
 

 

 

ภาคผนวก 5 

การประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง 

และขอเสนอแนะของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี โดยผูมสีวนไดสวนเสีย 

 

- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

1) ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 (ผูทำแบบสอบถาม 11 คน) 
2) ศิษยเกา (ผูทำแบบสอบถาม xxx คน) 

3) นักศึกษาปจจุบัน (ผูทำแบบสอบถาม 158 คน) 

4) สถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) (ผูทำแบบสอบถาม 5 คน) 

5) นักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง (ผูทำแบบสอบถาม 9 คน) 

6) อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ (ผูทำ

แบบสอบถาม 5 คน) 

 

- แบบประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความ

คาดหวัง และขอเสนอแนะ  

1) แบบสอบถามผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
2) แบบสอบถามสำหรับศิษยเกา 

3) แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาปจจุบัน 

4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5) แบบสอบถามสำหรับ นักเรียน ผูปกครอง 

6) แบบสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ 

(สำหรับแบบสอบถามออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback-2020-

2021) 

 

https://www.geoengsut.com/feedback-2020-2021
https://www.geoengsut.com/feedback-2020-2021


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

 

 

 



 
 

 
รางวัลท่ีเคยไดรับระหวางศึกษา 

- คณะกรรมการหอพักนักศึกษา 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.44 3.25 3.91 

2. สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล 

3.32 3.50 3.82 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.63 4.00 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.72 3.88 4.09 



ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.16 4.00 4.18 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.48 3.50 3.82 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.84 4.00 4.27 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.20 3.75 3.82 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.28 3.75 4.00 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.56 3.70 3.99 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

2.96 2.75 4.09 

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 4.27 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.00 2.38 4.00 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.56 3.25 4.18 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.16 3.00 4.09 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 3.13 4.09 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.25 3.00 4.12 



ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 1. 

 

ทานพึงพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เชน กระบวนการ

ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล 

3.64 3.63 4.00 

2. 

 

ทานพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับกอนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เชน 

การประชาสัมพันธหลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 3.91 

3. ทานพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน

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

เนื้อหากอนเรียนการอบรมกอนเปดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 3.91 

4. ทานมีความพึงพอใจตอคณาจารยผูสอนและผูสอนปฎิบัติการในหลักสูตร

เพียงใด 

3.96 3.63 4.18 

5. 

 

 

ทานพึงพอใจตอการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา

นักศึกษาเพียงใด เชน การจัดตารางเรียน การเปดรายวิชา การจัดอบรมตาง 

ๆ การแจงขอมูลกอนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก

ภาคสนาม 

3.37 3.38 3.73 

6. 

 

ทานพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงใด เชน หองปฏิบัติการ 

หองเรียน ระบบสารสนเทศ หองสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 3.82 

7. ทานพึงพอใจตอการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม 

โปรงใส 

3.76 3.38 4.27 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 4.00 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 3.98 

 
 
ขอมูลเกี่ยวกับภาวะการไดงานทำของ ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 

 



 

 

 



 

 

 



 
ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- พัฒนาไปเร่ือยตามยุคสมัยนะครับ 

- อยากใหหลักสูตรแนนกวานี้และเนื้อหาเขมขนกวานี้หนักๆทางโปรแกรมยิ่งดี 

- การที่มีความรูตามงานที่หลักสูตรสามารถไปทำตอได 

- อยากใหหลักสูตรเปนที่ยอมรับ และคาดหวังใหหลักสูตรพัฒนาตอไปเร่ือยๆ 

- ใบ กว 

- มีงานทำและมีกว 

- รายไดสงู 

- ใบอนุญาตื กว 

- อยากทำงานตรงสาย 

- มีทำงานทำ 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- การสอนแลปวิศวกรรมบาดาล ใตดิน 

- การวางรูปแบบในการเจาะระเบิดโดยละเอียด 

- การเพิ่มการเรียนรังวัดอยางละเอียดมีทำงานทำ 

 

 

 

 

 

 

2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 



จากศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2563) ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

 

 

 

 



 

 
 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.88 3.82 3.75 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.31 3.64 3.50 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.94 4.00 3.67 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.88 4.00 3.75 



ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.44 4.27 4.17 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.94 3.73 3.67 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.88 4.09 3.92 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.50 3.73 3.67 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.56 3.82 3.83 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.81 3.90 3.77 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.00 3.91 3.08 

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 3.50 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.44 3.64 3.17 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.38 3.73 2.83 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.44 4.27 2.92 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 4.00 2.83 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.32 3.87 3.06 

 



ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.94 4.27  3.75  

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.81 3.91  3.75  

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

4.00 4.36  3.83  

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64  3.25  

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.81 3.73  3.42  

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82  3.67  

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91  3.75  

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91  3.58  

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45  4.50  

10. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.31 4.73  4.42  

11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน ระบบสารสนเทศ 

หองสมุด สนามกีฬา 

4.06 4.27  4.17  

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 4.06 4.36  4.17  

13. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 

3.94 4.36  3.67  

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13  3.84  

 

ขอมูลเกี่ยวกับภาวะการไดงานทำของศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2562) 

