาชีพที่เก่ียวของกับ

งาน 

4.00 3.75 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

46. 

 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรที่จำเปน 

เพื่อใหทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

47. 
มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนางาน 

4.00 3.50 

48. 

 

สามารถทำงานเสร็จตามขอบเขตและกำหนดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 

49. 

 

สามารถทำงานใหสำเร็จภายใตความกดดัน และมีความอดทนในการ

ทำงานหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 

 

ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.20 4.33 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.80 4.33 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.80 4.00 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.80 4.00 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 
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ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยหลกัสูตรวศิวกรรมธรณี 

จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเป นไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

3.57 3.38 

2. การกาหนดบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำ

หลักสูตรมีความชัดเจน 

3.43 3.25 

3. อาจายประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

3.71 3.63 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามาถของอาจารย

ผูสอน 

3.86 3.75 

5. จำนวนภาระงานสอนของอจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 3.63 

6. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.71 3.38 

7. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

3.71 3.75 

8. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งคร้ัง 

3.86 3.88 

9. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.14 3.63 

10. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจายทั้งในหลักสูตร และ

ระหวางหลักสูตร 

3.71 3.63 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.59 

 

 

ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน แต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

2. การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนด

ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอน ในแต

ละปการศึกษา 

3.43 3.50 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน 

มคอ.๗ ปที่แลว 

3.57 3.63 

5. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน

อ่ืนที่มีความเก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

3.57 3.63 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 

 

ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย

ประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที ่เหมาะสม เอื ้อใหน ักศึกษามีพื้น

ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

3.57 3.75 

2. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสำเร็จ

ไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 

3. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กำหนดในคำอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

4.14 4.25 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ มเรียนใหได

มาตรฐานเดยีวกัน 

3.57 3.88 

6. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษา 

3.57 3.75 
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รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

7. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย 3.71 3.38 

8. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

3.71 3.75 

9. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามี สวนรวมในการจัดการเรียน

การสอนและสงผล ตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.86 3.63 

10. การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

3.71 3.63 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.57 3.13 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 

 

ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอำนวยความสะดวกตอการเรียนที่

เหมาะสม พรอมใชงาน 

3.43 3.63 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 4.00 3.75 

3. หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 

4. หองปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอตอการสอน 2.71 2.63 

5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 

3.57 3.25 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 

7. จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพยีงพอตอการใชงาน 3.43 3.38 

8. สถานที่ สำหรับคณาจารยใหคำปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 

3.57 3.75 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย 3.29 3.00 

10. หองทำงานวิจัย (ไมใชหองเรียน) เพื่อใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.00 2.88 

11. อุปกรณและเคร่ืองมือวิจัยที่จำเปนและเหมาะสม ในการทำวิจัย 3.14 2.88 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 
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รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 11-1 แบบสอบถามออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback 

ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยูและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

มคอ.5 ประจำปการศึกษา 2561 https://www.geoengsut.com/tqf5-2562 

AUN-QA 11-2 เชนเดียวกับ AUN-QA 11-1 

AUN-QA 11-3 ตาราง AUN-QA 11-3-1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำและ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (บัณฑิต รุนปการศึกษา 2561)  

AUN-QA 11-4 https://www.facebook.com/sutcoop 

AUN-QA 11-5 ภาคผนวก 5 

 ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 

 ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากศิษยเกา 

ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักศึกษาปจจุบัน 

ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที ่ตรงตอคุณลักษณะ

และความสามารถของพนักงาน จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและ

พัฒนาอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน 

ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหาร

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผู ช วยสอน ผู สอน

ปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนใน

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผู ช วยสอน ผู สอน

ปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิ ่งสนับสนุนการ

เรียนรูหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอน

ปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

https://www.geoengsut.com/feedback
https://www.geoengsut.com/tqf5-2562
https://www.facebook.com/sutcoop


 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 214 

บทที่ 4   

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA  

 
1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 

the university [1,2] 

   4    

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

   4    

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

   4    

 Overall opinion    4    

2 Programme Specification        

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 

   4    

2.2 The information in the course specification is comprehensive 

and up-to-date [1,2] 

   4    

2.3 The programme and course specifications are communicated 

and made available to the stakeholders [1,2] 

   4    

 Overall opinion    4    

3 Programme Structure and Content        

3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 

   4    

3.2 The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear [2] 

   4    

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

   4    

 Overall opinion    4    

4 Teaching and Learning Approach        

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 

   4    

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

   4    

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]    4    

 Overall opinion    4    
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5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 

  3     

5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are 

explicit and communicated to students [4,5] 

  3     

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure validity, reliability and 

fairness of student assessment [6,7] 

  3     

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

  3     

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]   3     

 Overall opinion   3     

6 Academic Staff Quality        

6.1 Academic staff planning ( considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) 

is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service [1] 

  3     

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and 

monitored to improve the quality of education, research 

and service [2] 

  3     

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

  3     

6.4 Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 

  3     

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

  3     

6.6 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [9] 

  3     

6.7 The types and quantity of research activities by 

academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement [10] 

  3     

 Overall opinion   3     
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7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT 

facility and student services)  is carried out to fulfil the 

needs for education, research and service [1] 

  3     

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated [2] 

  3     

7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated [3] 

  3     

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

  3     

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [5] 

  3     

 Overall opinion   3     

8 Student Quality and Support        

8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 

  3     

8.2 The methods and criteria for the selection of students 

are determined and evaluated [2] 

  3     

8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload [3] 

  3     

8.4 Academic advice, co- curricular activities, student 

competition, and other student support services are 

available to improve learning and employ- ability [4] 

  3     

8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as 

personal well-being [5] 

  3     

 Overall opinion   3     
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9 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 

updated to support education and research [1] 

  3     

9.2 The library and its resources are adequate and updated 

to support education and research [3,4] 

  3     

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research [1,2] 

  3     

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and 

research [1,5,6] 

  3     

9.5 The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

  3     

 Overall opinion   3     

10 Quality Enhancement        

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 

  3     

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and 

enhancement [2] 

  3     

10.3 The teaching and learning processes and student 

assessment are continuously reviewed and evaluated 

to ensure their relevance and alignment [3] 

 2      

10.4 Research output is used to enhance teaching and 

learning [4] 

 2      

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 

laboratory, IT facility and student services)  is subjected 

to evaluation and enhancement [5] 

 2      

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 

and subjected to evaluation and enhancement [6] 

 2      

 Overall opinion  2      
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11 Output 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.2 The average time to graduate is established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.4 The types and quantity of research activities by students 

are established, monitored and benchmarked for 

improvement [2] 

  3     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

  3     

 Overall opinion   3     
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บทที่ 5 

การวิเคราะหจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา 

 

จุดเดน 

1. มีการกำหนด PLOs ของหลักสูตรที่สอดคลองกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ

ครอบคลุมท้ัง Subject specific และ Generic โดยมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดทำผลลัพธการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม โดยการเก็บรวบรวมความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกลั่นกรองเพ่ือใหไดผล

ลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

3. มีการวางโครงสรางหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานของ สกอ. มีการปรับปรุงตามกรอบเวลา 

4. มีสัดสวนของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยยอนหลัง 5 ป 

5. มีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 

 

 

โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน

สัมฤทธิผลรายวิชาฯ โดยการใชผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรเปนตัวตั้งในการกำหนดกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2. การใช Backward curriculum design ในการออกแบบหลักสูตร (กำลังปรับปรุงในป 2564) 

3. การกำหนดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (ในดานองคความรู ทักษะ และเจตคติ) ใหสอดคลองกับ

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยการถอด PLOs ดานทักษะและทัศนคติมาใชในการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินในทุกรายวิชา 

4. การออกแบบหลักสูตรใหมีการบูรณาการ ความรูไดอยางตอเนื่อง (ขาดความตอเนื่องแตละรายวิชา) 

การประเมินการตอเนื่องของความรู และทักษะของผูเรียน ใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังยังไม

ครบถวน  

5. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

เกณฑการประเมินตามองคประกอบ 

 

- องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

(ใหเลือกใชตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวของ) 

 1) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 2) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

- องคประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสตูร 
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เกณฑการประเมนิตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอยางนอย 5 คน  
- กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได 
ยกเวนพหุวิทยาการหรอืสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึง
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรสามารถซ้ำไดไมเกิน 2 คน      

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- ตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้ง
ใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
 

● อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน  

- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
● อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ทั้งนี ้ มีชั ่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสตูร 6 ป ประกาศ ใช
ในปท่ี 8) 

รวม เกณฑ 5 ขอ 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม
ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  
หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนำท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนำสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑการประเมนิตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี หมายเหตุ 

1. จำนวนอาจารยประจำ
หลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจำเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศกึษาตามหลักสูตรน้ัน 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  
18 เม.ย. 2549 กำหนดวา 
  อาจารยประจำสามารถเปนอาจารยประจำ

หล ักส ูตรท ี ่ เป นหล ักส ูตรพห ุว ิทยาการ  
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดย
ตองเป นหลักส ูตรที ่ตรงหร ือส ัมพันธ  กับ
หลักสูตรท่ีไดประจำอยูแลว 

  บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 
11 มีค. 2557 กำหนดวา 
  กรณีหลักสูตร ป.ตรี ท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 

กำหนดใหต องมีอาจารยประจำหลักสูตร 
จำนวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนง
วิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเทา หรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา ผศ. ในสาขา 
ที ่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที ่เปดสอน 
อยางนอย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมตัิ/ใหความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพ่ือให
หลักสตูรใชงานในปท่ี 6) 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร  
5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ป 
ประกาศ ใชในปท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ 3 ขอ  
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม

ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้ 

1. เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนำท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนำสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัต/ิใหความเห็นชอบหลักสตูร 
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เกณฑการประเมินตามองคประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 

documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 

The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 

improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 

of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 

improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 

evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 

shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected  

The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 

been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 

expected. 

5 Better Than Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that 

it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good 

results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 

the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 

QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 

world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 

implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 

improvement trends. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบงช้ี CUPT QA  

ระดับสำนักวิชาและระดับสถาบัน 
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การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบงช้ี CUPT QA ระดับสำนักวิชาและระดับสถาบัน 

สำหรับตัวบงช้ี C.1-C.6 และตัวบงช้ี C.10-C.11 
 

ตัวบงชี้ที่ C.1  : การรับและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate) 

 (AUN QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 

  3     

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

  3     

8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload [3] 

  3     

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.2  : การไดงานทำของบัณฑติ หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ (AUN QA 11.3)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.3  : คุณภาพของบัณฑิต  (AUN QA 10.6, 11.5)    

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement [6] 

  3     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.4  : ผลงานของผู้เรียน  (AUN QA 11.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.4 The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

  3     
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ตัวบงชี้ที่ C.5  : คณุสมบติัของอาจารย ์ (AUN QA 6.2, 6.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored 

to improve the quality of education, research and service [2] 

  3     

6.4 Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.6  : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํและนักวิจยั  (AUN QA 6.7, 11.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.7 The types and quantity of research activities by academic 

staff are established, monitored and benchmarked for 

improvement [10] 

  3     

11.4 The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.10  : บุคลากรไดรับการพัฒนา (AUN QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning ( considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 

carried out to fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

  3     

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

  3     

6.6 Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and 

service [9] 

  3     

7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility 

and student services)  is carried out to fulfil the needs for 

education, research and service [1] 

  3     

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

  3     
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AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

7.5 Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and 

service [5] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.11  : ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (AUN QA 8.4, 8.5, 10.1-10.6)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, 

and other student support services are available to improve 

learning and employability [4] 

  3     

8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as personal 

well-being [5] 

  3     

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 

  3     

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and enhancement [2] 

  3     

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 

are continuously reviewed and evaluated to ensure their 

relevance and alignment [3] 

  3     

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]   3     

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 

laboratory, IT facility and student services)  is subjected to 

evaluation and enhancement [5] 

  3     

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement [6] 

  3     

Overall opinion   3     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

การเปลีย่นแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  

ประจำปการศึกษา 2562 

ตามมติสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2563 
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ภาคผนวก 4 

เอกสารแนบ องคประกอบท่ี 1 

การกำกับมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตร ี

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (ขอ 2 และ ขอ 3) 
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2) Kulnok, P., Tepnarong, P., Chitnarin, A. 2019. Microfacies analysis and depositional setting of 

Middle Permian limestone (Tak Fa Formation) in Southern part of Phetchabun Province, 

central Thailand. Proceedings of GeoThai2019. Bangkok. 16-17 September 2019. P16. 

3) Chitnarin, A., Kwuangpin, N and Tepnarong, P. 2019. Fluvial processes shaping Khorat Cuesta: 

a case of Wat Khao Saad geosite, Sung Noen District, Nakhon Ratchasima. Proceedings of 

Symposium on Geological Significant of Khorat Geopark: Khorat Cuesta 2019. 26-28 August, 

2019. Nakhon Ratchasima. P21. 

4) Junrattanamanee, T., Noipow, N. and Chitnarin, A. (2018). Facies analysis and 

paleoenvironmental interpretation of Tha Manao Limestone (Middle Ordovician) in Sri 

Sawat district, Kanchanaburi province. In M. Choowong, S. Pailoplee, A. Chabangborn, P. 

