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ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า  

องค์ประกอบที่  1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของส านักงาน 
ปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
5  ข้อ  ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
และคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 15/2564  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้  
(AUN-QA 1 ถึง AUN QA-11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น  
7 ระดับ โดยมีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์   
AUN-QA ที่ 

ชื่อเกณฑ์ 
คะแนนผลการประเมิน 

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

 

ตามเกณฑ์ AUN QA หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่เป็นจุดเด่น ดังนี้ 
1) มีการก าหนด PLOs ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ

ครอบคลุมทั้ง Subject specific และ Generic โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม 
2) หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม และมีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 
3) มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี 
ทั้งนี้ หลักสูตรมีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

บทสรุปผู้บริหาร 
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1) ควรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ  
และควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 

2) ควรน าผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรเลือกน ามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (AFI)  
ซึ่งหลักสูตรเลือกน ามาใช้ในการปรับปรุงการ

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขาดการการถ่ายทอด V/MSUT และ V/MENG 
ให้กับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา 

 Action Planning for Improvement 
- ก าหนดแผนการประขาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจใน V/MSUT และ V/MENG ให้กับ
คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาในหลักสูตร
โดยก าหนดประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- คณาจารย์ พนักงาน และ นักศึกษา รู้และเข้าใจ 

V/MSUT และ V/MENG อย่างน้อยร้อยละ 70 
ของจ านวนคนในกลุ่มที่เก่ียวข้อง 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
- ปรับปรุง website/social media และจัดท า

แบบประเมินเพ่ือติดตามการตรวจวัดเป้าหมาย 
2. ขาดความครบถ้วนของ PI ที่ใช้ในการประเมิน

การบรรลุ PLOs การประเมินรายวิชาเลือก
บังคับ (PI หรือ CLOs เป็นตัวตั้ง) 

Action Planning for Improvement 
- ก าหนดแผนการประเมิณ PI  (มคอ5) ใน

รายวิชาบังคับให้ครบถ้วนทุกรายวิชาทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- มีการประเมิน PI ตาม มคอ.5 ในรายวิชาบังคับ

ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินการแล้วได้เพียงร้อยละ 30 

3. ขาดการก าหนดผู้ท าหน้าที่แจ้งผลการยื่นค าร้อง
จากนักศึกษา 

Action Planning for Improvement 
- ก าหนดพัฒนาระบบการรับค าร้องเรียนและ

สร้างเกณฑ์การพิจารณาค าร้องเรียน โดยส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์เป้นผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (AFI)  
ซึ่งหลักสูตรเลือกน ามาใช้ในการปรับปรุงการ

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

- มีระบบและช่องทางการรับค าร้องเรียนของ
หลักสูตร 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
- ทางส านักวิชาเป็นผู้ก าหนดผู้ท าหน้าที่แจ้งผล

การยื่นค าร้องจากนักศึกษาผ่านระบบของทาง
ส านักวิชาโดยมีคณะกรรมการพิจารณาผล 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
●  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี  
2 คุณสมบัติของ

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า      
- อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
- อาจารย์ผู้สอน ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

- อาจารย์ผู้สอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

อาจารย์พิเศษ   

- ไม่มี - 
10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศกึษา พ.ศ.2562  
 หลักสตูรยังอยู่ในระยะเวลาทีก่ าหนด  
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จ านวน 5 ท่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558) 
 

1. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร)  
 

2. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์)  
 

3. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์)  
 

4. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                   (อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  
                                   

 
5. ………………………………………………………............................……  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     (อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ)  
 
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  15/2564  
เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………………………… 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล) 

                              คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 (ถ้ามี) 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

1. Expected Learning Outcomes   
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission of the university [1,2] 
3 3 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 
(i.e. transferable) learning outcomes [3] 

3 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

3 4 

 Overall opinion 3 3 
2. Programme Specification   
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 
3 4 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up- to-
date [1,2] 

3 4 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders [1,2] 

3 4 

 Overall opinion 3 4 
3. Programme Structure and Content   
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 
3 2 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

3 3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-
to-date [3, 4, 5, 6] 

3 3 

 Overall opinion 3 2 
4. Teaching and Learning Approach   
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to 

all stakeholders [1] 
3 2 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

3 3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3 3 
 Overall opinion 3 2 
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Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 
5. Student Assessment   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement 

of the expected learning outcomes [1,2] 
3 4 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated 
to students [4,5] 

3 4 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6,7] 

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve 
learning [3] 

3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3 3 
 Overall opinion 3 4 
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 4 

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service [2] 

3 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 3 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 3 3 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [8] 
3 3 

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [9] 

3 3 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement [10] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
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Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

7. Support Staff Quality   
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 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [2] 

3 3 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 3 2 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [4] 
3 3 

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [5] 

3 3 

 Overall opinion 3 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 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined 
and evaluated [2] 

3 3 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload [3] 

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 3 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being [5] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
9. Facilities and Infrastructure   
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 3 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

3 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to 
support education and research [1,2] 

3 3 

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research [1,5,6] 

3 3 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented [7] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
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Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 
10 Quality Enhancement   

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to curriculum 
design and development [1] 

3 3 

10.2 The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement [2] 

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment [3] 

3 3 

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

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
11 Output   

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 3 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 3 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

3 3 

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

3 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement [3] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
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จุดแข็ง (Strengths)และเรือ่งที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

1 .Expected 

Learning 

Outcomes 

 

1.1 The expected 
learning outcomes 
have been clearly 
formulated and 
aligned with the 
vision and mission of 
the university [1, 2] 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม: SUT, Institute, 
COE, Employer, Students, Alumni, Staff 

- รวบรวบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 
กลุ่ม: SUT, Institute, COE, Employer, 
Students, Alumni, Staff 

- หลักสูตรมี PLOs 9 ข้อ 
- ตาราง mapping ระหว่าง V/M ของ

มหาวิทยาลัยและ PLOs ของหลักสูตร 

- กระบวนการกลั่นกรอง Needs จาก stks ทุกกลุ่มเป็น 
PLOs ของหลักสูตร 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 

 

1.2 The expected 
learning outcomes 
cover both subject 
specific and generic  

(i.e .

transferable)learning 

outcomes [3] 

- PLOs 9 ข้อ ประกอบด้วย specific LOs 6 ข้อ 
และ generic LOs 3 ข้อ 

- Specific LOs ประกอบด้วย Knowledge, 
skills ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
 

ทบทวน PLO1 (specific or generic learning outcome) 

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders [4] 

-มีตาราง mapping ระหว่าง PLOs กับความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม 

-มีการระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แต่ละกลุ่มที่สอดคล้องกับ PLOs 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

2 .Programme 

Specification 

2.1 The information in 

the programme 

specification is 

comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 

-Prog spec ครบถ้วน ตามเกณฑ์ก าหนด 

มีการเผยแพร่ Prog Spec หลากหลายช่องทาง 

facebook แผ่นพับ 

-มีการติดตามผลความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูล

โครงสร้างหลักสูตร PLOs และ Prog Spec 

-การเพ่ิมเติมข้อมูล timeline การเริ่มใช้ PLOs9 ข้อ ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากไม่ตรงกับ มคอ2 

2.2 The information in 

the course 

specification is 

comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 

-ข้อก าหนดรายวิชาที่ก าหนด มีใน มคอ3 

ครบถ้วน 

-มีการน าผลสรุปจากมคอ5 มาระบุใน มคอ3 เพ่ือ

การปรับปรุง 

 

-การน าผลสรุปจากมคอ5 มาระบุใน มคอ3 เพ่ือการปรับปรุง 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 2.3 The programme and 

course specifications 

are communicated 

and made available 

to the stakeholders 

[1, 2] 

-มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ที่หลักสูตรต้องการ

สื่อสารให้ทราบ Prog Spec 

-มีการสื่อสาร course spec ทาง website, 

social network, แพลทฟอร์มออนไลน์ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ google 

classroom 

ข้อก าหนดรายวิชาก าหนดใน มคอ3 แจก

นักศึกษาตั้งแต่ต้นเทอม 

-แนวทางการใช้ข้อมูลผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อการได้รับข้อมูล Program spec ในช่องทางต่าง ๆ 

(ตั้งเป้าหมาย และปรับปรุงการด าเนินการช่องทางท่ีเหมาะสม

ในการสื่อสารข้อมูล Prog Spec  

-การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล Prog Spec และ Course 

Spec ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม  
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

3 .Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive 

alignment with the 

expected learning 

outcomes [1] 

 

 

-การใช้ backward curriculum design ในการออกแบบ

หลักสูตร 

-รายวิชาที่รับผิดชอบ Generic LOs ในชั้นปีที่ 1, 2 

- วิธีการวัด generic LOs เช่น PLO9 

3.2 The contribution 

made by each 

course to achieve 

the expected 

learning outcomes is 

clear [1] 

มีรายวิชารับผิดชอบทุก PLOs ของหลักสูตร 

 

ทบทวนตรวจสอบ alignment ระหว่าง CLOs และ PLOsใน

ทุกรายวิชา 

 



 

13 
 

 

 

Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 3.3 The curriculum is 

logically structured, 

sequenced,  

integrated and up-to-

date 

[3, 4, 5, 6] 

มีการเรียงล าดับระดับการเรียนรู้ ของ basic 

course intermediate course  และรายวิชา

ระดับสูงเช่นการออกแบบ เรียงล าดับตามชั้นปี 

มีการบูรณาการในรายวิชาโครงาน 

 

 

 

-ทบทวนความรับผิดชอบ ของรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และ

รายวิชาปฏิบัติการที่มีการใช้เครื่องมือทดสอบ ต่อ PLOs ของ

หลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาในชั้นปีที่ 1 และ 2 

-รายวิชาที่รับผิดชอบ generic LOs ในปี 1-2 

4 .Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

 

-ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่

ทาง website ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่มทราบ

และมีการส ารวจความพึงพอใจในการได้รับข้อมูล 

 

- ตรวจสอบการรับรู้ ที่ตรงกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

-แนวทางการด าเนินการจากผลระดับความพึงพอใจในการ

ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร โดยเฉพาะในกลุ่มที่

ผลการประเมินต่ า 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 4.2 Teaching and 
learning activities are 
constructively 
aligned to the 
achievement of the 
expected learning 
outcomes [2, 3, 4, 5] 

 

-มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม น าเสนอ ปฏิบัติการ รายงาน โจทย์

ปัญหา การท างานกลุ่ม 

ใช้ PLOs เป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนการสอน 

-คณาจารย์ทุกคนได้ระบุ PLOs และ CLOs ใน

รายวิชา 

-ระบบการตรวจสอบในการปฏิบัติการใช้ CLOs เป็นตัวตั้งใน

การจัดการเรียนการสอน 

4.3 Teaching and 
learning activities 
enhance 

life-long learning [6] 
 

หลักสูตรมี PLO7 รับผิดชอบ การเรียนรู้ตลอดชีพ 

(skill และ attitude) 

วัดการบรรลุด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก 

รายวิชาบังคับท่ีรับผิดชอบ PLO7 

รับผิดชอบ life long learning 

มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รายวิชาที่รับผิดชอบและผลักดันให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีพ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 2 

-การประเมินผลของกิจกรรมเสริมต่อการส่งเสริมทักษะ LLL 

-การรับรู้รับทราบของนักศึกษาต่อการปลูกฝังทักษะ LLL 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

5 .Student 
Assessment 

5.1 The student 
assessment is 
constructively 
aligned to the 
achievement of the 
expected learning 
outcomes [1, 2] 

มีการก าหนด PI แบบ direct จาก embedded 

questions และ อ่ืน ๆ และ indirect 

assessment เป็นดัชนชีี้วัดการบรรลุ PLOs ของ

หลักสูตร เริ่มด าเนินการ 3/2562และด าเนิน

ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563ครบทุกรายวา 

มีการก าหนด CLOs รายวิชา 

มีระบบการประเมินตั้งแต่เริ่มรับเข้า ระหว่างการ

เรียน และก่อนการจบการศึกษา 

 

 



 

16 
 

 

 

Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 5.2 The student 
assessments 
including timelines, 
methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics 
and grading are 
explicit and 
communicated to 
students [4, 5] 

มีการแจ้งรายละเอียดการประเมินให้นักศึกษา

ทราบตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชา  

สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และแจ้งนักศึกษา

ตั้งแต่คาบแรกของรายวิชา 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

5 .Student 
Assessment 

5.3 Methods including 
assessment rubrics 
and marking 
schemes are used to 
ensure validity, 
reliability and 
fairness of student 
assessment [6, 7] 

การใช้ Rubric ส าหรับการประเมินการน าเสนอ

ผลงาน การเขียนบทความ หรือรายงาน 

 

 

 

 

ระบบการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงและความสมเหตุสมผลของ

วิธีการประเมิน 

5.4 Feedback of student 
assessment is timely 
and helps to 
improve learning [3] 

 

มีการแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดย

การเฉลยข้อสอบ 

ประกาศคะแนนสอบและการบ้านในระบบ

ทะเบียนและหรือสื่อสังคมออนไลน์ 

-การด าเนินการให้ครบถ้วนทุกรายวิขา  

-การติดตามการให้ข้อมูลป้อนกลับในรายวิชาที่สาขาวิชาอ่ืน

รับผิดชอบ (Surveying) 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอตรวจสอบเกี่ยวกับ

คะแนนสอบ และการติดต่อโดยตรงกับอาจารย์

ผู้สอน 

การก าหนดผู้ท าหน้าที่แจ้งผลการยื่นค าร้อง 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

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] 

-ระบบรวมบริการประสานภารกิจ -การติดตามการจัดสรรอัตราก าลังของหลักสูตร ตามแผน

อัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาวส าหรับทดแทนผู้เกษียณอายุ 

และส าหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะที่หลักสูตรต้องการ 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and 

monitored to 

improve the quality 

of education, 

research and service 

[2] 

 

มีการบันทึกติดตาม FTES ของ คณาจารย์ และ 

นักศึกษา และ FTES ratio และเทียบเคียงกับ

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชาต่าง ๆ 

 

- การรวบรวมข้อมูลภาระงานในด้านต่างๆ ของอาจารย์ใน

หลักสูตร 

- การประมวลผลข้อมูล student -to- staff ratio ร่วมกับ

ภาระงานด้านอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมของ

หลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน วิจัย และบริการ

วิชาการ 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

6 .Academic 

Staff Quality 

6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom 

for appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated 

     [4, 5, 6, 7] 

มหาวิทยาลัยมีระบบกลไลรวมบริการประสาน

ภารกิจในการประกาศสอบรับสมัคร ก าหนดการ

รับสมัคร จรรยาบรรณ และความอิสระทาง

วิชาการ ส าหรับ appointment, deployment 

and promotion และเผยแพร่ทางช่องทาง

สื่อสารของมหาวิทยาลัย 

การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย 

-หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้สมัครเข้าถึงประกาศรับสมัครได้ท่ี website 

มหาวิทยาลัย 

 

- การเพ่ิมเติมข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 

นอกเหนือจากการคัดเลือกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยการ

พิจารณาใบเสมัครเพียงอย่างเดียว ก่อนการสัมภาษณ์โดย

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and 

evaluated [3] 

หลักสูตรมีการมอบหมายการสอนให้กับอาจารย์

ตามความเชี่ยวชาญในความรู้เฉพาะทาง 

- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอนตามท่ี

คณาจารย์ได้รับมอบหมาย  

- การประเมินสมรรถนะคณาจารย์ให้ครบทุกด้าน 

6.5 Training and 
developmental 
needs of academic 
staff are identified 
and activities are 
implemented to 
fulfil them [8] 

-หน่วยงานสถานพัฒนาคณาจารย์ ดูแลเรื่อง

สมรรถนะการเรียนการสอน  

-มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนคณาจารย์  

ประจ าปีในการอบรมเพ่ิมพูน สมรรถนะ การสอน 

วิจัย academic freedoms การเข้ารับการอบรม

ตามใจสมัคร 

อาจารย์ในหลักสูตรมีการเข้าร่วมการอบรมตลอด

ปีการศึกษา 

มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม UKPSF 

- การจัดท าแผนและเป้าหมายการเพ่ิมพูนสมรรถนะการสอน 

และวิจัย จากการประเมินสมรรถนะ  

-การประมวลข้อมูลจากกิจกรรมการเพ่ิมพูนของคณาจารย์ 

และตั้งเป้าหมายในปีการศึกษาถัดไป 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 6.6 Performance 
management 
including rewards 
and recognition is 
implemented to 
motivate and 
support education, 
research and service 
[9] 

มหาวิทยาลัยมีการเชิดชูผู้พัฒนาผลงานด้านการ

สอน วิจัย บริการวิชาการ และการผลกระทบ

สิ่งประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลในวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย 

 

- ระบบเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นระดับส านักวิชา และสาขาวิชา 

- หลักสูตรส่งเสริมผลักดันหรือก าหนดแผนการเสนอชื่ออาจารย์

ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกระดับส านัก

และมหาวิทยาลัย 

-แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

6.7 The types and 
quantity of research 
activities by 
academic staff are 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 

บันทึกติดตามปริมาณงานและ การเผยแพร่

ผลงานวิจัย ได้ด าเนินการ 2558-2562 

ปริมาณผลงานลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 

- การหาคู่เทียบ 

- การตั้งเป้าหมาย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งคุณภาพ

และปริมาณ ในภาพรวมของหลักสูตรและหรือรายบุคคล 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

7 .Support Staff 

Quality 

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] 

 
 
 

ระบบรวมบริการประสานภารกิจ -การประเมินอัตราก าลังของหลักสูตร และก าหนดแผน

อัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาวส าหรับทดแทนผู้เกษียณอายุ 

และส าหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะที่หลักสูตรต้องการ 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 

-มหาวิทยาลัยมีระบบรวมบริการประสานภารกิจ

ในการประกาศสอบรับสมัคร ก าหนดการรับ

สมัคร ส าหรับ appointment, deployment 

and promotion และเผยแพร่ทางช่องทาง

สื่อสารของมหาวิทยาลัย 

- การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย 

- ผู้สมัครเข้าถึงประกาศรับสมัครได้ที่ website 

มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยมีระบบการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญ

การของพนักงานสายสนับสนุน 

 

- การสะท้อนคุณสมบัติของพนักงานสายสนับสนุนที่หลักสูตร

ต้องการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

อย่างมีคุณภาพ 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 7.3 Competences of 
support staff are 
identified and 
evaluated [3] 

 - กระบวนการก าหนดและประเมินสมรรถนะของพนักงานสาย

สนับสนุนในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ เลขาสาขา ผู้สอนปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน 

 

7.4 Training and 
developmental 
needs of support 
staff are identified 
and activities are 
implemented to 
fulfil them [4] 

ระบบรวมบริการประสานภารกิจ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ

พนักงานสายสนับสนุนในการเข้าอบรมเพ่ือเพ่ือ

พูนสมรรถนะ 

- การจัดท าแผนและเป้าหมายการเพิ่มพูนสมรรถนะที่ส าคัญ

จ าเป็นของพนักงานสายสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร  

- การประเมินประสิทธิผลจากการอบรมที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอน 

 



 

26 
 

 

 

Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 7.5 Performance 
management 
including rewards 
and recognition is 
implemented to 
motivate and 
support education, 
research and service 
[5] 

 
 

มหาวิทยาลัยมีการเชิดชูผู้พัฒนาผลงานด้านการ

สอน วิจัย บริการวิชาการ และการผลกระทบ

สิ่งประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลในวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย 

 

- ระบบเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นระดับส านักวิชา และสาขาวิชา 

- หลักสูตรส่งเสริมผลักดันให้พนักงานสายสนับสนุนและเสนอ

ชื่อพนักงานสายสนับสนุนเข้ารับการคัดเลือกระดับส านักและ

มหาวิทยาลัย 



 

27 
 

 

 

Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

8.Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and  

     up-to-date [1] 

- มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายการรับและ

การก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร และมี

หน่วยงาน ศบก เป็นผู้ด าเนินการประกาศการ

รับสมัคร เผยแพร่เกณฑ์การรับสมัคร วิธีการ

ทดสอบ ก าหนดการ การประกาศผล 

- ส านักวิชาเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร 

และมีกระบวนการทบทวน ทุกปีการศึกษา 

- กลไกการรับนักศึกษามีความชัดเจน 

- มีช่องทางการประกาศรับสมัคร 

 

-กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเผยแพร่ของ

มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย จูงใจผู้เข้าศึกษาต่อ 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 8.2 The methods and 

criteria for the 

selection of students 

are determined and 

evaluated [2] 

- ส านักวิชาก าหนดวิธีการทดสอบและเกณฑ์การ

คัดเลือก และด าเนินการทดสอบ ผู้เข้าศึกษาต่อ

ด้วยระบบ TCASมีกระบวนการทบทวนประเมิน 

- การรับนักศึกษาด าเนินการโดยศูนย์บริการ 

-หลักสูตรก าหนดเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการย้าย

สาขผ่านโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ส านักวิชา  หลักสูตร 

 

 

- การก าหนดสมรรถนะเฉพาะของผู้ศึกษาต่อ เพื่อใช้ในการ

คัดเลือก 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

8.3 There is an adequate 

monitoring system 

for student progress, 

academic 

performance, and 

workload [3] 

- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา

ทั้งจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรายวิชาและ

ความก้าวหน้าของรายวิชาโครงงาน 

- เกรดเฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสม เกรดเฉลี่ย

สะสมของวิชาเอก และการท าโครงงาน เป็น

ตัวชี้วัดสมรรถนะทางวิชาการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียน 

 

 

- ระบบการติดตามนักศึกษาท่ีความก้าวหน้าไม่เป็นไปตามแผน

และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- แผนการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 

2564 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 
8.4 Academic advice, co-

curricular activities, 

student competition, 

and other student 

support services are 

available to improve 

learning and 

employability [4] 

 

 

- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณพัฒนา

นักศึกษา 

- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

- มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าทาง

วิชาการตั้งแต่แรกเข้า 

- การประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ ประสิทธิผลการจัด

กิจกรรมและข้อมูลป้อนกลับที่น ามาใช้ในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และกิจกรรมที่เอ้ือ

ต่อการได้งานท า 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is 

conducive for 

education and 

research as well as 

personal well-being 

[5] 

 

 

- หน่วยงาน SEDA พัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อ

การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านความ

เป็นผู้ประกอบการ 

- มหาวิทยาลัยจัด Coworking space  

- มีหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัยดูแล

รับผิดชอบ 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการให้ข้อมูลป้อนกลับ และแจ้ง

ความต้องการ 

- การติดตามประสิทธิผลการจัด ecosystem ต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษาของหลักสูตร 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

9 .Facilities and 

Infrastructure 

9.1The teaching and 

learning facilities and 

equipment (lecture 

halls, classrooms, 

project rooms, etc.) 

are adequate and 

updated to support 

education and 

research [1] 

 

 

- ระบบรวมบริการประสานภารกิจ 

- ศูนย์บริการการศึกษา รับผิดชอบห้องเรียน 

ห้องเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ 

- มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา 

- ประเมินความพอเพียง และทันสมัยของห้องเรียน อุปกรณ์ 

สนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

- การใช้ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจ ร่วมกับการประเมิน

การความพอเพียงและทันสมัย ของห้องเรียน อุปกรณ์ 

สนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

- การสะท้อนความต้องการของหลักสูตรต่อหน่วยงานสนับสนุน

ในเรื่องความเพียงพอ และอุปกรณ์ทันสมัย และความต้องการ

พิเศษเฉพาะของหลักสูตร 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 

9.2 The library and its 

resources are 

adequate and 

updated to support 

education and 

research [3, 4] 

- ระบบรวมบริการประสานภารกิจ 

- ศูนย์บรรณสารฯ รับผิดชอบห้องสมุด จัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศตามกรอบความต้องการ

ของหลักสูตร 

- ประเมินความเพียงพอ และทันสมัยของทรัพยากร

สารสนเทศ 

- การสะท้อนความต้องการของหลักสูตรต่อหน่วยงาน

สนับสนุนในเรื่องความเพียงพอ และอุปกรณ์ทันสมัย และ

ความต้องการพิเศษเฉพาะของหลักสูตร 

 

9.3 The laboratories and 
equipment are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research 

     [1, 2] 

- ระบบรวมบริการประสานภารกิจ 

- ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยงานกลาง ระดับ

มหาวิทยาลัย ให้บริการห้องปฏิบัติการ 

- มีการจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจ าปี

เพ่ือเสนอของบประมาณ 

- การประเมินความเพียงพอ และทันสมัยของห้องปฏิบัติการ 

และอุปกรณ์การทดลอง 

- การสะท้อนความต้องการของหลักสูตรต่อหน่วยงาน

สนับสนุนในเรื่องความเพียงพอ และอุปกรณ์ทันสมัย และ

ความต้องการพิเศษเฉพาะของหลักสูตร 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 

9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [1, 5, 6] 

- ระบบรวมบริการประสานภารกิจ 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบให้บริการ 
- ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้

ปรับปรุง E-learning และ e-classroom 
ส าหรับการเรียนการสอน 

- มีการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 

- ประเมินความเพียงพอ และทันสมัยของอุปกรณ์ IT ที่ใช้

ส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 

- การสะท้อนความต้องการของหลักสูตรต่อหน่วยงาน

สนับสนุนในเรื่องความเพียงพอ และอุปกรณ์ทันสมัย และ

ความต้องการพิเศษเฉพาะของหลักสูตร 

9.5 The standards for 
environment, health 
and safety; and 
access for people 
with special needs 
are defined and 
implemented [7] 

- ส่วนอาคารสถานที่จะรับผิดชอบในการดูแล

อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

 

- การสะท้อนลักษณะเฉพาะของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยด้านชีวอนามัยของห้องปฏิบัติการของ

หลักสูตรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- บทบาทของหลักสูตรที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของ

นักศึกษา 

- มาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะของห้องปฏิบัติการของ

หลักสูตร 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

10 Quality 
Enhancement 

10.1 Stakeholders' needs and 
feedback serve as input to 
curriculum design and 
development [1] 

-มีการน าข้อมูลการสอนของ อ.มาพิจารณา 
-มีช่องการรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

การประมวลข้อมูลจากผลการส ารวจ 

10.2 The curriculum design and 
development process is 
established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

มีการก าหนด CLOs ครบทุกรายวิชา การประเมินระบบและกระบวนการออกแบบ และแนวทาง
ปรับปรุงระบบการใช้ backward curriculum design 

10.3 The teaching and learning 
processes and student 
assessment are continuously 
reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and 
alignment [3] 

มีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินผล 
มีการก าหนด PI ตัวชีวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาบังคับ 
มีการก าหนดรูปแบบของ มคอ3 และ มคอ5  
ให้ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และแนวทางการปรับปรุง 

ระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

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

 การใช้ผลงานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  และ
การประเมินประสิทธิผล 

10.5 Quality of support services 
and facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

 การประมวลข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน
สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

10.6 The stakeholder's feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

มีระบบการน าข้อมูลป้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

การก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือติดตามอย่างสม่ าเสมอ และการทบทวน
ประสิทธิภาพของวิธีการและระบบที่ใช้ 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

11 Output 
 

11.1 The pass rates and dropout 
rates are established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

มีการเก็บข้อมูลการส าเร็จการศึกษา และการพ้น
สภาพของนักศึกษาในหลักสูตร 

การเทียบเคียง และตั้งเป้าหมายและแผนการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 

11.2 The average time to 
graduate is established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

มีการเก็บข้อมูลระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาในหลักสูตร 

การเทียบเคียง และตั้งเป้าหมายและแผนการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[1] 

มีการเก็บข้อมูลการได้ท าของบัณฑิตและเงินเดือน
ของบัณฑิตจบใหม่ 

การเทียบเคียง และตั้งเป้าหมายและแผนการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 
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Criteria 

เกณฑ์ 

Strengths 

จุดแข็ง/เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

 11.4 The types and quantity of 
research activities by students are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

มีการบันทึกติดตามผลงานนักศึกษา การบันทึกติดตามอย่างน้อย 3 ปีติดตอ่กัน 
การเทียบเคียงและตั้งเป้าหมาย 
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ research activity ของนักศึกษาต่อ
การบรรลุ Plo   ของหลักสูตร 

11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

การสรุปผลข้อมูล หาคู่เทียบ และตั้งเป้าหมายส าหรับการ
ด าเนินงานในปี พ.ศ.2564 
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ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จุดแข็ง  

1. มีความรู้เด่นทางด้าน Rock mechanics และมีทักษะความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  

2. การมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถท างานได้หลากหลาย หลักสูตรให้พื้นฐาน และทักษะความรู้

ส าหรับการท างานทางด้านธรณี ดิน และหิน การส ารวจ  

 
จุดอ่อน  

1. ทักษะการสื่อสาร การตอบค าถาม การอธิบาย ยังไม่สามารถท าได้ดีเท่าที่ควร  

2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสื่อสารการพูดและการฟัง  

3. การมีทางเลือกในการได้รับ กว.ทางโยธา เพื่อประโยชน์ในการท างานของนักศึกษา  

4. ทักษะด้าน LLL ยังไม่ชัดเจน นศ.ยังไม่ทราบหรือถูกปลูกฝัง LLL  

5. การเรียนออนไลน์ ที่ขาดทักษะการท างานจริง ท าให้ไม่มีความม่ันใจในการออกไปท างาน  
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บทที่ 1  โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 (หลักสูตร พ.ศ. 2554) และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557, 2559 และ 2564 และปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ 2546  รหัส
หลักสูตร  25380171100563 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมือง
แร่และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 2559 และ 
2564 ตามล าดับ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
สาระวิชาที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่เปิดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรป หลาย
ประเทศ การประยุกต์นี้มีความส าคัญอย่างยิ่งที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยเพ่ือตอบสนองการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไป
ถึงการส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า อุโมงค์ในมวลหิน ฐานรากบนมวลหิน และการขุด
เจาะทรัพยากรแร่และน้ าบาดาล  

 มีปรัชญาการจัดการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เน้นการพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้าน
วิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่จะต้องเน้น ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้
ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ส่วนทางด้านวิชาพ้ืนฐานจะต้องเน้นปัจจัยมนุษย์ (Humanware) คือ 
ความรู้ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร ( Infoware) ความสามารถในการ
รับ-ส่งข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการ
จัดการองค์กรเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยที่ต้องค านึงถึงหลักการส าคัญ คือ การจัดการศึกษาทั่วไป 
ในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม การจัดวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ การจัดการศึกษาใน
วิชาชีพในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ หรือการผสมผสานการเรียนให้ห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ (Cooperative Education) และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ในลักษณะพหุ
วิทยาการ (Multi-disciplinary) สร้างให้บัณฑิตสามามารถออกแบบและแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมธรณีได้  ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่  21 โดยเน้นการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
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ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้บัณฑิตมีความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มี
ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ มี
ศักยภาพในการบูรณาการความรู้ดังกล่าวและความรู้ในศาสตร์อ่ืนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเพื่อออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา สามารถใช้วิจารณญาณ
เชิงวิศวกรรมเพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพ่ือให้ผลการออกแบบและก่อสร้าง
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการจินตนาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรมใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง มีความสามารถในการ
สื่อสารและน าเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคมและในหน่วยงาน มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวมและความปลอดภัยของชุมชน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 
1) จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
2) จัดการศึกษาที่ให้ความรู้และประสบการณ์ของวิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและความ

หลากหลายที่กว้างขวาง 
3) จัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีสามารถในการส ารวจและออกแบบทางวิศวกรรธรณีที่

ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการท างาน และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพที่ดีและทันสมัย 

4) จัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความส าคัญของความเป็นผู้น า การท างานเป็น
ทีม การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ พหุวิทยาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา การขอใบอนุญาตในการปฏิบัติทางวิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.วิศวกรรม
เหมืองแร่) และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา
ธรณีวิทยา (กลุ่มท่ีเกียวข้อง) 

5) จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับรู้ถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน ในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติและความสามารถพัฒนา
ตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
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2. โครงสร้างหลักสูตร  
 โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  (ไตรภาค)  190 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป      15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ       15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก      8 หน่วยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ      135 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   27 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    32 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    64 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์     12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา       9 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 ควรมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี  (PLO1) 
2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (PLO2) 
3) สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้  

(PLO3) 
4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 

(PLO4) 
5) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (PLO5) 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(PLO6) 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (PLO7) 
8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (PLO8) 
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9)  มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (PLO9) 
 

3. ลักษณะวิชาชีพ  ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
ลักษณะวิชาชีพวิศวกรรมธรณี เป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

เหมืองแร่ และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมไปถึงการส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า อุโมงค์ในมวลหิน ฐานรากบน
มวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากรแร่และน้ าบาดาล 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมและ
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และแคลคูลัส 
เปิดสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ และกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมธรณีเปิดสอนโดยสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