 



 

 

 



 

 

 
ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 1 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่ศิษยเกา

คาดหวัง) 

- ภาษาอังกฤษ 

- ดานโปรแกรม 



- การเรียนรูดวยตนเอง ภาษา การแปลความหมายและวิเคราะหขอมูลเปนลำดบัข้ันตอน 

- ความรูดานพืน้ฐานวิศวกรรม และคำนวนแมนๆอยางรวดเร็ว 

- เขาใจหลักการและสามารถนำไปใชในการทำงานจริงๆได 

- ทักษะการออกแบบ 

- การวิเคราะห ความรูทั่วไป ภาษา 

- ทักษะภาษาอังกฤษและความเชือ่มั่นในการแสดงความคิดเห็น 

- ใบกว. 

- มีความรู ความเขาใจ และเพิ่มทกัษะ ทางดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย สาหรับการนา

ไปพฒันาการเรียนการสอนในสาระตางๆ ที่เก่ียวของกับองคความรูทางธรณีวทิยา 

- จำแนกและวิเคราะหองคประกอบของหิน แร 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 2 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่ศิษยเกา

คาดหวัง) 

- อดทน 

- การวิเคราะหแรง 

- หลักสูตรที่คำนึงถึงการใชงานในอนาคตของผูสำเร็จการศึกษา ควรมีวิชาเลือกบังคับที่จำเปนตองมีการสอบ

วัดผลกอนและหลงัเรียนเพื่อประเมินความรูและความเขาใจของผูเรียน และการสอบวัดผลควรมีวิธีการให

หลากหลายและใหเหมาะสมกับวิชาเรียนหรือองคความรูนั้นๆ เนนความเขาใจและใชไดจริงใหกับผูเรียน 

- ภาษาอังกฤษ 

- ทักษาทางดานภาษาและการสื่อสาร 

- เทคโนโลย ี

- วัสดุศาสตร งานสำรวจ ออกแบบ 

- เนนการประยุกตใชงาน ของความรูทางวชิาการกับหนางานจริง 

- Petroleum engineering 

- การใชโปรแกรมในงานเหมืองไดเชี่ยวชาญ 

- สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาโดยผานทางศูนยศึกษาวจิัย และระบบเครือขายในพื้นที่ ของกรม

ทรัพยากรธรณี 

- วิเคราะหเสถียรภาพของหิน 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 3 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่ศิษยเกา

คาดหวัง) 

- ความรูดานธรณ ี

- ความเปนผูนำ 



- กฎหมายเก่ียงกับการทำงานดานวิศวกรรมและวิศวกรรมธรณีพื้นฐานที่ขำเปนตองรูและไดใชจริง 

- ความรูดานธรณี จำแนกหิน 

- สามารถทำงานเปนทีมได และอดทนตอความกดดนัในหนวยงาน 

- การทดสอบคุณสมบัติหิน-ดนิ 

- การประเมินคุณภาพ ราคา โปรแกรม Excel 

- การวิเคราะหผลคราวๆจากผลการสำรวจภาคสนาม และการวิเคราะหทางโปรแกรม 

- Data management 

- ฝกอบรม สามารถนาความรูทางดานธรณีวิทยาและทักษะที่ไดไปพัฒนาระบบการเรียน การสอนในสาระที่

เก่ียวของกับองคความรูทางธรณีวิทยา 

- ทำแผนภาพทางธรณี GIS ตางๆ เปนตน 

ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- มีงานทำและรายไดสูง 

- เพิ่มโปรแกรม CAD and Sketches 

- อยากใหหลักสูตรของวิศวกรรมธรณี ปรับใหเขากับสถานการณปจจุบนัและความตองการของผูใชแรงงาน 

รวมถึงองคความรูที่เปนพื้นฐานที่ควรเขาใจและใชงานไดจริง มกีารสอบวัดผลดวยวิธีการที่หลากหลายและ

นำไปสูการมองเห็นภาพรวมของผูเรียนเปนหลัก 

- เปดสอนวิชาที่ตรงๆอาชีพไปเลย เชนวิชาเจาะอุโมงค ตองทำอะไรบาง 1 วิชา สามารถเจาะอุโมงคไดเลย 

- ปรับปรุงหลักสูตรทีส่ามารถสอบขอใบประกอบวิชาชีพไดเลยหลังจากเรียนจบ เหมือนสาขาอ่ืน 

- สามารถนำความรูไปปฏิบัติงานไดจริงอยางมัน่ใจ 

- จบมามีงานทำ 

- อยากใหหลักสูตรรองรับในงานฐานราก งานอุโมงคและงานจโีอเทค 

- คนสวนที่จบจะไดทำงานในบริษทัรับเหมา อยากใหนองๆๆที่จบใหมไดมีโอกาสทำงานตรงกับบริษัทน้ำมนั 

- ขอใบกว.ได 

- เมื่อจบการศึกษานิสิตสามารถเขาทำงานในแตละองคกรไดทนัทีจากความสัมพันธและการทำงานที่