Chenari and S. Jitmahantakul (eds.). Proceedings of the second Internatinal Symposium 
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on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes. 19-20 November 2018. 

Chulalongkorn University, Bangkok. 171-188. 

5) Jaroenklang, J., Chitnarin, A., Pokhee, N. and Tepnarong, P., 2017, Estimation of 

mechanical property of carbonate rocks using ultrasonic test. Proceedings of the11th 

South East ASEAN Technical University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 

6) Theerapun, C., Chitnarin, A., Artkhonghan, K., and Fuenkajorn, K., 2017, Effect of mine 

tailing backfill on pillar stability in salt and potash mines. Proceedings of the11th South 

East ASEAN Technical University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam.  

7) Chanpen, S., Artkhonghan, K., Chitnarin, A., and Fuenkajorn, K., 2017, Effect of roof strata 

on tunnel stability in sandstone. Proceedings of the11th South East ASEAN Technical 

University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 
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รายช่ือผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป (2014 – 2019) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช  เผือกภูมิ 

International Journals: 

1) Thiha, S., Lertsuriyakul, C. and Phueakphum, D., 2018. Shear strength enhancement 

of compacted soils using high-calcium fly ash-based geopolymer. International Journal 

of GEOMATE 15 (48): 1-9. 

National Journals: 

1) Ei Ei San and Phueakphum, D., 2017, Sealing of Salt and Potash Mine using Sugarcane 

Bagasse Ash Mixture. Research and Development Journal of the Engineering  

Institute of Thailand, Volume 28, No. 1, pp. 17 – 29  

 

Conference Papers: 

1) Ei Ei San and Phueakphum, D. , 2017, Reduction of surface subsidence for salt and 

potash mine using sugarcane bagasse mixture. In Proceedings of the 16th International 

Conference on Environmental Engineering, Science, and Management, 17-18 May, 2017, 

The Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand (CD-ROM).  

2) Charoenpiew, P. , Fuenkajorn, K.  and Phueakphum, D. , 2015, Laboratory Assessment 

of Healing of Fractures in Rock Salt under Stresses and Elevated Temperatures.  In 

Proceedings of the 9th SEATUC Symposium, 27- 30 July, 2015, Suranaree University of 

Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, pp. 18-21.  

3) Soe Thiha and Phueakphum, D. , 2015, Influence of Fly-Ash Based Geopolymer in Shear 

Strength of Compacted Soils.  In Proceedings of the 9th SEATUC Symposium, 27- 30 July, 

2015, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, pp. 330-333. 

4) Thiha, S.  and Phueakphum, D. , 2015, Shear Strength Enhancement of Compacted 

Soils using Geopolymer.  The 20th National Convention on Civil Engineering, 8- 10 

July 2015, Chonburi, THAILAND. 

5) Phueakphum, D.  and Fuenkajorn, K. , 2014, Fracture Permeability under Normal and 

Shear Stresses.  The 2014 ISRM International Symposium -  8th Asian Rock Mechanics 

Symposium (ARMS8), 14-16 October 2014, Sapporo, Japan.  
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รายช่ือผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป (2014 – 2019) 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

International Journals:  

1) Thongprapha, T., Liapkrathok, P., Chanpen, S., and Fuenkajorn, K., 2020, Frictional behavior 

of sandstone fractures under forward-backward pre-peak cyclic loading. Journal of Structural 

Geology. 138, 104106. 

2) Naphudsa, P., Thongprapha, T., and Fuenkajorn, K., 2020, Effect of stress path on shearing 

resistance of sandstone fractures. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 42(2), 

339-345. 

3) Saoanunt, N., Chanpen, S., Khamrat, S., Thongprapha, T., and Fuenkajorn, K., 2019, Prediction 

of shallow salt cavity geometry from surface subsidence configurations, Arabian Journal of 

Geosciences, 12. DOI: 10.1007/s12517-019-4976-x. 

4) Naphudsa, P. , Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Effect of stress path on 

shearing resistance of sandstone fractures.  Songklanakarin Journal of Science and 

Technology, (Accepted for publication) 
 

National Journals: 

1) Patitung, N., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2020, Frictional behavior of sandstone 

fractures under pre-peak cyclic loading conditions, Research and Development Journal of 

the Engineering Institute of Thailand, 31(1), 23-32. 

2) Sittimongkol, L., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2020, Properties of compacted 

bentonite-aggregate mixtures as backfill in salt and potash mines, Research and 

Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 31(1), 45-53. 

3) Suwannnabut, W., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2020, Mechanical performance of 

consolidated crushed salt mixed with MgCl2 brine for carnalite mine backfill, Research and 

Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 31(1), 33-43. 

4) Torsangtham, P., Khamrat, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2018, Laboratory 

assessment of long-term durability of some decorating and construction rocks, 

Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand. (Accepted 

for publication). 

5) Lahib, S., Khamrat, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2018, Mechanical integrity 

of cement seals in exploratory boreholes and its stability due to mine subsidence, 
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Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand. 29(4), 101-

110. 
 

Conference Papers: 

- ไมมี – 
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รายช่ือผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป (2014 – 2019) 

อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

International Journals:  

1) Khamrat, S. , Tepnarong, P. , Artkhonghan, K.  and Fuenkajorn, K. , 2017, Crushed salt 

consolidation for borehole sealing in potash mines.  Geotechnical and Geological 

Engineering. DOI 10.1007/s10706-017-0301-1. 

 

National Journals: 

1) Plangklang, J., Artkhonghan, K., Tepnarong, P. and Fuenkajorn, K., 2017, Time-Dependent 

Tensile Strength of Maha Sarakham Salt, Research and Research and Development Journal 

of the Engineering Institute of Thailand. (Accepted for publication). 

2) Junthong, P., Tepnarong, P., Artkhonghan, K. and Fuenkajorn, K., 2016, Prediction of 

Time-dependent Strengths of Salt Pillars using Strain Energy Principle. Research and 

Development Journal of the Engineering Institute of Thailand. 27(4): 29-37. 

 

Conference Papers: 

1) Pongpeng, K. , Tepnarong, P. , Artkhonghan, K.  and Fuenkajorn, K. , 2017, Performance 

assessment of three- ring compaction and direct shear mold for testing granular and 

clayey mixtures, The 11th SEATUC Symposium, 13- 14 March 2017, Ho Chi Minh City 

University of Technology (HCMUT), Vietnam. 

2) Chanpen, S. , Artkhonghan, K. , Chitnarin, A.  and Fuenkajorn, K. , 2017, Effect of roof 

strata on tunnel stability in sandstone, The 11th SEATUC Symposium, 13- 14 March 

2017, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam. 

3) Plangklang, J., Artkhonghan, K., Tepnarong, P. and Fuenkajorn, K., 2017, Time-dependent 

tensile strength and deformation of rock salt, The 11th SEATUC Symposium, 13-14 March 

2017, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam. 

4) Theerapun, C., Chitnarin, A., Artkhonghan, K. and Fuenkajorn, K., 2017, Effect of mine 

tailing backfill on pillar stability in salt and potash mines, The 11th SEATUC Symposium, 

13-14 March 2017, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam. 

Artkhonghan, K., and Fuenkajorn, K., 2015, Effects of Stress Path on Polyaxial Strengths 

of Maha Sarakham Salt. VEITROCK 215 international Symposium on Rock Mechanics for 

Sustainable Development, 12- 13 March, 2015, Hanoi, Vietnam, Published by 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 257 

International Society for Rock Mechanics Vietnamese Society for Rock Mechanics - 

Vietnam NG of ISRM, pp. 112-121 
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ภาคผนวก 5 

การประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง 

และขอเสนอแนะของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี โดยผูมสีวนไดสวนเสีย 

 

- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

1) ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
2) ศิษยเกา 

3) นักศึกษาปจจุบัน 

4) สถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5) นักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

6) อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ 

 

- แบบประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความ

คาดหวัง และขอเสนอแนะ  

1) แบบสอบถามผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
2) แบบสอบถามสำหรับศิษยเกา 

3) แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาปจจุบัน 

4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5) แบบสอบถามสำหรับ นักเรียน ผูปกครอง 

6) แบบสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ 
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1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.44 3.25 

2. สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล 

3.32 3.50 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.63 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.72 3.88 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.16 4.00 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.48 3.50 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.84 4.00 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวทิยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.20 3.75 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.28 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.56 3.70 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

2.96 2.75 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 3.50 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.00 2.38 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.56 3.25 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.16 3.00 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 3.13 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.25 3.00 
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 
 1. 

 

ทานพึงพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เชน กระบวนการ

ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล 

3.64 3.63 

2. 

 

ทานพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับกอนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เชน 

การประชาสัมพันธหลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 

3. ทานพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน

เพียงใด เชน การเรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวน

เนื้อหากอนเรียนการอบรมกอนเปดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 

4. ทานมีความพงึพอใจตอคณาจารยผูสอนและผูสอนปฎิบัติการในหลักสูตร

เพียงใด 

3.96 3.63 

5. 

 

 

ทานพงึพอใจตอการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา

นักศึกษาเพียงใด เชน การจัดตารางเรียน การเปดรายวิชา การจัดอบรมตาง 

ๆ การแจงขอมูลกอนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก

ภาคสนาม 

3.37 3.38 

6. 

 

ทานพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงใด เชน หองปฏิบัติการ 

หองเรียน ระบบสารสนเทศ หองสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 

7. ทานพึงพอใจตอการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม 

โปรงใส 

3.76 3.38 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 

 
 
ขอมูลเกี่ยวกับภาวะการไดงานทำของ ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
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ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- มีงานทำ 

- การนำไปใชหรือประยุกตในการทำงาน 

- คาดหวังดานการจบไปแลวมีงานรองรับตามความตองการของนักศึกษา 

- ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนและการปฏิบัตงิาน 

- เร่ืองหาที่สามารถทำงานไดจริง 

- สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวติจริงได 

- การหาแหลงความรูเพิ่มเติม 

- ใหมีกว. 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- อยากใหมีการเรียนที่ไมอัดแนนเนื้อหามากเกินไป 

- อยากใหมีการจัดกิจกรรมโดยที่ผูจบการศึกษาสามารถเขารวมฟงได 
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2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2562) ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.88 3.82 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.31 3.64 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.94 4.00 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.88 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.44 4.27 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.94 3.73 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.88 4.09 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณวีิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.50 3.73 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.56 3.82 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.81 3.90 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.00 3.91 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 3.64 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.44 3.64 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.38 3.73 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.44 4.27 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 4.00 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.32 3.87 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.94 4.27 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.81 3.91 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

4.00 4.36 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.81 3.73 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45 

10. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.31 4.73 

11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน ระบบสารสนเทศ 

หองสมุด สนามกีฬา 

4.06 4.27 

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 4.06 4.36 

13. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 

3.94 4.36 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13 
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ขอมูลเกี่ยวกับภาวะการไดงานทำของศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2562) 
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ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- สามารถแกไขปญหาที่พบได 

- ความกลาแสดงออก 

- คาดหวังถึงความสามารถของนกัศึกษาที่จบมาแลวมีความเขาใจหลักการทางวิชาการที่ดี และสามารถเปน

ทั้งผูนำและผูตามที่ดีได 

- ความสัมพันธระหวางสาขาเนื่องจากมีผลตอการทำงานในอนาคตเพื่อมีพี่ที่ดึงเขาทำงาน 

- ขอใหเสริมดานโปรแกรมออกแบบเหมืองใหมีความทันสมัยปจจุบันทีน่ิยมกันใชมากที่สุด 

- ควรเพิ่มความรูทางดานงานคสล. 