 
4. เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา/คุณสมบัติของผู้ศึกษา/ความต้องการของหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) ในหมวดที่ 1 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
5. แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- วิศวกรธรณี/นักวิชาการหรือนักวิจัย 
- ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในมวลหิน 
- ออกแบบและวิเคราะห์เขื่อน อุโมงค์ อ่างเก็บน้ า และเหมืองแร่ 
- ส ารวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
- ส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
- ส ารวจแหล่งน้ าบาดาล 

 
6. รายงานการรับรองมาตรฐานและการเทียบเคียงของหลักสูตร  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
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7. รางวัลที่ได้รับของหลักสูตร  
ได้ รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิ งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู่
ในเกณฑ์ดี (TRF Index = 3.5) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสาขาวิศวกรรรมธรณีของ
ประเทศ 
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บทที่ 2  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
●  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี  
2 คุณสมบัติของ

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า      
- อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

- อาจารย์ผู้สอน ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ผู้สอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 
อาจารย์พิเศษ   

- ไม่มี - 
10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
3) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
4) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศกึษา พ.ศ.2562  
 หลักสตูรยังอยู่ในระยะเวลาทีก่ าหนด  
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 
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ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

6. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร)  
 

7. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์)  
 

8. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์)  
 

9. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                   (อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  
                                   

 
10. ………………………………………………………............................……  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     (อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ)  
 
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15/2564  
เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………………………… 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล) 

                              คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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บทที่ 3  
ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

1. ข้อมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 
Arizona, USA., 2531 

2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

3. ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 
Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 

5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 

 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 
Arizona, USA., 2531 

2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

3. ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 
Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 

5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน (เฉพาะอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาของตนเอง) 

    ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 
Arizona, USA., 2531 

2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

3. ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551 

4. ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 
Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

5. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 

6. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 
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2. องค์ประกอบที่ 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 11 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินเพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑ์ปรากฏตามภาคผนวกท่ี 1) 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
AUN-QA 1 : Expected Learning Outcomes 
ผลการด าเนินงาน 
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 ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างชัดเจนโดยมีการแผนงานการประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ทุกกลุ่มประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตัวแทนจาก
สภาวิศวกร ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) และนักศึกษา 
ร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes, PLOs) ทั้ง 9 
ด้านดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-1-1 ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) ของ
ส านักวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกทั้งยังรวมไปถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม 
สกอ. (TQF) ทั้ง 6 ด้าน และจรรยาบรรณของสภาวิศวกร (ตาราง AUN-QA 1-1-2) ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.sut.ac.th) และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (eng.sut.ac.th) มี
ดังต่อไปนี้  
 
Vision of SUT สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม

( Excellent Academic Institution in Science, Technology and Innovation and 
Society Accountability) [PLO 1-9] 

Mission of SUT (1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 
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(2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัย
และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 
(3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากข้ึน [PLO 6-9] 

 (4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน [PLO 2] 
(5) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [PLO 7] 

Core Values EASI  
 E : Excellence,  มีความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ (Quality) ภายใต้การน าอย่างมี
วิสัยทัศน์ (Leadership) ที่จะท าให้มีความสามารถปรับการบริหาร
และการปฏิบัติงานเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที 
(Adaptive Capacity) 

 A : Accountability,  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากจิตส านึก ซื่อตรง มีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับ
สภาวการณ์ต่าง ๆ มีความภักดี และเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อ
ร่ ว มกั น ผลั กดั นอ งค์ ก า รสู่ วิ สั ยทั ศน์  ชี้ น า  เ ป็ นที่ พึ่ ง สั ง คม 
(Responsibility)  ความมุ่ งมั่นในการปฏิบัติ งานให้ส า เร็จตาม
เป้าหมายหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ (Achievement) รู้จักวิเคราะห์
สถานการณ์ขององค์การ รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 

 S : Self-Good Governance, (ธรรมัตตาภิบาล) คือ การบริหารงานที่มีธรรมมาภิบาลภายใต้
บริบทของตนเองและองค์กร “ธรรมัตตาภิบาล มาจากค าว่า “ธรร
มาภิบาล + อัตตาภิบาล” หมายถึง หลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นใน 6 
หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 6 (Integrity) หลักความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) หลักความคุ้มค่าหลักความ
รับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม (Unity) หลักอัตตาภิบาลมุ่งเน้น
ใน 3 หลักการ คือ ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 I : Innovation (การสร้างสรรค์นวัตกรรม) เป็นการท าในสิ่งใหม่ อันเป็นผลมาจาก
การสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือ ประยุกต์องค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้ง 5 ประการ 
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มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของโลก (Modernization) มี
การด าเนินการส่งเสริมความเป็นสากลและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
อย่างแท้จริง (Internationalization) 

Identity (อัตลักษณ์บัณฑิต มทส.)  
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีศักยภาพสูง มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 

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

หลักการและทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
   - มีความสามารถในการเข้าใจนึกคิด การใช้ภาษา และการน าเสนอข้อมูล 

- มีแนวคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ สามารถน าประสบการณ์มาใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 ภูมิธรรม - มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในตนเองและส่วนรวม 
- มีความสามารถในการปรับวิถีชีวิตและเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ในความขัดแย้ง
ทางค่านิยม และวัฒนธรรม 
- การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในส่วนตัวและสังคม 

 ภูมิปัญญา - มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสังเคราะห์ใน
การแก้ปัญหา มีทักษะการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆ มาแก้ปัญหา 

 ภูมิฐาน - เป็นสุภาพชน 
  - มีบุคลิกภาพที่ดี 
  - มีทักษะการสื่อสารเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในบทบาทที่เหมาะสม 
   - การมีสัจการแห่งตน 
 
Vision of IE เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างก าลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ 
Mission of IE (1) ผลิตและพัฒนาก าลงัคนทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะพร้อมในการท างาน

ภาคอุตสาหกรรม 
 (2) วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและ

ภูมิภาค 
 (3) บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม 
Core Values (1) “เรา” เป็นหนึ่งเดียวกัน (We are unity) 
 (2) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) 
 (3) รักองค์กร (Loyalty) 
 (4) เรียนรู้เพื่อการพัฒนา (Learning for Development) 
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ตาราง AUN-QA 1-1-1 Programme Learning Outcomes (PLOs). 

PLOs 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(Program/Expected Learning Outcomes) 
1 จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้าน

วิศวกรรมธรณี   
Memorize, identify and annotating principles of sciences, social sciences and engineering 
relevant to geological engineering. 

2 สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 
Investigate and classify engineering properties of soil and rock mass in the field. 

4 สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 
Select appropriate techniques and testing equipment and investigate mechanical properties of 
soil and rock mass. 

5 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติวชิาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Able to work effectively as a team under responsibility, professional standards and professional 
ethics, while considering social and environmental impacts 

6 สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
Able to solve economic, stability and environment problems related to geological engineering 
project 

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

8 สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม 
Able to design geological engineering structures by applying basic principles in geology and 
engineering. 

9 มีวิสัยทัศนแ์ละสามารถแก้ปัญหาใน 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) จดจ าและอธิบายหลักการ

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
พื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี  

F F 
1,2,4 

F 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียน
รายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม
ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

M F 
2, 4 

P 

3) สามารถส ารวจและจ าแนก
คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล
ดินและมวลหินในภาคสนามได ้

M F 
3, 5 

F 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบ
และตรวจสอบคณุสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินและหินได ้

M F 
3, 6 

F 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความรับผิดชอบและความปลอดภยั
ในการท างานตามกรอบมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

M F 
1, 4 

F 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณไีด ้

F F 
1, 3, 5, 6 

F 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณ ี

F F 
3,5 

M 

8) สามารถออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณไีด้ โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา
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) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 

4 มิติ 
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. 

 
ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) ทั้ง 9 ข้อ สอดคล้องกับ TQF 6 ด้าน ดังนี้ 

TQF-1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) [PLO 1, 5, 6, 8] 
TQF-2 ความรู้ (Knowledge) (PLO 1, 2, 8) 
TQF-3 ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) [PLO 3, 4, 6, 8] 
TQF-4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) [PLO 1, 2, 5, 8, 9] 
TQF-5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) [PLO 3, 6, 7, 8] 
TQF-6 ทักษะพิสัย (Psychomotor) [PLO 4, 6, 8, 9] 
 
การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีตลอดปีการศึกษา 2563 พบว่ามีผลประเมินจากทุกผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีความสอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของส านักวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดังแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก 5) 
AUN-QA 1-2: The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

(i.e.  transferable) learning outcomes [3] 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ด าเนินการจัดและจ าแนกประเภทผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLOs) โดยมีเป้าหมายปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ งประเภทจ าเพาะ (Specific Learning 
Outcomes) และประเภททั่วไป (Generic Learning Outcomes) ให้ชัดเจน  สามารถแยกกลุ่มผลลัพธ์การ
เรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม คือ ความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ  (Attitude) อีกทั้งก าหนดความ
สอดคล้องของระดับการเรียนรู้เป็นไปตาม Bloom’s Taxonomy และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม สกอ. 
(TQF) ตามแสดงใน มคอ 2 (https://www.geoengsut.com/program-specification) และตารางที่ 
AUN-QA 1-2-1  โดยที่ R แทนระดับการจดจ าได้ (Remembering) หมายถึงการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียน
สามารถจดจ าเนื้อหา ทฤษฎี กฏเกณฑ์ ตัวอย่างการศึกษาได้ U แทน ระดับความเข้าใจ (Understanding) 
หมายถึงการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบายสิ่งที่

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


 

56 
 

 

 

เรียนรู้เหล่านั้นได้ด้วยค าพูดของตนเอง Ap แทนระดับการน าไปประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึงระดับการ
เรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่เรียนมาและมีความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการหาค าตอบ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ An  แทนระดับการวิเคราะห์ (Analyzing) ที่ผู้เรียนรู้ต้องสามารถใช้ความคิดที่มี
วิจารณญาณในการแยกแยะและประมวลผลข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาค าตอบในการแก้ปัญหา
นั้น ๆ ได้  E แทนระดับการประเมินผล(Evaluating)  หมายถึงผู้เรียนรู้ต้องสามารถประเมินปัญหาต่าง ๆ ใน
ทุกมิติเพ่ือหาวิธีการแก้ไขและป้องกันผลกระทบรวมไปถึงความพึงพอใจในด้านเศรษฐศาสตร์ C แทนการ
เรียนรู้ในระดับการสร้างสรร (Creating) หมายถึงการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องสามารถสร้างและออกแบบโครงการ
ด้านวิศวกรรมธรณีได้โดยค านึงถึงผลกระทบทุกด้านและถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีเรียนรู้มาในทุกระดับ 
 
ตาราง AUN-QA 1-2-1  Categories of Program Expected learning outcomes (PLOs) 

PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

1) จดจ าและอธิบายหลักการ
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
พื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี  

Knowledge    R, U 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียน
รายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม
ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

Skills    Ap 

3) สามารถส ารวจและจ าแนก
คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล
ดินและมวลหินในภาคสนามได ้

Skills    Ap, An 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบ
และตรวจสอบคณุสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินและหินได ้

Skills    Ap, An 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความรับผิดชอบและความปลอดภยั
ในการท างานตามกรอบมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Attitude    An 
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PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณไีด ้

Skills    E 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณ ี

Attitude    E 

8) สามารถออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

Skills    C 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 
4 มิติ 

Skills    C 

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

 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้สรรหามหาวิทยาลัยคู่เทียบ ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

University of Arizona, University of Minnesota, Colorado, School of Mines และ  South Dakota 
School of Mines and Technology และได้สืบค้น PLOs ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้ผลดังแสดงในตาราง
ที่ AUN-QA 1-2-2 จากนั้นได้มีการวิเคราะห์ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่
เทียบทั้ง 4 แล้ว ผลปรากฏว่ามีความสอดคล้องในประเด็นของ PLOs อยู่ในเกณฑ์ดี (ดังแสดงในตารางที่ 
AUN-QA 1-2-3)   
 
ตาราง AUN-QA 1-2-2  PLOs ของมหาวิทยาลัยคู่เทียบที่มีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/เหมืองแร่ 

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     
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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) 

(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 

    

(12) Field competence, including critical 
thinking skills. 
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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) 

(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/เหมืองแร่ 
มหาวิทยาลัยคู่เทียบในต่างประเทศ 

ตาราง AUN-QA 1-2-3 เปรียบเทียบ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบในประเทศ
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 
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PLOs วิศวกรรมธรณี มทส. 

(TQF) 
PLOs  
วิศวกรรมธรณี/เหมืองแร่ 
มหาวิทยาลัยคู่เทียบในต่างประเทศ 

 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 

(9) A recognition of the need for, and 
an ability to engage i n life-long 
learning 

        
 

(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] 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการพัฒนาและจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยการ ใช้การสอบถามความเห็นต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มคือ 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และนักเรียนมัธยม/ผู้ปกครองที่สนใจ มีขั้นตอน คือ 1) ออกแบบ
แบบสอบถามความเห็นต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งแบบปลายปิดและเปิด (ภาคผนวก 5) ส่งให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 2) รวบรวมแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์และ และ 3) ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ข้อมูลความต้องการทั้งหมดได้น ามาสรุปเพ่ือสะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละข้อได้ดังแสดงในตาราง AUN-
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QA 1-3-1 (ข้อมูลปี 2560-2561) รวมไปทั้งยังน าความต้องการด้านต่างๆ ที่สะท้อนมาจากวิสัยทัศน์ของส านัก
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ข้อก าหนดจรรยาบรรณของสภาวิศวกร ผู้ใช้บัญฑิต นักศึกษา ศิทย์เก่า และ
บุคลากรในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเมื่อน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปได้อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-3-2 (ข้อมูลปี 2560-2561) 
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. สถาบันการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด้าน STI และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

Mission of SUT 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
2. วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
น าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือให้ประเทศไทย
พ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น  
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1-9 

 
 

6, 7, 8, 9 
 

6, 7, 8, 9 
 

6, 7, 8, 9 
 
2 
 
7 

VMENG Vision of IE 
1. เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างก าลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ของประเทศ 
Mission of IE (เหมือนของ SUT) 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะ
พร้อมในการท างานภาคอุตสาหกรรม 
2. วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและภูมิภาค 
3. บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสร้างสรรค์คุณค่า
แก่สังคม 

 
1-9 

 
 

6, 7, 8, 9 
 

6, 7, 8, 9 
 

6, 7, 8, 9 
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Stakeholder Needs PLOs 
COE จรรยาบรรณวิศวกร 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องละเว้นจาการสนับสนุน ส่งเสริมหรือ
เป็นตัวการเก่ียวกับการทุจริต  

3. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยวาม
ชื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและ
วิชาการ 

 
5 
 
5 
 
5 
 
8 

Employer 1. ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา (หินปูน หรือ ทั่วไป) 
2. ความรู้ด้านกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี 
3. ความรู้ทางด้าน soil Mechanics 
4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพ้ืนฐานที่สามารถประยุคต์ใช้ในลักษณะงาน เช่น 
- Microsoft office, Auto CAD, Surfer, GIS, Seepage Analysis, Aqufer 

test, Ipi2win 
5. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากในมวลหินและดิน 
6. ความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์ 
7. ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร หรือ Toeic 

1, 2, 3 
1, 2, 3 
1, 2, 3 

2 
 
 
8 
4 
2 

Students ความต้องการพื้นฐาน 
1. อยากให้จัดเพ่ิมห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ เพ่ิมบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอแก่นักศึกษา 
2. มีการออกภาคสนามบ่อย ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง จัด

ให้มีการศึกษานอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างทั่งถึง เพ่ือให้ได้
เรียนรู้ คุ้นเคยและดึงดูดความสนใจ 

3. เรียนรู้กระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนในการท าเหมือง เขื่อน หรือโครงสร้าง
ด้านวิศวกรรมธรณีอ่ืนๆ ว่า เราต้องเริ่มจากท าอะไร ขั้นตอนการท างานเป็น
อย่างไร  

4. แนะน าสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางด้านที่เรียนให้นักศึกษามี
แนวทางในการหางาน 

5. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาให้ความรู้และ
ประสบการณ์การทางาน สายงานและ การเตรียมพร้อมต่อสายงานนั้นๆ  

 
4 
 

4, 7 
 
 
7 
 
 
5 
 
5 
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Stakeholder Needs PLOs 
6. จบไปสามารถท างานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายงานทางด้านโยธา 

เหมืองแร่ หรือปิโตรเลียม 
7. อยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการออกหน้างาน  
8. มีการจัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เพ่ือ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

9. อยากให้ทางหลักสูตรมีโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์แท้ 
 
ความต้องการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. เพ่ิมวิชาที่เก่ียวกับโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร 
 
 
ความต้องการทางด้านภาษา 
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนรายงาน/โครงงาน 
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
ความต้องการทางด้านหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีวิชารองรับการสอบ กว. ได้ 
2. มีการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตที่

จ าเป็นในงานด้านวิศวกรรมธรณี  
3. อยากให้มีการจัดการสอนใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆในห้องปฏิบัติการ  
4. อยากให้มีการเปิดสอนเพ่ิมในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรู้การออกแบบ

โครงสร้างบนดินและใต้ดินมากยิ่งขึ้น 
5. อยากให้มีวิชา ธรณีเคมี  
6. อยากให้มีวิชาสอนการ Logging 
7. อยากให้บรรจุวิชา Soil mechanics เป็นวิชาเลือกบังคับ 
8. อยากให้มีการสอนเรื่อง มาตรฐานต่างๆ เช่น ASTM และ ISRM เป็นต้น 
9. อยากให้มีวิชาทางด้าน การบริหารทางด้านวิศวกรรม  
10. อยากให้มีวิชาที่สอนเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 

 
8 
 
7 
7 
 
 
 

2, 6 
 
 
2 
 
 
 
2 
2 
 
 
5 
5 
 
3 
4 
 
- 
- 
3 
3 
- 
9 
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Stakeholder Needs PLOs 
 
 

Alumni ความต้องการพ้ืนฐาน 
1. มีการออกภาคสนามบ่อย ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง จัด

ให้มีการศึกษานอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างทั่งถึง เพ่ือให้ได้
เรียนรู้ คุ้นเคยและดึงดูดความสนใจ  

2. อยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการออกหน้างาน  
3. อยากให้จัดเพ่ิมห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ เพ่ิมบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอแก่นักศึกษา  
4. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาให้ความรู้และ

ประสบการณ์การท างาน สายงานและ การเตรียมพร้อมต่อสายงานนั้นๆ  
5. มีการจัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เพ่ือ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

6. แนะน าสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางด้านที่เรียนให้นักศึกษามี
แนวทางในการหางาน  

7. จบไปสามารถท างานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายงานทางด้านโยธา 
เหมืองแร่ หรือปิโตรเลียม  

 
ความต้องการทางด้านหลักสูตร 
1. มีการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตที่

จ าเป็นในงานด้านวิศวกรรมธรณี  
2. อยากให้มีการเปิดสอนเพ่ิมในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรู้การออกแบบ

โครงสร้างบนดินและใต้ดินมากยิ่งขึ้น  
3. อยากให้บรรจุวิชา Soil mechanics เป็นวิชาเลือกบังคับ  
4. มีความรู้ทางด้านธรณีวิทยา หินแร่ ธรณีเทคนิค  
5. อยากให้มีการจัดการสอนใช้เครื่องมือพ้ืนฐานต่างๆในห้องปฏิบัติการ 
6. หลักสูตรมีวิชารองรับใบประกอบวิชาชีพได้  
7. อยากให้มีวิชาที่สอนเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  

 
5 
 
 
4 
4 
 
3 
 
2 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
8 
 
8 
 
4 
4 
4 
8 
8 
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Stakeholder Needs PLOs 
8. อยากให้มีวิชาทางด้าน การบริหารทางด้านวิศวกรรม  
9. อยากให้มีวิชาธรณีเคมี  
10.  อยากให้มีวิชาสอนการ Logging  
11.  อยากให้มีการสอนเรื่อง มาตรฐานต่างๆ เช่น ASTM และ ISRM เป็นต้น  

 
ความต้องการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. เพ่ิมวิชาที่เก่ียวกับโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร  
 

ความต้องการทางด้านภาษา 
1. เน้นย้ าการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 

- 
- 
- 
4 
 
 
2 
 
 
2 

Staff  
 
 
 
 
 

1. ต้องการชุดตัวอย่างหินตัวอย่างแร่ส าหรับเป็นตัวอย่างส าหรับใช้สอน
รายวิชาพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา (เดิมมีไม่เพียงพอ) 

2. ต้องการโปรแกรมส าหรับงานส ารวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรมธรณี 
3. ต้องการให้เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการทดสอบทางวิศวกรรมธรณีใน

ภาคสนาม 
4. ต้องการอุปกรณ์ทดสอบส าหรับห้องปฎิบัติการธรณีเทคนิค 
5. ต้องการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
6. ต้องการมีบทบาทหรือโอกาสในงานบริการวิชาการโครงการทางวิศวกรรม

ธรณีหรือที่เก่ียวข้อง 

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

r  
St

ud
en

ts
 

Al
um

ni
 

St
af

f 

1) จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ดา้นวิศวกรรมธรณี  

F F P P F 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

M F F P F 

3) สามารถส ารวจและจ าแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน
ภาคสนามได ้

M F M F F 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคณุสมบัติทางวิศวกรรมของ
ดินและหินได ้

F P F F F 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผดิชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 

F P M F F 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการ
วิศวกรรมธรณไีด ้

F P F P F 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณ ี F M F M F 
8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณไีด้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
F F M M F 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 4 มิติ 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. 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้เผยแพร่ผลสะท้อน (Reflections) ของผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLOs)  ผ่านช่องทางเว็ปไซต์    https://www.geoengsut.com    และสื่อสังคมออนไลน์ 
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/  สู่สาธารณะให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมไปถึงผู้ที่
สนใจ อีกทั้งหลักสูตรยังมีระบบการเผยแพร่ PLOs ให้กับนักศึกษาใหม่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในช่วง
การเปิดภาคการศึกษาทุกปีการศึกษา 
 หลักสูตรมีการวางแผนเพ่ือก าหนดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มต่อ PLOs โดยออกแบ่งเป็น 1) ช่วงคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานที่สถาน
ประกอบการ โดยสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง และ 2) แบบสอบถามออนไลน์ประจ าปีการศึกษา 
https://www.geoengsut.com/feedback  โดยในปีการศึกษา 2563 มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงดัง
ในตาราง AUN 1-3-3 และจะน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

https://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/feedback
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 และในรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 ทางหลักสูตรได้ด าเนินการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้
ได้ตามการรับรองคุณภาพหลักสูตรของสภาวิศวกร (TABEE) จึงได้ด าเนินการสร้างแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสู่ผลลัพธ์การเรียน
ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ดังแสดงในตาราง AUN 1-3-4 และก าหนดการสร้างดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) ส าหรับการวัดการบรรลุตาม PLOs หลักสูตรวิศวกรรมธรณีซึ่งจะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป 
 
ตาราง AUN 1-3-3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
PLOs 

 
(จ านวนผู้ท าแบบสอบถาม) 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษาใน
ปีการศกึษา 

2563 

ศิษยเ์ก่า 
นักศกึษา
ปัจจุบัน 

สถาน
ประกอบการ 
(ผู้ใช้บณัฑิต) 

นักเรียน 
(มัธยมปลาย) 

และ
ผูป้กครอง 

อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร 

(11) (12) (158) (5) (9) (5) 
1) จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ดา้นวิศวกรรมธรณี  

3.91 3.75 3.79 4.00 4.44 4.40 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอ
ผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.82 3.50 3.77 4.00 4.44 4.40 

3) สามารถส ารวจและจ าแนกคณุลักษณะเชิง
วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน
ภาคสนามได ้

4.00 3.67 3.65 4.00 4.56 4.20 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
และหินได ้

4.09 3.75 3.71 4.00 4.33 4.00 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
รับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างาน
ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.18 4.17 4.25 4.20 4.33 4.20 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ 
และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.82 3.67 3.65 3.80 4.33 3.80 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ
ด้านวิศวกรรมธรณ ี

4.27 3.92 4.16 4.20 4.33 4.20 
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PLOs 

 
(จ านวนผู้ท าแบบสอบถาม) 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษาใน
ปีการศกึษา 

2563 

ศิษยเ์ก่า 
นักศกึษา
ปัจจุบัน 

สถาน
ประกอบการ 
(ผู้ใช้บณัฑิต) 

นักเรียน 
(มัธยมปลาย) 

และ
ผูป้กครอง 

อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร 

(11) (12) (158) (5) (9) (5) 
8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม

ธรณไีด้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมี
ความคิดเชิงตรรกะ 

3.82 3.67 3.75 4.00 4.44 4.20 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 4 มิติ 4.00 3.83 3.76 4.00 4.33 3.80 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.99 3.77 3.83 4.02 4.40 4.13 

 
ตาราง AUN-QA 1-3-4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ตามการขอรับ

รองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสู่ผลลัพธ์การเรียนของหลักสูตรวิศวกรรม
ธรณี 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามการขอรับรองมาตรฐาน 
TABEE 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1) ความสามารถในการระบุปญัหา สร้างความสมัพันธ์ 
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอ้นโดยท าการ
ประยุกต์ใช้หลักทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์

         

2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบท่ีตรงกับความต้องการโดย
พิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและความ
ปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สงัคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอ่ืนตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชา 

         

3) ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลูและใช้
หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

         

4) ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ
กลุ่มคนท่ีหลากหลาย 

         

5) ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม 
และท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบ
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มาตรฐานการเรียนรู้ตามการขอรับรองมาตรฐาน 
TABEE 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร ์

6) ความสามารถในการค านึงถึงการหาความรู้ใหม่ หา
แนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได ้

         

7) ความมามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการ
สร้างเป้าหมาย การวางแผน ท างานได้ทันตามก าหนด
และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการท างานร่วมกัน 

         

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 1-1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 https://beta.sut.ac.th/about-us/vision 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

https://beta.sut.ac.th/ie/vision-mission 
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 ของมหาวิทยาลัยคู่เทียบที่มีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/

เหมืองแร่ 
 ตาราง AUN-QA 1-2-3 เปรียบเทียบ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีกับ

มหาวิทยาลัยคู่เทียบในประเทศสหรัฐอเมริกา 
AUN-QA 1-3 ภาคผนวก 5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 แบบสอบถามออนไลน์ประจ าปีการศึกษา 2563 
 https://www.geoengsut.com/feedback-2020-2021 

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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 ตาราง AUN-QA 1-3-1 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders. 

 ตารางที่ AUN 1-3-2  Aligning Stakeholder’s Needs to Programme Learning 
Outcomes 
ตาราง AUN 1-3-3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ผลสะท้อน (Reflections) ของผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
AUN-QA 1-3-4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการเรียนรู้
ตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสู่ผลลัพธ์การเรียนของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี 
 

AUN-QA 2 : Programme Specification 
ผลการด าเนินงาน 
AUN-QA 2-1: The information in the programme specification is comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 
 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย แสดงไว้ในเอกสาร เล่มหลักสูตร มคอ.2 คู่มือนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา เวปไซต์ และแผ่นพับ (brochure) โดย มคอ.2 มีข้อมูลครบตามที่ AUN-QA ต้องการครบ
ทุกด้าน มีรอบการปรับปรุงทุก 5 ปี และในปี 2559 (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) มีการปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้มีใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม (กว.เหมืองแร่)  โดยก าลังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการปรับปรุงหลักสูตรและกรอบของ
องค์ความรู้พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะด้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมสาขาธรณีวิทยาในประเภทงานธรณีวิทยาวิศวกรรม 
 เว็ปไซต์หลักสูตรวิศวกรรมธณณี สื่อสังคมออนไลน์ facebook คู่มือนักศึกษา แผ่นพับ (Brochure) ได้
แสดง PLOs ทั้งหมดของหลักสูตรตามรายการหลักฐานแนบ โดยที่สื่อทุกช่องทางสามารถเข้าถึงและดาวน์
โหลดข้อมูลที่สะดวกและทันสมัยได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีช่องทางเพ่ือ feedback กลับมาเพ่ือน าไปพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
 มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือผ่านทาง
เว็บไซต์ www.geoengsut.com อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.08-4.56 และผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
www.facebook.com/geo.eng.sut อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.50-4.40 ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทาง

http://www.geoengsut.com/
http://www.facebook.com/geo.eng.sut
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คู่มือนักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.17-4.40 (ดังแสดงในตาราง AUN 2-
1-1 และภาคผนวก 5)  
 
ตาราง AUN 2-1-1  ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
PLOs 

 
(จ านวนผู้ท าแบบสอบถาม) 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษาใน
ปีการศกึษา 

2563 

ศิษยเ์ก่า 
นักศกึษา
ปัจจุบัน 

สถาน
ประกอบการ 
(ผู้ใช้บณัฑิต) 

นักเรียน 
(มัธยมปลาย) 

และ
ผูป้กครอง 

อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร 

(11) (12) (158) (5) (9) (5) 

1) ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ
เรียน (programme and course 
specifications) ในชั้นเรียนหรือผ่านทาง
เว็บไซต์ www.geoengsut.com 

4.09 3.08 3.85 3.80 4.56 4.40 

2) ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ
เรียน (programme and course 
specifications) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.27 3.50 3.98 3.60 4.33 4.40 

3) ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ
เรียน (programme and course 
specifications) ผ่านทางคู่มือนักศึกษา 
และแผ่นพับ (brochure) 

4.00 3.17 3.34 3.20 4.33 4.40 

4) ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
ในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  

4.18 2.83 3.81 4.00 4.33 4.80 

5) ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและ
ความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร  

4.09 2.92 4.00 3.80 4.33 4.40 

6) ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และ
ประเมิณคุณภาพหลักสูตร 

4.09 2.83 3.84 3.60 4.44 4.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.12 3.06 3.80 3.67 4.39 4.47 
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AUN-QA 2-2: The information in the course specification is comprehensive and up-to-
date [1, 2] 

มีการด าเนินการการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือให้มีครอบคลุมและทันสมัยอยู่เสมอ รายละเอียด
ข้อก าหนดทุกรายวิชาระบุไว้ใน มคอ.3 (ภาคผนวก 6) มีความครอบคลุมประกอบด้วย ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ
ก่อน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในรูของ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ และ
วิธีการประเมินผลที่ตรวจสอบการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ course syllabus การประเมินผลการเรียน วันที่
มีการปรับปรุงข้อก าหนดรายวิชา แจกให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เปิดเทอม โดยมีการด าเนินการทุกภาค
การศึกษา และอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลไว้
ใน มคอ.5 และน าเสนอในที่ประชุมของสาขาวิชาเพ่ือวิเคราะห์แล้วน าไปใช้ในการปรับปรุง มอค.3 ในรอบ
ต่อไป โดยมีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจดังแสดงในหัวข้อ AUN-QA 2-1 (ภาคผนวก 5) 
 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งอยู่ในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุก
หลักสูตรจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ทางหลักสูตรได้ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนก าหนด
แผนการเรียน (มคอ.3) ในหมวดที่ 5 ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ AUN-QA 
2-2-1 ถึง 2-2-3 โดยสอนออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom/MS-Team/Facebook LiVE และใช้การ
บริหารจัดการเรียนการสอน ให้การบ้าน quiz สอบย่อย สอบกลางภาค/ประจ าภาค ผ่านช่องทาง  
https://elearning.sut.ac.th/ และ Google Classroom 
 

 
 
รูป AUN-QA 2-2-1 ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในสภาวะ

สถานการณ์ COVID-19 ส าหรับภาคการศึกษา 3/2563 

https://elearning.sut.ac.th/%20และ


 

74 
 

 

 

 

 
 
รูป AUN-QA 2-2-2 ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในสภาวะ

สถานการณ์ COVID-19 ส าหรับภาคการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 2-2-3 ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาส าหรับจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็ม 
    รูปแบบ ในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับภาคการศึกษา 3/2563 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาส าหรับจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาส าหรับจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ต่อ) 



 

78 
 

 

 

 
รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาส าหรับจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาส าหรับจัดการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ต่อ) 
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AUN-QA 2-3: The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders [1, 2] 

 มีการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายวิชาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้  โดยจัดท า
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และส าเนาเล่มหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง ปี 2559) โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เล่มหลักสูตร มคอ.2 คู่มือนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา เวปไซต์ และแผ่นพับ (brochure) ในเว็ปไซต์ https://www.geoengsut.com/ สื่อสังคม
ออนไลน์ https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ ตามรายการหลักฐานแนบ 
 มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังแสดงในหัวข้อ AUN-QA 
2-1 (ภาคผนวก 5) 
 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ 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 
 คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

http://bulletin.sut.ac.th/ 
http://bulletin.sut.ac.th/assets/files/63-04-GB_Engi_7(28-06).pdf 
แผ่นพับ Brochure หลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_ba8e09856b194660bfea3493bd2d71ec.pdf 
แผนการศึกษา 
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b55db972d00c45809cff930f06ea3c67.pdf 
ค าอธิบายรายวิชา 
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_c10c53ce26464f5e91d879e924cc0d1c.pdf 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ  (ภาคผนวก 5) 