เก่ียวเนื่องกันตอมา และใชเวลานอยในการเรียนรูสายงานนั้นๆ ในการทำงานใหมีประสิทธิผล 

- คาดหวังวาสาขาธรณีจะเปนที่ตองการของตลาดมากกวานี ้

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- การทำงานจริงไมไดงายเหมื่อนอยูในมหาลัยครับ 

- การออกภาคสนามสำคัญมากในการเขาใจและเขาใกลการทำงานจริง ควรออกแบบกิจกรรมนี้ใหมากและ

เนนคุณภาพของกิจกรรมวาผูเรียนไดรับมากหรือนอย การไปพรอมกันหลายๆคนอาจจะไมใชคำตอบ อาจมี

การแบงเซคชั่นใหความรูหรือทำกิจกรรม(เนนการปฏิบัตจิริง) โดยใหนักศึกษาเวียนเหมือนเขาฐานกิจกรรม



กับ อ ผูสอนในสาขาวชิาและควรมีการสัมมนาเพื่อสรางกำลังใจและเปาหมายใหกับผูเรียน โดยเชิญพี่ศิษย

เกามาใหคำแนะนำและ knowledge แชร่ิงบอยๆ อาจจะเดือนละคร้ัง เปนตน 

- ติดตอศิษยเกาหรือบริษัทตางๆ วาตองการใหนักเรียน ทำงานอะไรเปนบาง มีความรูอะไร จากหลายๆ

บริษัท หลายๆธุรกิจงาน เผื่อจะไดมีหลักสูตรที่ตรงตลาดครับ 

- เนนการปฏิบตัิเก่ียวกับวิเคราะหผลดานจีโอเทค การจำแนกหิน ความรูทางดานโปรแกรมจีโอเทค การ

ประเมินความเสี่ยงจากหนางานจริง เพื่อทำใหนักศึกษามีความมั่นใจ ในการแสดงความคิดเห็นตอ

ผูประกอบการ 

- อยากใหมีการทำงานวจิัยเปนกลุมในระดับ ป ตรี โดยมีการเรียนวิชาเตรียมโปรเจ็คกอน ทำโปรเจ็คจริงใน

เทอมถัดไป 

- เพิ่มวิชาอุทกธรณีเขาไปในหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักศึกษาปจจุบัน ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

 

 

 
 

 



 

 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.81 3.84 3.79 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.52 3.58 3.77 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.66 3.65 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.73 3.80 3.71 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.23 4.35 4.25 



ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.61 3.61 3.65 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 4.07 4.16 4.16 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.64 3.67 3.75 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.64 3.66 3.76 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.77 3.81 3.83 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.49 3.75 3.85 

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 3.98 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.19 3.31 3.34 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.61 3.75 3.81 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.54 3.69 4.00 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 3.65 3.84 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 3.67 3.80 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.80 3.90 3.84 



รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 4.13 4.02 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

3.99 4.13 4.08 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 3.92 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.87 3.99 3.90 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 3.58 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 3.65 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 3.69 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 4.38 

10. อาจารยสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.25 4.36 4.23 

11. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ำเสมอ 

4.27 4.35 4.19 

12. อาจารยใหคาปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

4.14 4.28 4.08 

13. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.32 4.39 4.18 

14. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.54 3.87 3.53 

15 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.48 3.91 3.57 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.55 3.97 3.60 

17. หองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.56 3.88 3.65 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

และเพียงพอตอนักศึกษา 

3.44 3.78 3.56 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

3.97 4.11 3.98 

20. การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.99 4.17 4.01 

21. วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.97 4.11 3.92 

22. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 4.04 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 3.80 

24. มีการจัดสอนซอมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน 3.48 3.90 3.66 



รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.86 3.99 3.90 

26. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ที่กาหนด

ไวลวงหนา 

3.92 4.03 3.92 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 3.98 

28. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

3.85 4.08 3.94 

29. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรู 4.12 4.24 4.14 

30. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

ทางปญญา 

3.99 4.14 4.11 

31. การเรียนรู ตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 4.15 

32. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.90 4.12 4.01 

33. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของ ดานทักษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 3.99 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 3.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการทำงาน 



 

 

 



 

 

 



 
ความคาดหวัง/ความตองการของนักศึกษาปจจุบันตอหลักสตูร 

- การเนนสอนวชิาทีน่ักศึกษาแตละคนใหความสนใจ 

- อยากใหมีสถานประกอบที่รับนกัศึกษาสหกิจที่หลากหลาย 

- มีความรูที่จะนำไปใชจริงได 

- สำเร็จการศึกษาแลวมีงานทำ 

- หวังวาจะรับนักศึกษาในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนอาจารย 

- ความรูใหม 

- ตองการใหมีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบนัที่สุด 

- ความรูพื้นฐานที่จำเปน 

- พัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาบุคคลทีด่ีตอโลก 

- เพิ่มพทักษะตางๆ 

- มีความเปนสากลมากข้ึน (ภาษา) 