- ออกสูตลาดงานอยางมีคุณภาพ 

- พัฒนาหลักสูตรใหตอบโจทยตลาดงาน 

- มีความรูครบถวนและนำไปใชไดจริง 

- มีการประยุกตใชเทคโนโลยีเขามาชวยในงานดานวิศวกรรมธรณี 
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- เพิ่มการสอนแบบภาษาตางประเทศในวิชาธรณีวิทยา 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทนัสมัยอยูเสมอๆ ถาสามารถสอบใบกว.ดวยก็จะดีครับ 

- นาจะมีการเเนะนำจากพี่ๆทีไ่ดงานทำประจำป 

- ฝกพัฒนาเร่ืองบุคคลควบคูวชิาการ 

- มีวิชาเลือกหลากหลายมากข้ึนเพื่อใหเขากับอุตสาหกรรมในปจจุบัน 
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3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักศึกษาปจจุบัน ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.81 3.84 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.52 3.58 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.66 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.73 3.80 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.23 4.35 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.61 3.61 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี 4.07 4.16 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.64 3.67 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.64 3.66 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.77 3.81 
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.49 3.75 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 3.89 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.19 3.31 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.61 3.75 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.54 3.69 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 3.65 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 3.67 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.80 3.90 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 4.13 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

3.99 4.13 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.87 3.99 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 
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รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 

10. อาจารยสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.25 4.36 

11. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ำเสมอ 

4.27 4.35 

12. อาจารยใหคาปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

4.14 4.28 

13. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.32 4.39 

14. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.54 3.87 

15 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.48 3.91 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.55 3.97 

17. หองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.56 3.88 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

และเพียงพอตอนักศึกษา 

3.44 3.78 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

3.97 4.11 

20. การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.99 4.17 

21. วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.97 4.11 

22. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 

24. มีการจัดสอนซอมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน 3.48 3.90 

25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.86 3.99 

26. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ที่กาหนด

ไวลวงหนา 

3.92 4.03 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 

28. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

3.85 4.08 

29. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรู 4.12 4.24 
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รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

30. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

ทางปญญา 

3.99 4.14 

31. การเรียนรู ตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 

32. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.90 4.12 

33. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของ ดานทักษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 
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ขอมูลเกี่ยวกับความตองการทำงาน 
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ความคาดหวัง/ความตองการของนักศึกษาปจจุบันตอหลักสตูร 

- จบแลวมีงานทำ 

- เรียนจบมีงานทำตามที่เรียนมา 

- จบไปมีงานทำที่ตรงสายหรือใกลเคียงสายที่เรียน 

- คาดหวังวาจะสามารถจบออกไปแลวไดงานในสิง่ที่ตนเองหวัง และอยากใหอ.ประจำหลักสูตร มีการชี้แนะ

แนวทางอาชีพ และชวย นศ. เพื่อใหมุงเนนไปสูอาชีพดานัน้ๆ 

- จบการศึกษามีงานทำ 

- การไดไปสหกิจศึกษาทุกคนที่เรียนสาขาวิชานี้ เพราะ ทุกคนมีสทิธิเทาเทียมกันที่จะไดรับประสบการณจริง

จากความรับผดิชอบของมหาวทิยาลัยและสาขาวชิา 

- จบไปแลวมีงานทำที่ด ี

- มีใบ กว วิศวกรเหมืองแร 

- นำไปใชงานไดจริง 

- ตองการเปนวิศกรที่มีคุณภาพ 

- อยากใหพัฒนาเพิ่มข้ึนไปอีก 

- จบการศึกษาไดทำงานตามหลักสูตรที่เรียน 

- อยากใหเพิ่มอุปกรณในหองกฏิบัติการใหเพียงพอตอ1คน และโปรแกรมการทำงานจำเปนตองเปนของแท 

- สามารถเห็นสถานที่จริงๆได เพราะการออกพื้นที่จริงทำใหเห็นภาพรวมไดมากกว 

- ออกแบบ คำนวณ สำรวจ 

- มีความรูที่สามารถนำไปทำงานได 

- ทำงานไดทั้งสายธรณีและโยธา 

- คาดหวังจบไปจะมีงานรองรับ 
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- อยากใหทุกคนไดไปสหกิจ จะไดมีประสบการณ 

- การทำงานไดหลังจากจบ 

- คาดหวังวาจบไปตองมีงานทำเเละมีความสุขกับงานทีไ่ดทำ 

- ความรูทางดานวิศวกรรมธรณ ี

- เนื้อหาความรู 

- สามารถนำองคความรูไปประกอบอาชีพไดอยางยัง่ยนื 

- มีงานรองรับในทันท ี

- จบมามีงานทำ 

- การนำองคความรูมาประยกุตปรับใชในงานทางวิศวกรรมธรณี 

- จบไปมีงานทำที่ด ี

- คาดหวังอยางยิ่งวาจะเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

- ใหตรงกับความตองการของตลาด 

- หลักสูตรอยูในเกณฑที่เหมาะสม 

- คาดหวังหลักสูตรที่เรียนจะนำไปใชกับสายงานไดมากทีสุ่ด 

- คาดหวังมากจบไปจะมีงานทำ. มีงานรองรับ 

- นำพาไปในหนาที่การงาน 

- คาดหวังวาจะไดเขาทำงานหลังเรียนจบเลย 

- จบไปมีงานทำ มีงานรองรับ 

- ทำงานเปนและมปีระสิทธิภาพ 

- ไดความรูสูงสุด 

- อยากไดเวินเดือนเยอะๆ 

- จบไปแลวมีงานทำไมตกงาน 

- มีความรู ความเขาใจในสิ่งที่เรียน และสามารถประยุกตใชกับงานที่จะทำในอนาคตได 

- จบแลวไดทำงานตรงหลักสูตร 

- ความรูไปตอยอด 

- การเปนวิศกรธรณีที่มีคุณภาพ 

- ไดความรูจากสาขา 

- ใชไดหลายสายงาน 

- ตัวอยางโจทยเนื้อใกลเคียงกับสิง่ที่ตองเจอในอนาคต 

- จบการการศึกษา 

- มีอาชีพที่มั่นคง 
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- จบแลวมีงานรองรับ รายไดด ี

- ไดทำในสายงานที่คาดหวัง 

- เนื้อหาสาระทีน่ำไปใชในภาคสนามไดจริงๆ 

- อยากใหเพิ่มเวลาในการศึกษา 

- ศึกษาจบแลวมทีักษะในการทำงานตรงสาขาที่ศึกษา 

- ไดเรียนรูจากหองเรียนขางนอกมากกวาเดิม 

- ตองการจบหลังสูตรวิศวกรรมธรณี แลวสามารถนำองคความรูตางๆ ทีไ่ดจากการศึกษาในหองเรียน และ

การศึกษานอกสถานที่ รวมทั้งประสบการณจากไปการออกสหกิจศึกษา มาปรับใชใหเขากับการทำงานใน

อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิลสูงสุดในการทำงาน 

- สามารถจบการศึกษาเปนบัณฑติที่มีคุณภาพ สามารถนำความรูไปตอยอดและพฒันาทักษะในดานการ

ทำงานได 

- สามารถหางานไดตรงกับหลักสตูรที่เรียนมา 

- การทำงานตรงสาย 

- ตองการนำไปใชในงานจริงได 

- ตองการความรู และฝกฝนใหมีทักษะตอการเปนวิศวกรที่มีคุณภาพ 

- จบไปแลวมีงานทำตรงตามที่เรียน 

- คาดหวังในสวนของเนื้อหาที่ตะปรับเปลี่ยนใหทันปจจุบนัมากทีสุ่ดเพื่อสามารถนำไปใชในวชิาชพีได 

- ตองการรับความรูแบบเต็มที ่

- คาดหวังจะไดงานที่ตรงสาย 

- ตองการนำความรูมาปรับใชใรการประกอบอาชีพในอนาคต 

- มีการจำลองสถานการณใหเห็นภาพการใชงานจริงมากข้ึน ใหเขาใจวาเมื่อจบออกไปแลวตองไปเจอ

อะไรบาง ควรมีระบบการคิดอยางไรบาง และสามารถนำไปแกปญหาไดจริง นอกจากนัน้ยังอยากใหมีการ

เลือกเรียนวิชาที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมไดมากข้ึน โดยเฉพาะวชิาเลือกบังคับทั่วไปของสาขา อยากใหมีการ

แนะนำหลักสูตรสายงานตั้งแตแรกเขาสาขาเพื่อใชในการลงเรียนวิชาตางๆ หากเปนไปไดอยากใหมีการแจง

วิชาที่เปดสอนในแตละเทอมและเวลาการสอนใหชัดเจน 

- สามารถวิเคราะหออกแบบได 

- ลงมือปฏิบัติมากๆ 

- อยากใหหลักสูตร มีใบ ก.ว. 

- ธรณีเทคนิค 

- เว็บของสาขาหาไดยากมาก 

- มีงานทำเมื่อเรียนจบ 
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- ไมมี 

- ตลาดงานที่ตรงกับสาขาที่เรียน 

- คาดหวังใหหลักสูตรมีหองปฏิบัติการมากข้ึน เพื่อจะไดฝกฝนไดมากข้ึน 

- อุปกรณใชในการเรียนมีมากข้ึน 

- เพิ่มการออกภาคสนามใหมากข้ึน ลดจำนวนรายวชิาทีไ่มเก่ียวของใหนอยลง 

- ความรูดานวชิาการ 

- ควรมีสายงานใหเพียงพอตอหลักสูตร 

- ปรับปรุงวชิาที่ไมจำเปนตองเรียนก็ไดออก 

- การเรีนนการสอน 

- มีงานทำตรงตามสายงานที่เรียน 

- คาดหวังวาจะสามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาไปตอยอดใชในการปฏิบัตงิานจริงได 

- องคความรู 

- มีงานทำ 

- จบหลักสูตรอยางมปีระสิทธิภาพ 

- ความรูที่เพียงพอในการทำงานใหตรงสาย 

- มีการสอนใหละเอียดแลวเขาใจมากข้ึนมากกวานี ้

- เนื้อหาแนน 

- ความรูพวกการทำงานภาคสนาม 

- ไดทำงานที่ดี ตรงสาย 

- ใบ กว รับรองอยางเปนทางการ 

- ความทันสมัยของหลีกสูตร 

- น.ศ.มีความรูความสามารถตรงกับความตองการของงาน 

- ตองการใหมีอาจารยมากข้ึน 

- มีการเรียนการสอนที่เฉพาะทางมากข้ึน เเบงสายงานที่สนใจมากข้ึน 

- ไดภาคสนามบอยข้ึน 

- อาจารยสามารถใหความรู 

- และดูแลการทำงานของนักศึกษาไดอยางทั่วถึง 

- อยากใหมีความรูมากกวาเดิม 

- ใหมีความทันสมัย 

-  
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ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- อยากใหลดวิชาทางพืน้ฐานดานวิศวกรรมที่ไมจำเปนหรือจำเปนนอยลง และเพิ่มวชิาทางดานธรณีอ่ืนๆเปน

วิชาบังคับ เชน ธรณีฟสิกส 

- ติดตอกับพี่ๆที่จบไปแลวได 

- อยากใหสาขานัดประชุมอาจารยและนักศึกษาที่อยูในความดูแลของทานและไมอยูในความดูแลของทาน

อาจจะเปนใหคำปรึกษาเร่ืองเรียนเร่ืองทั่วๆไปและอ่ืนๆเพื่อเปนการสรางมิตรภาพที่ดีระหวางอาจารยและ

นักศึกษาเพราะบางทีอาจารยสาขายังจำเด็กไมไดทั้งหมดเลยจำไดแคบางกลุม 

- -การเรียนรูนอกสถานที่อยากใหมากกวานี้เเละเห็นภาพกวานี ้

- -อุปกรณที่ยังคงไมพอตอจำนวนของนักศึกษา 

- มีชวงที่เรียนออนไลนอาจจะทำใหไมมีความกระตือรือรนเทาเรียนในหอง 

- อยากใหหลังสูตรวิศวกรรมธรณีมีการพัฒนาตอไปเร่ือยๆ เพื่อใหสามารถผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถ

และเปนทีต่องการของตลาดแรงงานในปจจบุันและในอนาคต 

- เพิ่มวิชาเลือกบังคับในแผนการเรียน 

- เพิ่มรายวิชาที่เก่ียวกับทักษะการแกปญหา การทำงานเปนทีม การอยูรวมกับผูอ่ืน 

- ควรคัดเลือกรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน มิฉะนัน้อาจกอใหเกิดการลนตลาดแรงงานของ

หลักสูตรได 

- จัดระเบยีบการเรียนการสอนใหม การเรียนการสอนในปจจบุันภาคทฤษฎีเปนการเรียนการสอนออนไลน

และทำงานในหอง อยากใหมีการสอนและอธิบายพรอมตัวอยางเพราะเปนวชิาที่ตองใชความเขาใจเปน

อยางมาก ในชัว่โมงปฏิบัติการไมเพียงพอตอการเรียนรู 

- อยากใหบรรณาสารมีหนังสือธรณีมากข้ึน ทั้งของคนไทย และหนังสือที่เเปล 

- มีการออกภาคปฏิบัติเยอะกวานี ้

- อยากใหมีใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรรมธรณี 

- อยากใหมีการพาออกไปดูเหมือง อุโมง และมีวิทยากรอธิบายบอยๆ 
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4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) ในปการศึกษา 2561ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

4.00 3.75 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.43 3.75 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.57 3.50 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

3.71 3.75 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.86 3.75 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.71 3.75 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.57 3.50 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.43 3.50 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.68 3.69 
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.71 3.75 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 3.75 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.43 3.50 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 3.75 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.71 3.50 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 3.75 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.64 3.67 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจที่ตรงตอคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานทาน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทำงาน 4.29 3.75 

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 4.43 4.00 

4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ 4.29 4.25 

5. 
ยอมรับคำแนะนำ ขอเสนอแนะ คำวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ

ปรับปรุงแกไข 

4.00 3.75 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และการตัดสินใจของตน เปนที่

ไววางใจได 

4.29 3.75 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานใหไดมาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

8. 
สามารถทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันทางการศึกษา สังคม

และวัฒนธรรมได 

4.29 3.75 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รูจักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ

ของผูอ่ืน  

4.29 3.75 

10. 
ใหเกียรติ ยอมรับบทบาทหนาที่ผูอ่ืน และปฏิบตัิตอบุคคลอ่ืนดวยความ

เคารพ 

4.43 3.75 

11. 