AUN-QA 2-2 รายละเอียดข้อก าหนดรายวิชา (Course specification) (ภาคผนวก 6) 
 มคอ. 3 https://www.geoengsut.com/tqf3-2563 
 มคอ. 5 https://www.geoengsut.com/tqf5-2563 
AUN-QA 2-3 เช่นเดียวกับรายการ  AUN-QA 2-1 

 
 

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
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_c10c53ce26464f5e91d879e924cc0d1c.pdf
https://www.geoengsut.com/tqf3-2563
https://www.geoengsut.com/tqf5-2563
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AUN-QA 3 : Programme Structure and Content 
ผลการด าเนินงาน 
AUN-QA 3-1: The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการถ่ายทอด PLOs/ELOs ลงสู่รายวิชา หลักสูตรมีการท า Curriculum 

mapping โ ด ย แบ่ ง ร ะดั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม  Bloom’ s Taxonomy คื อ  R =  Remembering, U = 
Understanding, Ap = Applying, Analyzing = An, E = Evaluating และ C = Creating ซึ่งได้จัดล าดับ
การเรียนรู้ของรายละเอียดว่าวิชาใดต้องเรียนรู้ก่อน ทักษะใดต้องท าได้ก่อน 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 เคมีพื้นฐาน 1 1 4 R, U - - - - - - - - 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 1 R, U - - - - - - - - 
103101 แคลคูลัส 1 1 4 R, U - - - - - - - - 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี 1 3 R, U - - - - - - - - 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1 3 R, U - - - - - - - - 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1            1 2 R, U - - - - - - - - 
103102 แคลคูลัส 2 1 4 R, U - - - - - - - - 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 R, U - - - - - - - - 
105101 ฟิสิกส์ 1 1 4 R, U - - - - - - - - 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 1 R, U - - - - - - - - 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 R, U - - - - - - - - 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 R, U - - - - - - - - 
103105 แคลคูลัส 3 1 4 R, U - - - - - - - - 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 1 3 R, U - - - - - - - - 
105102 ฟิสิกส์ 2 1 4 R, U - - - - - - - - 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 1 R, U - - - - - - - - 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 R, U - - - - - - - - 
531101 วัสดุวิศวกรรม 1 4 R, U - - - - - - - - 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 2 3 R, U - - - - - - - - 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 2 3 R, U - - - - - - - - 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 2 3 R, U - - - - - - - - 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 2 4 R, U - - - - - - - - 
538203 ธรณีวิทยา 2 4 R, U - - - - - - - - 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
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รายวิชา ชั้นป ี นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

202213 โลกาภิวัตน ์ 2 3 R, U - - - - - - - - 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 2 4 R, U - - - - - - - - 
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 2 R, U Ap - - - - - - - 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 2 4 R, U - - - - - - - - 
530251 การส ารวจ 2 4 R, U Ap - - - - - - - 
530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 2 R, U - - - - - - - - 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 2 4 R, U - - - - - - - - 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 4 R, U - - - - - - - - 
538205 หินและแร ่ 2 3 R, U - - - - - - - - 
538206 ปฏิบัติการหินและแร ่ 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
538207 ธรณีสณัฐานโครงสร้าง 2 3 R, U - - - - - - - - 
538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสร้าง 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 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 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 3 4 R, U - - - - - - - - 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 3 R, U - - - - - - - - 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 3 4 - - - - An E - - - 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 3 2 - - Ap, An Ap, An An - - - - 
538319 กลศาสตร์หิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 3 1 - Ap Ap, An Ap, An - - - - - 
วิชาเลือกบังคับ (1) 3 4 - - - - - - - - - 
538324 กระบวนการแต่งแรส่ าหรับวิศวกรรมธรณ ี 3 4 - - - Ap, An An - - - - 
538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 3 4 - - - - - E E C C 
538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 3 4 - - - - - E E C C 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 3 1 - Ap - - - E - - - 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 3 1 - Ap - - - E - - - 
วิชาเลือกบังคับ (2) 3 4          
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร ่ 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 
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รายวิชา ชั้นป ี นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

วิชาเลือกบังคับ (3) 4 4          
วิชาเลือกเสร ี 4 8          
วิชาเลือกบังคับ            
538311 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 3 4 - - - - An E - - - 
538312  การออกแบบฐานรากบนหิน 3 4 - - - - An E - - - 
538313  วิศวกรรมเหมืองแร่เบื้องต้น 3 3 R, U - - - - - - - - 
538315 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลยีม 3 4 R, U - - - - - - - - 
538316 เทคโนโลยีปโิตรเลยีมส าหรับวิศวกร 3 4 R, U - - - - - - - - 
538317 ธรณีฟิสิกส ์ 3 3 R, U - Ap, An Ap, An - - - - - 
538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส ์ 3 1 R, U Ap - - - - - - - 
538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 3 2 - Ap - - - - - - - 
-538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 3 4 R, U - - - - - - - - 
538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 3 4 R, U - - - - - - - - 
538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 4 4 - - - - An E - - - 
538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 4 4 - - - - An E - - - 
538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 4 4 - - - - An E - - - 
538422 กลศาสตร์หินช้ันสูง 4 4 - - - - An E E - - 
538423 กลศาสตร์หินเกลือ 4 4 - - - - An E E - - 
538430  ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 4 4 R, U - - - - - - - - 
538431  ธรณีวิทยาถ่านหิน 4 4 R, U - - - - - - - - 
538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ 4 4 - Ap - - An - - - - 
538434  การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณ ี 4 2 - Ap - - - - - - - 
538435  เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี 4 2 - Ap - - - - - - - 

 
มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจดังแสดงในหัวข้อ 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] 

 หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาต่อ Program Expected 
Learning Outcome (PLOs) โดยวางแผนก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเขียน Course Learning 
Outcome (CLOs) ของรายวิชาและระบุความสอดคล้องกับ PLOs ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และ
ให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงความสอดคล้องนี้ให้เหมาะสมกับ มอค.3 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะระบุกล
ยุทธ์การเรียน การสอน และการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs และ PLOs เมื่อจบภาค
การศึกษาแล้วมีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องในทุกภาคการศึกษา  ดัง
ตัวอย่างแสดงในรายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี และกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู่ CLOs 
ต่อแผนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดังแสดงในภาคผนวก 6 

รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร และคณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถน าเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
CLO 2-2: สามารถจ าลองเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรมโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  
CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในการส ารวจทางด้านธรณีวิทยา    
CLO 2-4: สามารถจัดท าแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาและด้านวิศวกรรมธรณีเพ่ือน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถส ารวจผิวดินและภูมิประเทศ และบ่งบอกชนิดของหินได้    
CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง  
CLO 3-3: สามารถสร้างแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได้  

PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เข็มทิศและอุปกรณ์ทดสอบในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง    
CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินเบื้องต้นในภาคสนามได้   

PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนการส ารวจภาคสนาม   
CLO 5-2: สามารถท างานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    
CLO 5-3: มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะส ารวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
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CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี    
CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   

PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง      
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหาในภาคสนาม    

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีจากข้อมูลที่ส ารวจในภาคสนาม  
CLO 8-2: สามารถน าความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการส ารวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  
CLO 9-2: สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  

หัวข้อที ่ เรื่อง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรยีน 
(Teaching and Leaning 

Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางการท าการส ารวจ 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง แนว
ทางแก้ไข การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพือ่เก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางในการจัดท าแผนที ่
 การเกบ็ข้อมูล 
 การท าภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหา 
แนวทางแก้ไข การท างาน
เป็นกลุ่ม การบา้น 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพือ่เก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
โครงสร้าง 
 การประเมินผล 
 การประมวลผลที่ได้จากภาคสนาม 
 การออกแบบโครงสร้างทางธรณี 

4 6-1, 6-2, 
6-3 

บรรยาย ยกตวัอย่างการ
วิเคราะห์และออกแบบ แนว
ทางแก้ไข การท างานเป็น
กลุ่ม การบา้น 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพือ่เก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 
 
 
 
 
 
 

4 บทที่ ๔ รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-
3, 9-1, 9-2  

จัดเก็บข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา 
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5 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล 

4 3-1, 3-2, 4-
1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-
3, 9-1, 9-2    

จัดเก็บข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมุดจดบันทกึ
ของนักศึกษา 

6 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล 

4 3-1, 3-2, 4-
1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-
3, 9-1, 9-2     

จัดเก็บข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมุดจดบันทกึ
ของนักศึกษา  

7 บทที่ ๕ การจัดท าแผนที่ 
 การบันทกึข้อมูลลงในแผนที ่
 การต่อแผ่นที่กับพื้นที่ใกล้เคียง 

4 2-4, 5-1, 5-
2, 5-3    

การรวบรวมข้อมูล 
ยกตัวอย่างการแปลขอ้มูลที่
ได้จากภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนที่และการเชื่อมโยงข้อมูล
กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการสอบ
ปากเปล่า 

8 บทที่ ๖ การท าภาพตัดขวาง 
 การท าภาพตัดขวางด้วยมอื 
 การท าภาพด้วยคอมพวิเตอร์ 

4 3-3, 5-1, 5-
2, 5-3    

แปลผลข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพตัดขวางและขอ้มูล
ทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง
ด้วยการสอบปากเปล่า 

9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมินข้อมูล
ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 
 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในภาคสนาม 
 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในหอ้งปฏิบัตกิาร 
 

4 6-1, 6-2, 6-
3, 

7-1, 7-2, 7-
3 

ประมวลผลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิง
วิศวกรรม 
 

ตรวจสอบผลการแปลความ
ด้านธรณีวิทยาและผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก
เอกสารที่นักศึกษาจัดท า 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ (ต่อ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การน าเสนอผลการออกแบบ 
 Presentation 

4 2-1, 2-2, 
2-3 

นักศึกษาออกมาน าเสนอ
ผลงานที่ได้ท าการส ารวจ
และออกแบบ 

ให้น าเสนอผลงานด้วยวาจา
โดยสรุป 
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AUN-QA 3-3: The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up- to-
date [3, 4, 5, 6] 

โครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.2 ได้ถูกก าหนดให้มีความสมเหตุสมผล มีความทันสมัยเพ่ือสอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่มีการจัดล าดับของความส าคัญก่อน-หลังของการเรียนรู้น ามาก าหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตรแยกตามรายวิชา ใน 12 ภาคการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา มีการก าหนดรายวิชาบังคับก่อน 
(prerequisite) วิชาบังคับร่วม (Corequisite) เพ่ือให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งเป็นไปตามระดับ
การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และรูป AUN-QA 3-3-1 

ทุกภาคการศึกษาได้ด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์แล้วพบว่า แผนการเรียน
หนักเกินไปในชั้นปีที่ 3 และในการออกสหกิจศึกษา Project ที่นักศึกษาได้ท ากับสถานประกอบการไม่ตรง
ต่อสาขาวิชาที่ได้เรียนมา  
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รูป AUN-QA 3-3-1 Course Alignment in Geological Engineering Program 

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 3-1  ตาราง AUN-QA 3-1-1 Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559) 
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AUN-QA 3-2   ภาคผนวก 6 กระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู่ CLOs ต่อแผนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดังแสดงใน 

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

all stakeholders [1] 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีปรัชญาการศึกษาคือ การสร้างให้บัณฑิตสามารถออกแบบและแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมธรณีได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้มีคุณลักษณะที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) 
ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ
จริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้บัณฑิตมีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการน าทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาและคณะกรรมการ
หลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือเป็น
ก าลังในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ทั้งนี้การพัฒนา
หลักสูตรมุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดไว้ คือ 
เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ประการ 
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1) การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการ เพือ่เป็นที่พ่ึงของสังคม 
4) การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5) การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 



 

90 
 

 

 

 เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
4 และ 5 ดังนี้ 
 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (ข้อที่ 1)  โดยใน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรปี พ.ศ. 2554 เป็น พ.ศ. 2557 และ 2559 คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้สืบค้นข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมธรณีและ/หรือวิศวกรรมที่มีความใกล้เคียงกัน ที่สอนอยู่
ในสถาบันในต่างประเทศ มาใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรก่อนจะพัฒนา
เป็นหลักสูตรวิศวกรรมธรณีของ มทส. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
แบบของ Bloom’s Taxonomy ในการออกแบบระดับการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งแม้ว่ายัง
ไม่ได้ถูกประเมินด้วยมาตรฐานระดับสากล แต่มีแนวทางท่ีสามารถน าไปสู่มาตรฐานในระดับสากลได้ 
 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้ถูกเผยแพร่ผ่านทุกช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ www.geoengsut.com
สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut คู่มือนักศึกษา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (brochure) 
ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการประเมินความพิงพอใจต่อการได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
ในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 2.89-4.80 (ดังแสดงในตาราง AUN 2-1-1  และ
ภาคผนวก 5)  
 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ
วิชาการเพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมของมหาวิทยาลัย (ข้อที่ 3)  ทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการบริการวิชาการ
เป็นที่ปรึกษา/ควบคุมงานจัดสวนหิน และ website ให้แก่จังหวัดนครราชสีมาในโครงการจัดท าอุทยาน
เควสตาโคราช (งบจ.นครราชสีมา) ในปีงบประมาณ 2562 
 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มีการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้อที่ 4) ในการจัดการเรียนรู้ในหลายวิชา อาทิ ธรณีวิทยา (538203) ธรณี
สัณฐานโครงสร้าง (538207) ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี (538307) ซึ่งมีการน านักศึกษาไปศึกษานอก
สถานที่  ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้แหล่งเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่ งแห่งต้องเป็นแหล่งศาสนา  แหล่ง
ศิลปะวัฒนธรรม หรืออุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) เพ่ือจะได้สอดแทรกความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสังคมแก่นักศึกษาไปด้วย ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว เช่น  

1) แหล่งหินตัดสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะหินโผล่ โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย และได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนอีสานในอดีต  

2) วัดเขาจันทร์งาม อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะหินโผล่ โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย แหล่งภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ และสถานปฏิบัติธรรมในพุทธ
ศาสนา 

3) ปราสาทหินพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะหินโผล่ 
โครงสร้างทางธรณีวิทยา การบรรยายหินภูเขาไฟ และได้เรียนรู้ถึงศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็น
อิทธิพลขอมในอดีต  

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


 

91 
 

 

 

4) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้วิวัฒนาการทาง
ธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรณีและซากดึกด าบรรพ์
ของจังหวัดนครราชสีมา  
 นอกจากนี้ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณี (538418) ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องออกไปปฏิบัติงาน
ในภาคสนาม ทางหลักสูตรได้เลือกและขอความอนุเคราะห์ที่พักจากวัดในพ้ืนที่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ใกล้ชิดกับสถาบันศาสนา ได้พัฒนาจิตใจและมีจิตสาธารณะมากขึ้น โดยในช่วงที่พักอยู่ที่วัดนักศึกษาจะได้ท า
กิจกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม ได้ช่วยท าความสะอาดและร่วมท ากิจกรรมในชุมชน ซึ่งช่วยกล่อม
เกลาจิตใจได้เป็นอย่างด ี(รูปที่ AUN 4-1-1) 
   ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาล
และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (ข้อที่ 5) โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ และน าความต้องการ
ของทุกฝ่ายมาใช้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน  มี
การระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ และ
น าไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

  
 

รูป AUN-QA 4-1-1 นักศึกษาออกปฏิบัติส ารวจภาคสนามในรายวิชา 538418 
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AUN-QA 4-2: Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

 ได้มีการการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถ่ายทอดลงสู่แผนที่การกระจายตัวความรับผิดชอบของรายวิชา
ต่างๆ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงโครงงานที่มี
การออกปฏิบัติงานในภาคสนามเพ่ือให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาใช้ในการออกแบบและท า
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ดังตารางที่แสดงในแต่ละรายวิชาในภาคผนวก 6 ที่ระบุถึงกิจกรรมการสอนและ
การเรียนที่สอดคล้องไปกับทั้ง CLOs และ PLOs ต่าง ๆ ตามล าดับ 
 ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ทางหลักสูตรได้ด าเนินการสร้างกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผล
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยตรง (Direct assessment) ดังต่อไปนี้  

1) ก าหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพ่ือใช้ในการวัดการบรรลุตามผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 4-2-1) 

2) มีแผนการประเมินแต่ละภาคการศึกษา วิชาอะไร ประเมิน PLO & PI ข้อไหน (ตาราง AUN-QA 

4-2-2 ถึง 4-2-4) 

3) วิชาที่รับผิดชอบระบุ เครื่องมือที่ ใช้ประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 (ตัวอย่าง

ในรูป AUN-QA 2-2-3) 

4) จัดการเรียนการสอน และประเมินระดับการบรรลุผลตามแผนที่ก าหนด 

5) วิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผล ตามมาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 

(รูป AUN-QA 4-2-1 ) 

6) น าเสนอผลการประเมินในที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอการ

ปรับปรุงระดับรายวิชา 

7) สรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา และปีการศึกษา (มคอ.7) 

เสนอต่อ สาขาวิชาฯ สานักวิชาฯ ด าเนินการปรับปรุง 

โดยมีการวางแผนจะใช้เครื่องมือในการประเมินผลโดยตรง (Direct Assessment Tools) ของการ
ประเมินผลระดับรายวิชา (Course Assessment) ประกอบไปด้วย 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom assessment) 

2) การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมาย (Project assignments I) 

3) การประเมินผลจากโครงงานที่นักศึกษาก าหนดหัวข้อเอง (Project assignments II) 

4) การประเมินโจทย์การบ้าน แบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย (Course-embedded Question 

and Assignments) 
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5) การประเมินผลจากกระบวนการทาโครงงาน (Project Portfolio) 

6) การประเมินผลจากกรณีศึกษา (Case Studies) 

7) การประเมินผลรายงาน บทความ (Essays) 

8) การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน (Written Exam) 

ตาราง AUN-QA 4-2-1  ผลลัพธ์การเรียนรู้และดัชนีวัดความสามารถ (ปรับปรุงเมื่อ พฤษภาคม 2563) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 
PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้
(Mapping with courses) 

1) จดจ าและอธิบายหลักการ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐาน
วิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ด้านวิศวกรรมธรณี   
Memorize, identify and annotating 
principles of 
 sciences, social sciences and 
 engineering relevant to 
geological engineering. 

Knowledge 1.1) จดจ าและอธิบายหลกัการพื้นฐานใน
การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณีได้ 

538203 ธรณีวิทยา 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
538205 หินและแร่ 
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียน
รายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี  ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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) การเขียนสอดคล้องกับรูปแบบและไว
ยกรณ์การเขียนทางเทคนิคเหมาะสมต่อ
ผู้น าไปใช้งาน 
 

538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.2) ใช้ภาพกราฟฟิกได้อย่างเหมาะสม 
 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.3) น าเสนอด้วยวาจาและใช้ภาษากายได้
อย่างชัดเจนท าใหก้ารสื่อสารได้อยา่งมี
ประสิทธิผล 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3) สามารถส ารวจและจ าแนก 
คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดิน
และมวลหินในภาคสนามได้ 
Investigate and classify 
 engineering properties of soil 
and rock mass in the field. 

Skills 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการส ารวจและจ าแนก
คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและ
มวลหินในภาคสนามได้อย่างคล่องแคล่ว 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3.2) รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการบันทึก ใช้
อุปกรณ์และวิธีการส ารวจและทดสอบใน
ภาคสนามที่เหมาะสม 

538301 ธรณีเทคนิค 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ดินและหินได ้

Skills 4.1) แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานใน
ห้องปฏิบัติการและใช้อุปกรณ์การทดลอง
อย่างคล่องแคล่ว 
 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 
PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้
(Mapping with courses) 

Select appropriate techniques 
and testing equipment and 
investigate mechanical properties 
of soil and rock mass. 

538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4.2) รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการบันทกึ ใช้
อุปกรณ์และวธิีที่เหมาะสม เช่น ตัวแปรที่
เหมาะสมเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ 

538301 ธรณีเทคนิค 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4.3) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล สอบทาน สอบทวนผลการ
ทดลอง 

538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
รับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
Able to work effectively as a team 
under responsibility, professional 
standards and professional ethics, 
while considering social and 
environmental impacts 

Attitude 5.1) บูรณาการความร่วมมอืจากสมาชิก
ทั้งหมดในทีมและน าไปตัดสินใจเกี่ยวกบั
เกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของงาน 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.2) การยอมรับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได้
อย่างเหมาะสมท าให้ทีมบรรลุผลส าเร็จ 
 

538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.3) สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณของ
ปัญหาในงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6) สามารถแก้ปัญหา เศรษฐศาสตร์  
เสถี ย รภาพ  และสิ่ งแวดล้ อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
Able to solve economic, stability 
and environment problems 
related to geological engineering 
project 

Skills 6.1) ประเมินและวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์ปัญหาทาง
วิศวกรรมธรณี 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ
ขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ
ขุดเจาะใต้ดิน 
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6.2) ประเมินและวิเคราะห์ทางด้าน
เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอ้มของผลลัพธ์
ปัญหาโครงการวิศวกรรมธรณี 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 
PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้
(Mapping with courses) 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ
ขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ
ขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอด
ชีพด้านวิศวกรรมธรณี 
Self-study and self-development 
for life-long learning in geological 
engineering. 

Attitude 7.1) แสดงความตระหนักวา่การศึกษาตอ้ง
มีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแลว้ 
 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

7.2) สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกีย่วกับ
ผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8) สามารถออกแบบโครงสร้ า งทาง
วิศวกรรมธรณีได้  โดยประยุกต์ ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม 
Able to design geological 

engineering structures by 

applying basic principles in 

geology and engineering. 

Skills 8.1) ก าหนดความตอ้งการของโครงการ
ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้
อย่างชัดเจน 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8.2) ระบุข้อจ ากัดของปัญหาการออกแบบ 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการยอมรับได้
และตรงต่อความต้องการจากผลลัพธ์ที่ได ้

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8.3) กระบวนการการหาผลลัพธ์
ด าเนินการได้ผลที่ต้องการคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางที่พิสูจน์ได้ 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 
มิติ  
Inherit vision and solve 
geological engineering problems 
in 4 dimensions. 

Skills 9.1) ระบุปัญหาได้และแสดงถึงความเขา้ใจ
บริบทของปัญหา 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9.2) ระบุขั้นตอนและวธิีการหาผลลัพธ ์
 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 
PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้
(Mapping with courses) 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9.3) ผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความมีความ
เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
บนพื้นผิว 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ
ใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 
ตาราง AUN-QA 4-2-2  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 
ล าดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 
ผู้ประเมิน 

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 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 4 4.1, 4.3 เกียรติศักดิ ์
6 538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 1 1.1 อานิสงส ์
7 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร ่ 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 

9 538316 เทคโนโลยีปโิตรเลยีมส าหรับวิศวกร 1 1.1 เกียรติศักดิ ์
10 538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 5, 6 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 ธนิษฐา 

ตาราง AUN-QA 4-2-3  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 

ล าดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 
(PI) 

ผู้ประเมิน 

1 538207 ธรณีสณัฐานโครงสร้าง 1 1.1 ธนิษฐา 
2 538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสร้าง 2 2.1 ธนิษฐา 
3 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 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 



 

97 
 

 

 

5 538319 กลศาสตร์หิน 3, 4 3.1, 3.2 เดโช 
6 538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 2, 3, 4 2.1, 2.3, 4.1, 4.2 เดโช 
7 538313 วิศวกรรมเหมืองแรเ่บื้องต้น 1 1.1 ปรัชญา 
8 538317 ธรณีฟิสิกส ์ 1, 3, 4 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 เกียรติศักดิ ์
9 538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส ์ 1, 2 1.1, 2.1, 2.2 เกียรติศักดิ ์

 
ตาราง AUN-QA 4-2-4  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ ภาคเรียนที่ 3/2563 
ล าดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 
ผู้ประเมิน 

1 538205 หินและแร ่ 1 1.1 อานิสงส ์
2 538206 ปฏิบัติการหินและแร ่ 2 2.1 อานิสงส ์
3 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับวิศวกรรมธรณ ี
2 2.2 นันทวุฒิ 

4 538324 กระบวนการแต่งแรส่ าหรับวิศวกรรม
ธรณ ี

4, 5 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 พรวสา 

5 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบน
พื้นผิว 

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 ปรัชญา 

7 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้
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
เจาะใตด้ิน 

6 6.1, 6.2 เกียรติศักดิ ์

9 538310 เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร ่ 6 6.1 ปรัชญา 
10 538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2 2.1, 2.2, 2.3 อานิสงส ์
11 538311 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 5 5.1, 5.2, 5.3 เดโช 
12 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 5 5.1, 5.2, 5.3 ธนิษฐา 

 
 ในส่วนของกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทางอ้อม  (Indirect 
assessment) ประกอบไปด้วย 3 วิธี คือ 

1) ใช้แบบส ารวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจการบรรลุผลการเรียนรู้ที่

เกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชาที่ก าหนดตามตัวอย่าง (รูป AUN 4-2-2) 
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2) ใช้แบบส ารวจ Exit survey โดยให้นักศึกษาเข้าท าแบบส ารวจความคิดเห็น ระดับความมั่นใจการ

เรียนรู้ของหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา (อยู่ในขั้นตอนระหว่างด าเนินการ) 

3) ใช้แบบส ารวจ Employer survey สอบถามผู้ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการผู้ใช้งานนักศึกษาสห

กิจศึกษา ประเมินระดับการบรรลุความส าเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ขอหลักสูตร (อยู่ในขั้นตอน

ระหว่างด าเนินการ) 



 

99 
 

 

 

 
รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอย่างวิชาที่รับผิดชอบ น าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 



 

110 
 

 

 

 
รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอย่างแบบส ารวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจ

บรรลุผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชา 538416 
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอย่างแบบส ารวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจ

บรรลุผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอย่างสรุปแบบส ารวจความคิดเห็นนักศึกษา ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

(Course assessment) ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 ของรายวิชา 538416 
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอย่างสรุปแบบส ารวจความคิดเห็นนักศึกษา ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

(Course assessment) ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 ของรายวิชา 538416 (ต่อ) 
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AUN-QA 4-3: Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 
 นอกจากมีการสอดแทรกทักษะเพ่ือส่งเสริมในนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีพ เช่นการให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและน าเสนอชั้นเรียน การสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น
ส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมธรณี การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของส านักวิชา
และหลักสูตรที่ก าหนดให้แต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 2 วิชาเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ก าหนดการสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีพ (life-long learning) โดยผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLO-7 คือ นักศึกษา
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (ในตาราง AUN-QA 4-2-1) โดยก าหนดดัชนี
วัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) ไว้คือ 

1) แสดงความตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้ว (PI 7.1) 
2) สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง (PI 7.2) 

โดยมรีายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ คือ 
1) รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะการหาปริมาณแร่ส ารอง ด้วยโปรแกรม SURPAC เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้วและสามารถสืบเสาะสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง (รูปที่ AUN 4-3-1) 

2) รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
 โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะการออกแบบอุโมงค์ด้วยโปรแกรม PHASE 2 โดยให้เกิดความ
ตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้วและสามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง 

3) รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
โดยการจัดกิจกรรมการออกศึกษาภาคสนาม field work เพ่ือสร้างทักษะงานส ารวจทาง
ธรณีวิทยาและวิศกรรมธรณี โดยให้เกิดความตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบ
การศึกษาแล้วและสามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง 

 โดยที่หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ตั้งเป้าหมายระดับการบรรลุผลลัพธ์การสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณีไว้ที่ ร้อยละ 60 ของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ดับการประเมิน 4 ขึ้นไป 
(ช่วงคะแนนประเมิณร้อยละ 60 ขึ้นไป) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 4-3-1 และมีการจัดโครงการนักศึกษา
วิศวกรรมธรณีทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ (life-long learning) ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคการศึกษาแสวงหา
ความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพได้ โดยใช้การประกวดผลงานการเข้าร่วมการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 ร่วมสะสมคะแนนชิงรางวัลทุนการศึกษา  
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(คิดคะแนนสะสมสูงที่สุด) การคิดคะแนนสะสมใช้ผลงานระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 
2564 ตลอดปีการศึกษา 2563 (รูปที่ AUN-QA 4-3-2 และ 4-3-3) 
 
ตาราง AUN-QA 4-3-1  รายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (PLO 7) 
PLOs/Performance 

Indicators (PI) 
Mapping with 

courses 
Activity Assessment 

Tools 
Criteria Standard 

PI 7.1) แสดงความ
ตระหนักว่าการศึกษาต้อง
มีความต่อเนื่องหลังจบ
การศึกษาแล้ว 

538416 การ
ออกแบบเหมือง
และขุดเจาะบน
พื้นผิว 

 

การอบรมอนไลน์
การหาปริมาณแร่
ส ารอง ด้วย
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
และขุดเจาะใตด้ิน 

 

การอบรมอนไลน์
การออกแบบ
อุโมงค์ด้วย
โปรแกรม PHASE 
2 

538418 โครงงาน
วิศวกรรมธรณ ี

 
 

การออกศึกษา
ภาคสนาม field 
work เพื่อสร้าง
ทักษะงานส ารวจ
ทางธรณีวิทยา
และวิศกรรมธรณี  

วิศวกรรมธรณี (E) 
PI 7.2) สามารถสืบเสาะ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

538416 การ
ออกแบบเหมือง
และขุดเจาะบน
พื้นผิว 

 

การอบรมอนไลน์
การหาปริมาณแร่
ส ารอง ด้วย
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
และขุดเจาะใตด้ิน 

 

การอบรมอนไลน์
การออกแบบ
อุโมงค์ด้วย
โปรแกรม PHASE 
2 
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PLOs/Performance 
Indicators (PI) 

Mapping with 
courses 

Activity Assessment 
Tools 

Criteria Standard 

 538418 โครงงาน
วิศวกรรมธรณ ี

 
 

การออกศึกษา
ภาคสนาม field 
work เพื่อสร้าง
ทักษะงานส ารวจ
ทางธรณีวิทยา
และวิศกรรมธรณี  

   

 

 
 
รูป AUN-QA 4-3-1 การอบรมอนไลน์การหาปริมาณแร่ส ารอง ด้วยโปรแกรม SURPAC ผ่านโปรแกรม 

Zoom ในรายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 
 

 
 

รูป AUN-QA 4-3-2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ (life-long learning) ของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 4-3-3 ตัวอย่างผลงานจากโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ ( life-long 

learning) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาและการเข้าสู่โลกอาชีพการท างาน การจัดหางานสหกิจศึกษา การพัฒนาอาชีพ โดยในปีการศึกษา 
2563 ได้ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดบรรยายประกอบด้วยหลักการแนวคิด กระบวนการสห
กิจศึกษาและระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 
ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะการเขียนประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร  การ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ การจัดการและการวางแผน วัฒนธรรมองค์กร ท าอย่างไรให้ได้ใจเพ่ือน
ร่วมงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ จริยธรรมและการสื่อสารภายในองค์กร 
ข้อควรปฏิบัติส าหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ระหว่างปฏิบัติงาน โดยใน 11 สัปดาห์ ก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีการเรียนรู้ ทั้งนี้หัวข้อการเตรียมความพร้อมจะมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณาจารย์และนักศึกษา 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) 

หลักสูตร “เทคนิคพิชิต TOEIC” เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา และ

เตรียมความพร้อมก่อนการท างานจริงในสถานประกอบการ การจัดบรรยายและปฏิบัติการ
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ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.03 โดยพึงพอใจวิทยากร มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) 

หลักสูตร “เทคนิคการน าเสนองานและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ”  ซึ่งเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนการท างานจริง

ในสถานประกอบการ การจัดบรรยายและปฏิบัติการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.26 โดยพึงพอใจ

วิทยากรมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 (ครั้งที่ 1) และเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.81 คะแนน (จากระดับ

คะแนนเฉลี่ย 4.71 เป็น 7.52 คะแนน) มีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

4.24 โดยพึงพอใจวิทยากรมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ครั้งที่ 2) 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2563 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน” ซึ่งเป็นการ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนการ

ท างานจริงในสถานประกอบการ โดยในภาคการศึกษาท่ี 3/2563 ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษ พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน ก่อนเข้ารับ

การอบรมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 5.25 และหลังการอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษส าหรับ

การท างาน อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 7.86  

รายการหลักฐาน 
หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 4-1  Brochure ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และ มคอ. 2     
  www.geoengsut.com และ https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ 
AUN-QA 4-2  ภาคผนวก 6 และ มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 
  https://www.geoengsut.com/tqf3-2563 
 
 
 
 
 