- สามารถนำไปใชในการทำงานได 

- เรียนจบแลวมีงานทำใชความรูที่เรียนมาไปประกอบอาชีพ 

- ไดงานตามที่เรียน 

- นำไปใชไดจริง 

- มัความตรงตอความตองการของหนวยงานที่เก่ียวของ 

- สามารถใชงานไดจริงในการทำงาน 

- ตองการใหตลาดงานมีเพิ่มมากข้ึน 

- รับปรุงใหสอดคลองกับสถาณการณปจจบุัน 

- จบออกไปมีงานรองรับในสายที่เรียนมา 

- เขาใจในเนื้อหาที่เรียน 



- เพิ่มรายวิชาทีส่ำคัญตอการใชงานในสายงานและลดรายวิชาที่ไมสำคัญในสายงานโดยอาจเปลีย่นไปเปน

วิชาเลือกบังคับแทนก็ได 

- ความรูที่จำเปนตอการทำงานในภายภาคหนา 

- อยากจะเรียนใหตรงกับสายงานที่มีอยูปจจุบนัและมงีานมากพอที่ตรงกับหลักสูตรมากที่สดุ 

- คาดหวังวาจะนำความรูที่เรียนไปใชไดในการทำงาน 

- มีความรูที่เฉพาะทางในเร่ืองนั้นๆ เนื้อๆน้ำไมตอง และใหทำซำ้ๆไมตองกลัววาจะเรียนไมจบหัวขอ 

- คาดหวังวาจะสามารถนำเอาความรูไปใชในการทำงานไดอยางเต็มที ่

- ความรู ทักษะการทำงาน 

- ชวยนักศึกษาใหไดบริษัทที่เขาตองการ 

- อยากไดลองออกภาคสนามดูคา 

- สามารถนำความรูไปใชไดจริง 

- อยากใหเปดการเรียนการสอนวิชาเก่ียวกับอุโมงคโดยเฉพาะ 

- มีงานทำเมื่อเรียนจบแลว 

- มีทักษะที่ด ี

- ความเขาในวิชาชีพ 

- การวิเคราะหโครงสรางเพื่อการออกแบบ 

- เนื้อหาครบถวนชัดเจน 

- จบแลว ไดทำงานตรงตามสายทีเ่รียน 

- นำความรูทีไ่ดไปใชทำงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- ลดรายวิชาทีไ่มเก่ียวของลงเพื่อไมใหนักศึกษาหลุกดโฟกัสจากวิชาสาขา 

- เนื่องจากมีสถานการณโควิด อยากคาดหวังวาใหการเรียนผานไปดวยดีและหวังวาการเรียนในชัน้เรียนจะ

สามารถนำไปใชในภาคสนามไดอยางมีประสทิธิภาพเหมือนที่เรียนในหองแลป เนื่องจากเรียนออนไลน

ไมไดสัมผัสเคร่ืองมือการทดลองตางๆโดยตรง จึงคาดหวังวาในอนาคตถาหากมีการออกภาคสนามก็ขอให

สามารถนำความรูจากการเรียนออนไลนไปใชไดจริงในสถานการณจริง 

- หวังใหไดงานทำหลังเรียนจบ 

- คาดหวังที่จะนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพ 

- ขอใหจบการศึกษาโดยสวัสดิภาพ 

- การเรียนการสอนทันสมัยและรองรับงานในอนาคต 

- สามารถนำไปประยุกตในการทำงานได 

- ตองการใหบางรายวชิาสอนใหลึกข้ึนเพื่อที่จะสามารถนำความรูที่ไดไปใชในตอนสหกิจหรือทำงานจริงได

อยางมีประสทิธิ์ภาพ 

- มีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมธรณี สามารถเปนอาชพีวิศวกรธรณีอยางมีคุณภาพ 



- ตองการไดความรูไปประกอบอาชีพไดจริง 

- คาดหวังงวาจะนำความรูไปใชในการทำงานจริงๆและสามารถชวยแกปญหาในการทำงานได 

- มีความรูเพียงพอ แบวความเขาใจเพียงพอ 

- อยากใหมีรายวิชาเก่ียวกับเหมือง มากข้ึนคะ 

- จบการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

- จะสามารถนำความรูที่เรียนมาไปในการประกอบอาชีพไดจริง 

- คาดหวังวาเนื้อหาหรือหลักสูตรการสอนจะมีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบนั 

- มีงานดีๆทำ 

- มีการออกภาคสนามเยอะๆ 

- มีทักษะ ไดงานที่ตรงตามความสามารถของตนเอง 

- เปนวิศวธรณีที่ด ี

- จะใชในการทำงานในอนาคตไดด ี

- สามารถเก็บเก่ียวความรูจากรายวิชาตางๆไดดี และสามารถนำไผใชไดจริง 

- มีความเขาใจ 

- คาดหวังวาจะไดนำความรูจากทีเ่รียนมาทั้งหมดไปใชในอนาคตใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

- คาดหวังวา สามารถนำความรูไปใชในการแกปญาหาในการทำงานไดอยางถูกตอง 

- พัฒนาการสอนตอไป 

- ไมมี 

- มีความรูและทักษะที่พรอมในการทำงานหรือศึกษาตอ 

- เรียนใหจบใน4ป 

- สอดคลองกับปจจบุันไดมากทีส่ดุ 

- มีความรูทางดานนี ้

- จบมามีงานทำ เศรษฐกิจดีกวาตอนนี้คะ ตองรวยเทานั้นคะ 

- เพิ่มหลักสูตรในการปฏิบัติจริงใหแนนกวานี้ตัง้แตปนอยๆ หรือมีโอกาสกลับไปเรียนในหองเรียนอยากให