 

รักษาความสัมพันธที่ดี และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนทั้ง

ภายในกลุมและระหวางกลุมที่ชวยใหเกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหวางบุคคลและเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 

13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 

14. ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบของตนเองตอสังคม  4.29 3.75 

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือรน และมีความเปนผูใหญ 4.29 3.75 

17. 

 

สามารถคิดดวยการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนำไปสูการแกปญหาและการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 

18. แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.71 3.50 

19. มีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล 3.86 3.25 

20. มีวิสัยทัศนเก่ียวกับองคกรและงานที่ทำ 3.71 3.75 

21. สามารถลำดับความสำคัญของงาน 3.86 3.50 

22. สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 

23. 
สามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ สิ่งแวดลอมใน

องคกร 

4.00 3.25 

24. 

 

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหการ

ทำงานบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 

25. สามารถทำงานใหสำเร็จไดโดยลำพังอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 

26. สามารถเปนผูแทนของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 

27. สามารถแกปญหาอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 

28. สามารถระบุปญหา และพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา 4.00 3.25 

29. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม และทักษะที่เก่ียวของกับงาน

อยางตอเนื่อง   

3.57 3.75 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

31. สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะเลือกรู และมีความเขาใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 

32. 

 

สามารถใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน

ชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 

33. 

 

สามารถใชภาษาไทยดวยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 

ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาทาทางที่แสดงออกเหมาะสม 

ถูกตอง) 

4.00 3.75 

34. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเปน 3.29 2.50 

35. 

 

เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ (ฟงไดตรงประเด็น มีมารยาทในการฟง กิริยา

ทาทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกตอง) 

3.57 3.25 

36. 
มีความเขาใจในสิ่งที่อาน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

37. 
รูจักเลือกใชขอมูลที่จำเปน เพื่อการประยุกตใชในการตัดสินใจและ

แกปญหา  

3.86 3.25 

38. 
สามารถจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลไดเขาใจ และเปน

ระบบ 

3.86 3.50 

39. มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 

40. มีความรูในวิชาชีพที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 

41. 
สามารถประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 

3.86 3.00 

42. สามารถนำเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตรที่จำเปนในการทำงาน 3.86 3.25 

43. 
สามารถประยุกตใชวิธีการคำนวณข้ันพื้นฐานที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหา

และตัดสินใจ 

4.14 3.75 

44. 
รูจักประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.86 3.50 

45. 
มีทักษะและสามารถใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ในวิชาชีพที่เก่ียวของกับ

งาน 

4.00 3.75 

46. 

 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรที่จำเปน 

เพื่อใหทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

47. 
มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนางาน 

4.00 3.50 

48. 

 

สามารถทำงานเสร็จตามขอบเขตและกำหนดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

49. 

 

สามารถทำงานใหสำเร็จภายใตความกดดัน และมีความอดทนในการ

ทำงานหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 

 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผูใตบงัคับบัญชาของทาน 
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ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- ทำงานได 

- อดทน 

- ขยันและสูงาน 

- หาความรูตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- สงเสริมภาษาอังกฤษ 

- บัณฑิตไมคอยมีความมั่นใจในตวัเอง 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักเรียน/ผูปกครอง ในปการศึกษา 2562 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.60 4.67 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.80 4.67 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.80 4.67 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.80 4.67 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.20 4.67 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.80 4.50 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.80 4.67 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

4.20 4.67 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.40 4.67 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.82 4.65 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.20 4.33 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.80 4.33 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.80 4.00 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.80 4.00 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 

 

ความคาดหวังและขอเสนอแนะของนักเรียน/ผูปกครอง 

 
 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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ความคาดหวัง/ความตองการของนักเรียน/ผูปกครอง 

- มีเงินเดือนสูง 

- มีงานทำ 

- มีอาชีพทำ 

- รายไดสงูงานมั่นคง 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

 -ไมมี- 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี ในปการศึกษา 2561 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.86 4.00 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.86 4.00 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.86 4.00 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.00 4.25 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.71 4.13 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.86 4.25 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวศิวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.86 4.00 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.71 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.84 4.04 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.14 4.50 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 4.25 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 304 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

4.14 4.00 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 4.00 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

4.14 4.13 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเป นไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

3.57 3.38 

2. การกาหนดบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำ

หลักสูตรมีความชัดเจน 

3.43 3.25 

3. อาจายประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

3.71 3.63 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามาถของอาจารย

ผูสอน 

3.86 3.75 

5. จำนวนภาระงานสอนของอจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 3.63 

6. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.71 3.38 

7. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

3.71 3.75 

8. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งคร้ัง 

3.86 3.88 

9. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.14 3.63 

10. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจายทั้งในหลักสูตร และ

ระหวางหลักสูตร 

3.71 3.63 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.59 
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลกัสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน แต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 

2. การกำกับและติดตามการจดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวชิา และ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนด

ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอน ในแต

ละปการศึกษา 

3.43 3.50 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน 

มคอ.๗ ปที่แลว 

3.57 3.63 

5. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน

อ่ืนที่มีความเก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

3.57 3.63 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนในหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที ่เหมาะสม เอื ้อใหน ักศึกษามีพื้น

ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

3.57 3.75 

2. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสำเร็จ

ไดทนัตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 

3. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทนัสมัย และเปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กำหนดในคำอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

4.14 4.25 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ มเรียนใหได

มาตรฐานเดยีวกัน 

3.57 3.88 
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รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

6. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธกีารสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษา 

3.57 3.75 

7. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย 3.71 3.38 

8. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

3.71 3.75 

9. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามี สวนรวมในการจัดการเรียน

การสอนและสงผล ตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.86 3.63 

10. การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

3.71 3.63 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.57 3.13 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 

 1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอำนวยความสะดวกตอการเรียนที่

เหมาะสม พรอมใชงาน 

3.43 3.63 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 4.00 3.75 

3. หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 

4. หองปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอตอการสอน 2.71 2.63 

5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 

3.57 3.25 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 

7. จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพยีงพอตอการใชงาน 3.43 3.38 

8. สถานที่ สำหรับคณาจารยใหคำปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 

3.57 3.75 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย 3.29 3.00 

10. หองทำงานวิจัย (ไมใชหองเรียน) เพื่อใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.00 2.88 

11. อุปกรณและเคร่ืองมือวิจัยที่จำเปนและเหมาะสม ในการทำวิจัย 3.14 2.88 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 
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ความคาดหวัง/ความตองการของอาจารยและผูสอนประจำหลักสูตรรั 

- ตองการหองเรียนที่เพียงพอ 

- จบและทำงาน 100% 

- ใหผูสำเร็จไดงาน 100% 

- นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และสามารถทำงานในสายวชิาชีพได 

- ปรับปรุงใหไดใชความรูมากกวานี้ 

- เวลาในการทบทวนและพฒันาตนเอง 

- บรรยากาศภายในหองเรียนที่ เด็ก กลาสื่อสาร 

- อยากใหหองเรียนเพียงพอตอนักศึกษา 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- มีการพาไปดูงาน มากกวานี ้
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สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 323 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก 6 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 

 

 

  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 331 

รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก     

CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร หลักการจำแนกแร และจดจำแรประกอบหนิท่ัวไปได 50 ชนิด 

CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจำแนกหิน และจดจำหินท่ีพบท่ัวไปได 30 ชนิด  

CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในโลกและบนผิวโลกได    

CLO 1-5:   อธิบายหลักการลำดับชั้นหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได    

CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได 

CLO 1-7:   อธิบายองคประกอบและการใชประโยชนแผนท่ีและภาพถายในงานทางธรณีวิทยาได 

CLO 1-8:   อธิบายหลักการสำรวจธรณีวิทยาได      

 
หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความสำคญั แผนท่ี

ความคิดสำหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การกำเนิดของโลกและจักรวาล 

ระบบสรุิยะ สนามแมเหล็กโลก ช้ัน

บรรยากาศ และพ้ืนผิว  โครงสราง

และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลอืก

โลก 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

 

2 - ความหมายของแร 

- สมบัติทางกายภาพของแร 

- การจำแนกแร  

- การเกิดแร 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจำแนก

หิน 

- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 - กระบวนการท่ีเกิดจากแรงกระทำ

ภายในโลก แผนดินไหว ภูเขาไฟ 

- กระบวนการท่ีเกิดบนผิวโลก การผุ

พัง การยายมวล การเกิดดิน 

4 1-4 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 - กระบวนการจากน้ำ  

- กระบวนการลม  

- กระบวนการจากธารน้ำแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

6 - หลักการลำดับช้ันหิน 

- ความไมตอเน่ือง  

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 - โครงสรางปฐมภูม ิ

- โครงสรางทุติยภูม ิ

4 1-6 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศ 

- แผนท่ีธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 - ภาพถายทางอากาศ 

- ภาพถายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี

- การเก็บตัวอยางหิน 

- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 
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รายวิชา 538204 ปฏบิัตกิารธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถจำแนกแรประกอบหินและหินท่ีพบไดท่ัวไปตามหลักการจำแนกได  

CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอยางงายได     

CLO 1-3:  สามารถอธิบายการลำดับชั้นหินและการวางตัวของชั้นหินได    

CLO 1-4:  สามารถอานแผนท่ีภูมิประเทศ หาความชันและสรางภาพตัดขวางได   

CLO 1-5:  สามารถอานแผนท่ีธรณีวิทยาและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได   

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแรประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแรประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

4 หินแปรและแรประกอบหินแปร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ

ช้ันหิน 

3 1-3, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองคประกอบแผนท่ี 3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 แผนท่ีภูมิประเทศ เสนช้ันความสูง 

และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง 3 1-5, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538205 หินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายและใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสรางผลึกและสมบัติทางแสงของแร ใน

การจำแนกได          

CLO 1-2:  สามารถจำแนกแรกลุมซิลิเกตและจดจำแรกลุมซิลิเกตอยางนอย 50 ชนดิ  

CLO 1-3:   สามารถจำแนกแรกลุมไมใชซิลิเกตและจดจำแรกลุมไมใชซิลิเกตอยางนอย 50 ชนิด 

CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจำแนกหินแตละประเภท และจำแนกหินไดอยางถูกตอง 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคณุสมบัติทางกายภาพ

ของแร 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 พ้ืนฐานผลึกศาสตร โครงสรางผลกึ 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  

3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 การจำแนกแรแรกลุมซิลเิกต 3 1-1, 

1-2 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การจำแนกแรกลุมไมใชซิลิเกต 3 1-1, 

1-3 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมนิจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร  3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

อัคนี 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิแปร 3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538206 ปฏบิัตกิารหินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร ในการจำแนกแรไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

CLO 1-2:  สามารถใชกลองจุลทรรศนแบบแสงโพลาไรซฺในการจำแนกแรได    

CLO 1-3:  สามารถจดจำและอธิบายลักษณะเฉพาะของแรกลุมซิลิเกตและไมใชซิลิเกตได 100 ชนิด 

CLO 1-4: สามารถจำแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากกอนตัวอยางไดอยางมีหลักเกณฑ  

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบัติการสมมาตร 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแรดวยกลองจุลทรรศนโพลา

ไรซิ่ง 

 

3 1-1, บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจกรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1-2,  

2-1, 

2-2 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

5 แรกลุมซลิิเกต 3 1-1, 

1-3,   

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 แรกลุมไมใชซิลเิกต 

 

3 1-1, 

1-3,    

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 หินอัคนี 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 

 

3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษา

ท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐาน

แบบตางๆ ได          

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสรางแบบตางๆ ได

อยางถูกตอง          

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความสำคัญของภูมิสารสนเทศตองานดานวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ 

และการจำแนกลักษณะธรณสีัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 ธรณสีัณฐานทางน้ำผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ธรณสีัณฐานคาสต 3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 โครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ

และทุติยภูม ิ

6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 การบรรยายโครงสรางทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองคประกอบของภูมิ

สารสนเทศ การอางอิงตำแหนงของ

ขอมูลระบบภูมสิารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 โครงสรางและแบบจำลองขอมลู

ระบบภมูิสารสนเทศ วิธีการสำรวจ

และการนำเขาขอมลู 

3 1-3 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมนิจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 การวิเคราะหและแสดงผลขอมูลภมูิ

สารสนเทศ และการประยุกตภูมิ

สารสนเทศในงานธรณีสณัฐาน

วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 

- ยกตัวอยางโจทย

ปญหา แนวทางแกไข 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- ประเมนิจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538208 ปฏบิัตกิารธรณีสัณฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาค

การศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถจำแนกธรณีสัณฐานจากภาพถายทางอากาศและแผนท่ีภูมิประเทศได  

CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั ้นหินและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนท่ี

ธรณีวิทยาได           

CLO 1-3: สามารถการแกปญหามุมเอียงเท ความกวางของหินโผล และแกปญหาสามจุดได  

CLO 1-4: สามารถใชสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น ระนาบ เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนนของขอมูล

ในการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาได       

CLO 1-5: สามารถใชการใชโปรแกรม ArcGis ในการสรางแผนท่ีได    

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถาย

ทางอากาศ 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สงัเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศ  

6 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 แผนท่ีธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล 

เสนช้ันโครงสราง และภาพตดัขวาง 

3 1-2, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 การแกปญหามุมเอียงเท และความ

กวางของหินโผลการแกปญหาสาม

จุด 

3 1-3, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน ระนาบ 

เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนน

ของขอมูล 

6 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมอืปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใชโปรแกรม 

ArcGis การปอนขอมูล กำหนด

ตำแหนง  สรางเสน การใสขอมลู 

attribute data 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพ้ืนท่ี การ

เปลี่ยนหนวย การตรึงแผนท่ี 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการทำแผนท่ี การ

ซอนทับขอมูล การเลือกพ้ืนท่ี และ

การแสดงผล 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ชาญวิทย แกวกสิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพ้ืนฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: รูและเขาใจหลักการวนลูป การสรางและเรียกใชงานฟงกชันและการสงผานพารามิเตอร การ

กำหนดและเขาถึงขอมูลแบบอะเรยและเมตริกซ       

PLO 2: สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถใชคอมพิวเตอรในการแกโจทยปญหาตามคำสั่งในหองปฏิบัติการได   

CLO 2-2: ประยุกตใชคำสั่งในการอานและบันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลการใชงานฟงกชันสำหรับการแสดงผล 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบ้ืองตน 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวดำเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

3 อะเรย 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

4 เมตริกซ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

5 ฟงกชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

6 ฟงกชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

7 การประยุกตใชงานฟงกชัน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

8 แฟมขอมูล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

9 ฟงกชันสำหรับการแสดงผล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

10 การแกโจทยปญหา 1 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

11 การแกโจทยปญหา 2 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 
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รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการสำรวจมวลดินไดอยางเหมาะสมสำหรับการประยุกตใชใน งานทางดาน

วิศวกรรมธรณี 

CLO 3-2: สามารถคำนวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได  

CLO 3-3: สามารถจำแนกประเภทชนิดดวยระบบการจำแนกดินเชิงทางวิศวกรรม (ระบบ Unified Soil 

Classification System, USCS แ ล ะ ร ะ บ บ  American Association of State Highway and Transportation 

Officials, AASHTO)  

CLO 3-4: สามารถวิเคราะหและแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะท่ีแตกตางกันได  

CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ำใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรมและกำหนดแนวทางปองกัน

และแกปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของน้ำใตดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 

CLO 3-6: สามารถประยุกตองคความรูทางธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะมวลดินได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap, 

An) 

CLO 4-1: สามารถใช อ ุปกรณและเคร ื ่องม ือทดสอบคุณสมบัต ิทางว ิศวกรรมของด ินได อย างมี 

ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได   

CLO 4-2: สามารถคำนวณและวิเคราะหผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไดอยางถูกตอง

ตามหลักการ 

CLO 4-3: สามารถอธิบายและกำหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามใหเหมาะสมกับประเภทของดิน และ

วิธีการควบคุมคุณภาพการบดอัด   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคญั

ของรายวิชา 

หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดนิ 

● การกำเนิดดิน 

● ประเภทของดนิ 

4 3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-4 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในช้ันเรยีน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

2 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● ธรรมชาติของเมด็ดิน 

● ความสัมพันธเชิงปรมิาตร

และน้ำหนัก 

4 3-1 

3-2 

3-4 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในช้ันเรยีน 

3 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดนิ 

● การวิเคราะหการคละขนาด

ของเม็ดดิน 

● การจำแนกประเภทของดิน 

 

4 3-1 

3-3 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดนิ 

● การตานทางแรงเฉือนของดนิ 

● กำลังแบกทานของดิน 

 

4 3-4 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● หลักการบดอัดดิน 

● การทดสอบในหองปฏิบัติการ 

 

4 3-2 

3-6 

 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

6 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● การบดอัดดินในภาคสนาม 

● การทดสอบหาความ

หนาแนนของดินใน

ภาคสนาม 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● หนวยแรงประสิทธิผล 

● หนวยแรงเฉือน 

 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

8 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● การประเมินแรงดันดิน 

● วงกลมมอรสำหรบักลศาสตร

ดิน 

 

4 3-5 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 หัวขอ 4:  การอัดตัวคายน้ำ 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

10 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

12 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538302 ปฏบิัตกิารธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคำนวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถใหคำแนะนำในการเลือกใชอุปกรณทดสอบดินเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของการ

ทดสอบได  

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ และนำผลไปจำแนกคุณสมบัติของดินได 

CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินท่ีทดสอบในหองปฏิบัติการได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-2: สามารถคำนวณ วิเคราะห และจำแนกผลจากการทดสอบในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-3: สามารถกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในขณะท่ีทำการทดสอบใหหองปฏิบัติการ

ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การสำรวจช้ันดิน

เบ้ืองตนและการจำแนกดินทาง

วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา

น้ำหนักรวมตอหนวยปริมาตรและ

หาปริมาณความช้ืน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา

ขีดจำกัดของอัตเตอรเบอรก 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ

ถวงจำเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด

การกระจายตัวของเมด็ดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ

แคลิฟอรเนีย แบริ่ง เรโช 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ

หนาแนนของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาคา

ความซึมผานของดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏบัิติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบกำลังรบั

แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบกำลัง

รับแรงอัดแบบไมถูกจำกัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4-1, 4-2 

4-3 

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบกำลัง

รับแรงอัดแบบถูกจำกัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอัด

ตัวคายน้ำ 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  
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รายวิชา 538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คำนวณคุณสมบัติการจายน้ำของชั้นหินกักเก็บน้ำไดถูกตอง    

CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผานของชั้นน้ำบาดาลได   

CLO 4-3:  คำนวณคุณสมบัติความซึมผานของชั้นน้ำบาดาลได     

CLO 4-4:  วิเคราะหการไหลของน้ำบาดาลในหลุมเจาะไดถูกตอง    

CLO 4-5:  ประยุกตใชหลักการของดารซีและสมการเบอรนูลีย เพ่ือวิเคราะหโครงขายการไหลของน้ำบาดาล

ในชั้นหินได        

CLO 4-6:  คำนวณแรงดันของน้ำบาดาลท่ีเกิดข้ึนในโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: อธิบาย หรือนำเสนอวัฎจักรน้ำได       

CLO 5-2:  สามารถสืบคนขอมูล เพ่ือทำงานกลุมตามหัวขอท่ีกำหนดได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดิทัศน 

ทำ mind map ของวัฏจักร

น้ำ หรือ นำเสนอวัฏจักร

น้ำหนาช้ัน 

2 ธรณีวิทยาน้ำใตดิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, ทำงานกลุม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำ

บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

4 สมการเบอรนูยลีย 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

5 กฎของดารซ ี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การไหลของน้ำบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

7 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ฝกวาด

โครงขายการไหลใน

หองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

8 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, คำนวณ

สัมประสิทธ์ิความซึม

ผาน จากโครงขายการ

ไหล 

สอบประจำภาค, การบาน 

9 การทดสอบคาความซมึผานใน

หองปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซมึผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

10 การทดสอบคาความซมึผานใน

ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซมึผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

11 ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจำภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรยีน 

12 ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจำภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรียน 
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รายวิชา 538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจำแนกแรและพลังงานได   

CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหลงแรชนิดตางๆ ได อยางถูกตอง 

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการสำรวจแหลงแรและแหลงพลังงานได    

CLO 1-4: สามารถระบุแหลงแรและแหลงพลังงานท่ีสำคัญในประเทศไทยได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจำแนกแร

และพลังงาน สถานการณแรและ

พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหลงแร 

 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ถานหิน-พลังงานฟอสซิล 

 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 น้ำมันและแกสธรรมชาต-ิพลังงาน

ฟอสซิล 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การสำรวจแหลงแรและแหลง

พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

 - ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

6 แหลงแรและแหลงพลังงานใน

ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

7 พลังงานทางเลอืก พลังงานความ

รอนใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานน้ำ พลังงานลม 

พลังงานนิวเคลียร 

16 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 
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รายวิชา 538305 กลศาสตรธรณีสิ่งแวดลอม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทยได  

CLO 5-2: สามารถระบุองคประกอบสำคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการที่เกี่ยวของกับ

งานวิศวกรรมธรณีได         

CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรม

ของมนุษยได          

CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาพธรณีวิทยาแบบตางๆ ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจาการทำเหมือง 

 

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

3 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากโครงการทาง

วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 กลไกลการทรดุตัวของพ้ืนผิว  

 

 

4 5-3, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพ้ืนผิว 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 แผนดินเลื่อน  

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

7 การกัดเซาะรมิทางน้ำและชายฝง 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

8 ของเสียจากการทำเหมือง  4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

9 การเคลื่อนตัวของน้ำใตดิน 4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

10 การปนเปอนของน้ำใตดิน  

 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

12 การควบคุมฝุนและเสยีง 
 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 3: สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได 

CLO 3-2: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได 

CLO 3-3: สามารถประยุกตใชเข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการสำรวจทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารภวิเคราะหคุณสมบัติของมวลหินโดยใชอุปกรณทดสอบและทักษะในภาคสนามได 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห และทำงานสำรวจทางวิศวกรรมธรณีเปนกลุมได   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและ

หินดินดาน 

6 3-1 

3-2 

บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝกหัดวิธีการใชเข็มทิศและ

อุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-3 บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและการ

เจาะระเบิด 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รบัฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินออน 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซกัถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางและฝก

วิธีการใชเข็มทิศและอุปกรณตาง 

ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-1 

3-2 

4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน

วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 

5-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ซักถามและสงรายงานกลุม 
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รายวิชา 538319 กลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: ประยุกตพ้ืนฐานดานกลศาสตรวัสดุใชในการวิเคราะหความเคนและความเครียดในหินได 

CLO 3-2: จำแนกมวลหินดวยการทางกลศาสตรหินไดอยางเหมาะสม     

CLO 3-3: วิเคราะหการวิบัติของหินท้ังภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม         

CLO 3-4: วิเคราะหเสถียรภาพของมวลหิน โดยใชวิธีการไดอยางถูกตอง     

CLO 3-5: สามารถสรางแบบจำลองในการวิเคราะหพฤติกรรมหิน ภายใตเง่ือนไข และความเคนท่ีกำหนดได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: ประยุกตใหหลักการทางดานกลศาสตรหินในการคำนวณคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินทั้งใน

หองปฏิบัติการ และภาคสนามได      

CLO 4-2: เลือกใชวิธีการทดสอบดานกลศาสตรหินไดเหมาะสมกับจุดประสงคท่ีกำหนดให  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
ความสำคญัของกลศาสตรหิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 

การวิเคราะหความเคน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

3 

การวิเคราะหความเครยีด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

4 

ความเสยีดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล

ศาสตรของหิน 

4 3-1, 

3-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 
การเปลีย่นรูปรางและการแตก

ของหิน 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 
ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

8 

การทดสอบเชิงกลศาสตรหิน 

4 3-1, 

3-2, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน

ภาคสนาม 

4 4-1, 

4-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 

วิศวกรรมหินเบ้ืองตน  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

12 การคำนวณดวยแบบจำลอง

คอมพิวเตอร 

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการสราง

แบบจำลองทาง

คณิตศาสตร เพ่ือ

วิเคราะหพฤติกรรมหิน 

สอบประจำภาค 
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รายวิชา 538320 ปฏบิัตกิารกลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด   

CLO 2-2:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

CLO 2-3:  สามารถนำเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ใหเพ่ือนนักศึกษา หรืออาจารยเขาใจ

ได         

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: วิเคราะหคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินทดสอบ เพ่ือจำแนกคุณภาพหินได  

CLO 3-2:  วิเคราะหการวิบัติของหินท้ังภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม        

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอยางหินใหตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินท่ีกำหนดได   

CLO 4-2:  ทดสอบดานกลศาสตรหินตามท่ีกำหนดไดอยางถูกวิธี     

CLO 4-3:  คำนวณหาคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินท่ีทดสอบไดถูกตอง   

CLO 4-4:  สามารถซอมบำรุงอุปกรณทดสอบข้ันพ้ืนฐานได     . 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 
การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 
การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3,3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