 

http://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/tqf3-2563
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AUN-QA 5 : Student Assessment 
ผลการด าเนินงาน 
AUN- QA 5-1: The student assessment is constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes [1, 2] 
 นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร 

การรับนักศึกษาถูกก าหนดตามมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฝ่ายรับนักศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของ
ศูนย์บริการการศึกษาด าเนินภารกิจในการรับนักศึกษาใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการ
ตามระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยวิธีการรับสมัครนักศึกษาและ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามรายละเอียดและก าหนดการ 
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ เพ่ือสมัคร Online พร้อมยื่นแฟ้มผลงานและสอบสัมภาษณ์ 
ซ่ึงแบ่งรอบการรับสมัคร TCAS63 ออกเป็น 

1) รอบท่ี 1 : Portfolio  

2) รอบท่ี 2 : โควตา  

3) รอบท่ี 3 : รับกลางร่วมกัน (Admission) 

4) รอบท่ี 4 : รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

โดยที่สาขาวิชามีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลคะแนนต่าง ๆ ผ่านทางส านักวิชาเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการรับนักศึกษาและยังมอบหมายให้คณาจารย์ใหหลักสูตรวิศวกรรมธรณีทุกคนไปร่วม
การสอบสัมภาษณ์ในทุกรอบการรับสมัคร 
 การเลือกสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สามารถเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ
ได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศของส านักวิชา โดยหลักสูตรจะร่วมก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาจะใช้ผลการประเมินระดับคะแนนตัวอักษรในการเลือกสาขาวิชาตามประกาศ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 นักศึกษาที่ก าลังศึกษา  

เมื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้น ทางสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณีมีแผนก าหนดให้นักศึกษาทุกคนในแต่ละรุ่นต้องมีอาจารย์ปรึกษาเป็นคนเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารจัดการดูแลและให้ค าปรึกษาเป็นในรูปแบบเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทั้ง 
“ทางด้านวิชาการ” เช่น การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนกลุ่ม การย้ายกลุ่ม การถอน
รายวิชา ฯลฯ และ “ด้านวิชาการและการพัฒนา” เช่น การแก้ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม ฯลฯ อาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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มีระบบแอ็พพลิเคชันบนเว็บ “Registration” (http://www.reg.sut.ac.th) เป็นเครื่องมือส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาในการติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและเพ่ือสื่อสารกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งตามความจ าเป็น  
 การประเมินนักศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เป็นผู้ก าหนด
ช่วงเวลา ความถี่ วิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด รายละเอียดรายวิชา (Course 
syllabus) ในมคอ.3 ซ่ึงได้แจ้งนักศึกษาในรายละเอียดรายวิชา (Course syllabus) ตั้งแต่เปิดภาคเรียน 
วิธีการประเมินผลใช้ระบบอิงเกณฑ์เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลุ่มขนาดเล็ก การประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
ด้านอารมณ์ (Soft Skills) และทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) โดยที่ทักษะทางอารมณ์จะประเมินการมี
มนุยสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน (ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม การมีช่วยเหลือกัน) และผู้เรียนกับ
ผู้สอน (ประเมินจากการสื่อสารในชั้นเรียน การมีสัมมาคารวะ การตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียนและการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น) ส่วนทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) จะมีการประเมินในรูปแบบของการ
ทดสอบย่อย การให้แบบฝึกหัด การค้นคว้านอกห้องเรียน การท างานงานและการน าเสนอในชั้นเรียน การ
สอบกลางภาคและการสอบประจ าภาค  
 การประเมินนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จะใช้เครื่องมือในการประเมินผลโดยตรง (Direct 
Assessment Tools) ของการประเมินผลระดับรายวิชา (Course Assessment) ตามรายละเอียดที่แสดงไว้
ใน มคอ. 2 โดยประกอบไปด้วยวิธี 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom assessment) 

2) การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมาย (Project assignments I) 
3) การประเมินผลจากโครงงานที่นักศึกษาก าหนดหัวข้อเอง (Project assignments II) 
4) การประเมินโจทย์การบ้าน แบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย (Course-embedded Question 

and Assignments) 
5) การประเมินผลจากกระบวนการทาโครงงาน (Project Portfolio) 
6) การประเมินผลจากกรณีศึกษา (Case Studies) 
7) การประเมินผลรายงาน บทความ (Essays) 
8) การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน (Written Exam) 

และหลักสูตรได้ด าเนินการสร้างกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยตรง 
(Direct assessment) โดยการก าหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพ่ือใช้ในการ
วัดการบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 4-
2-1) ซึ่งจะวิชาที่รับผิดชอบระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 (ตัวอย่างใน
รูป AUN-QA 2-2-3) แล้วน าข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผล ตามมาตรฐานแสดงใน มคอ 5 (รูป 
AUN-QA 4-2-1 ) ไปน าเสนอผลการประเมินในที่ประชุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา และปีการศึกษาใน มคอ.7 เพ่ือเสนอต่อส านักวิชาฯ 
ด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
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 การสอบข้อเขียน 
 การสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค (มีการศึกษา 2563 ยกเลิกระบบ
การสอบกลางภาค) และการสอบประจ าภาค ลักษณะการประเมินจะเป็นแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งคิดเป็น
คะแนนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 และการสอบปลายภาคจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 13 ของภาคการศึกษาซึ่ง
ถูกก าหนดโดยศูนย์บริการการศึกษา การประเมินผลจะเป็นไปตาม CLOs ของแต่ละรายวิชาที่หลักสูตรได้
ก าหนดไว้ https://www.geoengsut.com/clos 
 การมอบหมายงานและการน าเสนอผลงาน 
 นอกจากการสอบแล้วยังมีการประเมินความรับผิดชอบ และทักษะต่างๆ ของนักศึกษา เช่นการให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัด การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การถามตอบในชั้นเรียนเป็นต้น 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาด าเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกภาคการศึกษา โดยมีการจัดการประเมินใน
รูปแบบการทดสอบย่อย การให้แบบฝึกหัด การท ารายงานและการเสนอในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและ
การสอบประจ าภาค คะแนนการประเมินที่ได้ถูกน ามาพิจารณาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร โดยได้มีการ
ประชุมเกรดของสาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา และผ่านการกลั่นกรองของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จากนั้นส่งระดับคะแนนตัวอักษรให้ศูนย์บริการการศึกษาประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนท าการเปิดภาค
การศึกษาถัดไป  
 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
 ในปีสุดท้ายของการศึกษาเมื่อนักศึกษาผ่านรายวิชาบังคับของหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องมีการ
ท าโครงงานทางด้านวิศวกรรมธรณี ซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้ทั้งหมดท่ีได้เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาที่อาจารย์
ได้มอบหมายให้ โดยจะมีการออกส ารวจด้านธรณีวิทยาในภาคสนามเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เพ่ือน า
ข้อมูลมาประกอบในการท าโครงงาน นักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบรายงานและการน าเสนอ
ต่ออาจารย์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการสหกิจศึกษาซึ่งจะต้องได้รับการประเมินทั้งจากผู้ประกอบการ
ที่นักศึกษาได้ไปท างานอยู่และจากคณาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.0 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาหลักของหลักสูตร 
(GPAM) ไม่น้อยกว่า 2.0 เช่นเดียวกัน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส าเร็จการศึกษา
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] 

 คะแนนจากการสอบและคะแนนเก็บระหว่างเรียนจะเป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด (ตาม
รายระเอียดใน มคอ.3) การบ้านจะตรวจพร้อมเฉลยและส่งคืนนักศึกษาภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจาก
ก าหนดการส่ง และคะแนนสอบกลางภาคจะประกาศให้นักศึกษาทราบภายใน 48 ชั่วโมง การออกข้อสอบจะมี

https://www.geoengsut.com/clos
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ระดับความยากง่าย คือ ระดับง่ายที่นักศึกษาทุกคนควรจะต้องท าได้ไปจนถึงระดับยากซึ่งนักศึกษาจะต้องมี
การวิเคราะห์หรือประเมินปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ โดยข้อสอบทุกข้อจะต้องมีนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน
ที่ท าได้ และจะต้องเป็นสิ่งที่ได้สอนในห้องเรียน คะแนนที่ได้จากการประเมินทั้งหมดจะถูกคิดเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษรซึ่งแบ่งเป็นช่วงตามเกณฑ์ดังตาราง (มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 6) 
 

ช่วงคะแนน 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 

 
ในปีการศึกษาที่ 2563 นี้ทางหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีการวางแผนในการประเมินทักษะ (Skills 

mapping) ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (Program Learning 
Outcomes, PLOs) โดยเริ่มจากการประเมินในรายวิชา และจะสร้างเป็นการประเมินระดับหลักสูตรต่อไปใน
ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้ได้ประโยชน์ต่อนักศึกษาว่าตนเองมีทักษะด้านใดที่เป็นจุดเด่นหรือมีทักษะด้านใดที่
ต้องควรปรับปรุง และยังรวมไปถึงน าไปเป้นประโยชน์ในการสมัครงานเพ่ือให้ผู้ประกอบการพิจารณาใน
ทักษะที่ถูกประเมิน 

เบื้องต้นได้ด าเนินการก าหนดการประเมินสมรรถนะของทักษะ (Skill Competency) ในรายวิชา 
538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิวรายวิชา และ 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุด
เจาะบนพ้ืนผิว (แสดงในตารางที่ AUN-QA 5-2-1 ถึง 5-2-4) ประกอบไปด้วย 

 
Skill Competency of 538416 Surface Mining and Mine Design 
1) ทักษะการประเมินแหล่งแร่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SURPAC 
2) ทักษะการประเมินเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินด้วยวิธี Kinematics Analysis 
3) ทักษะการจ าแนกคุณภาพมวลหิน Rock Mass Classification 
4) ทักษะการประเมินผลกระทบของน้ าบาดาลในบ่อเหมือง Effects of Groundwater Flow and 

Pressure 
5) ทักษะการค านวนค่าปัจจัยปลอดภัย Factor of Safety Calculation 
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6) ทักษะการออกแบบการออกแบบระเบิดในเหมืองเปิด Rock Blasting Design 
7) ทักษะการออกแบบการค้ ายันและการตรวจวัดการเคลื่อนตัวความลาดเอียงมวลหิน

Stabilization of Rock Slopes and Movement Monitoring 
8) ทักษะความปลอดในการท างานเหมืองบนผิวดิน Surface Mine Safety 
Skill Competency of 538433 Surface Mining and Mine Design Laboratory 
1) ทักษะการแสดงความไม่ต่อเนื่องลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้างด้วยสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่น 
2) ทักษะกาวิเคราะห์สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DIPS 
3) ทักษะการค านวณค่าคงที่ในเกณฑ์การวิบัติของรอยแตกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ROCDATA 
4) ทั กษะกา ร วิ เ ค ร า ะห์ เ ส ถี ย รภ าพความล าด เ อี ย งม วลหิ นด้ ว ย โป รแกรมคอม พิ ว เตอร์  

ROCPLANE/SWEDGE/ROCTOPPLE/ROCFALL 
5) ทักษะการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ FLACSLOPE 
6) ทักษะการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SLIDE 
โดยจะด าเนินการประเมินทักษะเป็น 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 % 

 และทางหลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 60 ของนักศึกษาในชั้นเรียนต้องมีทักษะในระดับ 4 ขึ้น
ไป 
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ตาราง AUN-QA 5-2-1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากรายวิชาสู่ทักษะ
วิชาชีพ (Curriculum Skill Mapping)  รายวิชา 538416 การออกแบบเหมือง
และขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผล
การเรียนรู้จากรายวชิาสู่

ทักษะวิชาชีพ 
(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 
PLO 6 

สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 

 

PLO 7 
สามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้าน
วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  
สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม (C) 

PLO 9สามารถ
แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (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
ปริมาณแร่
ส ารองได้ 

สามารถการ
วิเคราะห์การ
พังทลายความ
ลาดเอียงมวล
หินได้ 

สามารถ
ก าหนดแนว
ทางการ
ป้องกัน
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
จากการท า
เหมืองได้ 

สามารถ
ประเมิณ
ผลกระทบของ
น้ าใต้ดินต่อ
การขุดเจาะ
บนพื้นผิวได้ 

สามารถเรียนรู้
และประเมิน
ปัญหาด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
เหมืองได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในดิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในหิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
เจาะและ
ระเบิดในหินได้ 

สามารถ
แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ 

1. ทักษะการประเมิน
แหล่งแร่ด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
SURPAC 

         

2. ทักษะการประเมิน
เสถียรภาพความ
ลาดเอียงมวลหิน
ด้วยวธิี Kinematics 
Analysis 

         

3. ทักษะการจ าแนก
คุณภาพมวลหิน 
Rock Mass 
Classification 

         

4. ทักษะการ
ประเมินผลกระทบ
ของน้ าบาดาลในบอ่
เหมือง Effects of 
Groundwater 
Flow and 
Pressure 

         

5. ทักษะการค านวนค่า
ปัจจัยปลอดภยั 

         



 

125 
 

 

 

แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผล
การเรียนรู้จากรายวชิาสู่

ทักษะวิชาชีพ 
(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 
PLO 6 

สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 

 

PLO 7 
สามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้าน
วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  
สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม (C) 

PLO 9สามารถ
แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (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
ปริมาณแร่
ส ารองได้ 

สามารถการ
วิเคราะห์การ
พังทลายความ
ลาดเอียงมวล
หินได้ 

สามารถ
ก าหนดแนว
ทางการ
ป้องกัน
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
จากการท า
เหมืองได้ 

สามารถ
ประเมิณ
ผลกระทบของ
น้ าใต้ดินต่อ
การขุดเจาะ
บนพื้นผิวได้ 

สามารถเรียนรู้
และประเมิน
ปัญหาด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
เหมืองได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในดิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในหิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
เจาะและ
ระเบิดในหินได้ 

สามารถ
แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ 

Factor of Safety 
Calculation 

6. ทักษะการออกแบบ
การออกแบบระเบิด
ในเหมืองเปิด Rock 
Blasting Design 

         

7. ทักษะการออกแบบ
การค้ ายันและการ
ตรวจวัดการเคลื่อน
ตัวความลาดเอยีง
มวลหิน 
Stabilization of 
Rock Slopes and 
Movement 
Monitoring 

         

8. ทักษะความปลอด
ในการท างานเหมือง
บนผิวดิน Surface 
Mine Safety 
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ตาราง AUN-QA 5-2-2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อทักษะวิชาชีพสู่เนื้อหารายวิชา
รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

รายวิชา 538416  
การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพื้นผิว 
เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 
PLO 6 

สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 

 

PLO 7 
สามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้าน
วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  
สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม (C) 

PLO 9
สามารถ

แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (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
ปริมาณแร่
ส ารองได้ 

สามารถการ
วิเคราะห์การ
พังทลายความ
ลาดเอียงมวล
หินได้ 

สามารถ
ก าหนดแนว
ทางการ
ป้องกัน
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
จากการท า
เหมืองได้ 

สามารถ
ประเมิณ
ผลกระทบของ
น้ าใต้ดินต่อ
การขุดเจาะ
บนพื้นผิวได้ 

สามารถเรียนรู้
และประเมิน
ปัญหาด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
เหมืองได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในดิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในหิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
เจาะและ
ระเบิดในหินได้ 

สามารถ
แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ 

1. การส ารวจ การ
ประเมิน และการ
พัฒนาแหล่งแร่  

  
(Skill 1) 

        

2. การจ าแนกและการ
ใช้วิธีการท าเหมือง
บนผิวดินแบบต่าง ๆ  

         

3. การศึกษาขอ้มูล
ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

  
Skill 2) 

       

4. คุณสมบัติของมวลหิน
และการทดสอบ 

   
(Skill 3) 

       

5. การไหลและแรงดัน
น้ าใต้ดิน 

    
(Skill 4) 

     

6. การวิเคราะหก์าร
พังทลายความลาด
เอียงมวลหิน 

  
(Skill 5) 

       

7. การขุดเจาะในดิน
และหิน 

      
(Skill 5) 

 
(Skill 5) 

  

8. การวิเคราะห์ดว้ย
ระเบียบวธิีเชิงตัวเลข
เบื้องต้น 

  
(Skill 5) 

       

9. เทคนิคการเจาะและ
ระเบิด 

        
(Skill 6) 

 

10. การออกแบบการค้ า
ยันและตรวจวัดการ

         
(Skill 7) 
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รายวิชา 538416  
การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพื้นผิว 
เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 
PLO 6 

สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 

 

PLO 7 
สามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้าน
วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  
สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม (C) 

PLO 9
สามารถ

แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (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
ปริมาณแร่
ส ารองได้ 

สามารถการ
วิเคราะห์การ
พังทลายความ
ลาดเอียงมวล
หินได้ 

สามารถ
ก าหนดแนว
ทางการ
ป้องกัน
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
จากการท า
เหมืองได้ 

สามารถ
ประเมิณ
ผลกระทบของ
น้ าใต้ดินต่อ
การขุดเจาะ
บนพื้นผิวได้ 

สามารถเรียนรู้
และประเมิน
ปัญหาด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
เหมืองได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในดิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
ขุดเจาะในหิน
ได้ 

สามารถ
ออกแบบการ
เจาะและ
ระเบิดในหินได้ 

สามารถ
แก้ปัญหาใน
การออกแบบ
การค้ ายันใน
มวลหินได้ 

เล่ือนตัวความลาด
เอียงมวลหิน 

11. การป้องกัน
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

   
(Skill 8) 

      

12. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในเหมือง 

     
(Skill 8) 
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ตาราง AUN-QA 5-2-3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากรายวิชาสู่ทักษะ
วิชาชีพ (Curriculum Skill Mapping)  538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและ
ขุดเจาะบนพื้นผิว 

แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก

รายวิชาสู่ทักษะวชิาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถสือ่สารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้

อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน
ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอ้ม
ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได้ (E) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับ

วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบได้  

สามารถเขียนรายงาน
ผลการทดสอบ
ปฏิบัติการได้ 

สามารน าเสนอผลการ
ทดสอบหน้าชั้นเรียนได้  

สามารถน าผลการทดสอบไป
ประเมินเสถียรภาพของมวล

หินได ้

1. ทักษะการแสดงความไม่
ต่อเนื่องลักษณะธรณีวิทยา
โครงสร้างด้วยสเตอริโอ
กราฟฟกิโปรเจคชั่น 

    

2. ทักษะการวิเคราะห์สเตอริ
โอกราฟฟิกโปรเจคชั่นด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
DIPS 

    

3. ทักษะการค านวณค่าคงที่
ในเกณฑ์การวิบัติของรอย
แตกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ROCDATA 

    

4. ทักษะการวิเคราะห์
เสถียรภาพความลาดเอยีง
มวลหินด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ROCPLANE/SWEDGE/RO
CTOPPLE/ROCFALL 

    

5. ทักษะการวิเคราะห์
เสถียรภาพความลาดเอยีง
มวลหินด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ FLACSLOPE 
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แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก

รายวิชาสู่ทักษะวชิาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถสือ่สารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้

อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน
ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอ้ม
ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได้ (E) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับ

วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบได้  

สามารถเขียนรายงาน
ผลการทดสอบ
ปฏิบัติการได้ 

สามารน าเสนอผลการ
ทดสอบหน้าชั้นเรียนได้  

สามารถน าผลการทดสอบไป
ประเมินเสถียรภาพของมวล

หินได ้

6. ทักษะการวิเคราะห์
เสถียรภาพความลาดเอยีง
มวลหินด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SLIDE 

    

 
ตาราง AUN-QA 5-2-4  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อทักษะวิชาชีพสู่เนื้อหารายวิชา

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

รายวิชา 538433 
ปฏิบตัิการออกแบบเหมือง

และขดุเจาะบนพื้นผิว 
เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถสือ่สารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี

ประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน
ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอ้ม
ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได้ (E) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ผลการ

ทดสอบได้  

สามารถเขียนรายงาน
ผลการทดสอบ
ปฏิบัติการได้ 

สามารน าเสนอผลการ
ทดสอบหน้าชั้นเรียนได้  

สามารถน าผลการทดสอบ
ไปประเมินเสถียรภาพของ

มวลหินได้ 

1. ปฏิบัติการ 1 สเตอริโอ
กราฟฟกิโปรเจคชั่น  
(3 ชั่วโมง) 
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รายวิชา 538433 
ปฏิบตัิการออกแบบเหมือง

และขดุเจาะบนพื้นผิว 
เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถสือ่สารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี

ประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน
ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอ้ม
ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได้ (E) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ผลการ

ทดสอบได้  

สามารถเขียนรายงาน
ผลการทดสอบ
ปฏิบัติการได้ 

สามารน าเสนอผลการ
ทดสอบหน้าชั้นเรียนได้  

สามารถน าผลการทดสอบ
ไปประเมินเสถียรภาพของ

มวลหินได้ 

2. ปฏิบัติการ 2 การ
วิเคราะห์สเตอริโอ
กราฟฟกิโปรเจคชั่นด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
DIPS 
(3 ชั่วโมง) 

    

3. ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห ์
Kinematic Analysisด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
DIPS 
(3 ชั่วโมง) 

    

4. ปฏิบัติการ 4 การค านวณ
ค่าคงที่ในเกณฑ์การวิบัติ
ของรอยแตกดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ROCDATA 
(3 ชั่วโมง) 

    

5. ปฏิบัติการ 5 ทักษะการ
วิเคราะห์เสถียรภาพความ
ลาดเอียงมวลหินด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ROCPLANE/SWEDGE 
(3 ชั่วโมง) 
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รายวิชา 538433 
ปฏิบตัิการออกแบบเหมือง

และขดุเจาะบนพื้นผิว 
เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถสือ่สารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี

ประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน
ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอ้ม
ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได้ (E) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ผลการ

ทดสอบได้  

สามารถเขียนรายงาน
ผลการทดสอบ
ปฏิบัติการได้ 

สามารน าเสนอผลการ
ทดสอบหน้าชั้นเรียนได้  

สามารถน าผลการทดสอบ
ไปประเมินเสถียรภาพของ

มวลหินได้ 

6. ปฏิบัติการ 6 ทักษะการ
วิเคราะห์เสถียรภาพความ
ลาดเอียงมวลหินด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ROCTOPPLE/ROCFALL 
(3 ชั่วโมง) 

    

7. ปฏิบัติการ 7 การวิเคราะห์
เสถียรภาพความลาดเอยีง
มวลหินด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ FLACSLOPE 
(9 ชั่วโมง) 

    

8. ปฏิบัติการ 8 การวิเคราะห์
เสถียรภาพความลาดเอยีง
มวลหินด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SLIDE 
(9 ชั่วโมง) 
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รูป AUN-QA 5-2-1 ตัวอย่งการแสดงผล Skill Competency ในรายวิชา 538416 การออกแบบ

เหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 
 

 
รูป AUN-QA 5-2-2 ตัวอย่งการแสดงผล 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] 

 มีการด าเนินการจัดท า rubrics การให้คะแนนของรายวิชาให้สอดคล้องกับ CLOs โดยวิธีการให้
คะแนนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ชัดเจนในการให้คะแนน ตัวอย่างเช่นมีการใช้
การให้คะแนนแบบ Rubrics ในการน าเสนอผลงานและการเขียนบทความหรือรายงาน 
 
ตาราง AUN-QA 5-3-1  Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for presentation 

เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

1. หลักการ/
เหตุผล  
การระบุ
วัตถุประสงค์และ 
การสรุปผล 

10 นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การน าเสนอคร้ังนี้ 
- สรุปผลที่ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย 

- ระบุสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท า
วิทยานพินธ์ของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน  

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การน าเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

และมีการ
เปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง 

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การน าเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

จากบทความ แต่ไม่มี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใด 

นักศึกษา 
- ไม่ได้ระบุ

วัตถุประสงค์ของการ
น าเสนอครั้งนี้ 

- รายงานผลการศึกษา
จากบทความ แต่ไม่มี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดเลย 

2. สื่อ (slides)  
องค์ประกอบและ
ความสมบูรณ์ของ
สื่อ 

10 นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ล าดับการน าเสนอ 

- ใส่หมายเลขสไลด ์
- แสดงภาพประกอบ

และตารางในขนาด
เหมาะสมมีค าอธบิาย
ภาพและตาราง 

- ออกแบบสไลด์
สวยงามและมีความ
น่าสนใจ 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ล าดับการน าเสนอ 

- ใส่หมายเลขสไลด์ 
- ภาพประกอบและ

ตารางมีขนาด
เหมาะสม 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ล าดับการน าเสนอ 

นักศึกษา 
- ไม่ได้ระบุ 3 บทความ

ที่ใช้อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ไม่ได้ระบุหัวข้อย่อย
และล าดับการ
น าเสนอ 

3. การสื่อสาร/
น าเสนอ  
การน าเสนอ
ผลงาน  
(12 นาทีน าเสนอ
และ 3 นาทีตอบ
ค าถาม) 

10 นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความ

มั่นใจ พูดเป็นจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
สามารถเช่ือมโยง
หัวข้อตา่งๆอย่าง
ราบรื่น ชี้ประเด็น
ส าคัญได ้

นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความ

มั่นใจ พูดเป็นจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย  

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
น้อยครั้ง 

- ใช้ภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความ

มั่นใจแต่เร็วหรือช้า
เกินไปจนไม่สามารถ
เข้าใจได้  

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
หลายครั้ง 

- ไม่ใช้ภาษากาย ไม่มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความไม่

มั่นใจ อ่านขอ้ความ
บนสไลด์ 

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
หลายครั้ง 

- ไม่ใช้ภาษากาย ไม่มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลามากหรือนอ้ย
เกินกว่าทีก่ าหนด 
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เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
น้อยครั้ง 

- ใช้ภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลาในการ
น าเสนอเหมาะสม 

- ใช้เวลาในการ
น าเสนอเหมาะสม 

- ใช้เวลามากหรือนอ้ย
เกินกว่าทีก่ าหนด 

4. การตอบ
ค าถาม  
ความสามารถใน
การตอบค าถามได้
ดีเพียงใด 

5 นักศึกษา 
- ฟังค าถามอยา่ง

ระมัดระวังและตอบ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง  

- สามารถแสดงความ
คิดเห็นขอตนใน
ค าตอบที่ตรงกับ
ประเด็นที่ถามได้ 

นักศึกษา 
- ฟังค าถามอยา่ง

ระมัดระวังและตอบ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง  

นักศึกษา 
- พยายามตอบค าถาม

แต่ไม่สามารถตอบได้
อย่างชัดเจน 
เนื่องจากไม่เข้าใจใน
สิ่งที่ตนศึกษามา
อย่างแน่ชัด 

นักศึกษา 
- ไม่สามารถตอบ

ค าถาม หรือตอบไม่
ตรงค าถาม เนื่องจาก
ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนได้
ศึกษามา 

รวม 35 140 105 70 35 

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

เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
4 

Above 
3 

Average 
2 

Below average 
1 

Poor 
1. บทคัดย่อ  
การเขียนบทคัดยอ่
ถูกต้องตามหลัก 

5 บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจ านวนค าตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

- ภาษาทีถู่กต้องตามไว
ยกรณ์และสละสลวย 

บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจ านวนค าตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

 

บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจ านวนค าเกินกวา่ที่
รูปแบบก าหนด 

บทคัดย่อ 
- ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้

ระบุวัตถุประสงค์ 
กระบวนการ และ
ผลที่ได้จาก
การศึกษา (ทบทวน
วรรณกรรมวิจัย) 
ครั้งนี้ 

 
2. บทน า  
เทคนิคการเขียน
บทน า 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักศึกษา 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้อย่างชัดเจน 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้  

- สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ของ

นักศึกษา 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้ 

- สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ของ

นักศึกษา (ขาดข้อข้อใด
ข้อหนึ่ง) 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้ 

นักศึกษา (ขาดมากกว่า
หนึ่งข้อ) 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้ 
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เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
4 

Above 
3 

Average 
2 

Below average 
1 

Poor 
 บทความที่ก าลัง

เตรียมได้ 
บทความที่ก าลัง
เตรียมได้ 

- ระบุวัตถุประสงค์ของ
บทความที่ก าลัง
เตรียมได้ 

- ระบุวัตถุประสงค์ของ
บทความที่ก าลัง
เตรียมได้ 

3. การจัดรปูแบบ
บทความ 
จัดรูปแบบ
บทความตามที่
ก าหนดได้ 
 

10 นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
ร้อยละ 60-80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
ร้อยละ 40-60 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

4. การอ้างอิง 
การเขียนอา้งอิง
ตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 

10 นักศึกษาสามารถ 
(มากกว่าร้อยละ 80) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list  

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ร้อย
ละ 60) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ร้อย
ละ 40) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ต่ า
กว่าร้อยละ 40) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

5. การสรุป 
การเขียนสรุป 

5 นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได้
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปได้โดยมี
ความแตกต่างจาก
บทคัดย่อ 

- อธิบายเพิ่มในบาง
ประเด็นได้อย่าง
ชัดเจน หรือกล่าวถึง
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท าวจิัยต่อไป 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได้
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปได้โดยมี
ความแตกต่างจาก
บทคัดย่อ 

 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได้ 
- เขียนบทสรุปได้แต่

ซ้ าซ้อนกับบทคัดย่อ
มากกว่าร้อยละ 50 

 

นักศึกษา 
- สรุปเนื้อหาไม่ตรง

ตามวัตถุประสงค์
หรือได้ไม่ครบถ้วน 

- เขียนบทสรุปได้แต่
ซ้ าซ้อนกับบทคัดย่อ
มากกว่าร้อยละ 50 

 

6. รูปและตาราง 
การเลือกใช้รูปและ
ตาราง 

5 บทความมีรูปและ
ตาราง  
- นักศึกษาเลือกใช้รูป

หรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

- นักศึกษาสร้างตาราง
หรือรูปขึ้นเองเพื่อใช้
อธิบายในบทความ 

บทความมีรูปและ
ตาราง นักศึกษาเลือกใช้
รูปหรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความมีรูปและ
ตาราง แต่นักศึกษา
เลือกใช้รูปหรือตารางที่
ไม่จ าเป็นหรือไม่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความไม่มีรูปและ
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] 

มีการเฉลยข้อสอบภายหลังจากที่นักศึกษาได้สอบไปแล้วในชั้นเรียนทุกครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาทราบ
จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของตนเอง และตรวจสอบคะแนนที่ได้อย่างโปร่งใส ในกรณีที่นักศึกษามีผล
คะแนนที่ต่ าผิดปกติ อาจารย์ประจ าวิชาจะมีการเรียกพบและหาแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต 

ในการสอบปลายภาค หลังสอบเสร็จแล้วมีการประกาศระดับคะแนนแล้ว หากนักศึกษามีข้อสงสัย
สามารถด าเนินการยื่นค าร้องขอตรวจสอบเกี่ยวกับคะแนนสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบระเบียบค าร้องได้ที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 (มีผล
ประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 5) 

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

ผลการประเมินของนักศึกษาเช่น คะแนนสอบและคะแนนการบ้าน จะถูกประกาศไว้ในระบบทะเบียน
ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าดูได้ผ่านเวปไซต์ www.reg.sut.ac.th  หรือในแต่ละกลุ่มสื่อสังคม
ออนไลน์ที่อาจารย์ทุกท่านในในการสื่อสารแต่ละรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบ 
นักศึกษาสามารถเขียนค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือขอดูข้อสอบของตนเองได้  

การจัดการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน โดยมีส่วนงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ศูนย์บริการการศึกษา รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา/บริการส าหรับนักศึกษา สามารถ
เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/ces/2018 หัวข้อ “เกี่ยวกับหน่วยงาน” เลือกหัวข้อ 
“ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน”   

2) ส่วนทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร ในการรวบรวมข้อ
ร้องเรียน สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dp/2015 หัวข้อ “ติดต่อเรา” 
เลือกหัวข้อ “ข้อร้องเรียน” ซึ่งจะมีคณะท างานที่เก่ียวข้องท าหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลตามขั้นตอนที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

และเม่ือตรวจสอบแล้วจะแจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ หากเป็นความผิดพลาดของอาจารย์
ผู้สอน ต้องแก้ไขเกรด สาขาวิชาจะด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ต่ อกรรมการ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทันททีุกกรณ ี 

หรือยังสามารถแจ้งสายตรงไปยังคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ท่ีช่องทาง 
https://beta.sut.ac.th/ie/ 

 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
http://www.reg.sut.ac.th/
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รายการหลักฐาน 
หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 5-1 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

http://bulletin.sut.ac.th/ 
 เวปไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา  
 (http://web.sut.ac.th/ces) 
 ประกาศส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วิธีการเลือกสาขาวิชาส าหรับนักศึกษา

สังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 https://beta.sut.ac.th/ie/journal 
AUN-QA 5-2 มคอ.3 รายงานการประชุมเกรดของหลักสูตร และตัวอย่างใบแจ้งเกรด 
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 ระเบียบค าร้องได้ที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018 
AUN- QA 5-5 เวปไซต์ www.reg.sut.ac.th 

 
AUN-QA 6 : Academic Staff Quality 
ผลการด าเนินงาน 
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] 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนระยะยาวเพ่ือให้คณาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. นอกจากนั้นทางหลักสูตรมี
แผนประจ าปีส าหรับพิจารณาการเกษียณอายุของคณาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง 
(อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน) ก าหนดให้มีการจัดการประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาและตารางสอน
ให้กับอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านพร้อมทั้งกระจายภาระการสอนให้ใกล้เคียงกัน ใน
การด าเนินการได้น าข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาและจากแบบประเมินตนเองหลังเรียนของ
แต่ละรายวิชามาใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการการสอนด้วย เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทางหลักสูตรมี
แผนการประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือประเมินศักยภาพของอาจารย์ และสรุปผลสัมฤทธิ์หรือปัญหาของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลของนักศึกษาเอง (ที่ได้จากระบบลงทะเบียนของ

http://web.sut.ac.th/das/support_aca/images/stories/pdf/Manual-Graduate/07-Manual_2016_SUT.pdf
http://bulletin.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/ces/
http://www.reg.sut.ac.th/


 

138 
 

 

 

ศูนย์บริการการศึกษา) และได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทาง
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่ตั้งไว้ต่อไป   

นอกจากนี้ทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีระบบกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาคณาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีสถาบันพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งอาจารย์ทุกท่านต้องมี
การวางแผนเพ่ือผลิตผลงานอย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี (โครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงานที่สามารถใช้ขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการได้ ) ตามกรอบนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้อาจารย์รู้จัก
ภาคอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยการส่งอาจารย์ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยผลที่ได้ท าให้อาจารย์มีความรู้
และความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยได้ดี 
และเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาได้จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือประเมินคุณภาพของอาจารย์เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและใช้ในภาคการศึกษาต่อไป 

ผลการเนินการตามปีการศึกษา 2563  ได้มีการประชุมและแบ่งภาระงานก่อนเปิดภาคการศึกษา  
(2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดยพบว่าคณาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนตลอดปีการศึกษาที่ใกล้เคียง
กันและเป็นไปตามภาระงานขั้นต่ าที่ก าหนดโดยทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งพบว่าคณาจารย์มีเวลาในการท าวิจัย
และบริการวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย์ 4 คน จาก 6 คน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมจ านวน 9 บทความ แต่มีเพียง 2 คน เท่านั้น 
ที่ไม่ได้มีผลงานตีพิมพ์ เนื่องจากก าลังอยู่ในระหว่างการท าวิจัยและเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์  นอกจากนั้น
คณาจารย์ทุกท่านยังมีเวลาในการไปอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ส าหรับส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ในหลักสูตรจ านวน 17 ครั้ง (รวมจากคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตร และอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง) ซึ่งพบว่า
คณาจารย์มีการเข้าร่วมการอบรมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นการอบรมออนไลน์ และได้มีการบริการวิชาการใน
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปีมีกิจกรรมในการบริการวิชาการมากกว่า 5 ครั้ง อีกด้วย  
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ตาราง AUN-QA 6-1-1 จ านวนอาจารย์และจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 
 

ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิ 
ปริญญาเอก 

จ านวน (คน) FTEF* จ านวน ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59) 
1. อาจารย์ประจ า       
   1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20 
   1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20 
   1.4 อาจารย์ 2 2 4 3 3 60 
2. อาจารย์พิเศษ 1 - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
1. อาจารย์ประจ า       
   1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20 
   1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20 
   1.4 อาจารย์ 2 2 4 3 3 60 
2. อาจารย์พิเศษ 1 - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 
ปีการศึกษา 2560 (ก.ค. 60 - มิ.ย. 61) 

1. อาจารย์ประจ า       
   1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2 1 3 3 3 50 
   1.4 อาจารย์ 1 1 2 1.5 2 33 
2. อาจารย์พิเศษ - - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 5.5 6 100 
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ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิ 
ปริญญาเอก 

จ านวน (คน) FTEF* จ านวน ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561 (ก.ค. 61 - มิ.ย. 62) 
1. อาจารย์ประจ า       
   1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 3 3 3 50 
   1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 33 
2. อาจารย์พิเศษ - - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 
ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 62 - มิ.ย. 63) 
1. อาจารย์ประจ า       
   1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2 1 3 3 3 50 
   1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 33 
2. อาจารย์พิเศษ - - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 
ปีการศึกษา 2563 (ก.ค. 63 - มิ.ย. 67) 
1. อาจารย์ประจ า       
   1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2 1 3 3 3 50 
   1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 33 
2. อาจารย์พิเศษ - - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 
ที่มา : ส่วนการเจา้หน้าท่ี และสาขาวิชา 
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* อาจารย์เตม็เวลาเทียบเท่า (FTEF) หมายถึง  
- อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ข้ึนไป คิดเป็น 1 FTEF  
- อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน 6 - 8 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 0.5 FTEF  
- อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างานไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 FTEF 
- อาจารย์พิเศษให้นับภาระงานของอาจารย์พิเศษทั้งปีการศึกษา หารด้วย มาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัย (6 

หนว่ยกิต/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] 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจ าปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 155 ซึ่งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปี

การศึกษา 2562 (FTES = 148.3) โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้ระดับปริญญาตรีมีค่า FTES = SCH/45 
ตาราง AUN-QA 6-2 แสดงการค านวณค่า SCH ตลอดปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก
การวิเคราะห์พบว่าอัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์ (FTES/FTEF ratio) มีค่า 25.8 : 1 ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยปี 2563 (FTES/FTEF ratio เท่ากับ 20.16 : 1) ดังแสดงในรูป AUN 6-2-1 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นทางหลักสูตรได้เสนอต่อที่ประชุมส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือก าหนดจ านวนรับนักศึกษาในรุ่นต่อไปเหลือ 60 คน เท่านั้น ดังนั้นในปีการศึกษาต่อไป
จะท าให้ค่า FTES/FTEF ratio เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของทางมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน  

ก่อนเปิดภาคศึกษาได้จัดการประชุมเพ่ือก าหนดและกระจายภาระการสอนให้มีความเหมาะสม ซึ่ง
จากระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอาจารย์ทุกท่านจะต้องท าการเรียนการสอนร้อยละ 40 งานวิจัยร้อยละ 30 
และบริการวิชาการร้อยละ 30 โดยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาภาระงานสอนของอาจารย์ทุกท่านสูงจึงท าให้
อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการท างานวิจัย หรือบริการวิชาการ หลังจากปิดภาคการศึกษาจึงได้มีการ
ประชุมเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาระงานสอนของแต่ละท่านให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

142 
 

 

 

ตาราง AUN-QA 6-2-1  หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) แต่ละรายวิชาของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อรายวชิา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
หน่วยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 

หน่วยกิตนักศึกษา 
Student Credit Hours 

(SCH) 
538203 Physical Geology 1/2563 4 60 240 
538204 Physical Geology Laboratory 1/2563 1 60 60 
538301 Geotechniues 1/2563 4 99 396 
538302 Geotechniques Laboratory 1/2563 1 98 98 
538304 Groundwater Engineering 1/2563 4 96 384 
538306 Mineral and Energy Resources 1/2563 4 95 380 
538310 Mine Economics 1/2563 4 98 392 
538316 Petroleum  Technology  for  Engineers 1/2563 4 19 76 
538418 Geological Engineering Projects 1/2563 4 81 324 
538420 Salt Mine Technology 1/2563 4 28 112 
538495 Pre-Cooperative Education 1/2563 1 56 56 
538207 Structural  Geomorphology 2/2563 3 57 171 
538208 Structural  Geomorphology  Laboratory 2/2563 1 57 57 
538305 Environmental Geomechanics 2/2563 4 105 420 
538307 Geological Engineering Excursion 2/2563 2 92 184 
538313 Introductory to Mining Engineering 2/2563 4 42 168 
538317 Geophysics 2/2563 3 40 120 
538318 Geophysics  Laboratory 2/2563 1 37 37 
538309 Rock Mechanics 2/2563 4 100 400 
538320 Rock  Mechanics  Laboratory 2/2563 1 98 98 
538495 Pre-Cooperative Education 2/2563 1 24 24 
538496 Cooperative Education 2/2563 8 56 448 
538205 Rock and Minerals 3/2563 3 54 162 
538206 Rocks and Minerals Laboratory 3/2563 1 55 55 
538209 Computer Programming for Geological 

Engineering 
3/2563 2 54 108 

538310 Mine Economics 3/2563 4 10 40 
538311 Dam and Reservoir 3/2563 4 31 124 
538312 Design of Foundations on Rock 3/2563 4 82 328 
538321 Geological Field Methods 3/2563 2 33 66 
538324 Mineral Processing for Geological Engineering 3/2563 4 57 228 
538416 Surface Mining and Mine Design 3/2563 4 105 420 
538417 Underground Mining and Mine design 3/2563 4 101 404 
538433 Surface  Mining and Mine Design Laboratory 3/2563 1 97 97 
538434 Underground Mining and Mine Design 

Laboratory 
3/2563 1 97 97 
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ชื่อรายวชิา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
หน่วยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 

หน่วยกิตนักศึกษา 
Student Credit Hours 

(SCH) 
538494 Geological Engineering Professional Project 3/2563 9 1 9 
538496 Cooperative Education 3/2563 8 24 192 

รวม - 118 2,299 6,975 

วิธีการค านวณที่ทางหลักสูตรใช้ 
- มหาวิทยาลัยก าหนดให้ FTES = SCH/45 จะได้ว่า FTES = 6,975/45 
- ดังนั้น FTES = 155 
- อ้างอิงจากตาราง AUN-QA 6-1 ปีการศึกษา 2560 มีจ านวน FTEF = 6 
- อัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEF) มีค่า 155/6 = 25.8 : 1 
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รูป AUN 6-2-1 ข้อมูลการค านวณอัตรา FTES ต่ออาจารย์ (FTEF) จากส่วนแผนงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
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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] 

ทางสาขาวิชาได้จัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลังและภาระงานส าหรับก าหนดจ านวนการรับ
อาจารย์ใหม่ในแต่ภาคการศึกษาโดยคุณสมบัติของอาจารย์จะพิจารณาถึงวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย รวมถึง ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ และ
บุคลิกภาพ และมีคุณสมบัติตามที่ทางส านักวิชาก าหนดไว้ซึ่งจะสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยโดยขั้นตอนการรับสมัครจะมีการแจ้งผ่านไปยังคณะกรรมการส านักวิชาเพ่ือพิจารณาและน าส่ง
ไปถึงส่วนการเจ้าหน้าที่เพ่ือประกาศรับสมัครซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร 
(http://web.sut.ac.th/) แต่หากมีการเปิดรับจะมีการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือก าหนดและประเมิน
การรับอาจารย์ใหม่ให้ได้ตรงตามด้านวิชาการท่ีต้องสอนในหลักสูตร 

1. การสรรหาและเกณฑ์การคัดเลือก  
มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอัตราก าลังสายวิชาการที่มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการตรงกับความต้องการของสาขาวิชาและส านักวิชา โดยเน้นคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นล าดับแรก 
ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานกลางใน

การด าเนินการ โดยสาขาวิชา/ส านักวิชาจะก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
ประสบการณ์ ผลงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชา/ส านักวิชา โดยในปี 2559 ได้มีการก าหนด
คุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้ยื่นสมัครหรือบุคคลที่ขอรับการสรรหาในต าแหน่งคณาจารย์ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559 

 

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ต่ า 

สังกัดหลักสูตรทั่วไป 
สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

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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มหาวิทยาลัยมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครโดยองค์คณะบุคคล โดยคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครต าแหน่งคณาจารย์ในเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้  จากนั้นส่วนการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการตามขั้นตอน คือ เสนอรายชื่อ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการคัดเลือก มี
คณบดีทุกส านักวิชาเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ และส่วนการ
เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ความสามารถทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ บุคลิกภาพและอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด จากนั้น
คณะกรรมการคัดเลือกจะประชุมร่วมกันพิจารณาผล และส่วนการเจ้าหน้าที่จัดท าประกาศแจ้งผลการ
คัดเลือก นอกจากขั้นตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัยแล้ว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถในการสอนตรงกับความต้องการของหลักสูตร/สาขาวิชา/ส านักวิชามากที่สุด สาขาวิชา/ส านักวิชา
อาจจะมีการด าเนินการภายในโดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ สัมมนา ทดสอบสอน ผู้สมัครก่อน หากผู้สมัครผ่าน
คุณสมบัติดังกล่าวจะส่งชื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์ในขั้นตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัย 

2. การก าหนดมาตรฐานภาระงาน 
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย์อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพของคณาจารย์ทั้งทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน การมอบหมายงานรายบุคคล เพ่ือใช้ในการก าหนดสัดส่วนภาระงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและเพ่ือใช้ในการพิจารณาความ
ดีความชอบประจ าปี เพ่ือใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) เพ่ือน ามาปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย์  
40 หน่วยภาระงานต่อปี ได้แก่ งานสอน 18 หน่วยภาระงาน งานวิจัย 12 หน่วยภาระงาน งานที่ปรึกษาและ 
งานสหกิจศึกษารวม 3 หน่วยภาระงาน และงานบริการวิชาการ 7 หน่วยภาระงาน โดยมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา โดยคณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลภาระงาน online 
และผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินผ่านระบบ online ได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อย (aworkload.sut.ac.th) ทั้งนี้ 
คณาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลภาระงานย้อนหลังผ่านระบบ MIS ได้อีกด้วย มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ครั้ง
ต่อปี ส่วนการประเมินเพ่ือให้สถานภาพประจ า/การประเมินศักยภาพให้หัวหน้าหน่วยงานประเมินเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาทดลองงานของพนักงานในแต่ละสายงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการท างานด้วย ทั้งนี้  
หากภาระงานคณาจารย์มีมากมหาวิทยาลัยจะจ้างอาจารย์พิเศษ และผู้ช่วยสอนให้กับสาขาวิชาและส านัก
วิชาเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด  

3. มีการก าหนดต าแหน่งงาน ค าอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับแต่ละต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่
เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุ กปี โดย



 

147 
 

 

 

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานก่อนการ
ประกาศรับสมัคร  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อย
ของพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินพนักงาน ผ่านระบบ 
online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website ต่อไปนี้  

 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)   

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายวิชาการ และชุดที่ 2 มีรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และ
ก าหนดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากรณีมีจุดด้อยข้อควรปรับปรุง กรณี
พนักงานมีผลประเมินระดับดีต่ า (50-54 คะแนน) และระดับต้องปรับปรุงต่ ากว่า 50 คะแนน  

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่จรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/ 
sutnew/news/2011/ethics_u.pdf เ พ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือข่ายองค์กรภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมโดยการสร้างสมาธิในการท างาน และมีการท าบุญตักบาตรใน
โอกาสวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/
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ตาราง AUN-QA 6-3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 
 
 

ปีปฏทิิน 

จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
จ านวน

บทความวิจยั
หรือ

บทความ
วิชาการ 

(1) 

มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสบืเนื่อง
จากการประชุม

วิชาการ
ระดับชาต ิ

(Proceedings)  
(ค่าน้ าหนัก = 

0.20) 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ/ผลงานที่
จดทะเบยีนอนุสิทธิบัตร 
(ค่าน้ าหนัก = 0.40) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 
(ค่าน้ าหนัก 
= 0.60) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ซ่ึงไม่อยู่ใน 

Beall's list)/
วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1  

(ค่าน้ าหนัก = 0.80) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติ/

ผลงานที่จด
ทะเบียนสิทธบิัตร 

(ค่าน้ าหนัก = 
1.00) 

ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 

(2) 

จ านวน
อาจารย ์

(3) 

ร้อยละ
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 
2563 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
AUN- QA 6-4: Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 

สถานพัฒนาคณาจารย์มีกระบวนการในการด าเนินงานโดย มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาแบบ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เพ่ือพัฒนาแบบประเมินการสอนให้มีความทันสมัย 
และสอดคล้องตามเป้าประสงค์ในการใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือระบุถึงสมรรถนะด้านการสอนของ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่พึงประสงค์ การพัฒนาและน าไปใช้ประเมินการสอนในทุกภาค
การศึกษาตามขั้นตอนมาตรฐานการด าเนินงานการประเมินการสอน จากนั้น ด าเนินการตามขั้นตอนโดย
ก าหนดข้อมูลบันทึกชั่วโมงสอนและก าหนดแบบประเมินการสอนแต่ละรายวิชา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประเมินการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการสอนโดยแจกคู่มือขั้นตอน
การประเมินการสอนแก่นักศึกษา และประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ E-mail Facebook เป็นต้น  
เมื่อกระบวนการประเมินการสอนประจ าภาคการศึกษาแล้วเสร็จมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และคัดกรอง
ข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น ประกอบด้วย (1) วิเคราะห์ผลการประเมินรายบุคคล  (2) สรุปผลการประเมิน
แต่ละรายวิชาประจ าภาคการศึกษา (3) วิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอนที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และ (4) วิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอนที่มีผลการประเมินสูงในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือการน าข้อมูล
รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ประโยชน์ จากนั้นเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการบริหาร
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จัดการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ ท าการสรุปผลและน าเสนอข้อมูลการประเมิน
การสอนแต่ละรายวิชา (ในรูปของแนวโน้มผลการประเมินย้อนหลัง 9 ภาคการศึกษา) ในการประชุมประเมิน
ภารกิจการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรได้มีการประเมินจากข้อมูลหลายส่วน คือ มีการประเมิน
จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเมื่อเปิดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ
อาจารย์เองในส่วนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผ่านมาในส่วนของการเรียนการ
สอนอาจารย์ทุกท่านมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน มคอ. 3 แต่ในส่วนของงานวิจัย และงาน
บริการวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่งได้ประชุมและเสนอแนวทางการแก้ไขโดยมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้ไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากข้ึนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรได้มีการประเมินจากข้อมูลหลายส่วน คือ มีการประเมิน
จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเมื่อปิดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ
อาจารย์เองในส่วนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผ่านมาในส่วนของการเรียนการ
สอนอาจารย์ทุกท่านมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน มคอ. 3 แต่ในส่วนของงานวิจัย และงาน
บริการวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่งได้ประชุมและเสนอแนวทางการแก้ไขโดยมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้ไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานการเรียนการสอนและ
วิจัยต่อไป 
 
ตาราง AUN-QA 6-4-1 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
 

ปีการศึกษา จ านวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
2558 1 
2559 4 
2560 7 
2561 15 
2562 4  
2563 17 

 

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

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนการลงทุนงบประมาณ 
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตรได้มีการเข้าร่วมสัมมนา 
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี หรือการเข้าร่วมในงานประชุม
วิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยอุดหนุนงบประมาณการเดินทาง)  เมื่อสิ้นสุด
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แต่ละภาคการศึกษาได้มีการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ของแต่ละท่านเพ่ือน าไปปรับปรุงและวางแผนการเพ่ิมทักษะของอาจารย์ในหลักสูตรที่ยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอในภาคการศึกษาต่อไป 

โดยทางสถานพัฒนาคณาจารย์มีการใช้แบบส ารวจความต้องการของคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อบรม สัมมนา เสวนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) และมี
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561  ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าใจในบทบาทในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
ความเข้าใจกับคณาจารย์  

2. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้และเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนเพ่ือที่
คณาจารย์จะได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ศึ กษาดู ง าน  ณ สถาบันนวั ตกรรมการ เ รี ย นรู้  ( Institute for Innovative Learning)
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน จ านวนทั้งสิ้น 36 คน 

ในการด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งสถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือที่สถานพัฒนาคณาจารย์จะได้รวบรวมและน าไปปรับปรุง
ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป อาทิ การก าหนดปฏิทินกิจกรรม “การให้ค าแนะน าในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ” ที่มีช่วงเวลาการจัดกิจกรรมที่แน่นอนให้คณาจารย์ทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ ท าให้
สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของอาจารย์โดยสถานพัฒนา
อาจารย์ ซึ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมทักษะและองค์ความรู้อ่ืนๆ ในด้านการสอนให้กับ
อาจารย์ใหม่ และมหาวิทยาลัยยังมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท าวิจัยและน าเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตาราง AUN-QA 6-3) รวมถึงการอบรมกิจกรรมการพัฒนาทาง
วิชาชีพของอาจารย์ (ตาราง AUN-QA 6-5) โดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตาราง AUN-QA 6-5-1 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ปีการศึกษา 2557 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูมิ 
อ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

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   

ปีการศึกษา 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  
เทพณรงค์ 

 

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

- 

อ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

The 4th International Symposium of 
The International Geosciences 
Programme Project 589. October 26-
27, 2015, Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand. 

- 

อ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

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

- 

ปีการศึกษา 2559 
ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูมิ 
อ.ดร.ปรัชญา  

การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน (TUNNELLING 
IN ROCK) พร้อมศึกษาดูงานโครงการ

- 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

เทพณรงค์ 
อ.เกียรศักดิ์  
อาจคงหาญ 

ก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน 23-25 พฤศจิกายน 
2559 จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2560 
ผศ.ดร.เดโช   
เผือกภูมิ 
 

การอบรม “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยสภา
วิศวกรแห่งประเทศไทย” วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 สถานที ่โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  

- 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Technology Enhanced Learning)” 
วันที่ 16 มกราคม 2561 สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 อาคาร
เครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 
ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

อบรมเชิงปฎิบัติการ (workshop) "การ
เขียนเอกสารขอรับรองสมรรถนะด้านการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF  
(Application report writing for UKPSF 
accreditation)" วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร
วิชาการ 1 เวลา 9.30-16.00 น. 
จัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ มทส 

- 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “CDIO-based Education” 
วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 สถานที่ บ้านดิน 
วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

- 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “AUN-QA Implementation 
and Gap Analysis” วันที่ 18-19 เมษายน 
2561 สถานที่ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

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

การอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-
QA ภายใต้ระบบ CUPT QA” วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561 สถานที่ ห้องสุรนารี สุ
รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- 

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

การอบรม “อุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling 
in Soft Ground) รุ่นที่ 3” วันที่ 13-15 
มิถุนายน 2561 สถานที่ โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

- 

ปีการศึกษา 2561 
ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 
ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 
ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูมิ 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 
อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “ภูมิสัณฐานแบบคาสต์และการ
ส ารวจถ้ าในประเทศไทย” วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ อาคารเรียนรวม 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา 

- 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูมิ 

การอบรม “การสร้างสื่อน าเสนอด้วย 
PowerPoint แบบ InfoGraphics” วันที่ 
27 มิถุนายน 2562 สถานที่ อาคารเรียน
รวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา 

- 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

สัมมนา “สัมมนาประจ าปี ส านักวิชา
วิศวกรรมศ าสตร์” วันที่ 31 สิงหาคม – 1 
กันยายน 2561 ณ เดอะ ปาซ เขาใหญ่ อ.
ปากช่อง 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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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ศ.ดร.กิตติเทพ เฟ่ือง
ขจร 
ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 
อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

การอบรม “อุโมงค์ในชั้นหิน 
(TUNNELLING IN ROCK) รุน่ที่ 3” พร้อม
ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้น
หิน วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ 
Convention 1-2 ชั้น 2 โรงแรม WINTREE 
City Resort จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมอุโมงค์ และเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

การอบรม “AUN-QA Implementtation 
and Gap Analysis at Program Level” 
วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

น าสาระการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มา
ใช้ในการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษา ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมและน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่ตั้งไว้ รวมถึงการเชื่อมโยงกับ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับหลักสูตร 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหา
ฐานราก และการแก้ไข” วันที่ 12-14 
กันยายน 2561 สถานที ่สถาบันวิศวพัฒน์ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 

หัวข้ออบรมเก่ียวข้องโดยตรงกับ
รายวิชาที่สอน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาด้านการสอน
ในห้องเรียนได้ 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “ห้องเรียนสนุกได้ด้วยการเรียนรู้
แบบ Active Learning” วันที่ 26 - 27 
กันยายน 2561 สถานที่ ห้องประชุมวีไอพี 
3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

น าความรู้ที่ได้มาเป็นประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีและ
เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย ทาให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการ
วัดผลที่มีประสิทธิภาพ 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “STARS 2019” วันที่ 14 - 16 
มกราคม 2562 สถานที่ ห้องประชุม 3 
อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

สามารถนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียน 
โดยเน้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ 
และลงมือปฏิบัติจริง อีกท้ังเป็นการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
มาตรฐานการสอนในระดับสากล
ของมหาวิทยาลัย  
โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน 
UKPSF 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรม “การอบรมอาจารย์มืออาชีพ
ส าหรับอาจารย์ใหม่” วันที่ 28-29 มกราคม 
2562 สถานที่ ห้องประชุม C2-124 อาคาร
วิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร 

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
เขียนแผนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

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

เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับโลกที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับมากที่สุด ด้าน
ธรณ ีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาใน
ปัจจุบันและหารือด้านความร่วมมือ
กับนักวิจัยชาวต่างชาติ 

ผศ.ดร.อานิสงส์   
จิตนารินทร์ 

ประชุมวิชาการ: หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ
การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครต
รอน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัที่ 1 – 3 
มิถุนายน 2561  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและน า
นักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน 
จ านวน 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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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

ประชุมวิชาการ 15th Regional Congress 
on Geology, Mineral and Energy 
Resources of Southeast Asia (GEOSEA 
XV)  วันที่ 15 – 18 กันยายน 2561  ณ 
เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม 

เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่วงวิชาชีพ 
และน านักศึกษาไปน าเสนอผลงาน
ซึ่งเป็นส่วน 
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท 

ผศ.ดร.อานิสงส์   
จิตนารินทร์ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  ในการประชุม the 
CCOP-DMR conference on Jurassic 
201-145 Million year ago  วันที่ 24 – 
26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
เพชร กรมทรัพยากรธรณี  กรุงเทพฯ 

เป็นวิทยากรรับเชิญ เพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านธรณีวิทยาและ
บรรพชีวินวิทยาในช่วงยุคจูแรสซิก
ในประเทศไทย 

ผศ.ดร.อานิสงส์   
จิตนารินทร์ 

อบรม The 2nd International 
symposium on Geoscience 
Resources and Environments of 
Asian Terranes (GREAT 2018)  วันที่ 18 
– 21 พฤศจิกายน 2561  ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือน านักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยไป
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
ระดับนานาชาติ และสร้าง
เครือข่ายการวิจัยด้านธรณีวิทยา
และธรณีวิทยาประยุกต์ 

ผศ.ดร.อานิสงส์   
จิตนารินทร์ 

ประชุมวิชาการ: 389th International 
Conference on Science, Engineering 
& Technology - ICSET 2019  วันที่ 1 – 
4 เมษายน 2562  ณ Village Hotel 
Changi  ประเทศสิงคโปร์ 

ไดเ้ผยแพร่งานวิจัยของบุคคลากร
และนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 
ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูมิ 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT 
QA (Refresh Assessors), 18-19 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุร
สัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ได้ทบทวบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ 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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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ผศ.ดร.อานิสงส์   
จิตนารินทร์ 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางธรณีวิทยา 
80 ปี ปริญญา นุตาลัย ในหัวข้อ บทบาท
ของนั กธรณี วิ ทยา ไทยต่ อการ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
29 พฤษจิกายน 2562 

เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต์ 
และเสวนาในวงวิชาชีพธรณีวิทยา
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส์   
จิตนารินทร์ 

เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
Advancing Paleontological Research 
and Specimen -Conservation in 
Southeast Asia symposium กรุงเทพ 
17-19 ธันวาคม 2562 

เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต์ 
และเสวนาในวงวิชาชีพธรณีวิทยา
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
“หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่น
ที่ 27 ระหว่างวันที่  23 - 25 กันยายน  
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม BEST WESTTERN 
PLUS ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 

เพ่ือให้อาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็น
คณาจารย์นิเทศของอุดมศึกษาไทย
ทราบถึงกระบวนการและข้ันตอน
การนิเทศงานสหกิจศึกษาและ
สามารถท าการนิเทศงานสหกิจ
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทยก าหนดไว้ 

ปีการศึกษา 2563 
อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

อบรม “หลักสูตร 21st Century Essential 
Skills For Faculty Teaching” จัดโดย 
SEAC (Southeast Asia Center) วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 24 มีนาคม 2564 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 
 

การรวมตัวเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “PIONEERING 
INNOVATOR NETWORK” PIN 2.1 
ระยะเวลา 8 วัน 
กิจกรรมจัดในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่น
ใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในส่วนภูมิภาค พื้นที่
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอบรม
และสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับ
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

จ.นครราชสีมา 
 

แนวคิด การบริหาร และการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกร รวมถึง
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและ
ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

อ.ดร. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ  

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  
“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P” 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
19-21 สิงหาคม 2563 
จ.อุบลราชธานี 
 

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Incubation Platform) และ
แผนงานการพัฒนาบริการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Service Platform) 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานในแต่ละ
เครือข่าย ทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ขั้นตอน 
และวิธีการด าเนินงานระหว่าง
เครือข่าย ผ่านการน าเสนอ
บทความจากผู้แทนอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 
ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูมิ 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 
อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” 29 มิถุนายน 
2563 และ 1กรกฎาคม 2563 

สร้างความเข้าใจในการผลิตบัณฑิต
ของหลักสูตร ที่มีการเรียนการสอน
แบบเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษา 
และรับแนวทางการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง ตามแนวทางของ 
TABEE 

อ.ดร. เกียรติศักดิ์ 
อาจคงหาญ 
 

การรวมตัวเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “PIONEERING 
INNOVATOR NETWORK” PIN 2.1 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่น
ใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในส่วนภูมิภาค พื้นที่
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ระยะเวลา 8 วัน 
กิจกรรมจัดในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 
จ.นครราชสีมา 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอบรม
และสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับ
แนวคิด การบริหาร และการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกร รวมถึง
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและ
ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

น าเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุม
วิชาการ สภาพแวดล้อมบรรพกาลกับวาฬ
อ าแพง จัดโดยกรมทรัพยากรธรณี 
(ออนไลน์) 26 มกราคม 2564 

พัฒนาตนเองในการท าวิจัย และ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

อบรมออนไลน์ ห้องเรียน (ออนไลน์) สนุก
ได้ด้วยการเรียนรู้แบบ Active learning 
จัดโดยสถานพัฒนาอาจารย์ วันที่ 1-2 
มีนาคม 2564 

พัฒนาตนเองในการจัดการเรียน
การสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 
ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

อบรมออนไลน์ "เกณฑ์ AUN-QA 
Overview (Versions 4)" จัดโดยฝ่าย
วิชาการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มทส. วันที่ 8 
มีนาคม 2564 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

น าเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุม
วิชาการ Current studies on Past 
Biodiversity in Southeast Asia 2021 
จัดโดย  Institut des Sciences de l' 
Evolution de Montpellier (ISEM) 
ประเทศฝรั่งเศส (ออนไลน์) วันที่ 9-11 
มิถุนายน 2564 

พัฒนาตนเองในการท าวิจัย และ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

การอบรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 17 จัด
โดย สภาวชิาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (ออนไลน์) 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียม
ระบบเอกสารคุณภาพ ISO/IEC 
17025:2017” จัดโดย สถาบันมาตรวิยา
แห่งชาติ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและห้องปฏิบัติการ 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 
อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง "การ
สร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-
Learning อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้
จริง"  จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา มทส วันที่ 14 มิ.ย. 64 

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการวัดผล
ออนไลน์ 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

การอบรมการเตรียมความพร้อมขอรับการ
ประเมินหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (TABEE) ครั้งที่ 2 จัดโดย สววศ. 
ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

อบรมตามบริบทส านักวิชา "FIRST DRAFT, 
FIRST DAY, UKPSF 2021" ภายใต้
โครงการ SUTFB-2021 จัดโดย สววศ. วัน
พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้สอนให้เป้นไป
ตามกรอบการรับรองแบบสากล 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความ
พร้อมขอรับการประเมินหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE)” จัด
โดย สววศ. ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2564  

เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

อบรม “หลักสูตร Upskill & Reskill 
ส าหรับผู้บริหารฯ 2564” 

 14 ม.ค. 64 

 15 ม.ค. 64 

 22 ม.ค. 64 

 28 ม.ค. 64 

พัฒนาตนเองในงานบริหาร
หลักสูตรการศึกษา 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

 29 ม.ค. 64 

 18 ก.พ. 64 
จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูมิ 
 

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Structural 
geology beneath the surface: 
Evidence from tunnelling in Northern 
Thailand” โดย ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ 
จัดโดยกรมทรัพยากรธรณี ในวันที่ 24 
มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่าน 
Zoom ID: 692-501-1789 