ซอมแลปชวงทายเทอมหรือตอนสถานการณดีข้ึน เนื่องจากโควิด19 ทำใหไมไดเขาแลปจริง ทำใหนักศึกษา

ขาดโอกาสในการลงมือทำจริง ทำใหนักศึกษารุนปจจุบนัจะจบไปมีทักษะนอยกวารุนอ่ืนในการทำงานหนา

งานจริง 

- คาดหวังความรูทางวิชาการและทักษะการแกปญหาทีส่ามารถนำมาใชไดจริง คาดหวังวานักศึกษาจะ

สามารถเลือกรายวิชาเรียนไดหลากหลาย และเฉพาะทาง 

- อยากใหมีอุปกรณในแลปมากข้ึน การออกภาคสนามมีมากกวานี้ 

- จบไปแลวมีงานทำที่มัน่คง 

- หวังวาจะนำความรูที่เรียนมาไปใชในการทำงานไดอยางดีเยี่ยม 



- เรียนใหจบกอน 

- ความรูและทักษะการทำงานจริง 

- อยากใหสภาวิศกร รับรองหลักสูตรซักที เรียนจบไปก็ไมมีสามารถสอบกว. ในสาขาวชิาตนเองไดซักที 

- นำทักษะไปใชในชีวิตจริงได 

- ความรูความเขาใจสิ่งทีน่ำไปปฏิบัติใชในการทำงานชีวิตจริง 

- ขุดเจาะสำรวจใตดนิ 

- จากสถานการณcovid19 ทำใหไมสามารถไปภาคสนามได ไมอาจเห็นสภาพแวดลอมจริง คาดหวังวาการ

เรียนออนไลนจะไดเห็นสภาพแวดลอมจริงที่ครบถวนสมบูรณมองเห็นไดอยางชัดเจนจากวิดโีอและการ

บรรยายของคณะอาจารยคะ 

- คาดหวังความรูที่กำลังศึกษาสามารถนำไปใชในการทำงานได 

- สามารถนำไปประยุกตกับงานในอนาคตได 

- คาดหวังวาจะไดนับความรูสูงสดุ 

- คาดหวังวาจะมีตลาดแรงงานในเร่ืองที่เรียนมากข้ึน 

- การศึกษาจากสถานที่จริง 

- สามารถนำความรูไปตอยอดได 

- อยากใหหลักสูตรเพิม่วิชาเลือกหรือวิชาบังคับทีส่ามารถไปไดหลากหลายอาชีพ ไมเนนเพียงแค 2 งาน

หลักๆ 

- ไดรับความรูอยางเต็มที ่

- ไดเรียนรูจนครบหลักสูตรหรือมากกวา 

- มีความรูในวิชาชีพ 

- จบแลวสามารถนำความรูไปใชไดจริง แหละโอกาสการทำงาน 

- มีความรูดานทางวิศวกรรมธรณ ี

- คาดหวังวาจะสามารถไดเรียนรูสิ่งที่สนใจและไดเขาทำงานตามที่ตองการ 

- มีความรูมากพอจะตอยอดสูการทำงาน 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- อยากใหลดวิชาทางพืน้ฐานดานวิศวกรรมที่ไมจำเปนหรือจำเปนนอยลง และเพิ่มวชิาทางดานธรณีอ่ืนๆเปน 

- อยากใหการเรียนการสอน นำการวิจัยที่เก่ียวของ มาวิเคราะหดวยกัน หรือเเคนำมาเปนตัวอยาง ซึ่งเปน

การเรียนรูที่ลึกซึ้งในเนื้อหา ตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนไดชัด เเละจดจำได เพราะมันจะเปน

เร่ืองราว มากกวาเปนทฤษฎีที่เปนหัวขอ ทองจำแลวลืมงาย 

- เเตอาจจะนาเบื่อเเละหนักกับนกัศึกษาที่ไมถนัดวิเคราะหเเละอานหนังสือ 



- เพราะหลายคนถนัดคำนวณ เเละถนัดฟงในหอง มากกวาศึกษาดวยตัวเอง 

- ซึ่งคิดวาหากใหศึกษาวิจัย อาจจะตองมีรูปเเบบการคุยทีช่วนคิดตาม 

- อาจเปนการเรียนที่ใชเวลานาน เเละหนักหากนำไปใชกับทุกวชิาพรอมกัน เเตคิดวาไดผลกับความจำระยะ

ยาว 

- นี่เปนรีวิวจากการทำโปรเจค รายวิชาเเหลงเเรและเเหลงพลังงาน 1/2563 

- เพิ่งรายวิชาเก่ียวกับคอนกรีตเทคโนโลย ี

- มีเกณฑการรับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนสาขานีท้ี่เหมาะสมมากข้ึน 