5 การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

3-2, 4-2, 

4-3 

6 
การทดสอบความเคนดึงแบบบลา

ซิล 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 

การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคลื่นและ

คุณสมบัติเชิงพลศาสตร 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 
การซอมบำรุง เครื่องมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-4 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : รองศาสตราจารย ดร.พรวสา  วงศปญญา ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สมามารถเลือกใชกระบวนการแตงแรท่ีเหมาะสมไดท้ังแรท่ีเปนโลหะและไมใชโลหะ  

CLO 4-2: สามารถใชเทคนิคการตรวจวิเคราะหแรได       

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถเลือกใชเทคโนโลยีการแตงแรใหเหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทนำหัวขอกระบวนการแตงแร

สำหรับวิศวกรรมธรณ ีชนิดของแร 

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแตงแร การขนสงแร การชัก

ตัวอยางแร การวิเคราะห

องคประกอบทางเคมี ทาง

กายภาพของแร ดวยเทคนิคตางๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการยอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร การคำนวณ

ประสิทธิภาพการแตงแร การซื้อ

ขายแร 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแตงแรดวยมือ และการแตงแร

ดวยความถวงจำเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรดวยอำนาจ

แมเหล็กไฟฟา 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแตงแรดวยไฟฟา การลอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแตงแรโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแตงแรอโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

11 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

12 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 
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รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรสำรองได       

CLO 6-2: สามารถการวิเคราะหการพังทลายความลาดเอียงมวลหินได     

CLO 6-3: สามารถกำหนดแนวทางการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทำเหมืองได  

CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ำใตดินตอการขุดเจาะบนพ้ืนผิวได   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถเรียนรูและประเมินปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได       

CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได       

CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได      

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถแกปญหาในการออกแบบการค้ำยันในมวลหินได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  การสำรวจ การประเมินและการ

พัฒนาแหลงแร  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

2 การจำแนกและการใชวิธีการทำ

เหมืองบนผิวดินแบบตาง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 - บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การวิเคราะหการพังทลายความ

ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน สอบ

ยอย  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 น้ำใตดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การขุดเจาะในดิน 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การออกแบบการค้ำยัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 การปองกันผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวชิา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถกำหนดแนวทางการสำรวจและประเมินการทำเหมืองใตดินได 

CLO 6-2: สามารถอธิบายปจจัยท่ีสงผลตอเสถียรภาพตอเหมืองและงานขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-3: สามารถใหแนวทางในการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-4: สามารถออกแบบการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพและความปลอดภัยของผูทำงาน 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถกำหนดแนวทางในการศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง   

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพื ่อนำมาสนับสนุนและแกปญหางานที ่เกี ่ยวของกับการออกแบบ 

 เหมืองและการขุดเจาะใตดิน   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแบะการขุดเจาะใตดินใหเหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาใน

พ้ืนท่ี 

CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะหเสถียรภาพของการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ำยันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการทำเหมืองและการขุดเจาะ

ใตดินได 

CLO 8-4: สามารถใชโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการทำเหมืองและการ

ขุดเจาะใตดินได  

CLO 8-5: สามารถกำหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรับการขุดเจาะใตดิน 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใตดิน 

CLO 9-2:  สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม 

ความสำคญัของรายวิชา 

การสำรวจและประเมินการทำ

เหมืองใตดิน 

4 6-1, 

6-2 

6-3, 

6-4  

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

2 การจำแนกและการใชวิธีการทำ

เหมืองใตดินแบบตาง ๆ 

4 7-1, 

7-2 

7-3, 

8-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 8-1, 

8-2 8-

3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

 

4 8-1, 

8-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    สอบ

ยอย บทท่ี ๒ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 การวิเคราะหการพังทลายของมวล

หิน 

 

 

4 8-3, 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

6 การขุดเจาะในดินและหิน  

 

4 8-1, 

8-2 

8-3, 

8-4 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรบั

การขุดเจาะใตดิน  

4 8-1, 

8-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8-3, 

8-4 

8-5 

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

8 การค้ำยันชองเหมืองเบ้ืองตน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 การระบายอากาศ  

 

 

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

10 การระบายน้ำและแสงสวางใตดิน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 การศึกษาและการควบคมุการทรดุ

ตัวของผิวดิน  

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมืองใตดินเบ้ืองตน 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538433 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สมารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหผลการทดสอบได   

CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได      

CLO 2-3: สามารนำเสนอผลการทดสอบหนาชั้นเรียนได      

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถนำผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจำแนกมวลหิน 3 2-1 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจำแนก

มวลหิน 
3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคช่ัน 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง

เฉือนโดยตรง 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การทดสอบ

แรงเฉือนโดยตรง 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏบัิติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏบัิติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏบัิติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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รายวิชา 538434 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคำนวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถจำแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตรเพ่ืองานดานการออกแบบและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสรางดวยวิธีสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นเพื่องานทางดาน

การออกแบบและขุดเจาะใตดินได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหการกระจายความเคนที ่เกิดขึ ้นจากการขุดเจาะใตดินและนำมาประเมิน

เสถียรภาพของโครงสรางท่ีเก่ียวของกับการขุดเจาะใตดิน 

CLO 6-2: สามารถกำหนดวิธิการทดสอบเพ่ือหาความเคนในภาคสนามไดอยางเหมาะสม 

CLO 6-3: สามารถกำหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการทำเหมืองแรและการขุดเจาะใตดินได  

CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินไดและกำหนดแนวทางในการปองกันและ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจำแนกมวลหิน 3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจำแนก

มวลหิน 
3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอรโิอกราฟฟก

โปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 373 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ

ความเคนรอบการขุดเจาะ 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การกระจาย

ตัวของความเคนรอบการขุดเจาะ 
3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ

ตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด

ระดับของผิวดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การตรวจวัด

การลดระดับของผวิดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 
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รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหกระแสเงินทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-3: สามารถประเมินปญหาการกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง     

CLO 6-4: สามารถประเมินปญหาการดำเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตรใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร 
4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

 

2 เศรษฐศาสตรมหภาคของ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ทดสอบยอย 

3 การวิเคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหกระแสเงิน 

 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

 

4 (ตอ) การวิเคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหตนทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ถาม-ตอบ 

 

5 การวิเคราะหความเสีย่ง 

 การตดัสินใจ 

 ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินคาใชจายของ

การดำเนินการทำเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยกุตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 (ตอ) การวางแผนโครงการและ

ควบคุม 

 ราคาแรและสญัญาจาง 

 คุณคาของแหลงแร 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การจัดระบบเหมือง 

 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 (ตอ) การจดัระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ

พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง 

 การวิเคราะหแหลงทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 ยุทธศาสตรและการวางแผนการ

ดำเนินการของบรรษัทในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

 

12 (ตอ) ยุทธศาสตรและการวาง

แผนการดำเนินการของบรรษัทใน

ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถนำเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ          

CLO 2-2: สามารถจำลองเสถียรภาพของโครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจำลองทางคอมพิวเตอร  

CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาในการสำรวจทางดานธรณีวิทยา    

CLO 2-4: สามารถจัดทำแผนท่ีทางดานธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณีเพ่ือนำเสนอไดอยางถูกตอง 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถสำรวจผิวดินและภูมิประเทศ และบงบอกชนิดของหินได    

CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามไดอยางถูกตอง  

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง    

CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินเบื้องตนในภาคสนามได   

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถทำงานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืนในการวางแผนการสำรวจภาคสนาม   

CLO 5-2: สามารถทำงานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    

CLO 5-3: มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในขณะสำรวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี    

CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง      

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือนำมาสนับสนุนและแกปญหาในภาคสนาม    
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PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมธรณีจากขอมูลท่ีสำรวจในภาคสนาม  

CLO 8-2: สามารถนำความรูพ้ืนฐานดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางการทำการสำรวจ 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง 

แนวทางแกไข การบาน 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) แนวทางในการ

สำรวจ 

แนวทางในการจัดทำแผนท่ี 

การเก็บขอมูล 

การทำภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลท่ีไดจาก

ภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณ ี

4 6-1, 6-2, 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ 

แนวทางแกไข การ

ทำงานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

4 บทท่ี ๔ รวบรวมขอมลู 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2     

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา  

7 บทท่ี ๕ การจัดทำแผนท่ี 

 การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

 การตอแผนท่ีกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 

4 2-4, 5-1, 

5-2, 5-3    

การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปร

ขอมูลท่ีไดจาก

ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกตองของ

แผนท่ีและการเช่ือมโยงขอมูล

กับพ้ืนท่ีใกลเคียงดวยการสอบ

ปากเปลา 

8 บทท่ี ๖ การทำภาพตดัขวาง 

 การทำภาพตัดขวางดวยมือ 

 การทำภาพดวยคอมพิวเตอร 

4 3-3, 5-1, 

5-2, 5-3    

แปรผลขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพตัดขวางและขอมูล

ทางดานธรณีวิทยาโครงสราง

ดวยการสอบปากเปลา 

9 บทท่ี ๗ การประมวลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

ภาคสนาม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

หองปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 

6-3, 

7-1, 7-2, 

7-3 

ประมวลผลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ตรวจสอบผลการแปลความ

ดานธรณีวิทยาและผลการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการจาก

เอกสารท่ีนักศึกษาจดัทำ 

10 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

11 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

(ตอ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

12 บทท่ี ๙ การนำเสนอผลการ

ออกแบบ 

 Presentation 

4 2-1, 2-2, 

2-3 

นักศึกษาออกมา

นำเสนอผลงานท่ีไดทำ

การสำรวจและออกแบบ 

ใหนำเสนอผลงานดวยวาจา

โดยสรุป 
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รายวิชา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ       

CLO 2-2: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทำงานในสถานประกอบการ   

CLO 2-3: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการนำเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  

CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องตนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสูสังคมการทำงาน  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคดิ กระบวนการสห

กิจศึกษา และระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ

เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเขาเรียนและ

การตรงตอเวลา 

 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  

การเขียนประวัตสิวนตัว และการ

กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ

นำเสนอผลงาน และการเขียน

รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

5 สัมภาษณอยางไรใหไดงาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองคกร     2 2-3 

2-4 

บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

7 จัดการใหได วางแผนใหเปน 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

8 เทคนิคการตดัสินใจและแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

9 เทคนิคการปรบัตัวใหเขากับสังคม

การทำงานภายใตสภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 การกรอกเอกสารออนไลน /

ข้ันตอนการชำระเงินลงทะเบียน 

ขอควรปฏิบัตสิำหรบัการไป

ปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรคและ

แนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

11 นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา 

นักศึกษารับฟงโอวาทจาก

อธิการบดี  และฟงบรรยายพิเศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุมยอย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

12 (เสรมิ) การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ

สังคมการทำงาน 

3 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคำถามและให

ความเห็น 

13 (เสรมิ) ระบบบรหิารงานคณุภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

14 (เสรมิ) วัฒนธรรมขามชาติ : 

เทคนิคการทำงานตางวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

15 (เสรมิ) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

16 (เสรมิ) ปลอดภยัไวกอน 2 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคำถามและให

ความเห็น 

17 (เสรมิ) ภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 

18 (เสรมิ) ภาษาอังกฤษกับการ

สนทนาเบ้ืองตน 

8 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 
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รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน     

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: นำความรู ทักษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง     

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหนิได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: นำเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง       

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

CLO 5-2: มีความสัมพันธท่ีดีกับทีมงาน        

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: วางแผนการทำงานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: ตระหนักถึงความจำเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาท่ีการทำงานท่ีตองการได  

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: ระบุและวิเคราะหปญหา และนำเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถนำไปใชไดจริง
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 

สัปดาห 

2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

5-2 

6-1 

7-1 

8-1 

9-1 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 

และคณาจารณนิเทศ 
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 383 

รายวิชา 538311 เข่ือนและอางเก็บน้ำ  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนำขอมูลมาใชออกแบบเข่ือนและอางเก็บน้ำได โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูในการสำรวจพ้ืนท่ีเชิงธรณีวิทยาและเก็บขอมูลทางดานวิศวกรรมธรณีได 

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหเสถีรภาพฐานรากของเข่ือนและองคประกอบท่ีเก่ียวของ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ ชนิด องคประกอบและ

พ้ืนท่ีสรางเข่ือน 

  ชนิดของเข่ือน 

  องคประกอบของเข่ือน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) ชนิด องคประกอบ

และพ้ืนท่ีสรางเข่ือน 

 พ้ืนท่ีในการสรางเข่ือน 

บทท่ี ๓ ประเด็นและจุดประสงค

ในการออกแบบเข่ือน 

 เหตผุลของการสรางเข่ือน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ (ตอ) ประเด็นและ

จุดประสงคในการออกแบบเข่ือน 

 จุดประสงคในการสรางเข่ือน 

 ประเด็นในการออกแบบสราง

เข่ือน 

4 5-1 

6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การทดสอบยอย 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความตองการในปจจัยท่ี