ได้เพ่ิมพูนความรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญด้านธรณีวิทยา
โครงสร้างในงานด้านวิศวกรรมธรณี 
ซึ่งสามารถน ากรณีศึกษาดังกล่าว
ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตรต่อไป 

 
AUN- QA 6-6: Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service [9] 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบกลไกลการบริหารอาจารย์โดยก าหนดนโยบายจากประธานหลักสูตร

เพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งในด้าน
งานวิจัยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
แต่ละปีสามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยได้ นอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินเพ่ือเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่งให้แก่อาจารย์ผู้ที่ท าการเรียนการสอนงานวิจัยและ
บริการวิชาการได้อย่างครบถ้วนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นและการให้ก าลังใจแก่คณาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมางานวิจัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 
ส าหรับแนวทางการปรับปรุงจึงต้องส่งเสริมให้อาจารย์ไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยให้เกิดผลมากกว่านี้ 

อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฝ่าย
พัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ท าหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจัดท าเกณฑ์และ
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วิธีการคัดเลือกของผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และเชิญส านักวิชา คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ให้เสนอชื่ออาจารย์ที่สมควรได้รับการ
คัดเลือก พร้อมส่งประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

3. ส านักวิชา เสนอรายชื่ออาจารย์ในสังกัด ทั้ง 2 ประเภท คือ กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบัน อุดมศึกษา ตั้งแต่ 3 – 10 ปี และกลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบัน อุดมศึกษา
เกิน 10 ปีขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

4. คณะอนุกรรมการฯ จะด าเนินการพิจารณาผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารซึ่งจะพิจารณา
ครอบคลุมถึงผลงานในอดีตที่ผ่านมา สภาพงานในปัจจุบัน (เอกสารข้อมูลประวัติและผลงาน
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ) 

5. คณะอนุกรรมการฯ จะท าการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น
สายวิชาการด้านการสอน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เพ่ือพิจารณา  

6. มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก 
7. พิธีมอบรางวัล ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม 

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

established, monitored and benchmarked for improvement [10] 
 คณาจารย์ทุกท่านจะต้องตีพิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งผลงานตีพิมพ์ประกอบไป
ด้วยการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์บทความใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยภายใน 1 ปี อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยวารสารนั้นจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลสากล (ISI, Scopus) 
ซึ่งที่ผ่านมาคณาจารย์ส่วนใหญ่มีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติอยู่ในเกณฑ์น้อย (ดังเอกสารแนบ) ดังนั้น
จึงต้องมีแนวทางการปรับปรุงโดยจัดแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่คณาจารย์ทุกท่านให้มากกว่านี้
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการท างานวิจัยให้มากขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ และภาระงานของพนักงานต าแหน่ง
สายปฏิบัติการวิชาชีพตามที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมอบหมาย และมีการตรวจสอบภาระงานทุกสายงาน
เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา (3 ครั้งต่อปี) 
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 ก) กรณีคณาจารย์ประจ า ก าหนดภาระงานขั้นต่ ารวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 
ได้แก่  
1) ภาระงานหลัก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยภาระงาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัย และ/หรือผลงานทาง

วิชาการ งานที่ปรึกษานักศึกษา และงานสหกิจศึกษา 
2) ภาระงานอ่ืน ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงาน ได้แก่ งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาชมชม/

คณะกรรมการ/คณะท างาน และงานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา 
(ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 
2550 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2550) 

ข) กรณีสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ก าหนดภาระงานตามภาระงานหลักตามต าแหน่งงาน 
โดยยึดถือ Job Description ในการมอบหมายงาน ทั้งนี้โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม  

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดต าแหน่งงาน ค าอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และทักษะ
พ้ืนฐานส าหรับแต่ละต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานก่อนการ
ประกาศรับสมัคร  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อยของ
พนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินพนักงาน ผ่านระบบ 
Online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website (http://mis.sut.ac.th) 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายวิชาการ และชุดที่ 2 มีรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และ
ก าหนดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากรณีมีจุดด้อยข้อควรปรับปรุง กรณี
พนักงานมีผลประเมินระดับดีต่ า (50-54 คะแนน) และระดับต้องปรับปรุงต่ ากว่า 50 คะแนน  

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าในด้านการสอน (http://web.sut.ac.th/dp/) และการ
วิจัยให้กับอาจารย์ มีการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินจากนักศึกษา 
สาขาวิชา ส านักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามล าดับ และการคัดเลือกอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการดีเด่น สาขาวิชา ส านักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามล าดับแต่มหาวิทยาลัยยังไม่มีการแจ้งเกณฑ์
กระบวนการคัดสรรอาจารย์ดีเด่น และควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับคณาจารย์เพ่ือให้มีการ
พัฒนาด้านการสอนหรือการวิจัย  

 
 

http://mis.sut.ac.th/
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รายการหลักฐาน 
หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 6-1 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  ส่วนการเจ้าหน้าที่ (http://web.sut.ac.th/dp/) 
AUN- QA 6-4 ส่วนการเจ้าหน้าที่ (http://web.sut.ac.th/dp/) และ สถานพัฒนาอาจารย์ 

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 ส่วนการเจ้าหน้าที่ (http://web.sut.ac.th/dp/) 
AUN-QA 6-7 เวปไซต์ http://mis.sut.ac.th และ http://web.sut.ac.th/dp/ 
 

AUN-QA 7 : Support Staff Quality 
ผลการด าเนินงาน 
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] 

มหาวิทยาลัยได้มีการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย โดยมี
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้น 4 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านห้อง
คอมพิวเตอร์ และด้านการบริการนักศึกษา เช่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา (ตาราง AUN-QA 7-1-1) 
ซึ่งให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรต่างๆ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่าง  ๆ เพ่ือให้

ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน (Job Description) ให้แต่ละบุคคลและภาระงานที่
ชัดเจน มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เป็นประจ า มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
และน าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจในขั้นตอน
การด าเนินการที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานต่อผู้รับบริการ และมีการส่ งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) รวมทั้งมีการมอบรางวัลและการเข้าอบรม
อย่างต่อเนื่องในงานที่ตนเองรับผิดชอบโดยมีงบประมาณสนับสนุน มีการยกย่องชมเชยเพ่ือให้เป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน   
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นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมพูนในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านงานให้บริการห้องสมุด 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงาน
ด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด และมีการวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือให้การวางแผนงานการวางแผนอัตรา
ก าลังคนในอนาคตบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาที่เ พ่ิมขึ้นในแต่ละปีในแต่ละหลักสูตร ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการจัดบริการด้านห้องปฏิบัติการ มีการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับอัตราก าลังในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของห้องปฏิบัติการที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
การ   โดยศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการประเมินความพอเพียงและความต้องการด้านบุคลากรเป็นระยะตามพันธ
กิจและการขยายขีดความสามารถในการให้บริการ (เช่นการเปิดหลักสูตรใหม่)   ได้มีการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
ส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอันจะน าไปสู่การประเมินค่างาน การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา
และคัดเลือก การพัฒนาฝึกอบรมที่ตรงตามสายงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
พิจารณาความดีความชอบ  โดยในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการจัดสรรพนักงานใหม่ จ านวน 4 
อัตรา ซึ่งได้จัดลงตามฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีภาระงานที่มอบหมายตามที่ก าหนดไว้ในค า
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ส าหรับต าแหน่งนั้นๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ยังได้ส่งเสริมพนักงานไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ในต าแหน่งงานที่ได้ปฏิบัติอยู่ เพ่ือให้พนักงานของศูนย์เครื่องมือฯ มีความช านาญเกิดความเชี่ยวชาญ เกิด
ทักษะใหม่ในวิชาชีพของตนเอง สามารถตอบสนองและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของศูนย์เครื่องมือฯ  โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
งบประมาณในส่วนนี้ จ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนพนักงานทั้งหมดคูณด้วย 10,000 บาท โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 265,000 บาท   

ในด้านของความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการให้
บุคลากรในหน่วยงานขอต าแหน่งเชี่ยวชาญ ช านาญการ ช านาญงาน  โดยมีกลุ่มผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา 
ปัจจุบันพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับต าแหน่งช านาญการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน ด้าน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน  และในปี พ.ศ. 2562 บุคลากรของศูนย์เครื่องมือฯ ได้ยื่นขอต าแหน่ง
ความก้าวหน้าในอาชีพ จ านวน 3 คน  
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ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามล าดับชั้น โดยเริ่มตั้งแต่หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน จนถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
เพ่ือให้มีความเที่ยงธรรม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวได้ยึดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง โดยจัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา  
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 37 คน มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยมีการแบ่งฝ่ายตาม
ลักษะงาน โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน และแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ฝ่าย และมีการปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน โดยจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมบริการขึ้น ภายในฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบเครือข่าย สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเครือข่าย 
รวมทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง เพ่ือลดขั้นตอนการส่งงานระหว่างฝ่ายเดิม และ
ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า โดยมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ดูแลระบบเครือข่าย และหน่วย
นวัตกรรมบริการ เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และแก้ไขปัญหาการรับงานระหว่างฝ่ายได้ดีขึ้นยิ่งขึ้น 
ซึ่งสามารถสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพ่ือตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวิจัย ดังนี้ 

 
ฝ่ายงาน จ านวน

บุคลากร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 8 คน 1. สารบรรณ งานธุรการ 
2. งานเลขานุการผู้บริหาร  งานประชุม 
3. งานการเงิน แผนงานและงบประมาณ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง 
งานการจัดการองค์ความรู้ 
5. งานพัสดุ และครุภัณฑ์ 
6. งานจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ประจ าปี 
7. งานยืม-คืน เฉพาะกิจ 
8. งานโอเปอเรเตอร์ และติดต่อสอบถาม 
9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายงาน จ านวน
บุคลากร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการงานคอมพิวเตอร์ 
  - หน่วยนวัตกรรมบริการ 

19 คน 1. งานขยายโครงข่าย - พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
infrastructure 
2. งานส ารองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3. งานบริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์และระบบสารสนเทศ 
4. งานประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
5. งานดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
6. งานบริการโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 
7. งานจัดสรร–ยืมคืนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(หน่วยนวัตกรรมบริการ) 
8. งานแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(หน่วยนวัตกรรมบริการ) 

3.ฝ่ายบริการการสอนและ
ฝึกอบรม 

10 คน 1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. งานบริการห้องเรียน 
3. งานบริการการประชุม 
4. งานบริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. งานบริการฝึกอบรม 

 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการบริการทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของหน่วยงาน คืองานกิจกรรมนักศึกษา งานธุรการ สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์  งานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานทุนการศึกษา งานแนะ
แนวและพัฒนานักศึกษา งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาพิการ เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   บุคลากรประจ าแต่ละงานท าหน้าที่ในลักษณะงานที่
แตกต่างกัน  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบริการและงานที่รับผิดชอบ การพิจารณาบุคลากรในงานต่าง ๆ 
พิจารณาจากบริการและปริมาณงานเป็นหลัก ทั้งนี้บุคลากรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
โดยตรงเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
 ในปีการศึกษา 2563 ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือวางแผนทดแทนบุคลากร
ให้เหมาะสมและเพียงพอในทุก ๆ ปี และให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานที่
น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ ในประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการศิษย์เก่า 



 

168 
 

 

 

(Alumni Management)   และมีการปรับเปลี่ยนชื่องานอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดรับกับภารกิจต่างๆ ทั้งปัจจุบันและ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ งานธุรการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานแนะแนวและพัฒนานั กศึกษา  
รวมทั้งได้มีการหารือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการขอเพ่ิมอัตราก าลังให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน   
 
ส่วนของทรัพยากรบุคคล 
1. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไว้ ในยุทธ์ศาสตร์  “Smart 
Management, Good Governance and Quality Ecosystem” การบริหารงานที่น าสมัย มีธรรมาภิบาล 
และการสร้างนิเวศแห่งคุณภาพ ดังนี้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยใช้ระบบบริหารแบบ 
“3R (Recruit - Retain –Retire)” ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระบบบริหารคนดีคน
เก่ง มีระบบที่ดูแลและใช้ประโยชน์ความรู้ความช านาญการของผู้เกษียณอายุ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เห็น
ผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามท่ีได้ก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยได้ปรับ
โครงสร้างการบริหารโดยก าหนดต าแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล” เพ่ือด าเนินนโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs การด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คือ ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM and HRD 
Reengineering) โดยเป้าหมายแต่ละปี ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2561 : ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human 
Resource Management Reengineering); 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
 ปี พ.ศ. 2562 : ผลส าเร็จด้านการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human 
Resource Development Reengineering)  ด้านการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถสูง (Talent 
Management) 
 ปี พ.ศ. 2563 : ผลส าเร็จด้านการประเมินและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Evaluation and  Promotion) 
 ปี พ.ศ. 2564 : ผลส าเร็จด้านสารสนเทศดิจิทัลส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Succeed in 
Digital Human Resource) 

เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ก าหนดไว้  
1) มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานหลักซึ่งท าหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัย จากชื่อเดิมส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็น ส่วนทรัพยากรบุคคล และปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานใหม่ 
ได้แก่ งานบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานสวัสดิการ เป็น งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล งานยุทธศาสตร์และศูนย์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล และงานสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ก าหนดให้มีงานยุทธศาสตร์และศูนย์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล การปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่นี้ เพ่ือให้มี
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หน่วยงานหลักรองรับการน านโยบายด้านการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้ 

(1) ทบทวนค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) 

(2) ด าเนินการตรวจประเมินเบื้องต้นเพ่ือหาความแตกต่างของระบบที่เป็นอยู่กับระบบที่
ต้องการจัดท าในประเด็น 3Rs คือ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (Recruit) การรักษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Retention) และ การพ้นจากองค์กรหรือพ้นจากการ
ท างาน (Retire)  

(3) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 3Rs  
(4) จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถประเมินสมรรถนะ (Performance) 

และศักยภาพ (Potential) รายบุคคลเพ่ือน าไปสู่การจ าแนกผู้มีความสามารถโดดเด่น 
(Talent) ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) 

(5) จัดท าระบบสนับสนุนให้พนักงานเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ 
(Career Path) 

(6) จัดให้มีระบบแนวทางการบริหารให้บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทาย การ
หมุนเวียนงาน และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นดาวเด่นที่มี
ความสามารถสูง (High Flyer/Talent) ได้เข้ามามีโอกาสผลักดันมหาวิทยาลัย และ
เตรียมคนให้พร้อมเพ่ือส่งเสริมและสอดคล้องกับการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

(7) จัดให้มีระบบการดูแลพนักงานทั้งในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กับองค์กรและภายหลัง
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

 3) ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานที่น าสมัย มีธรรมาภิบาล และการสร้างนิเวศแห่งคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จ านวน 1 ยุทธศาสตร์หลัก 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 13 แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
(2) โครงการสนับสนุนให้มีการทบทวนระบบการสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีความ

หลากหลาย 
(3) โครงการพัฒนาแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(4) โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคนที่ มี ความสามารถสู ง  ( Talent 
Management) 

(5) โครงการพัฒนาระบบ Executive Pool เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้บริหารในอนาคตสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

(6) โครงการพัฒนาวิธีการบริหารบุคลากรโดยใช้ Career Path Management 
(7) โครงการปรับปรุงระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยใช้

ระบบ Performance-Based KPIs ที่พิจารณา Personal KPIs จากระบบ Assignment 
Matrix 

(8) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload) และระบบแรงจูงใจและการ
ให้รางวัลที่เหมาะสม 

(9) โครงการพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะรายบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการประเมินผล
งาน พิจารณาความดีความชอบ และกาหนดเส้นทางอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติงาน 

(10) โครงการ Happy and Healthy Workplace 
(11) โครงการ SMART HR 

2. หลักการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้สานต่อแนวคิดความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้งจนถึง

ปัจจุบัน โดยก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เน้นหลักการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถ
ใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด ลดระเบียบข้อบังคับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน
วิชาการ ลดขั้นตอนการท างานเพ่ือช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินภารกิจทั้ง 5 ประการ และบรรลุความ
เป็นเลิศทางวิชาการได้ โดยการบริหารงานบุคคลได้มีการขยายตัวเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ เช่น 
หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น   

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรคงนโยบายการ
บริหารบุคคลในการเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง และการวางแผนเพ่ิมอัตราก าลังอย่าง
ระมัดระวังตามความจ าเป็น โดยการจัดอัตราก าลังเสริมในลักษณะอ่ืน เช่น จัดจ้างอาจารย์พิเศษช่วยสอนใน
บางรายวิชา หรือจัดให้มีผู้ช่วยสอนในการสอนกลุ่มใหญ่ จัดให้มีบัณฑิตศึกษาเพ่ือช่วยงานการเรียนการสอน 
เป็นต้น ในส่วนอัตราก าลังในสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยจะระมัดระวังการเพ่ิมอัตราก าลังโดย
พิจารณาเฉพาะการสนับสนุนงานวิชาการตามความจ าเป็นและตามปริมาณที่เพ่ิมขึ้นโดยเน้นการพัฒนา
พนักงานให้เป็นผู้มีพหุทักษะ (Multi - skilled) สามารถท างานที่หลากหลายได้ ส่วนพนักงานในหน่วย
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นอันดับแรก  

มหาวิทยาลัยเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมโดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจาก  
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สภามหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ (มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายให้สัดส่วนคณาจารย์ต่อพนักงาน อยู่ในช่วง 1:2) 
ทั้งนี้ สัดส่วนคณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ตั้งแต่ งบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2562 ปรากฏดังนี้ 

 
  ตารางจ านวนคณาจารย์ต่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ  

ปงีบประมาณ คณาจารย์ พนักงาน สัดส่วนคณาจารย์/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 
2563 xxx xxx xxx 

หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562)  
  2. ไมน่ับรวมพนักงานทีส่ังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา 
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3. การคัดเลือกและการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร  
ในการวางแผนอัตราก าลัง ส่วนทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานงานกับ

ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือขอทราบการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงานนั้น ๆ โดยทุกหน่วยงาน  
จะจัดท าแผนอัตราก าลังของตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขออนุมัติในคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน จากนั้น ส่วนทรัพยากรบุคคลจะรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และตรวจสอบความจ าเป็น และจัดท า
แผนสรุปอัตราก าลังที่ต้องการในแต่ละปีงบประมาณที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี  
แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถจัดอัตราก าลังให้กับหน่วยงานที่ขอมาตามที่ต้องการ  
ได้ครบตามจ านวนที่ขอ โดยจะจัดสรรอัตราก าลังให้กับหน่วยงานที่มีความจ าเป็นและมีผลกระทบด้าน  
การเรยีนการสอนเป็นล าดับแรก  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา  
การเลือกสรร และการคัดเลือกบุคลากร และการทดลองปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน จากแผนอัตราก าลัง  
ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของ
บุคลากรที่ต้องการรับสมัคร เพ่ือให้ตรงตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ จากนั้นส่วนทรัพยากรบุคคล  
จะด าเนินงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยใช้หลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ  ติดประกาศ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ในส่วนการรับใบสมัคร ส่วนทรัพยากรบุคคลได้
ปรับปรุงวิธีการสมัครจากวิธีการเดิมให้ผู้สมัครสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล ส่งไปรษณีย์ ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  

ส่วนทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาระบบการรับสมัครด้วยระบบสมัครงานออนไลน์ ผู้สนใจสมัครงาน
สามารถต ิดตามการร ับสม ัค ร     และกรอกข ้อม ูลสม ัคร งาน เข ้า ร ะบบสม ัคร งานออน ไลน ์  
https://recruit.sut.ac.th/SUT_Recruit_Sys ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดขั้นตอนการท างานและเกิด
ความสดวกรวดเร็ว รายละเอียดกระบวนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการได้อธิบายไว้ AUN-QA 6 ส่วน
กระบวนการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพประกอบด้วย การสอบคัดเลือกทั่วไป และการสอบวิชา
เฉพาะต าแหน่งของหน่วยงานเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการสัมภาษณ์เพ่ือดูทัศนคติ 
บุคลิกภาพ และข้อมูลอ่ืน ส่วนทรัพยากรบุคคลมีการประเมินผลวิธีการด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยที่ผ่าน
มาหน่วยงานได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามต้องการ บุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการคัดเลือกจะมีระยะเวลา
การทดลองงาน 2 ปี ก่อนจะได้รับสถานะเป็นพนักงานประจ า บุคลากรทุกคนมีภาระงานที่ชัดเจน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าตามรอบปีการศึกษา (สามครั้งต่อปี) โดยเน้นประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของงาน นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนภาระงานของคณาจารย์ รายละเอียดผลการด าเนินงาน
ตาม AUN-QA 6 
 การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในหน้าที่ 
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยส่วนกลางและหน่วยงานต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยมีระบบ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุ่มต าแหน่งงาน ดังนี้  

https://recruit.sut.ac.th/SUT_Recruit_Sys
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1) ก าหนดให้มีหน่วยงานที่เรียกว่า สถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนและเสริม
ประสิทธิภาพการสอนให้กับพนักงานสายวิชาการเป็นการเฉพาะ  

2) ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พนักงานได้มีแผนพัฒนาบุคคลเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ In-house Training ตามความต้องการของ
หน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น (Core Competency) คือ หลักสูตรด้านการพัฒนาองค์กร กลุ่มหลักสูตรด้านการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน กลุ่มหลักสูตรด้านการสื่อสารพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล และกลุ่มหลักสูตร
ด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างาน 

4) จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการได้น าเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือการก้าวสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีงบประมาณส าหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศในวงเงิน 20,000 บาท/ปี และมี
งบประมาณส าหรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ 70,000 บาท/ปี  

5) จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพได้ไปพัฒนาฝึกอบรมตามความ
สนใจในสายงานอาชีพและต าแหน่งงานที่ปฏิบัติเป็นประจ าปีทุกปี เพ่ือเสริมสมรรถนะของตนเองให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหม่ได้ โดยมีงบประมาณส าหรับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในประเทศ 
ส าหรับหัวหน้าส่วนและพนักงาน ในวงเงิน 20,000 บาท/ปี และ 10,000 บาท/ปี ตามล าดับ  

6) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานเสนอโครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา เฉพาะ
หน่วยงานประจ าปี เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานตามลักษณะเฉพาะและความ
สนใจของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดประสงค์จะจัดอบรม สัมมนา ดูงานภายนอกดังกล่าว ให้เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย  

7) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมภายนอก
หน่วยงาน ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย ตามกลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาการ วิชาชีพ และหรือเพ่ิมพูน
ทักษะด้านเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ฯลฯ  

8) มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหาร
ในระดับต่าง ๆ ตามแผน Succession Plan โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จริงกับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับต่าง ๆ รวมทั้ง กรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่าย เช่น 
หลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ระดับสูง (นบม.) หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร (นบก.) หลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นต้น เพ่ือ
น าประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนางานด้านการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย  

9) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างาน 
คนละ 2-3 หลักสูตรต่อคนต่อปี โดยอาจเป็นการเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง ตามความสนใจ โดยการอบรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ส ารวจจากความต้องการของบุคคลากรภ ายใน
มหาวิทยาลัย ส่วนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงานอาชีพ มหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณให้หัวหน้า
หน่วยงานรับไปพิจารณาการส่งพนักงานไปอบรมเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของพนักงานเพ่ือให้มี
สมรรถนะการท างานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตามตัวชี้ วัดที่ตั้ง
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 
ตารางแสดงจ านวนตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

แผน ผล 

ร้อยละของ
ผลผลิต
เทียบกับ

แผน 

แผน ผล 

ร้อยละ
ของ

ผลผลิต
เทียบกับ

แผน 
1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะหลักของพนักงาน (Core 
Competency) 

หลักสูตร
  

12 37 308.33 32 32 100 

2. การอบรม สัมมนาหน่วยงาน
ประจ าปี  

หน่วยงาน 32 27 84.37 35 29 82.85 

3. การสนับสนุนการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

หลักสูตร  4 5 125 4 4 100 

4. การสนับสนุนการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรที่จ าเป็นของหน่วยงาน  

หลักสูตร  4 6 150 4 5 125 

5. การสนับสนุนการจัดส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรมภายนอกตาม
ความ จ าเป็นของหน่วยงานตามท่ี
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

คน  100 123 123 100 262 262 

6. การสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม 
สัมมนาของผู้บริหารเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายภายนอก  

หลักสูตร  4 8 200 4 10 250 

7. การสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ

ร้อยละ  40 73 183.25 40 78.8 197 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

แผน ผล 

ร้อยละของ
ผลผลิต
เทียบกับ

แผน 

แผน ผล 

ร้อยละ
ของ

ผลผลิต
เทียบกับ

แผน 
น าเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  

8. การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ของพนักงานสายปฏิบัติการ  

ครั้ง  1 1 100 4 4 100 

 
4. การติดตามและผลลัพธ์จากการพัฒนาบุคลากร   
 มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การไปฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ โดยมีประเด็นของการรายงาน คือ สรุปสิ่งที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม/สัมมนา/ ดูงาน หรือได้รับการถ่ายทอดมาให้ชัดเจน และสรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และ
ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะน ามาปรับปรุงไว้ให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) โดยมอบให้ผู้บังคับบัญชาได้เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 
 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ (พนักงานสาย
วิชาการ) ซึ่งจ านวนคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและต าแหน่งวิชาการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (รายละเอียดตาม AUN-QA 
6) การเข้าสู่ต าแหน่งของตามทางก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการยกย่องชมเชยเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจ
แก่พนักงานในการพัฒนาตนเอง โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ (ทั้ง
พนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) มีกรรมการกลางท าหน้าที่คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(เช่น พนักงานดีเด่นสายวิชาการ - ด้านการสอน/การบริการวิชาการ/การวิจัย/ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ พนักงานดีเด่น
ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - กลุ่มบริหาร และธุรการ/กลุ่มต าแหน่งงานเชิงวิชาชีพ/กลุ่มผู้มีผลงาน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานและหรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย) และมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี  
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ตาราง AUN-QA 7-1-1 : จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิ 

หน่วยงาน 
ที่ให้บริการนักศึกษา 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

31 21 3 - 55 31 21 3 - 55 31 21 3 - 55 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 10 16 9 - 35 10 18 8 - 36 10 18 9 - 37 
3. ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

29 98 37 8 172 29 98 37 8 172 23 106 34 5 168 

4. ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษา 

1 25 11 2 39 1 28 10 2 41 1 28 9 2 40 

5. ศูนย์บริการ
การศึกษา  

2 20 5 - 27 2 20 5 - 27 2 20 5 - 27 

6. ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

3 14 2 - 19 3 14 2 - 19 
     

7. ส่วนกิจการ
นักศึกษา 

1 49 15 - 65 3 53 13 - 69 1 58 12 - 71 

8. ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

1 7 9 - 17 1 7 9 - 17 1 7 9 - 17 

รวม 78 250 91 10 429 80 259 87 10 436 69 258 81 7 415 
ที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
         ศูนย์บริการการศึกษา  สว่นทรัพยากรบุคคล ส่วนกิจการนักศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
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ตาราง AUN-QA 7-1-2 : จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2557 170 
2558 139 
2559 146 
2560 189 
2561 189 
2562 135 (ข้อมูลไม่ครบทุกหน่วยงาน) 
2563 130 (ข้อมูลไม่ครบทุกหน่วยงาน) 

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

promotion are determined and communicated [2] 
หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและคุณสมบัติของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยการประชุมร่วมกัน เพ่ือยื่นความต้องการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามล าดับขั้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศรับสมัครผู้ที่คุณสมบัติตามความต้องการของหลักสูตร
ต่อไปโดยมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1)  มีการคัดเลือกสายพนักงานประเภทต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ต าแหน่งผู้
ให้บริการด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์และงานบริการนักศึกษา เป็นต้น การพิจารณา
คัดเลือกโดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมีข้ันตอนการคัดเลือก 2 ขั้นตอน ดังนี้  

 การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 

 การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
และมีการทดสอบปฏิบัติงาน หรือการทดสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่า
สามารถท างานได้ ตามภารกิจที่หน่วยงานก าหนด ก าหนดระยะเวลาการทดลองงาน 2 ปี 

โดยมีการประกาศรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครทราบโดยทั่ วไป ผ่านช่องทางการ
สื่อสารและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2) มีการก าหนดต าแหน่งงาน ค าอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับแต่ละต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่
เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดย
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานก่อนการ
ประกาศรับสมัคร  
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3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อย
ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินพนักงาน ผ่านระบบ Online ทุกภาค
การศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website  

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

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 2 ชุด โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และก าหนดให้
มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากรณีมีจุดด้อยข้อควรปรับปรุ ง กรณีพนักงานมี
ผลประเมินระดับดีต่ า (50-54 คะแนน) และระดับต้องปรับปรุงต่ ากว่า 50 คะแนน  

4) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่จรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/ 
sutnew/news/2011/ethics_u.pdf เ พ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบั ติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือข่ายองค์กรภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมโดยการสร้างสมาธิในการท างาน และมีการท าบุญตักบาตรใน
โอกาสวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ   

5) มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งยกย่องให้เกียรติแก่
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นต่าง ๆ โดยจัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง และมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เข้ารับรางวัลใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
ตาราง AUN-QA 7-2-2: จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ปีการศึกษา จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2557 ไม่มีข้อมูล 
2558 5 
2559 4 
2560 7 
2561 4 
2562 7 
2563 4 

 
 
 

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] 
 มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้ชัดเจน โดยพนักงาน

สายปฏิบัติการที่เข้าเป็นพนังงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึง นโยบาย 
ภารกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินการท าหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีรวมทั้งสอดคล้องกับต าแหน่งงาน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็น (Core Competency) ดังนี้ 

1) หลักสูตรด้านการพัฒนาองค์กร  
2) กลุ่มหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  
3) กลุ่มหลักสูตรด้านการสื่อสารพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล  
4) กลุ่มหลักสูตรด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างาน 

 

 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน การพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมในงาน (on-the-job 
training) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วให้หัวหน้าหน่วยงาน
จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ิมพูนสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ปีละ10,000 บาทต่อคน
ต่อปี (จัดงบ 25% ของจ านวนคนในหน่วยงาน) หรือหากจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้ให้
ด าเนินการเสนอขอเป็นกรณี ๆ ไป และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมหรือสัมมนาให้รายงานผลให้แก่ผู้บังคับบัญชา 
และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เพ่ือนร่วมงานในวงวิชาการ/วิชาชีพเดียวกัน และบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต้องน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้กับงานในหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมิน
พัฒนาการในการท างานของบุคลากรผู้นั้นด้วย 
 
ตาราง AUN-QA 7-3-1 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับ 

ปีการศึกษา 2560 
นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์
 

อบรม “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
เพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา”  
วันท่ี 2-3  เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการท างานให้กระชับ รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับ 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์
 

อบรม “การใช้ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ ผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ฝึกการใช้ระบบ PBM ที่พัฒนาโดยส่วน
แผนงาน ช่วยให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์

อบรม “องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานด้านเอกสารของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2561 

รับทราบและเข้าถึงการใช้งานระบบ 
Electronic form เกี่ยวกับงานบณัฑิตศึกษา 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์

อบรม “Overview TQA” วันท่ี 31 
มกราคม 2561 

สามารถช่วยคณาจารยเ์ตรยีมข้อมลูเกี่ยวกับ
การท าประกันคณุภาพการศึกษาได้ดีขึ้น 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์

อบรม “การสร้างสรรค์งานส านักงานด้วย 
Ms-Word 2013” วันท่ี 26 มกราคม 2560 

สามารถใช้งานโปรแกรม Ms-Word ได้
คล่องแคล่วและประยุกต์ในการท างานได้
หลากหลายมากข้ึน 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์

อบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ PDFelement Pro” วันท่ี 
13 กันยายน 2560 

สามารถใช้โปรแกรมในการแปลงไฟล์ข้อมูล
นามสกลุต่างๆได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มคามปลอดภัย
ในการเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

นายภูวดิษฐ์   
ปัญญาคม 

อบรม “การส ารวจฟิสิกส์ด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า” วันท่ี 14-15 กันยายน 
2560 

สามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีนการสอน 
งานผู้ช่วยสอนปฏิบตัิการธรณีฟิสกิส์ ช่วยให้
ง่ายต่อการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ต่อ
นักศึกษามากยิ่งขึ้น 

ปีการศึกษา 2561 
นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรม “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
เพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา” วันท่ี -2

3 เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการท างานให้กระชับ รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรม “การใช้ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ ผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 256” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ฝึกการใช้ระบบ PBM ที่พัฒนาโดยส่วน
แผนงาน ช่วยให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรม “องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานด้านเอกสารของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2561 