- โควิหายไป จะไดกลับไปเรียนทีห่อง 

- อยากเรียนในหองแลวคะ 

- สำหรับตอนนี้ อยากเรียนในหองเรียนตามปกติครับ 

- เลือกเร่ืองที่สำคัญ ตรงประเดน็ เขาเนื้อหา เจาะหัวขอ 

- ไมมีคะอาจารย 

- อยากใหการออกสหกิจสามารถสมัครหลายบริษัทไดในคราวเดยีวกัน เนื่องจากถาเราไมไดอีกทีจ่ะสามารถ

เลือกอีกที่ไดเลยไมตองรอสงอีกที ถารอสงอาจมีคนสงไปแลวแลวบริษัทนั้นรับไปเต็มจำนวนแลวไมสามารถ

รับเราเพิ่มไดอีก 

- อยากใหลดงานและความยากของงานในแตละวชิาลง 

- เพิ่มตัวอยางแตละบทเรียนเยอะๆใหเห็นภาพมากข้ึน 

- จากสถานการณโควิด19 ทำใหนักศึกษาไมสามารถเขาใชอุปกรณทดสอบตางๆ ได เเละนักศึกษาชัน้ปที่ 4 

ไมสามารถออกภาคสนามได จึงคิดวานักศึกษาอาจเกิดการไมคุนชิน ทั้งอุปกรณทดสอบ เเละทกัษะทาง

ภาคสนาม ซึ่งอาจทำใหเกิดความไมมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

- ตอนนี้ยังไมมีคะ แตหลักจากเรียนวิชาprojectไปเร่ือยก็อาจจะมีคะ 

- ควรมีการศึกษาจากสถานที่จริงใหมากจึ้น 

- หองปฏิบัติการไมเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 

- อาจารยนำความคิดเห็นของนักศึกษาในแตเทอมไปปรับปรุงและแกไข 

- การสอนผานคริปวิดโีอหรือซูมขอใหสอนชากวานี้อีกนิดครับเพราะในหองกับซูมแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

- ปรับการเรียนสอนตามสถานการณปจจุบนัแบบนี้ใหดีตอๆไป 

- อยากใหมีภาพประกอบเยอะๆ 

- สนใจนักศึกษาเปนสำคัญ 

- การออกสหกิจอยากใหจัดที่โครงการใหญเชนไปออกงานที่เหมืองของตางประเทศ 

- ปนี้ผมคิดวาไมไดไปหนางานอาจสงผลไมมากก็นอยตอการจบไปทำงานในอนาคต ควรเพิ่มหรือเสริมความรู

ตางๆที่จำเปนตอการทำงานครับ 



 

4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) ในปการศึกษา 2563 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

 

 

 

 



 

 

 
 



ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

4.00 3.75 4.00 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.43 3.75 4.00 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.57 3.50 4.00 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

3.71 3.75 4.20 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.86 3.75 3.80 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.71 3.75 4.20 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.57 3.50 4.00 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.43 3.50 4.00 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.68 3.69 4.02 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.71 3.75 3.80 

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 3.60 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.43 3.50 3.20 



ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 3.75 4.00 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.71 3.50 3.80 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 3.75 3.60 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.64 3.67 3.67 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจที่ตรงตอคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานทาน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 4.20 

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทำงาน 4.29 3.75 4.20 

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 4.43 4.00 4.20 

4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ 4.29 4.25 4.00 

5. 
ยอมรับคำแนะนำ ขอเสนอแนะ คำวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ

ปรับปรุงแกไข 

4.00 3.75 4.00 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และการตัดสินใจของตน เปนที่

ไววางใจได 

4.29 3.75 4.00 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานใหไดมาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 3.80 

8. 
สามารถทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันทางการศึกษา สังคม

และวัฒนธรรมได 

4.29 3.75 4.20 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รูจักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ

ของผูอ่ืน  

4.29 3.75 4.00 

10. 
ใหเกียรติ ยอมรับบทบาทหนาที่ผูอ่ืน และปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยความ

เคารพ 

4.43 3.75 4.00 

11. 

 

รักษาความสัมพันธที่ดี และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนทั้ง

ภายในกลุมและระหวางกลุมที่ชวยใหเกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหวางบุคคลและเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 3.40 

13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 3.80 

14. ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม  4.29 3.75 3.80 

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 4.00 

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือรน และมีความเปนผูใหญ 4.29 3.75 3.40 



คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

17. 

 

สามารถคิดดวยการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนำไปสูการแกปญหาและการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 3.80 

18. แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.71 3.50 3.60 

19. มีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล 3.86 3.25 3.80 

20. มีวิสัยทัศนเก่ียวกับองคกรและงานที่ทำ 3.71 3.75 3.40 

21. สามารถลำดับความสำคัญของงาน 3.86 3.50 3.00 

22. สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 3.20 

23. 
สามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ สิ่งแวดลอมใน

องคกร 

4.00 3.25 4.00 

24. 

 

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหการ

ทำงานบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 3.60 

25. สามารถทำงานใหสำเร็จไดโดยลำพังอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 3.40 

26. สามารถเปนผูแทนของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 4.00 

27. สามารถแกปญหาอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 3.40 

28. สามารถระบุปญหา และพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา 4.00 3.25 3.40 

29. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 3.60 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม และทักษะที่เก่ียวของกับงาน

อยางตอเนื่อง   

3.57 3.75 3.20 

31. สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะเลือกรู และมีความเขาใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 3.60 

32. 