สำคัญ และองคประกอบของการ

ออกแบบ 

 ปจจยัท่ีสำคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน   

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) ความตองการใน

ปจจัยท่ีสำคญั และองคประกอบ

ของการออกแบบ 

 องคประกอบในการออกแบบ 

บทท่ี ๕ การเก็บขอมูลธรณีวิทยา

และการประเมิน 

 การเก็บขอมลูในภาคสนาม 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

การทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การเก็บขอมูล

ธรณีวิทยาและการประเมิน 

 การประเมินขอมูลท่ีไดจากการ

เก็บขอมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การซึมของน้ำและเช่ือน

ดิน 

 ความซึมผานของน้ำในดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ (ตอ) การซมึของน้ำและ

เช่ือนดิน 

 ปจจัยท่ีทำใหเกิดการรั่วซึมของ

น้ำในเข่ือนดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ (ตอ) การซึมของน้ำและ

เช่ือนดิน 

 กรณศีึกษา 

บทท่ี ๗ การออกแบบฐานราก

เข่ือน 

 วัตถุประสงคในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 ข้ันตอนการออกแบบ 

 การประเมินขอมูลเพ่ือการ

ออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 กรณศีึกษา 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

บทท่ี ๘ เสถียรภาพและอายุอาง

เก็บน้ำ 

 วิธีการคำนวณเสถียรภาพของ

อางเก็บน้ำ 

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

12 บทท่ี ๘ (ตอ) เสถียรภาพและอายุ

อางเก็บน้ำ 

 วิธีการคำนวณเสถียรภาพอายุ

อางเก็บน้ำ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวชิา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหและประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถประยุกตหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบ   

CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได       

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง ถาม-ตอบ 

2 หลักการทางกลศาสตรหินมา

ประยุกตใชในการออกแบบ 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยการประยุกตใช  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การวิเคราะหฐานรากของ

โครงสรางวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 คุณสมบัติและการตรวจวัด

คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 กำลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล

หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การกระจายความเคนใตฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานกลุมนำเสนอ

การวิเคราะหหนา

หองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

9 ฐานรากเข่ือน 4 8-2 ใหโครงงานเปนกลุม

นำเสนอหนาหองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

10 ฐานรากฝงในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

11 ฐานรากความเคนแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 งานกอสรางฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538315 กลศาสตรหินสำหรับวิศวกรปโตรเลียม 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1: จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: นักศึกษามีความรูเก่ียวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน   

CLO 1-2:  สามารถจำแนกมวลหินและวิเคราะหความเคน ความเครียดได    

CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑการแตกของหินได       

CLO 1-4: มีความรูในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคญั

ของรายวิชา 

บทท่ี ๑ ความสำคญัของกลศาสตร

หินในงานทางดานวิศวกรรม

ปโตรเลียม 

 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

การบานบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ

หิน 

● มวลหินและหินแข็ง 

● คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 

● ปญหาทางดานกลศาสตรหิน 

● ทฤษฎีพ้ืนฐานกลศาสตรหิน 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๒ สอบ

ยอยบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน 

● การวิเคราะหความเคนใน 2 มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

สอบยอยบทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน (ตอ)  

● การวิเคราะหความเคนใน 3 มิต ิ

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนว

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

ทางการแกไข การทำงาน

เดี่ยว มอบหมายใหคนควา

เอกสารเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๓ 

5 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด  

● การวิเคราะหความเครยีดใน 2 

มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตวัอยางโจทย แนว

ทางการแกไข การทำงาน

เดีย่ว มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเตมิท่ี

เก่ียวของ สอบยอยบทท่ี 

๓ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด 

(ตอ)  

● การวิเคราะหความเครยีดใน 3 

มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

การบานบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ ความสัมพันธความเคนและ

ความเครยีด  

● ความสัมพันธความเคนและ

ความเครยีด 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๕ สอบ

ยอยบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ การจำแนกมวลหินและการ

ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 

● การทดสอบคณุสมบัติของหิน

แข็ง 

● การจำแนกมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

● ความเคนในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๖ สอบ

ยอยบทท่ี ๕ 

ถาม-ตอบ 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 390 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

9 บทท่ี ๗ กฎเกณฑการแตกของหิน  

● กฎเกณฑการแตกของหินแข็ง 

● กฎเกณฑการแตกของมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๗ สอบ

ยอยบทท่ี ๖ 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๘ การไหลของของไหลผาน

รอยแตกในมวลหิน 

● ผลกระทบของความดนัของไหล 

● การไหลของของไหลผานรอย

แตกในมวลหินภายใตแรงดัน 

● ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการไหล

ของน้ำมันดิบสูหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๘ สอบ

ยอยบทท่ี ๗ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๙ กลศาสตรการขุดเจาะ 

● วิธีการขุดเจาะ 

● การเลือกใชหัวเจาะ 

● การทำไฮโดรแฟลด 

● ความเคนรอบหลุมเจาะ 

● เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๙ สอบ

ยอยบทท่ี ๘ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๐ การกักเก็บน้ำมันและกาซ

ในโพรงหิน 

● การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 

● การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 

 

4 - บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๑๐ สอบ

ยอยบทท่ี ๙ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปโตรเลียมสำหรับวิศวกร 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองคประกอบท่ีสำคัญในการเกิดแหลงปโตรเลียมได  

CLO 1-2:  สรุปข้ันตอนการสำรวจปโตรเลียมได      

CLO 1-3: เปรียบเทียบขอดีขอเสียของระบบสัมปทานปโตรเลียมในประเทศไทยได  

CLO 1-4:  อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของชั้นหินกักเก็บปโตรเลียมได   

CLO 1-5:  ระบุชนิดหินข้ันตนจากขอมูลการสำรวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได 

        

CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหลงปโตรเลียมได   

CLO 1-7:  อธิบายหนาที่ขององคประกอบของแทนเจาะ หรือเครื่องมือสำคัญที่มีใชในงานทางดานการขุด

เจาะปโตรเลียมไดถูกตอง       

CLO 1-8:  ยกตัวอยางหรืออธิบายความหมายของศัพทเทคนิค ท่ีควรทราบไดอยางถูกตอง  

CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมได 

         

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดโีอ

ประกอบ 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 

(ตอ) 

4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดโีอ

ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 บทท่ี ๒ การสำรวจปโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ, นำเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 บทท่ี ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, นำเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานกลุม 

5 บทท่ี ๔ ประสิทธิภาพแหลงกัก

เก็บ  

4 1-4, 

1-5 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

โจทยปญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๕ พ้ืนฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 

1-5, 

1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ

, งานเดี่ยว 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 บทท่ี ๖ การประเมินแหลง

ปโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือ

การผลิต 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือ

การผลิต (ตอ) 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 บทท่ี ๘ ความรูพ้ืนฐานการผลติ 4 1-8, 

1-9 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 บทท่ี ๙ การขนสงน้ำมันและกาซ

ธรรมชาต ิ

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

จากสถานการณจริง 

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 บทท่ี ๑๐ การตลาดและการกลั่น

น้ำมันและกาซ 

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอยาง

จากสถานการจริง  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538317 ธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟสิกส ท่ีใชในการสำรวจดานธรณีฟสิกสได   

CLO 1-2:  จำแนกความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากมวลผิดปกติหรือการสำรวจตางชนิดกันได 

CLO 1-3:  สรุปขอดี ขอเสีย ของการสำรวจธรณีฟสิกสแตละวิธีได    

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการการเคลื่อนท่ีของคลื่นทางกลได   

CLO 3-2:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางไฟฟาได   

CLO 3-3:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการของแรงดึงดูระหวางมวลได   

CLO 3-4:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางแมเหล็กได   

CLO 3-5:  คำนวณคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นหินท่ีอยูใตผิวดินไดถูกตอง    

CLO 3-6:  วิเคราะหรูปลาง ขนาด ตำแหนง ขั้นตน ของมวลผิดปกติในการสำรวจดานธรณีฟสิกสแตละ

รูปแบบได   

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คำนวณคาความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการสำรวจ โดยประยุกตใชหลักการทางฟสิกส

ไดถูกตอง        

CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจำกัดท่ีมี         

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการและขอจำกัดของวิธีการ

สำรวจธรณีฟสิกส 

3 1-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานเดี่ยวสืบคน

ขอมูลการสำรวจธรณีฟสิกสท่ี

มีในปจจุบัน 

2 คาความผดิปกติทางธรณีฟสิกส

ของคุณสมบัติทางกายภาพ 

3 1-1, 

1-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 1 

3 1-1, 

3-1, 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4-1, 

3-5 

คำนวณ, ทำแบบฝกหัด

ในหอง 

4 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ช้ันหิน จากการสำรวจ

คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

5 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 1 

3 1-1, 

3-1, 

3-5, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ, ทำแบบฝกหัด

ในหอง 

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 

6 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ช้ันหิน จากการสำรวจ

คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

7 การสำรวจดานไฟฟา 3 1-1, 

3-2, 

3-5, 

3-6, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

หนาช้ันหินจากขอมูล

การสำรวจความ

ตานทานไฟฟา 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 3 1-1, 

3-3, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากการ

สำรวจความเรงโนมถวง, 

แบบฝกหัดหาความลึก

ของมวลผิดปกต ิ

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหดั 

9 การสำรวจดานแมเหล็ก 3 1-1, 

3-4,3-

5, 3-

6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

เพ่ือคำนวณความเขา

สนามแมเหล็กจากมวล

ผิดปกต ิ

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

10 การสำรวจธรณีฟสิกสในพ้ืนท่ี

กอสราง 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การหาแหลงแรและปโตรเลียม

ดวยการสำรวจธรณีฟสิกส 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 ทบทวนและสรุปขอดีขอเสยีของ

การสำรวจแตละรปูแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ,  

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถสำรวจธรณีฟสิกสไดเสร็จทันเวลา  

CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจำกัดท่ีมี         

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: แกไขสถานการณเฉพาะหนา เพ่ือกำหนดบริเวณการสำรวจธรณีฟสิกสท่ีเหมาะสม 

CLO 2-2:  ใชหลักการทางฟสิกส เพ่ือแกปญหาดานการสำรวจได    

CLO 2-3:  สามารถใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บขอมูลทางธรณีฟสิกสไดอยางถูกตอง  

CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด   

CLO 2-5:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

2 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

3 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนกลบั 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

4 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

ไฟฟา 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

6 การสำรวจดานไฟฟา 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

7 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจ

คาโนมถวง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

9 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจ

ดานแมเหล็ก 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

10 การสำรวจดานแมเหล็ก 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

11 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจใน

งานกอสราง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

12 การสำรวจธรณีฟสิกสในงาน

กอสราง  

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 
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รายวิชา 538321 วิธกีารศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการสำรวจธรณีวิทยาได    

CLO 2-2: สามารถกำหนดวัตถุประสงคในการสำรวจภาคสนามและระบุประเด็นสำคัญในการเก็บขอมูล

ภาคสนามได           

CLO 2-3: สามารถวางแผนการสำรวจและเตรียมแผนท่ีพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีกำหนดได   

CLO 2-4: สามารถนำเสนอผลการสำรวจภาคสนามแบบปากปลาวและเขียนรายงานการสำรวจได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการการสำรวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

3 การพิกัดตำแหนงบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศในภาคสนาม GPS และ

แผนท่ี  

2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

4 การใชเข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสราง

ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

7 แผนท่ีธรณีวิทยา 2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การเขียนรายงานการสำรวจ

ภาคสนาม 

2 2-2, 

2-3, 

2-4 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 
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รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดลอมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและ

เคมี รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและท่ัวโลก     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานท่ีเกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   

CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณสำรองและเทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน   

CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากเกลือหิน   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเรื่องการสะสมตัว

ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร

เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 การกำเนิดและสวนประกอบของ

เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับช้ันและสภาพแวดลอม

ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 แบบจำลองการสะสมตัวของแอง

เกลือในปจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 การทำเหมืองเกลือหิน 

 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 ปริมาณสำรองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดลอม 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพ่ือการสำรวจธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจำแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดลอมของการทับถม และธรณี

ประวัติได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการลำดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธชั้นหินได  

CLO 1-3: สามารถอธิบายลำดับชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยใชซากดึกดำบรรพได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณคาของซากดึกดำบรรพและกฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกำเนิดและวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 หลักการจำแนกซากดึกดำบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 สภาพแวดลอมของการสะสมตัว

ของหินและซากดึกดำบรรพ 

8 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับช้ันหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

5 วิธีการเทียบสมัพันธตามลักษณะ

บรรพชีวินของการลำดับช้ันหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกดำบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 การลำดับช้ันหินและซากดึกดำ

บรรพในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 เทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยา

โดยใชซากดึกดำบรรพ 

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

9 คุณคาของซากดึกดำบรรพและ

กฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพ 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนำความรูทางดานการออกแบบในการทำเหมืองแร การจัดการเหมืองแร การควบคุม

คุณภาพและการซอมบำรุงมาประยุกตใชในการวางแผนและออกแบบเหมืองแรบนดินและใตดิน

โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร   

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแรได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวคิดสำหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดสำหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การเลอืกเครื่องจักรกลหนัก (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  สอบ