รับทราบและเข้าถึงการใช้งานระบบ 
Electronic form เกี่ยวกับงานบณัฑิตศึกษา 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับ 

นายภูวดิษฐ์   
ปัญญาคม 
 

อบรมการสร้างสือน าเสนอด้วย 
PowerPoint แบบ InfoGraphics วัน
พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 
13.15-16.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 7 ช้ัน 1  อาคารเรียนรวม 2  

สามารถผลิตสื่อไดม้ีความหลากหลายและ
น่าสนใจมากขึ้น, สามารถผลติวิดีโอเพื่อเป็น
สื่อการเรียนกหารสอนได้, สามารถปรับปรุง
สไลด์ เนื้อหาการเรียนการสอนและ 
ปรับปรุงการน าเสนอผลงานได้ดยีิง่ขึ้น 

ปีการศึกษา 2562 
นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 
นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 

AUN-QA Implementation : 
Constructive  Alignment of CLO and 
Student Assessment 

สามารถน ามาใช้ในการจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร ได้อย่างเป็นระบบ  และมีความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดส่งรายงาน ผ่าน
ระบบให้คณะกรรมการผู้ประเมินฯ 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT-
elearning อย่างปลอดภัยและใช้สอบไดจ้ริง 

ได้แนวทางการท าข้อสอบออนไลน์ใน
รูปแบบใหม ่

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

Show&Share เทคนิคการสอน Lab เพื่อ
ดึงดูดผูเ้รียน 

ท าให้สามารถดึงดูดนักศึกษาใหส้นใจและ
ตั้งใจในการเรียนออนไลน์มากข้ึน 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ออนไลน ์

ได้รับเทคนิคและวิธีการท าสื่อออนไลน์ให้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสัมมนาภายในและนอกสถานที่ ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ได้รับแผนการปฏิบัติงาน วสิัยทัศน์ ของ
ส านักวิชาฯ 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ SUT 
E-OFFICE 2019 ส าหรับบริหารจดัการ”  
ในวันท่ี 10 กันยายน 2562 

สามารถน ามาใช้งานในการรับและส่ง
เอกสารระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น  รวมถึงสามารถเข้าใจและใช้งานเมนู
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคลากรที่
ผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาเพิม่เตมิไดด้ียิ่งขึ้น 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 

อบรม “การประยุกต์ใช้  Google  Forms  
ส าหรับการท างานองค์กร” วันท่ี 19 
มิถุนายน 2563 

เรียนรู้การจดัการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย Google office รวมถึงการ
ออกแบบรายงานเพื่อใช้ส าหรับการน าเสนอ
และน ามาประยุกต์ใช้กับระบบงานส านักงาน
ในองค์กรได ้
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับ 

ปีการศึกษา 2563 
นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างสื่อ
น าเสนอด้วย Powerpoint แบบ 
Infographics ขัน้พัฒนา" ในวันท่ี 28 
ตุลาคม 2563 

สามารถน ามาใช้งานในการท างานเพื่อให้มี
ความสวยงามและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ง่าย  

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรม “การใช้เคร่ืองมือ Google Form” 
จากท่ีประชุมพนักงานสายปฏิบัตกิารวิชาชีพฯ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ในวันท่ี 28 
มกราคม 2564 

เรียนรู้การใช้ Google form เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับการท างาน  ในการขอข้อมูล
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
 

อบรม “การสร้างข้อสอบออนไลน์” โดย
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

เรียนรู้การสร้างข้อสอบออนไลน์ และน ามา
สร้างเป็นข้อสอบออนไลนไ์ด้จริงในรายวิชาท่ี
เปิดของสาขาวิชาฯ 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 
นายภูวดิษฐ์ ปัญญาคม 

เข้าร่วม “การประชุมวชิาการ PTT 
Technical Forum คร้ังท่ี 24 (PTTEP 
KM Week 2020)” ออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 
30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2563 

เพิ่มพูนความรูด้้านวิชาการ และน าความรู้
มาใช้กับการเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

 

AUN- QA 7-4: Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them [4] 

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความจ าเป็นในการอบรมของพนักงานโดยในส่วนของการอบรมเพ่ิมพูน
สมรรถนะพ้ืนฐาน ทางส่วนกลางโดยส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดอบรม และในการจัดอบรมแต่ละครั้ง จะมีการ
สอบถามผู้เข้าอบรมว่าต้องการให้จัดอบรมในครั้งต่อไป ในเรื่องใด ส่วนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
อาชีพ มหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานรับไปพิจาณาการส่งพนักงานไปอบรมเสริมจุดเด่นและ
พัฒนาจุดด้อยของพนักงานเพ่ือให้มีสมรรถนะการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์  (Human 
Capital)ให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
มุ่งเน้นไปสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและ
กันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก การหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร อัน
จะเป็นรากฐานส าคัญในการก้าวไปสู่ องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization/HPO) ที่
มีแผนรองรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่
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สามารถกระทบต่อการท างานจากรอบด้านทุกมุมมอง สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับ  

 มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานใหม่และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้
เป็น ผู้มีพหุทักษะ (Multitask/Multi-skilled) ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะทางภาษา
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นการท างานที่เพ่ิมมูลค่า (Value-added) 
ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุ่ม
ต าแหน่งงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดให้มีหน่วยงานที่เรียกว่า สถานพัฒนาคณาจารย์  เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนและเสริม
ประสิทธิภาพการสอนให้กับพนักงานสายวิชาการเป็นการเฉพาะ  

2) ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พนักงานได้มีแผนพัฒนาบุคคลเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ In-house Training ตามความต้องการของ
หน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

4) จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการได้น าเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือ
การก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

5) จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพได้ไปพัฒนาฝึกอบรมตาม
ความสนใจในสายงานอาชีพและต าแหน่งงานที่ปฏิบัติเป็นประจ าปีทุกปี เพ่ือเสริมสมรรถนะของ
ตนเองให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหม่ได้ 

AUN- QA 7-5: Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
[5] 

ในแต่ละสิ้นปีการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของพนักงานและได้มี
การคัดเลือกและให้รางวัลแก่พนักงานสายปฏิบัติงาน ด้านการบริการและความช านาญในสายวิชาชีพ เป็น
พนักงานดีเด่นและ Career Part รวมถึงการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลการท างานดี ตาม
เกณฑ์การประเมิน โดยพนักงานในหลักสูตรจะถูกประเมินโดยหัวหน้าสาขา และส่งถึงระดับสูงและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเป็นล าดับถัดข้ึนไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินผลปีละ 3 ครั้งทุกภาค
การศึกษา มีการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยปัจจุบันมีบุคลากร
ได้รับการแต่งตั้งระดับช านาญการแล้วจ านวน 7 ราย และอยู่ระหว่างการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งอีก 7 ราย 
มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 10,000 บาท ปริญญาเอก 30,000 บาท และสนับสนุน
การท าวิจัยสถาบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานอีกด้วย  
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มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งยกย่องให้เกียรติแก่
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นต่าง ๆ โดยจัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง และมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เข้ารับรางวัลใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี รายละเอียดดังตาราง AUN-QA 6-6-1  
 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence 
 AUN-QA 7-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ  ปีการศึกษา 2561-2563 

AUN-QA 7-2  จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปีการศึกษา 2561-2563 
AUN-QA 7-3  รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปีการศึกษา 2561-2563 

 
AUN-QA 8 : Student Quality and Support 
ผลการด าเนินงาน 
AUN- QA 8-1: The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส “ถ้าเรียนได้ ต้องได้เรียน” โดย

สนับสนุนทรัพยากรและสรรพก าลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให้เพียงพอ และพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพ่ือประกันโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามารถเรียนได้  โดยมีผลการด าเนินการจ าแนกตามระดับการศึกษาดังนี้       

ระดับปริญญาตรี :  

เป้าหมายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายละเอียด เป้าหมาย 
1) การรับเข้าของนักศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับแผนที่สาขาวิชาก าหนดไว้ 
2) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ตามก าหนดเวลา (ภายใน 4 ปี) 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

3) - ร้อยละของการพ้นสถานภาพทุกสาเหต ุ
- ร้อยละของการพ้นสถานภาพ  
  เนื่องจากผลการเรียน 

น้อยกว่าร้อยละ 20 
น้อยกว่าร้อยละ 5 

4) คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา  (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 
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1. การรับเข้า อัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการผ่านระบบ TCAS 
(Thai University Central Admission System)  มีวิธีการสมัคร 5 รอบ ยึดหลักการคือเด็กอยู่ในห้องเรียน
จนจบ ม.6 ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิ์ เพื่อความเสมอภาคส าหรับการรับสมัครจะมี 5 รอบ ดังนี้  

รอบที่ 1 Portfolio เป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนที่แสดงตัวตน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร  
โดยไม่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิศษ นักเรียน
โควตา หรือ นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนด าเนินการสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับในรอบที่ 1 
นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการรับนักเรียนในโครงการพิเศษต่าง ๆ (social assistance) เพ่ิมเติมด้วย ได้แก่ 

1) โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา 
2) โครงการผู้มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
4) โครงการนักเรียนผู้พิการ 
รอบที่ 2 โควตา เป็นการรับโดยมีผลการสอบข้อเขียนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกอบด้วย การสอบ O-NET  GAT-PAT หรือ วิชาสามัญ 
9 วิชา ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่ายและโครงการความสามารถพิเศษ
ต่างๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การรับ/คะแนนสอบ ให้นักเรียนด าเนินการสมัครโดยตรง
กับสถาบันอุดมศึกษา  

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เป็นการรับโดยมีผลการสอบข้อเขียนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกอบด้วย การสอบ O-NET  GAT-PAT วิชาสามัญ  
9 วิชา ส าหรับผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) หรือ
โครงการอ่ืนๆ  โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะเลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา
แบบเรียงล าดับ สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การรับ/คะแนนสอบ และคัดเลือกนักศึกษาแบบ
เรียงล าดับ 

อนึ่งในรอบ 2 – 3 แต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง 
หากสถาบันใดจะจัดสอบข้อสอบเฉพาะของตนเอง ข้อสอบนั้นจะต้องแตกต่างจากข้อสอบกลางของ ทปอ. 
และต้องประกาศให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า 

รอบที่ 4 Admission  ส าหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร
นักเรียน เลือกได้ 4 สาขาวิชาแบบเรียงล าดับ และใช้เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ 
Admission   

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง 
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 ทั้งนี้ ทุกรอบการสมัครจะต้องมีการเคลียริ่งเฮาส์ เพ่ือให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ของตนเอง และจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบต่อไป   

นอกจากการรับนักศึกษาจากระบบ TCAS แล้ว ยังมีการรับนักศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
1. การรับตรงในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. นักศึกษาทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ 

นักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพฯ ส าหรับชาวต่างชาติหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-
entry) นักศึกษารับโอนจากสถาบันอ่ืน และนักศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาวิชาหนึ่ง  

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอน
และแนวปฏิบัติในส่วนที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษารับผิดชอบมีขั้นตอนดังนี้ 

1) จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละส านักวิชา จะมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา
ทั้งหมด โดยส านักวิชาร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ตามกรอบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการ
ประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่เหมาะสม จะก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษาและ
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ    

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับ
สมัครนักศึกษารอบ 1 2 และ 5 หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จ
เรียบร้อย แล้วน าผลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล หากมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ดีและ
สามารถน ามาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไปได้ก็จะด าเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครให้ดียิ่งขึ้น    

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ด าเนินการโดย
คณะกรรมการด าเนินการรับนักศึกษาของแต่ละส านักวิชา  ภายใต้การพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
เป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ  รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดีทุกส านักวิชา ศูนย์บริการการศึกษา
เป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินการ รายละเอียดตามค าสั่งฯ ที่ 987/2560 และ ค าสั่งฯ ที่ 2367/2562  

5) การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะด าเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/ส านักวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาใน
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สาขาวิชา/ส านักวิชา และความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม
ค าสั่งฯ ที่ 2329/2562, 217/2563, 706/2563 และ 1440/2563 

6) หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงาน
ผลจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ได้ของแต่ละสาขาวิชา/ส านักวิชาเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
รวมถึงเพ่ือสาขาวิชา/ส านักวิชา จะได้หาแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป    

2.  กระบวนการปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการรับ การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

2.1 แนวทางการรับ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษาและการ
รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบและเกณฑ์การรับ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
คุณลักษณะตามความต้องการของส านักวิชา ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยี
อาหาร เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบ TCAS ในรอบต่าง ๆ 
ดังนี้  
1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 1 Portfolio คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 

ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลงานหรือ Portfolio ตามท่ีสาขาวิชา/ส านักวิชาก าหนด 
2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 2 โควตาพ้ืนที่ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 

ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาที่
สาขาวิชา/ส านักวิชาก าหนด 

3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค
เรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาที่
สาขาวิชา/ส านักวิชาก าหนด 

4) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 4 Admission  ใช้เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบ
ของ Admission 

5) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่
ต่ ากว่า 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาที่
สาขาวิชา/ส านักวิชาก าหนด 
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ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันสูงและต้องการผู้มีศักยภาพเฉพาะ
ด้าน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์)  แพทยศาสตรบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  

อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา พบว่า นักศึกษาที่รับเข้าโดยระบบโควตามีผลการ
เรียนดี และมีโอกาสที่จะส าเร็จการศึกษาได้มากกว่าระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ (ไม่รวม
นักศึกษาประเภทการรับตรง)  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายก าหนดสัดส่วน
การรับนักศึกษาสาขาวิชาในรอบ 1 Portfolio (ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการรับนักศึกษาประเภท
โควตา) กับรอบ 2 – 4 เป็นสัดส่วนดังนี้  

 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 
60% 20% 10% 10% 

 
 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลายช่องทาง เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัคร
เข้าศึกษามากขึ้น ดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรส าหรับนักเรียนมัธยมเป็นประจ าทุกปี  
2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกส านักวิชาฯ โดยโครงการสรรหาและดึงดูดผู้มี

ศักยภาพเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Socail Media ต่าง ๆ เช่น facebook  Line  www.dek-d.com 

www.eduzones.com  เป็นต้น 
4. การแสดงนิทรรศการที่จัดโดยโรงเรียนต่าง ๆ หรือ จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  นิทรรศการ 

Dek-D’s TCAS Fair  เป็นต้น 
           นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโควตาได้มีการพิจารณาเครื่องมือที่จะ
วัดหรือทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาเช่นเดียวกัน เหมือนกับข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาใช้ โดยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะน าร่องเป็นส านักวิชาแรกในปีการศึกษา 2560 และ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร การจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning 
System รวมทั้งการมี living and learning center และส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามผล
การเรียนของนักศึกษารายบุคคล 

โดยตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี โดยส่งเสริมให้แต่ละส านักวิชาสร้างกระบวนการเพ่ือ
การด าเนินการให้การดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ (ตามธรรมชาติของแต่ละส านักวิชา) ส่งผลให้แต่ละส านัก
วิชามีแบบแผน ขั้นตอน การด าเนินการด้านการดูแลนักศึกษาที่ชัดเจน และให้แต่ละส านักวิชาไปด าเนินการ
ประยุกต์ใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน และสถานพัฒนาคณาจารย์ได้ให้ความร่วมมือแก่ส่วนกิจการ
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นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา (ในมิติของภาระกิจหน้าที่ 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดแก่นักศึกษา) เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ส่งผล
ต่อการเรียนเป็นเรื่องการปรับตัว การใช้ชีวิต และเน้นการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมี
ระบบกลางส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 1.80 จะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
ทุกครั้งเพ่ือรับค าปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการเรียน 
 
AUN- QA 8-2: The methods and criteria for the selection of students are determined 

and evaluated [2] 

มหาวิทยาลัย โดยคณะท างานพิจารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและส านักวิชา ได้ร่วมกันพิจารณา
ท บ ท ว น รู ป แ บ บ แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้  input ที่ อ่ อ น  แ ล ะ 
แต่ละโรงเรียนมีความเข้มในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนที่ต่างกัน เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตาม
ความต้องการของส านักวิชา ในปีการศึกษา 2559-2560 ก าหนดให้การรับนักศึกษาประเภทโควตาแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ โควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาเรียน คือ มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ไม่ก าหนด GPAX ขั้นต่ า จากเดิมก าหนด GPAX ขั้นต่ าในการสมัคร คือ 
ไม่ต่ ากว่า 2.75) อยู่ในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน โดยจัดสรรโควตา ดังนี้  

1. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละโรงเรียน (375 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเว้น 4 จังหวัด ตามข้อ 1) จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนนักเรียนชั้น ม. 6 ของแต่ละโรงเรียน (2,800 โรงเรียน) 

ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาสามัญ รับสมัครทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์ดังนี้  
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาที่สาขาวิชา/ส านักวิชา 

ก าหนด  

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ต้องมีการสอบคัดเลือก ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร
บัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ดี 

ในช่วงก่อนปีการศึกษา 2554 พบว่า นักศึกษาที่รับเข้าโดยระบบโควตามีผลการเรียนดี และมีโอกาสที่
จะส าเร็จการศึกษาได้มากกว่าระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ (ไม่รวมนักศึกษาประเภทการรับตรง)  
ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพ่ิมจ านวนนักศึกษาประเภทโควตาและ
ลดจ านวนนักศึกษาที่รับผ่านระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ   

ปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาอีก 1 ช่องทางคือ ประเภท
โควตาวิชาสามัญ โดยจะคัดเลือกจากคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาอีกหนึ่งช่องทางแล้ว ยังท าให้มหาวิทยาลัยได้นักศึกษาที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ศูนย์บริการ
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การศึกษาโดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตด าเนินการวิจัยสถาบันเพ่ือศึกษาผลการเรียนระหว่างโควตา
วิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึ กษาที่ 3/2559 ของ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 พบว่าทั้งนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญและโควตาวิชาเรียน มีค่าเฉลี่ยผล
การเรียนสูงกว่าโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด (การรับแบบเดิม) โดยนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ มี
ค่าเฉลี่ยผลการเรียน (GPAX 2.60) สูงกว่า ประเภทโควตาวิชาเรียน (GPAX 2.42) 

ค่าเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาค 3/2560 ประเภทโควตาวิชาเรียน 
= 2.22 ประเภทโควตาวิชาสามัญ = 2.12 ต่ ากว่าโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ รุ่นปีการศึกษา 2559 
(2.42 , 2.60)  ต่ ากว่าโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด รุ่นปีการศึกษา 2558 (2.28, 2.28)  และต่ ากว่าโควตา
โรงเรียน โควตาจังหวัด รุ่นปีการศึกษา 2557 (2.33 , 2.32) 
 
ตาราง AUN-QA 8-2-1 จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ปี

การศึกษา 

นักศึกษา 
รวม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 >ปี 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 
2563 6 6 4 7 6 29 

ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 

AUN- QA 8-3: There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าระบบแสดงผลการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสะดวกต่อการตรวจสอบ
และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาในที่ปรึกษาผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลในระบบเวบไซต์ 
www.reg.sut.ac.th ซึ่งสรุปคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในหลักสูตร ได้แสดงในตาราง AUN-QA 8-3-1  
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ตาราง AUN-QA 8-3-1 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รุ่นปี
การศึกษา 

โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** รวม 
จ านวน 
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จ านวน 
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จ านวน 
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จ านวน 
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

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 
2563 53 2.08 6 1.99 2 2.14 61 2.07 

หมายเหตุ : 
*  โควตา ได้แก่  โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์  

โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโควตารอบพิเศษ 
**  การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ  ได้แก่ โควตาภาคใต้ โควตาผู้พิการ กลับเข้าศึกษาใหม่ รับตรง แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 
 

AUN- QA 8-4: Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and 
employability [4]. 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้

และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการเพ่ิมความพร้อมในการออกสหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพหลังจากจบ
การศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการได้เรียนรู้ตนเอง จุดอ่อนและจุดแข็ง และวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น นักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านอาชีพจากสถานประกอบการสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ มากขึ้นว่า
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการท างานในอุตสาหกรรมใดอันจะท าให้นักศึกษาสามารถเลือกงานสหกิจ
ศึกษาในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาอาชีพจากสถานประกอบการตั้งแต่ยังเรียน
ในมหาวิทยาลัยยังเป็นการเพ่ิม Employability ได้ด้วย โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นว่าการที่สถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้นักศึกษานักศึกษาจะเข้าใจ ในกระบวนการท างานของ
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อุตสาหกรรมในเชิงปฏิบัติได้มากขึ้น และ เป็นการพัฒนาอาชีพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการด าเนินการ
ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

สามารถน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ โดยภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
จ านวน 793 คน มีนักศึกษากรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 752 คน คิดเป็นร้อยละ 94.83 ในภาค
การศึกษาที่ 2/2563 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 1 ,230 คน มี
นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 1,130 คน คิดเป็นร้อยละ 91.87 และภาคการศึกษาที่ 3/2563 
มีผู้เข้าตอบแบบส ารวจ จ านวน 961 คน จากนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา จ านวน 963 คน คิดเป็นผู้ท าแบบ
ส ารวจ ร้อยละ 99.80 ที่ ทั้งนี้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

- ความคาดหวังของนักศึกษาที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่  เพ่ิมทักษะที่จ าเป็น

ในการท างาน อาทิ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น และเพิ่ม

ประสบการณ์ในชีวิตจริง 

- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ได้รับประสบการณ์ในการท างานจริง  ได้
เรียนรู้ชีวิตการท างานในสถานประกอบการ  ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การปรับตัวเข้ากับ
องค์กรและบุคคลในระดับต่าง ๆ  มีทักษะในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น 

- ปัญหาที่หนักที่สุดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การปรับตัวเข้า
กับองค์กรในระยะแรกของการสหกิจศึกษา การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร ความกดดัน
ในการท างานแข่งกับเวลา และการวางตัวในการใช้ ค าพูด และกิริยามารยาท 

- เกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ควรจัดอบรมให้นักศึกษา ได้แก่ การ
เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ การเขียนรายงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ/การแนะน าตัวเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษ  ทักษะการสื่อสารในองค์กร/การติดต่อ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการเข้าสังคม/การปรับตัวเข้าสู่องค์กรและการท างาน
เป็นทีม เป็นต้น 

SEDA 

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship 
Development Academy: SEDA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ
นักศึกษา ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้าง
ผู้ประกอบการและนวัตกร และการสร้างภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรม รายละเอียดตามภาพที่ 1 โดยมี
กระบวนการด าเนินการดังนี้  
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1. การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)  
ในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา โครงการ SEDA ได้ออกแบบลักษณะ

กิจกรรมใน 2 ลักษณะคือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-curricular Activity) และ กิจกรรมนอกหลักสูตร 
(Extracurricular Activity) มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือสร้างทักษะ แนวคิด และองค์ความรู้ด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ในกระบวนการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น โครงการ SEDA ได้ประชุมร่วมกับส านักวิชา/
สาขาวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการออกแบบกิจกรรมที่สร้างความตระหนักด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาน าทักษะ แนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ 
และเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากนั้นในขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  โครงการ SEDA ได้
ออกแบบให้กิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเป็นกิจกรรมในลักษณะ Experiential Learning  โดย
ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการ รวมทั้งประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
ภายใต้การ Coaching ของอาจารย์และโค้ชจากภาคเอกชน  และเมื่อจบกิจกรรมจะมีการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลอาจารย์ผู้สอน วิทยากรและโค้ช จากนั้นโครงการ SEDA จึงน าผลการ
ประเมินที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activity) โครงการ SEDA ได้ใช้กรอบทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skill) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) ในการออกแบบ
กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ตามความ
ถนัดและความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน โดยครอบคลุมตั้งแต่ทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะทาง และทักษะ
ด้านธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน โดยมี
วิทยากรซึ่งมาจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง มากไปกว่านั้น ในขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ นักศึกษาจะได้น าเสนอผลงาน
นวัตกรรมที่สร้างข้ึนต่อคณะกรรมการภายนอก ซึ่งให้ค าชี้แนะในการพัฒนานวัตกรรม และการขยายผลทั้งใน
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาต่อยอด การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการสร้างผลกระทบต่อสังคม  

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 โครงการ SEDA ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอก
หลักสูตร จ านวนรวมทั้งสิ้น 22 กิจกรรม และมีนักศึกษาจากทุกส านักวิชา/หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมรวม
จ านวน 2,512 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.05 จากนักศึกษาทั้งหมด  
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ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา 
 

2. การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Incubation) 
จากแผนภาพที่ 1 จะพบว่า กระบวนการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จะเป็นการด าเนิน

กิจกรรมต่อจากการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รองรับนักศึกษาที่สนใจและต้องการที่จะทดลองพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการน างานโครงการหรืองานวิจัย มาพัฒนาต่อยอด โครงการ SEDA ได้พัฒนา
กระบวนการและการบริการการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Incubation: 
EnCubation)  เพ่ือเป็นกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศึกษาหลักสูตรวิชาโทด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ (Minor in Entrepreneurship)  ทดแทนการออกสหกิจศึกษา และเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร 
(Extracurricular Activity) ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการทดลองจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในขณะที่ยัง
ศึกษาอยู่ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Innovative Startup กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) 
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โครงการ SEDA ได้ออกแบบกระบวนการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ ตามกรอบแนวคิด Startup 
Development Lifecycle โดยตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาความรู้ใน
การออกแบบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบแบบจ าลองธุรกิจ และทดลองด าเนินธุรกิจ เพ่ือ
แสวงหาเงินทุนในการเริ่มต้นกิจกรรม ภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentorship) จากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญใน
แต่สาขาวิชา รวมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม จะต้องน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานทั้งในด้านแนวทางการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม แผนการ
จัดตั้งและสร้างการเติบโต คุณลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์/บริการ ผลการด าเนินงาน การหารายได้และความ
คุ้มค่าในการลงทุนในกิจกรรม SUT Demo Day ซึ่งได้รับเกียรตินักลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
ประเมิน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 กระบวนบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ 
 

 ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ได้มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 16 ทีม หรือคิดเป็น 48 คน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Startup 
Thailand League ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวนทีมละ 25,000 บาท จ านวน 9 ทีม 
เงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Business Brotherhood โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวนทีมละ 200,000 บาท จ านวน 6 ทีม และเงินทุนสนับสนุนจากโครงการยุววิสาหกิจ 
(Youth Startup Fund) โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 18 ทีม และได้รับเงินสนับสนุนรวมจ านวน 11,600,000 ล้านบาท  

 
 
 



 

196 
 

 

 

3. การพัฒนาระบบนิ เวศที่ เ อ้ื ออ านวยการต่อการสร้ างผู้ ประกอบการและนวัตกร 
(Entrepreneurship Ecosystem Development)  

ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ และการบ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการ SEDA ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยการต่อการสร้าง
ผู้ประกอบการและนวัตกร โดยได้ออกแบบตามกรอบข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ (A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities) โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้พัฒนาระบบ
นิเวศทั้งในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) และโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ (Soft 
Infrastructure) โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 -ภาพแสดงระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร 
   

จากภาพด้านบนจะแสดงให้เห็นว่าโครงการได้พัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวย อาทิ การพัฒนา
พ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-Innovative Space) ห้องปฏิบัตินักประดิษฐ์ (Maker Space) ห้องปฏิบัติการ
ประดิษฐกรรม (FabLab) รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยเอ้ือและการให้บริการเพ่ือรองรับการพัฒนาและการบ่มเพาะ
ความเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ เครือข่ายโค้ชและพ่ีเลี้ยง จากภาคเอกชน ที่ปรึกษาทางธุรกิจจากภาคเอกชน การ
สนับสนุให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการจัดการเงินทุนส าหรับเริ่มต้นการด าเนินธุรกิจ (Seed 
Funding) โดยโครงการ SEDA ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้การสร้างความมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
เครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และหน่วยงานในต่างประเทศ  
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ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาจากส านักวิชาต่างๆ มาเข้าใช้พ้ืนที่แลกเปลี่ยนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จ านวนมากกว่า 350 ชิ้นงาน เข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม จ านวน 4 กิจกรรม และระดมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ เป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาท  
 

4. การพัฒนาภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรม (Innovation Outlook)  

จากยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564 (SUT 
Reprofile 2020) ได้ตั้งเป้าหมายการด าเนินงานไว้คือ จ านวน Student Startup จ านวน 10 ราย/ปี การเข้า
ร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานในระดับประเทศ 2 กิจกรรม และกิจกรรมในระดับนานาชาติ 1 กิจกรรม ท าให้
โครงการ SEDA ได้พัฒนากรอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

ในปี 2563 โครงการ SEDA ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. จ านวน Student Startup: จ านวน 11 ราย โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา
ของนักศึกษาหรือเป็นแนวคิดของนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มาเป็นฐานในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
แล้ว จ านวน 5 ราย อยู่ระหว่างการจดทะเบียน 5 ราย และไม่ท าต่อจ านวน 1 ราย (เนื่องจากผู้ร่วม
ก่อตั้งไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา)  

2. จ านวนกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับประเทศ:  จ านวน 3 ครั้ง ได้แก ่
(1) กิจกรรม Innovation Thailand Exhibition และ Startup Thailand 2020 โดยส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในเดือนสิงหาคม 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 25 คน 
(2) กิจกรรม Investor Matching โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ในเดือนมิถุนยายน 2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 4 คน 
(3)  กิจกรรม Meet the Angle โดย True Digital Park ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมจ านวน 12 คน 

จ านวนกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับนานาชาติ: จ านวน 1 ครั้ง คืองาน Bio Asia Pacific 2020 โดย
มีทีม Student Startup/Spin Off เข้าร่วมแสดงผลงานจ านวน 12 ทีม และเข้าร่วมน าเสนอใน
กิจกรรม Investor Pitch จ านวน 1 ทีม โดยได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Momentra (การรวม
ทีมระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านัก
วิชาเทคโนโลยีเกษตร) 
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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]. 