 

สามารถใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน

ชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 3.20 

33. 

 

สามารถใชภาษาไทยดวยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 

ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาทาทางที่แสดงออกเหมาะสม 

ถูกตอง) 

4.00 3.75 3.20 

34. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเปน 3.29 2.50 2.80 

35. 

 

เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ (ฟงไดตรงประเด็น มีมารยาทในการฟง กิริยา

ทาทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกตอง) 

3.57 3.25 3.80 

36. 
มีความเขาใจในสิ่งที่อาน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.60 

37. 
รูจักเลือกใชขอมูลที่จำเปน เพื่อการประยุกตใชในการตัดสินใจและ

แกปญหา  

3.86 3.25 3.40 

38. 
สามารถจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลไดเขาใจ และเปน

ระบบ 

3.86 3.50 3.40 



คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

39. มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 3.80 

40. มีความรูในวิชาชีพที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 3.60 

41. 
สามารถประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 

3.86 3.00 3.40 

42. สามารถนำเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตรที่จำเปนในการทำงาน 3.86 3.25 3.20 

43. 
สามารถประยุกตใชวิธีการคำนวณข้ันพื้นฐานที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหา

และตัดสินใจ 

4.14 3.75 3.40 

44. 
รูจักประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.86 3.50 3.40 

45. 
มีทักษะและสามารถใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ในวิชาชีพที่เก่ียวของกับ

งาน 

4.00 3.75 3.20 

46. 

 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรที่จำเปน 

เพื่อใหทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 4.00 

47. 
มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนางาน 

4.00 3.50 3.60 

48. 

 

สามารถทำงานเสร็จตามขอบเขตและกำหนดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 3.60 

49. 

 

สามารถทำงานใหสำเร็จภายใตความกดดัน และมีความอดทนในการ

ทำงานหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.40 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 3.63 

 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผูใตบงัคับบัญชาของทาน 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 1 (ที่หนวยงานของทานตองการ) 



- ความรูดานธรณีวทิยา สามารถจำแนกชัน้ดิน ชั้นตะกอน และชัน้หินได เขาใจถึงคุณสมบัติของชั้นดนิ ชัน้

ตะกอน และชัน้หินได 

- อุทกธรณวีิทยา 

- ทักษะการคิดนอกกรอบ 

- การวิเคราะหสเถียรภาพดวยโปรแกรม 

- ภาาษาอังกฤษ 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 2 (ที่หนวยงานของทานตองการ) 

- ทักษะการนำมาประยุกตใชกับความรูทางดานวิศวกรรมธรณี และธรณีวิศวกรรมได 

- ธรณีฟสิกส 

- คุณลักษณะความเปนผูนำ 

- ภาษาอังกฤษ 

- ขยันอดทน สูงาน 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 3 (ที่หนวยงานของทานตองการ) 

- ภาษาอังกฤษ และความรูทางดานเทคโนโลยีอ่ืนๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยสีื่อสาร 

- ธรณีวิทยาโครงสราง 

- ทักษะการเจรจาตอรอง 

- กลาแสดงความคิดเห็น 

- ทางดานการหาความรูใหมๆ 

ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- จำแนกลักษณะชัน้ดินและชัน้หินฐาน วิเคราะหคุณสมบัตทิี่เหมาะสมสำหรับฐานรากอาคารได 

- สามารถวิเคราะหขอมูลกาตสำรวจเพื่อกำหนดจุดเจาะบอน้ำบาดาล สามารถจำแนกชัน้นำ้บาดาลและ

ออกแบบกอสรางบอน้ำบาดาลโดยใชหลักการทางวชิาการ 

- มีการพัฒนาตนเองในทุกๆดานอยูเสมอ 

- การใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะห 

- ทำรายงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- บัณฑิตความมีเปาหมายหรือแรงบันดาลใจในการเขามาทำงานในสถานประกอบการ นอกเหนือจากความรู 

ความสามารถและทักษะทางวชิาการ 

- คงไวซึ่งวชิาเลือกดานนำ้บาดาลหรือน้ำบาดาล 2 และ Subsurface Geology 

- ปรับปรุงภาาาอังกฤษ 

- อนทน สูงานหนัก 



5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักเรียน/ผูปกครอง ในปการศึกษา 2562 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.60 4.44 4.44 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.80 4.44 4.44 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.80 4.56 4.56 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.80 4.33 4.33 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.20 4.33 4.33 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.80 4.33 4.33 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.80 4.33 4.33 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

4.20 4.44 4.44 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.40 4.33 4.33 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.82 4.65 4.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.20 4.33 4.56 

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 4.33 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.80 4.33 4.33 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.80 4.00 4.33 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.80 4.00 4.33 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 4.44 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 4.39 

 

ความคาดหวัง/ความตองการของนักเรียน/ผูปกครอง 

- ไดทำงาน 

- มีงานทำ 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

 -ไมมี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี ในปการศึกษา 2561 

 