ยอย 

ทดสอบยอย 

5 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การจัดการเหมืองแร 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 การจัดการเหมืองแร (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

 

10 การควบคุมคณุภาพและการซอม

บำรุง 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ทดสอบยอย 

11 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจำลองการออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจำลองการออกแบบ (ตอ) 

 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการทำเหมืองเกลือหินและวิธีการทำเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสม

ของแหลงเกลือหิน 

CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและชองทางเขาและชองเหมืองโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

CLO 5-3: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแรเกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งคำนึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรเกลือหินที่ผลิตไดในเชิงพื้นที่ตามแหลงสะสมและวิธีการทำเหมืองแร

เกลือหิน 

CLO 6-2: สามารถคำนวณความเคน และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแหง

ได 

CLO 6-3: สามารถประยุกตใชชองวางของโพรงเกลือละลายและชองเหมืองเกลือใตดินสำหรับเทคโนโลยีท่ี

เปนประโยชนอ่ืนได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

2 บทท่ี ๒ หลักการของระบบการทำ

เหมือง 

● คำกัดความในเหมือง 

● องคประกอบภายในเหมือง 

● อุปกรณท่ีใชในการทำเมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

3 บทท่ี ๒ (ตอ) หลักการของระบบ

การทำเหมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองสำหรับช้ันแรบางและ

หนา 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองในรูปแบบอ่ืนๆ 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 บทท่ี ๓ ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• บทนำ 

• การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 บทท่ี ๓ (ตอ) ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• การพิจารณาโครงสรางของ

เกลือหินสำหรับการออกแบบ 

• สิ่งท่ีควรคำนึงถึง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

6 บทท่ี ๔ การประเมินเสถียรภาพ  

● บทนำ 

● หลักการประเมิน 

● การพิจารณาโครงสรางสำหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

5-3 

6-2 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

7 บทท่ี ๔ (ตอ) การประเมิน

เสถียรภาพ  

● การจำแนกตัวแปร  

● การคำนวณกฏเกณฑการแตก

สำหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

8 บทท่ี ๕ การวิเคราะหความเคน 

● บทนำ 

● ความเคนในสามมิต ิ

● การเคราะหความเคน 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 บทท่ี ๕ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การประยุกตใช 

● การจำลองดวยคอมพิวเตอร 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ผลกระทบของน้ำใตดิน ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

10 บทท่ี ๖ การพัฒนาทางเขาและ

ชองเหมือง 

● บทนำ 

● รูปรางของชองเหมือง 

● ผลกระทบของความเคนตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 บทท่ี ๖ (ตอ) การพัฒนาทางเขา

และชองเหมือง 

● หลักการพัฒนาชองเหมือง 

● ผลกระทบของน้ำใตดินตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

12 บทท่ี ๗ การประยุกตใชเทคโนโลยี

การทำเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: มีความรูเกี ่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบแหลงกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดย

ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนในการนำของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถ

สำรวจแหลงกักเก็บของของเสีย        

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ลักษณะธรณีท่ีเหมาะสม

สำหรับการกักเก็บ 

4 5-1 

6-1 

บรรยายการทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ การจำแนกของเสีย 

● ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 

● กากนิวเคลียร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ วิธีการสำรวจหาแหลง

สำหรับกักเก็บของเสีย 

● การสำรวจดวยธรณีฟสิกส 

● การหยั่งธรณีหลมุเจาะ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) วิธีการสำรวจหา

แหลงสำหรับกักเก็บของเสยี 

● การใชขอมูลหลมุเจาะในการหา

แหลงกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๑-๓ 

ทดสอบยอย 

5 บทท่ี ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 

● การกักเก็บของเสียในรูปของแข็ 

● การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ การแพรกระจายของของ

เสียในช้ันหิน 

● อัตราการแพรกระจายของของ

เสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การวิเคราะหการแพรกระจาย

ของของเสีย 

7 บทท่ี ๖ การปนเปอนของของเสีย

สูช้ันช้ันน้ำบาดาล 

● การวิเคราะหการปนเปอนของ

ของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การแพรกระจายของ

กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลยีร 

● บทนำ 

● อัตราการแผรังส ี

● ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังส ี

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การออกแบบการควบคุม

ของเสีย 

● วิธีการควบคุมของเสยี 

● ระบบการควบคุมของเสยี 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๙ การตรวจวัดระบบการกัก

เก็บของเสีย 

● การตรวจวัดในภาคสนาม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๘-๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ กรณีศึกษาของแหลงกัก

เก็บท่ีมีประสิทธิภาพ 

● แหลงกักเก็บกากนิวเคลียร 

● แหลงกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ งานวิจัยในปจจุบันท่ี

เก่ียวของกับการท้ิงกากของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538422 กลศาสตรหินช้ันสูง 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถวิเคราะหและออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร    

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใชขอมูลจากการทดสอบ    

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการท่ีเก่ียวของกับความเคนและความเครียดใน 3 มิติ  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ การวิเคราะหความเคน 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิต ิ

● ความเคนสามมติ ิ

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การคำนวณความเคนสามมิต ิ

● การคำนวณความเคนในรูปของ 

วงกลม Mohr 

● การคำนวณความเคนในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเครยีด 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิต ิ

● ความเคนสามมติ ิ

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) การวิเคราะห

ความเครยีด 

● ความเครยีดเฉลี่ยและความ

เบ่ียงเบน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การคำนวณความเครียดจาก 

Strain Gauge Rosette  

5 บทท่ี ๔ ความเสยีดทานของรอย

แตกในหิน 

● บทนำ 

● กฏ ของ Amonton 

● กฏ ของ Coulomb 

● กฏอ่ืนๆสำหรับความเสยีดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม

เชิงกลศาสตรของหิน  

● บทนำ 

● การเปลีย่นแปลงรปูรางของหิน 

● การแตกของหิน 

● กฏการแตกของ Coulomb 

● กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● พฤติกรรมของหินท่ีข้ึนกับเวลา 

 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● ความไมเปนเน้ือเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

● บทนำ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครยีดเชิงเสนตรง 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครยีดในกรณีพิเศษ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

เบ่ียงเบนและความเครียดเชิง

เบ่ียงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 บทท่ี ๖ (ตอ) ความยืดหยุนเชิง

เสนตรง 

● สมการของสภาวะสมดลุ 

● พลังงานความเครยีด 

● ความยืดหยุนท่ีตางกันในตางละ

ทิศทาง 

● ความหนืดแบบยดืหยุนเชิง

เสนตรง 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยว 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ การทดสอบในหองปฏิบัต ิ

● การทดสอบข้ันพ้ืนฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๗ (ตอ) การทดสอบในหอง

ปฏิบัต ิ

● การทดสอบข้ันสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538423 กลศาสตรหินเกลือ 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะหโครงสรางของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอ่ืนท่ีมีผลกระทบท่ีข้ึนกับเวลา 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถจำลองพฤติกรรมของเกลือหินดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศยัขอมูลจากการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการ        

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 

● การตกทับถมของเกลือหิน 

● การเปลีย่นแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 

● ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ ทบทวนความสัมพันธ

ระหวางความเคน และ

ความเครยีดเชิงยืดหยุน 

● สมการเชิงยืดหยุน และทฤษฎ ี

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน    สอบยอย 

บทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ เกณฑการแตกของเกลือ

หิน 

● ตัวอยางกฎเกณฑการแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความเคน และ

ความเครยีดเชิงพลาสติก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ทดสอบยอย 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 414 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ความแตกตางระหวาง

ความสัมพันธเชิงพลาสติก และ

เชิงยืดหยุน 

● สมการ Prandtl-Reuss 

● ความเคน และความเครียดจาก

เกณฑของ Tresca 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

5 บทท่ี ๕ การกำหนดกฎเกณฑและ

ตัวแปร (Constitutive law) 

● บทนำ 

● ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคืบ

ของเกลือหิน 

● แบบจำลองสมการสำหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การกำหนด

กฎเกณฑและตัวแปร 

● Rheological Models    

● Empirical Laws 

● Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทท่ี ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การยืดหยุนเชิงเวลา 

(Visco-elasticity) 

● บทนำ 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครยีด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-

plasticity) 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครยีดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

สอบยอย บทท่ี ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การทดสอบเกลือหินใน

หองปฏิบัติการ 

● การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 

● การทดสอบการคืบ 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน

หองปฏิบัติการ การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2562 

 

 415 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การทดสอบการคืบในสามแกน

จริง 

10 บทท่ี ๙ การจำลองการไหลของ

วัตถุ (Numerical simulation) 

● การวิเคราะหความเคนดวย

แบบจำลองคอมพิวเตอร 

● การวิเคราะหความเคน และ

ความเครยีดในวัสดุท่ีมีการคบื 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทท่ี ๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ การออกแบบควบคุม

แรงยึด (Stress-control) 

● บทนำ 

● การวิเคราะหความเคนในสาม

แกนจริง 

● การออกแบบความเคนในโพรง

เกลือ 

● การประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ การออกแบบโดยใช

คอมพิวเตอร 

● การจำลองโพรงเกลือสำหรับกัก

เก็บกาซธรรมชาต ิ

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ทดสอบยอย บทท่ี ๑๐, 

๑๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝงทะเล 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝงได     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝง และปจจัยที่สำคัญในสภาวะ

แตกตางกัน           

CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกรอนและพัดพา ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย          

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ภูมิสณัฐานชายฝง 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว

ชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเปลีย่นแปลงระดับน้ำทะเล

บริเวณชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ

ภูมิอากาศ 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 สภาพแวดลอมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 น้ำข้ึนน้ำลง ท่ีราบน้ำข้ึนถึง  4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 ดินดอนสามเหลี่ยม 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

10 ชายฝงโขดหิน 

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

11 การกรอนของชายฝง  4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย

บริเวณชายฝง 

4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถานหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถานหิน การจำแนกถานหิน และการกระจายตัวของแหลงถานหิน

ได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการสำรวจและการเก็บขอมูลและตัวอยางถานหินได   

CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธของถานหินกับลักษณะทางธรณีฟสิกสและอุทกธรณีวิทยาได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการทำเหมืองถานหิน การคำนวณปริมาณสำรอง ผลกระทบของการทำ

เหมืองถานหินตอสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีถานหินสะอาดได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกำเนิดถานหิน  4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 อายแุละการปรากฏของถานหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 การจำแนกถานหินตามสมบัติทาง

กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การจำแนกถานหินตามสมบัติทาง

เคม ี

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การเก็บตัวอยางและขอมลูถานหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 เทคนิคการสำรวจและเก็บขอมูล

ถานหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 ถานหินและธรณีฟสิกส 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 ถานหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 การทำเหมืองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

10 ปริมาณสำรองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สงัเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

11 ถานหินกับสิ่งแวดลอม   4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถานหิน 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538432 การขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัตกิาร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษารูการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องตน นักศึกษาสามารถฝกฝน

กิจกรรมการขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลมุ

เจาะเบ้ืองตน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกิจกรรมการการขุดเจาะ

  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 สภาพแวดลอมบนทานขุดเจาะท่ี

ปลอดภัยตอสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 ปจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือ

บนแทนขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 การเจาะหลมุเอียงและการเจาะ

หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 ทอกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การอัดซีเมนต  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

 

9 ปญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือการผลิต

  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ

ท่ีซับซอน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538434 การเขียนรายงานสำหรับวิศวกรรมธรณี  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญของการเขียนรายงานแตละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของ

รายงานแตละประเภทได        

CLO 2-2: สามารถอานและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการสำรวจ รายงานความกาวหนา และขอเสนอ

โครงการได          

CLO 2-3: สามารถสรางกราฟและภาพประกอบรายงานไดอยางเหมาะสม    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความสำคญัและรูปแบบของ

รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเขียนรายงานปฏิบัติการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเขียนรายงานการสำรวจ 6 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การเขียนขอเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 รายงานความกาวหนา 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตัง้คำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การสรางตารางและภาพกราฟฟค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 
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รายวิชา 538435 เทคนิคการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญและความเหมาะสมของการนำเสนอผลงานแบบตางๆ ได  

CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวขอ กรอบความคิด เอกสารอางอิง ไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-3: สามารถใชเครื่องมือในการเตรียมสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-4:  สามารถนำเสนอแบบปากเปลาและแบบโปสเตอรได และมีเทคนิคการตอบคำถามท่ีเหมาะสม 

CLO 2-5:  สามารถฟงการนำเสนอและตั้งคำถามไดอยางเหมาะสม   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความสำคัญของการ

นำเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเลือกหัวขอและกรอบความคดิ 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเตรียมสื่อการนำเสนอ 4 2-1, 

2-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การนำเสนอแบบโปสเตอร  4 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 การตั้งคำถาม-ตอบคำถาม 2 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การนำเสนอแบบปากเปลา 6 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

7 การอภิปรายกลุม 4 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 
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