 

 
 



ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.86 4.00 4.40 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.86 4.00 4.40 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.86 4.00 4.20 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.00 4.25 4.20 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.71 4.13 3.80 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.86 4.25 4.20 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.86 4.00 4.20 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.71 3.75 3.80 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.84 4.04 4.13 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.14 4.50 4.40 

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 4.40 



ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

4.14 4.00 4.40 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 4.00 4.80 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

4.14 4.13 4.40 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 4.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 4.47 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเป นไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

3.57 3.38 3.40 

2. การกาหนดบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำ

หลักสูตรมีความชัดเจน 

3.43 3.25 3.40 

3. อาจายประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

3.71 3.63 4.00 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามาถของอาจารย

ผูสอน 

3.86 3.75 4.20 

5. จำนวนภาระงานสอนของอจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 3.63 3.80 

6. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.71 3.38 3.80 

7. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

3.71 3.75 4.80 

8. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งคร้ัง 

3.86 3.88 4.20 

9. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.14 3.63 3.40 

10. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจายทั้งในหลักสูตร และ

ระหวางหลักสูตร 

3.71 3.63 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.59 3.84 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลกัสตูรวิศวกรรมธรณี 



รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน แต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.40 

2. การกำกับและติดตามการจดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวชิา และ

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

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.80 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนด

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

ละปการศึกษา 

3.43 3.50 3.80 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน 

มคอ.๗ ปที่แลว 

3.57 3.63 3.80 

5. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน

อ่ืนที่มีความเก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

3.57 3.63 3.60 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 3.20 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 3.60 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนในหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที ่เหมาะสม เอื ้อใหน ักศึกษามีพื้น

ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

3.57 3.75 3.80 

2. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสำเร็จ

ไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 4.00 

3. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 3.60 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กำหนดในคำอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

4.14 4.25 3.80 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ มเรียนใหได

มาตรฐานเดยีวกัน 

3.57 3.88 3.20 

6. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษา 

3.57 3.75 3.60 



รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

7. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย 3.71 3.38 3.00 

8. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

3.71 3.75 3.00 

9. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามี สวนรวมในการจัดการเรียน

การสอนและสงผล ตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.86 3.63 3.20 

10. การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

3.71 3.63 3.20 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.57 3.13 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 3.44 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอำนวยความสะดวกตอการเรียนที่

เหมาะสม พรอมใชงาน 

3.43 3.63 3.20 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 4.00 3.75 3.40 

3. หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 3.40 

4. หองปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอตอการสอน 2.71 2.63 2.60 

5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 

3.57 3.25 3.20 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 3.40 

7. จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพยีงพอตอการใชงาน 3.43 3.38 3.60 

8. สถานที่ สำหรับคณาจารยใหคำปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 

3.57 3.75 3.60 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย 3.29 3.00 3.20 

10. หองทำงานวิจัย (ไมใชหองเรียน) เพื่อใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.00 2.88 3.40 

11. อุปกรณและเคร่ืองมือวิจัยที่จำเปนและเหมาะสม ในการทำวิจัย 3.14 2.88 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 3.31 

ความคาดหวัง/ความตองการของอาจารยและผูสอนประจำหลักสูตร 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 1 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่อาจารยและ

ผูสอนประจำหลักสูตรคาดหวัง) 



- ความสามารถในการออกแบบและแกปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

- มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ 

- ความตั้งใจ 

- การประยุกตองคความรูตางๆ ในการทำงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

- ทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 2 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่อาจารยและ

ผูสอนประจำหลักสูตรคาดหวัง) 

- การเรียนรูตลอดชีวิต 

- สามารถแกปญหาในทุกมิติ โดยมีผลกระทบนอยที่สุด 

- การคำนวณ 

- การทำงานเปนทีมในฐานะผูนำและผูตาม รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสังคมวัยทำงาน 

- ทักษะการนำเสนอ 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 3 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่อาจารยและ

ผูสอนประจำหลักสูตรคาดหวัง) 

- ความสามารถดานการสื่อสารและการนำเสนอ 

- ความรูทางวชิาชีพนัน้ๆ 

- การใชภาษาอังกฤษ 

- การสื่อสาร (การเขียนและการพูด) และการเรียนรูตลอดชีวิต 

- ทักษะการทำงานเปนทีม การทำงานรวมกับสาขาวชิาอ่ืน 

ความคาดหวัง/ความตองการของอาจารยและผูสอนประจำหลักสูตร 

- มีการพัฒนาดานการสอนและการจัดการเเรียนรู อยางเปนหนึ่งเดียวกัน 

- นักศึกษามีความสุขกับการเรียน มีความรูที่สามารถประกอยอาชีพที่ตรงกับสายงาน และเปนบคุลากรที่ดี

ของหนวยงานนั้นๆ 

- บัณฑิตจบไปมีงานทำ 

- หลักสูตรไดรับการรับรองในระดบั TABEE 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- ควรวางแผนพฒันาบุคคลากรและทำความเขาใจเร่ืองเปาหมายในระยะใกลและระยะไกล 
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