ส่วนกิจการนักศึกษา 
 5.1  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  
  ส่วนกิจการนักศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ในการจัดซื้อและจัดสรรครุภัณฑ์ต่าง 
ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้มีคอมพิวเตอร์ประจ าส่วนงานต่าง ๆ  เพ่ือให้บริการสืบค้น
ข้อมูล จัดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ในห้องพักนักศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย ทั้งนี้ในส่วนของ
หอพักนักศึกษามีการปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 11 12 และมีการจัดให้มีการบริหารจัดการแบบ Living & 
Learning Center ภายใต้การก ากับดูแลของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก จัดที่พักที่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย เพียงพอและทันสมัย เช่น ห้องพักอาศัย ห้องทบทวนรายวิชา ห้อง
อ่านหนังสือ ห้องประชุม ห้องพักผ่อน อุปกรณ์สื่อโสต และศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกเช่น ร้านสะดวกซื้อ มีโรงอาหารขนาดใหญ่ เครื่องเบิกเงินอัตโนมัติ มีจุดบริการ wifi ที่
ทันสมัย ครอบคลุมและท่ัวถึงและในบริเวณอาคารที่ให้บริการต่างๆ  เพื่อให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล และ
ทบทวนรายวิชาแก่นักศึกษา ภายในหอพักนักศึกษา มีการจัดสรรครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในศูนย์เรียนรู้ของหอพัก 
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการให้บริการนักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เช่น ระบบการ
จดบันทึกการใช้น้ าประปาและไฟฟ้าแบบดิจิทัล ระบบการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ ระบบบันทึกกิจกรรม
นักศึกษาออนไลน์ ระบบงานทุนการศึกษาออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอและทันสมัยตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในการเรียนรู้ ได้ จัดให้มีการประเมินผลการ
ให้บริการในสิ่งอ านวยและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและตอบสนองการศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษา ส่วน
กิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดซื้อทดแทนครุภัณฑ์ที่
ช ารุดและวางแผนในการจัดสรรครุภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวกในปีการศึกษาต่อไป 
 
 5.2 มีห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการ/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning 
เพียงพอและทันสมัยในการสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ  
     ในทุก ๆ ปี ส่วนกิจการนักศึกษาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในส่วนกิจการ
นักศึกษาของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนกิจการนักศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2563๓ ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดหาห้องชมรมนักศึกษา จ านวน 37 ชมรม และจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ในส่วนของงานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา มี
ห้องสมุดไว้บริการนักศึกษา มีหนังสือและวารสารให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และยังจัดให้มีมุมคลาย
ความเครียดไว้ให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับจัดสรรห้องซ้อมดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลที่อยู่ภายใต้อัฒจันทร์ สนามสุรพลากรีฑาสถาน มีจ านวน 2 ห้อง  ในส่วนของหอพักนักศึกษาจัด
ให้มีศูนย์การเรียนรู้ มีห้องทบทวนรายวิชา พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการเรียนการทบทวนรายวิชา และมี
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ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ประจ าทุกหอพัก และอาคารบริการหอพัก จ านวน 61 ห้อง เพ่ือให้
การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเพียงพอ ทันสมัยและมีคุณภาพส่วนกิจการนักศึกษายังได้
ประเมินผลการให้บริการในส่วนต่างๆ ของส่วนกิจการนักศึกษา แล้วน าผลมาจัดท าแผนในการพัฒนาห้อง
บริการศูนย์เรียนรู้ ในปีการศึกษาต่อไป  
 
 5.3 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน  
   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของส่วนกิจการนักศึกษาประจ าปี 2562 ส่วน
กิจการนักศึกษาได้น าผลในด้านการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
ในด้านต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนางาน ในปีการศึกษา 2563 ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีแผนในการจัดจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านประจ าอาคาร ทั้งนี้หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาและหัวหน้างาน
บริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ได้มีส่วนในการวิเคราะห์จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน
ที่ปฏิบัติงานในส่วนกิจการนักศึกษาและหอพักนักศึกษา มีบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างดังกล่าวด้วย  อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลของส่วนกิจการนักศึกษา มีกล้องวงจรปิดทุก
หอพักทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีระบบสาธารณูปโภค ในด้านต่าง ๆ เช่น มีระบบก าจัดน้ าเสีย ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในตัวอาคาร และมีกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
อันตรายและเพ่ือความปลอดภัยด้านจราจรให้นักศึกษา โดยมีแผนปฎิบัติการในการตรวจวินัยจราจรร่วมกับ
งานรักษาความปลอดภัยของส่วนอาคารสถานที่ มีบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเป็นคณะท างานด้วย  
นอกเหนือจากนี้ส่วนกิจการนักศึกษายังได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม 5 ส ของส่วนกิจการนักศึกษา 2 อาคาร 
รวมถึงห้องชมรมนักศึกษาต่าง ๆ ด้วย ในหอพักนักศึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาโดย
ก าหนดเวลาเปิด-ปิด หอพักนักศึกษาที่เป็นเวลาชัดเจนเพ่ือป้องกันนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องทะเลาะ
วิวาทในยามวิกาล นอกนั้นยังมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีคณะกรรมการก ากับดูแลการให้บริการและจ าหน่าย
สินค้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคณะอนุกรรมการตรวจการให้บริการและจ าหน่ายสินค้าภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ส่วนกิจการนักศึกษา  ได้ตรวจสอบคุณภาพของมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของแม่บ้านประจ าหอพักนักศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
และตรวจสอบสภาพของกล้องวงจรปิดอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงให้มาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยดียิ่ง ๆ ขึ้น  
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ส่วนอาคารสถานที่ 
1. ด้านการดูแลอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมใช้งาน 
 งานซ่อมบ ารุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่ มีการด าเนินการด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ ใน
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 1.1 มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงทั้งแผนการด าเนินการ และแผนการใช้งบประมาณเพ่ือดูแลอาคาร
สถานที่อย่างเป็นระบบทั้งแผนระยะสั้น (แผนประจ าปี) และแผนระยะยาว (แผนซ่อมบ ารุง 3 ปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2563 ถึงปี พ.ศ. 2565 โดยในแต่ละปีได้แยกประเภทหมวดงานที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทั้งงบประมาณใน
แต่ละหมวดงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอตั้งงบประมาณการซ่อมในแต่ละปีตาม
ช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้รับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงการวางแผน
ด าเนินการในปีต่อ ๆ ไปด้วยโดยผลด าเนินการตามแผนการซ่อมที่ได้ด าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เช่น การปรับปรุงขยายถนนและไหล่ทางบริเวณโรงอาหารกาสะลองค า การปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 7-10 ฯลฯ 
 

  1.2. มีการจัดท าแผนการใช้วัสดุท าความสะอาดในแต่ละปีตลอดปีงบประมาณพร้อมทั้งคิดค้นนวัตกรรม 
และวิธีการใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมในการให้บริการในงานดูแลรักษาความสะอาด เช่น ระบบการควบคุมการ
ใช้วัสดุท าความสะอาดโดยประยุกต์ใช้แผนภูมิ S-Curve ของงานก่อสร้างมาใช้ในการควบคุมวัสดุท าความ
สะอาด ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบปริมาณความต้องการได้ ณ ขณะนั้น เทียบกับปริมาณการใช้ทั้งหมดว่ามีผลเป็น
เช่นไร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปรับแผนการใช้งานให้เหมาะสมได้ตลอดเวลา 
 

  1.3. มีการประเมินผลการให้บริการท าความสะอาดแบบออนไลน์ โดยการสแกนผ่าน QR Code เพ่ือ
ทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านให้บริการท าความสะอาด เพ่ือน าผลความพึงพอใจที่ได้มาพัฒนา ใน
การให้บริการท าความสะอาดให้ดียิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้ได้มากที่ สุด เช่น การ
ประเมินผลประจ าเดือนเมษายน 2564 ด้านความสะอาดของห้องน้ าหอพักสุรนิเวศ 4 มีการประเมินว่า ช่วงนี้มี
นักศึกษาที่อยู่หอต้องการให้ล้างห้องน้ าทุกวัน เมื่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบจึงได้แจ้งผู้ควบคุมงานบริษัทจ้างเหมา
ให้ทราบถึงข้อร้องเรียน เ พ่ือจัดพน ักงานท าความสะอาดเข ้าท าความสะอาดเพิ ่มเต ิมได ้ท ันท ่วงที  
  1.4. มีการผสมผสานกันของแผนงาน รูปแบบวิธีการรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานระหว่างการซ่อมบ ารุง
อาคาร กับงานรักษาความสะอาด เพ่ือผลที่ส าเร็จของงานได้เป็นอย่างดี เช่น พนักงานท าความสะอาดตรวจสอบ
อุปกรณ์ห้องน้ า ในการท าความสะอาดช่วงเช้า หากพบการช ารุดจะแจ้งซ่อมฯ  ออนไลน์ผ่านผู้ควบคุมงานของ
มหาวิทยาลัยได้ทันที ช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ห้องน้ าไม่พร้อมใช้งานเป็นการท างานเชิงรุกระหว่างงานซ่อมอาคาร
กับงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดเป็นอย่างดี 
 1.5. มีการน าแชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive มาใช้ในการบันทึกผลการแจ้งขอรับบริการจากระบบ MIS 
ในการเชื่อมโยงข้อมูล ส าหรับตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งซ่อม ประเภทงาน และแบ่งกลุ่มอาคาร พร้อมกับรายการ
วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณท่ีใช้ต่อเลขท่ีใบแจ้งซ่อม อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบความล่าช้าของงานที่ค้าง หาก
ด าเนินการล่าช้า ข้อมูลจะข้ึนแถบสีแดงเพ่ือแจ้งเตือนว่า งานนี้ใช้ระยะเวลานานเกินกว่าเวลาที่ก าหนดไว้ 
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 1.6. มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมระบบโยธาสถาปัตย์และระบบประปา
สุขาภิบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
 

2. การจัดสาธารณูปโภคให้เพียงพอ ด้านระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 
 งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่ มีการด าเนินการบริหารจัดการด้านการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับอุปกรณ์อาคารเพ่ือรักษาและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจน
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในมหาวิทยาลัยได้มีแผนงานและออกข้อก าหนดรายละเอียดต่างๆ ตามคุณสมบัติในการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์อาคารในเชิงวิศวกรรม เพ่ือที่จะสร้างความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามอายุการใช้งาน โดยการพิจารณาอุปกรณ์อาคารที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการ
เรียนการสอนในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ  

2.1 ทางด้านระบบไฟฟ้าก าลัง ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 141 ชุด  สวิตซ์เกียร์ จ านวน 
33 ชุด ตู้ MDB และ Capacitor Bank จ านวน 26 หลัง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ จ านวน 
44 อาคาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า และสถานีไฟฟ้าย่อย มทส.จ านวน 2 สถานี  ทั้งนี้ ได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า
มาใช้ ในการบริหารจัดการด้วย เช่น ระบบ SCDA ส าหรับสถานีไฟฟ้า 2  

2.2 ทางด้านระบบเครื่องกล ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
จ านวน 6 อาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องเมนคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัย จ านวน 1 ระบบ ระบบ
ปรับอากาศชนิดปรับสารท าความเย็นอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ ระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 
BTU/hr ชนิดต่อท่อลมเย็น จ านวน 5 อาคาร ระบบปรับอากาศขนาดเล็กเพ่ือการประหยัดพลังงานของกลุ่ม
อาคารศูนย์เครื่องมือ 1-4 จ านวน 477 เครื่อง กลุ่มอาคารที่ท าการ กลุ่มอาคารเรียนรวม จ านวน 650 เครื่อง  
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จ านวน 578 เครื่อง ระบบขนส่งทางดิ่ง (ลิฟต์) จ านวน 18 เครื่อง ระบบป้องกัน
อัคคีภัย จ านวน 44 อาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยสารสะอาด จ านวน 1 อาคาร  ระบบปรับอากาศชนิด
ปรับสารท าความเย็นอัตโนมัติอาคารเครื่องมือ 12 และอาคารบรรณสาร  และระบบปรับอากาศเชิงป้องกัน 
จ านวน 907 เครื่อง ทั้งนี้ ได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการร่วมด้วย เช่น ระบบการ
ควบคุมระบบปรับอากาศชนิดปรับสารท าความเย็นอัตโนมัติ แบบศูนย์กลาง (Central Control) ส าหรับ
อาคารเรียนรวม 1 และอาคารวิจัย  
 การด าเนินงานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อก าหนด และประมาณราคาในการด าเนินการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และการพิจารณาการตรวจสอบงวดงานการบ ารุงรักษาที่ท าการออกแบบไว้ให้ในแต่ละ
อุปกรณ์นั้นๆ การเข้าบ ารุงรักษาและปริมาณงานในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับภาระกิจการเรียน
การสอน (บางอุปกรณ์พิจารณาด าเนินงานในช่วงปิดภาคการศึกษา หรือ บางอุปกรณ์เทียบกับการบ ารุงรักษา
ตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม ในปี 2563-2564 ได้ด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด 28 
งาน แบ่งเป็น 28 สัญญา แต่ละสัญญาของการบ ารุงรักษา เป็นระยะเวลา 5-9 เดือน จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษา  มีทั้ง 1 ครั้ง/สัญญา 2 ครั้ง/สัญญา ตามช่วงระยะเวลาในการเข้าบ ารุงรักษาในแต่ละรอบครบ
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ตามสัญญาการบ ารุงรักษา โดยด าเนินการตรวจสอบให้ครบตามรายละเอียดในปริมาณงานในแต่ละสัญญา
จ้าง 
 การตรวจสอบผลด าเนินการบ ารุงรักษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ผู้ควบคุม
งานการบ ารุงรักษา ทั้งทางด้านระบบไฟฟ้าก าลังและทางด้านเครื่องกล ในแต่ละสัญญาจะมี คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอย่างน้อย 3 คน และ ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน ท าหน้าที่ที่จะตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามสัญญาทั้งการตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพของการบ ารุงรักษาให้เป็นตามหลักมาตรฐานในด้าน
วิศวกรรมซ่อมบ ารุงและรักษาและการตรวจสอบเชิงปริมาณงานที่ก าหนดในแบบฟอร์มให้ครบตามจ านวน
รายการต้องตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์นั้นๆ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการเข้าท าการบ ารุงรักษา
ของอุปกรณ์ท้ังภายในและภายนอกอาคาร  

การด าเนินงานการบ ารุงรักษาระบบอุปกรณ์อาคารพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรูปแบบการบ ารุงรักษาโดยให้มีการจัดท าข้อมูลการวัดประสิทธิภาพของตัว
อุปกรณ์นั้นๆ เพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าก่อนหน้าและหลังการบ ารุงรักษา การจัดท ารายงานสรุปผลการ
บ ารุงรักษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การบ ารุงรักษาที่มีให้ทั้งแบบน้อยกับท าแบบใหญ่เต็มระบบ 
โดยก าหนดไว้ในแบบฟอร์มการตรวจสอบให้เพ่ิมมากขึ้น  

2.3  การปรับปรุงพัฒนางาน  ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีการศึกษา 2564 ได้รับผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด 4.52 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5   โดยผู้รับบริการ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ คือ กระแสไฟฟ้าดับบ่อยและช้า โดยในประเด็นนี้งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ได้เพ่ิมความ
รวดเร็วในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเดือนละ1-2 ครั้ง ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ท า
โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน และมีการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB และ
capacitor Bank ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนเป็น Power Switch และตัดต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าดับ
บ่อยท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรแก้ไขอุปกรณ์หรือโหลดไฟให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

 
3. ด้านการผลิตน้ าประปาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัย 
  งานระบบประปา  ส่วนอาคารสถานที่ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 มีภารกิจด้านการจัดหาน้ าเพ่ือการบริโภคให้เพียงพอภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ปริมาณความ
ต้องการใช้น้ ามีมากกว่าปริมาณน้ าที่ส ารองไว้ภายในอ่างเก็บน้ าของมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องจัดหาน้ า ได้แก่ 
น้ าประปา น้ าบาดาล และน้ ารีไซเคิล โดยน้ าประปาและน้ าบาดาล ส่งจ่ายเข้าระบบท่อน้ าดี ส่วนน้ ารีไซเคิล
ส่งจ่ายเข้าระบบท่อส าหรับใช้กับชักโครก โถปัสสาวะ และใช้ในงานภูมิทัศน์ ซึ่งน้ าประปามีความต้องการใช้
ปริมาณมากกว่า แต่ปริมาณน้ าดิบซึ่งได้จากการรวบรวมน้ าฝนแล้วเก็บส ารองไว้ในอ่างเก็บน้ ามีไม่เพียงพอ จึง
ต้องขอสูบน้ าดิบจากล าน้ าล าตะคองมาใช้ผลิตน้ าประปาและเก็บส ารองไว้  
  การสูบน้ าดิบจากล าน้ าล าตะคองมีก าหนดช่วงระยะเวลาสูบจึงต้องวางแผนในการสูบโดยต้องประมาณ
การความต้องการ ได้ประเมินความต้องการการใช้น้ าในปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา
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ที่อยู่ในระบบและจากสถิติข้อมูลการใช้น้ าปีก่อน เพ่ือวางแผนการส ารองน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปาที่
มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ประเมินความต้องการใช้น้ าประปาประมาณ 1,277,500 ลบ.ม. ต้องการสูบน้ าดิบจาก
ล าน้ าล าตะคองประมาณ 2,100,000 ลบ.ม. ด าเนินการผลิตน้ าประปา และส่งจ่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้น้ าอย่างเพียงพอ รวมถึงการด าเนินการผลิตน้ ารี
ไซเคิลส่งเข้าไปในระบบชักโครก โถปัสสาวะ และรดต้นไม้ เพ่ือเป็นการลดการใช้น้ าประปา ซึ่งผลการ
ด าเนินงานพบว่าปริมาณน้ าประปาส่งจ่าย 1,097,329 ลบ.ม. สูบน้ าดิบจากล าน้ าล าตะคอง 398,822 ลบ.ม. 
มีน้ าฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้ า 1,988,000 ลบ.ม. น้ าดิบส่วนเกินได้เก็บส ารองไว้ใช้ในปีการศึกษา 2564 
  ด้านปริมาณน้ า ได้มีการติดตาม และคาดการณ์ปริมาณน้ าดิบคงเหลือทุกเดือน เพ่ือใช้ประกอบการ
วางแผนในการส ารองน้ าดิบให้เพียงพอ จากการติดตามพบว่าปริมาณการเก็บกักน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิต
น้ าประปา มีปริมาณเพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณน้ าฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้ าดิบปริมาณมาก ส่งผลให้ลดการสูบ
น้ าดิบจากล าน้ าล าตะคอง ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ าดิบลงด้วย  

3.2 การควบคุมคุณภาพน้ า ได้มีการวางแผนการจัดหาวัสดุผลิตน้ าประปาให้เพียงพอตลอดทั้งปี 
และได้มีการควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีในการผลิตน้ าให้เหมาะสม โดยมีระบบควบคุมการผลิตน้ าแบบ
อัตโนมัติมาช่วยควบคุมการผลิต การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา น้ ารีไซเคิล มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ ารายวัน รายเดือน และรายปี พบว่าน้ ามีคุณภาพได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 

3.3 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2563 ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก คะแนน 4.59 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้รับบริการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

- น้ าประปาโซนบ้านพักบุคลากรยังมีสีเหลือง มีกลิ่น และไม่สะอาดเท่าท่ีควร 

 ผลการด าเนินการ ในระบบท่อส่งจ่ายน้ าประปามีการสะสมของตะกอนสนิมเหล็กเอาไว้ที่ผนัง

ท่อในระหว่างการส่งจ่ายน้ าประปาอาจท าให้ตะกอนสนิมเหล็กที่อยู่ภายในท่อถูกน้ าน าพาไป 

จึงท าให้น้ าที่ เปิดใช้มีคุณภาพไม่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 งานระบบประปาได้รับ

งบประมาณเปลี่ยนท่อเมนน้ าประปาซึ่งเป็นท่อเหล็ก จะส่งผลท าให้ปัญหาคุณภาพน้ าประปา

ด้อยคุณภาพลดลง 
 

4. ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ให้น่าอยู่น่าอาศัย ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี 
หน่วยงานภูมิทัศน์ได้ส ารวจพ้ืนที่ ตรวจสอบสภาพภูมิทัศน์และติดตามข้อมูลการใช้งานในพ้ืนที่ เพ่ือ

จัดท าแผนงานประจ าปีส าหรับการดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี  ทั้งในส่วนของ
การปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมเติม  และการพัฒนาภูมิทัศน์เดิมให้สวยงามส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
งาน    โดยให้ความส าคัญกับการใช้พ้ืนที่เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่อาศัยของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนรวมโดยการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ลานจอดรถเดิมประมาณ 1,500 ตารางเมตร ให้เป็นสวนพักผ่อนด้วยงาน Hardscape สร้าง
จุดนั่งพักซึ่งมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและไม้ดอกที่ให้ความสวยงาม   พัฒนาพ้ืนที่กลุ่มอาคาร Learning Park ด้วย
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การปลูกไม้ยืนต้นรอบบริเวณพ้ืนที่สร้างสวนป่า    และพัฒนาพ้ืนที่รอบบริเวณอาคารกิจการนักศึกษา
ปรับปรุงส่งเสริมกิจกรรม Green Office ด้วยการปลูกและตัดแต่งไม้ยืนต้นให้เกิดการใช้งานในพ้ืนที่ ปลูก
ปาล์มเป็นแนวบริเวณข้างทางเดิน   

ผลจากการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ท าให้เกิดความสวยงาม เพ่ิมประโยชน์ในการใช้งาน มีความน่า
อยู่น่าอาศัย โดยนักศึกษาสามารถใช้พ้ืนที่บริเวณอาคารเรียนรวมเป็นจุดพักผ่อนก่อนการเข้าเรียน มีความร่ม
รื่นช่วยลดมลภาวะรอบอาคาร เพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวทดแทนพ้ืนที่ดาดแข็งโดยไม่ขัดขวางการใช้พ้ืนที่สัญจรเดิม     
ส่วนพื้นที ่Learning Park สามารถใช้พื้นที่สวนป่าเป็นลานจอดรถขนาดประมาณ 2,500 ตารางเมตร รองรับ
รถยนต์ได้อย่างน้อย 100 คัน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างลานจอดรถและไม่สูญเสียพ้ืนที่สีเขียว  และใน
การพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารสหกิจศึกษาเป็นการสร้างประโยชน์ในพ้ืนที่เดิมจากการเพ่ิมร่มเงาของไม้ยืนต้น
และช่วยลดมลพิษส าหรับทางเดิน อีกท้ังให้ความสวยงามส าหรับทางเดิน 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ พบว่าในการปรับปรุงภูมิทัศน์จ าเป็นต้องจัดท าแผน
รองรับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอจึงจะสามารถระบุได้ว่างานที่ปฏิบัติมีประสิทธิผลคุ้มค่าและบรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  อีกทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่งานดูแลรักษาอาจจะยังไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังของบุคลากรและ
ทรัพยากรที่มีอยู่  การด าเนินการในอนาคตจ าเป็นต้องวางแผนและจัดเตรียมในส่วนนี้รองรับเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีคุณภาพ 
 

5. ด้านการบริการขนส่งแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป  
 งานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการด้านการขนส่ง 

มีการวางแผนการพัฒนางานด้านการขนส่งภายในประจ าปี 2564 ได้น ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล 
มีลักษณะเป็นรถชานต่ า (Low floor 1 step) มาพร้อมระบบ Smart Transit ที่มีความคล่องตัวและทันสมัย 
ผู้โดยสารสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ โดยผ่าน Tablet PC ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เข้า
มาใช้เป็นเมล์ภายใน ให้บริการทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มุ่งเน้นการบริการนักศึกษาเป็นหลัก
ด้วยรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลที่มีก าลังดีเป็นปกติท าให้ได้รอบการให้บริการที่มากขึ้น อีกทั้งยังสะดวก 
สามารถวางแผนการเดินทางได้จากการตรวจสอบตารางการเดินรถจาก Smart Phone ตอบสนองความ
ต้องการกับผู้สัญจรได้ ตลอดจนใช้ในกิจกรรมนอกเหนือจากงานประจ าอีกด้วย 
  มีการจัดรถตู้เฉพาะกิจ เพ่ือใช้ในการเดินทาง /ส่งเอกสาร ระหว่าง มทส – หน่วยประสานงาน กทม. 
ในทุกวันท าการ โดยมีประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการใช้รถเฉพาะกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
  มีการจัดรถตู้ จ านวน 1 คัน เป็นรถวนรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย 2 สาย คือ  

- สายบุคลากร จากเรือนพักอาศัย-อาคารที่ท าการ ตามเวลาที่ก าหนด 
- รับ - ส่งบุคลากร /เอกสาร จากอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รถเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย 
โดยน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้วย ได้แก่ ระบบการจองรถออนไลน์ ผ่านระบบ 

MIS เข้ามาใช้ในการขอใช้บริการ และระบบ Barcode และ Application มาใช้กับการยืม - คืนรถจักรยาน  
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2. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
จากปัญหาที่พบในปีงบประมาณ 2563 น ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 39 ที่นั่งเข้ามาใช้เป็น

รถโดยสารภายใน (เมล์) มีการใช้จ่ายงบประมาณค่าเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าของรถโดยสาร
ไฟฟ้าในปี งบประมาณ 2562 แต่มีปริมาณของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการเก็บสถิติน ามา
เปรียบเทียบผู้ใช้บริการรถโดยสาร (รถเมล์) ทั้งสองชนิด ค่าเฉลี่ยการใช้รถโดยสารไฟฟ้ามีผู้ใช้บริการเดือนละ 
6,000 -10,000 คน เมื่อเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล มีผู้ใช้บริการเดือนละ 16 ,000 – 20,000  
คน และปีงบประมาณ 2563 ได้น ารถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล มีลักษณะเป็นรถชานต่ า (Low floor 1 step) 
มาพร้อมระบบ Smart Transit เข้ามาใช้ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
ผู้ใช้งานมากขึ้น ท าให้มีผลการตอบรับที่ดี ทั้งเรื่องจ านวนผู้โดยสารมากขึ้น ลดปริมาณการใช้พาหนะส่วนตัว
ของนักศึกษา และการจัดสายวิ่ง เวลา ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ให้บริการ ปริมาณผู้ใช้บริการรายเดือนละ 20,000 
– 25,000 คน จากสถานการณ์โควิด(COVID – 19) มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

การให้บริการด้านงานรถยนต์เช่าได้มีการประเมินความพึงพอใจป้าย QR CODE มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก ไม่มีผลประเมินในเชิงลบ และการประเมินความพึงพอใจมีผู้ที่ร่วมประเมินเพ่ิมขึ้นจากช่อง
ทางการจองรถออนไลน์ (MIS) เป็นการบังคับให้ประเมินผลหลังการรับบริการ หากไม่ท าการประเมินให้แล้ว
เสร็จจะไม่สามารถขอใช้รถในครั้งต่อไปได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

การให้บริการของรถต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นนโยบายการรวมบริการประสานภารกิจ สามารถปฏิบัติงานได้
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

3. ด้านการปรับปรุงพัฒนางาน 
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2563 ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ

ดีมากคะแนน 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะให้พนักงานขับรถมีความระมัดระวังใน
การใช้ความเร็วในการขับขี่เพ่ือความปลอดภัยมากขึ้น  
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ข้อมูลป้อนกลับด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมีการจัดท าระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยก าหนดให้มี “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานการจัดการบริหารงานวิจัย มี “สถานวิจัย” เป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยระดับส านักวิชา  
มีส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าหน้าที่ดูแลและบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และมี “เทคโนธานี” เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงน าองค์ความรู้
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการต่าง ๆ ของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ 
ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทุนวิจัย
และพัฒนาที่ส่งเสริมให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยในรูปแบบของ
ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและระดับบัณฑิตศึกษาให้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ กลุ่ม หรือหน่วยวิจัย ทุนท าวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยที่มีผลกระทบสูงให้มากขึ้น และเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยใน
ระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
ให้สอดคล้องและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น มีการสร้างแรงจูงใจให้
นักวิจัยทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งบทความลงตีพิมพ์ การสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ผู้มีผลงานตีพิมพ์ 
การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษาแก่คณาจารย์ที่มี
ผลผลิตด้านวิจัยสูง การจัดสรรทุนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก การจัดสรรทุนวิจัยแก่ศูนย์ กลุ่ม หน่วย
และห้องปฏิบัติการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือรับสิทธิบัตร หรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ตลอดจนมีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เป็นประจ า
ทุกปี สถาบันวิจัยฯ ได้น าผลการประเมินภารกิจการวิจัยที่ได้รับจากคณาจารย์และนักวิจัยมาปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
เกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้สอดคล้องและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ใน
การผลิตผลงานวิจัยให้มากข้ึน โดยมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ และได้
ปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือการรวมกลุ่มวิจัย ท าให้เกิดศูนย์ กลุ่ม หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัย   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการ
วิจัย รวมทั้งสิ้น 27 ศูนย์/กลุ่ม/หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 14 ศูนย์วิจัย 4 กลุ่มวิจัย 9 หน่วยวิจัย/
ห้องปฏิบัติการวิจัย  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย 
หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสิ้น 30 ศูนย์/กลุ่ ม/หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 11 
ศูนย์วิจัย 7 กลุ่มวิจัย 12 หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีการด าเนินงานอยู่ รวมทั้งสิ้น 68 ศูนย์/กลุ่ม/
หน่วย/ห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น 23 ศูนย์วิจัย 15 กลุ่มวิจัย 30 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย ในส่วน
ของการกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของนักวิจัย มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจน
บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 วันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้แก่ 
เครื่องก าจัดเชื้อไวรัสและฟอกอากาศด้วยระบบโคโรน่าดิสชาร์จ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทอง
โสภา และคณะ  (ปี 2564  ยังไม่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด)  
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รายการหลักฐาน 
AUN-QA 8.5-1  แผนการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
AUN-QA 8.5-2  แผนความต้องการใช้วัสดุท าความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
AUN-QA 8.5-3  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ 
AUN-QA 8.5-4  แผนและผลการจัดหาน้ าให้เพียงพอปีการศึกษา 2563 
AUN-QA 8.5-5   พ้ืนทีก่ารปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

AUN-QA 9 : Facilities and Infrastructure 
ผลการด าเนินงาน 

นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดบริการโดยทาง
หน่วยงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยด้วยระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ่งใช้
ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน โดยหน่วยงานที่กล่าวถึง เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี 
ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม  อาคารที่ท าการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเอ้ืออ านวยให้นักศึกษาในหลักสูตร
การเข้าถึงทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การ
ท าปฏิบัติการ การวิจัย การสืบค้นข้อมูลทางระบบออนไลน์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
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] 

 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยจัดบริการทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งในส่วนของ
สนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์เครื่องมือฯ นอกจากมีห้องปฏิบัติการที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยแล้ว ยังจัดให้มีโรงประลองเพ่ือสนับสนุนการท าโครงงานของนักศึกษา โดยมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการใช้เครื่องมือ รวมถึงการจัด
อบรมการความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ส าหรับการท าปฏิบัติการ จัดอบรมการใช้เครื่องมือชั้นสูงส าหรับงานวิจัย 
โดยศูนย์เครื่องมือฯ เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงงบประมาณในโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สรุปได้
ดังนี้ 
 

http://www.sut.ac.th/cste/
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ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รับจัดสรร (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 31,745,000 
1. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,500,000 
2. ค่าวัสดุการศึกษา-ค่าวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจ าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 17,845,000 
3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 400,000 
2.  หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,789,000 
1. ค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปริญญาตรี 3,144,000 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบวิศวกรรมอาคาร 2,250,000 
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ 630,000 
4. ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์รับร่างอาจารย์ใหญ่ สัตว์ทดลอง และอาคารเครื่งอมือ 225,000 
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบคุณภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 540,000 
                                                        รวมท้ังสิ้น 1 + 2 38,534,000 

 
ศูนย์บริการการศึกษา 

ศูนย์บริการการศึกษามีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีแผนการบ ารุงรักษาห้องเรียนทุกภาคการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยที่ดูแลอาคารเรียน

รวม ได้จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารเรียนและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์โดยการประสานกับ
หน่วยงานที่ดูแลได้แก่ ส่วนอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ (ดัง
เอกสารประกอบท่ี 9.1.1) 

2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนทุก
ห้องเรียน  มีระบบ wifi บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.2) 

3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ระบบ
ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ ซึ่งได้รับการดูแลระบบโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยคือส่ วนอาคาร
สถานที ่

4. มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาท่ีเปิดให้บริการทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองตลอด 
24 ชั่วโมง ท าให้นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน เพ่ิม ลดรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ฯลฯ  ได้ทุกที่
ทุกเวลา ที่ http://reg.sut.ac.th  

5. มีการอัตราการใช้ห้องบรรยายตามช่วงเวลาต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการบริการตามรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.3-1 , 9.1.3-2, 9.1.3-
3) 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการการจัดตารางสอนและบริการห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 
2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.49 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
โดยแยกรายภาค เป็น ภาค 1/2563 มีค่าเฉลี่ย 4.61 คะแนน ภาค 2/2563 มีค่าเฉลี่ย 4.23 คะแนน 
และภาค 3/2563 มีค่าเฉลี่ย 4.63 คะแนน (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.4-1 , 9.1.4-2, 9.1.4-3)  โดย
จากข้อความเห็นและข้อเสนอะได้น ามาปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยระบุไว้ใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เกี่ยวกับการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณให้
ปรับเปลี่ยนโต๊ะ-เก้าอ้ีภายในห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวม 2 จ านวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง B5209 และ 
B5210 โดยจัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้มีขนาดใหญ่และสามารถเคลื่อนที่ได้ การปรับปรุงห้องดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ รองรับกับระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

 
รายการหลักฐาน 
หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  

เอกสารประกอบที่ 9.1.1 แผนการซ่อมบ ารุงรักษาห้องเรียน อาคารเรียนรวม  
เอกสารประกอบที่ 9.1.2 รายละเอียดห้องในอาคารเรียนรวม  
เอกสารประกอบที่ 9.1.3-1 จ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
เอกสารประกอบที่ 9.1.3-2  จ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
เอกสารประกอบที่ 9.1.3-3 จ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 
เอกสารประกอบที่ 9.1.4-1  ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบ 
        และการใช้บริการห้องเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
เอกสารประกอบที่ 9.1.4-2 ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบ 
      และการใช้บริการห้องเรียนภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
เอกสารประกอบที่ 9.1.4-3 ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบ 
      และการใช้บริการห้องเรียนภาคการศึกษาท่ี 3/2563 
เว็บไซต์อ้างอิง : 
1) ระบบการจัดท าแผนปฎิบัติการและระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/ 
2) ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา http://reg.sut.ac.th 
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AUN- QA 9-2: The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research [3, 4] 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผน  
การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุดประจ าปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เรื่องสั้น นวนิยาย สื่อ อิเล็กทรอนิกส์และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของสาขาวิชา ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณ
สารฯ มอบหลักการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยให้ทุกส านักวิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้พิจา รณาการ
บอกรับวารสารและหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถ
เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดหา/บอกรับเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนและ
การวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> บริการห้องสมุด -> 
แนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ทั้งนี้ระบบจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้เสนอแนะทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้เสนอแนะสามารถติดตามผลการด าเนินการได้เองในทุกขั้ นตอน รวมทั้งคณาจารย์
สามารถแจ้งความประสงค์ให้ห้องสมุดจัดส่งตัวเล่มผ่านบริการน าส่งเอกสาร (D.D.) จากระบบได้ในคราว
เดียวกัน ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Book Fair เป็นประจ าทุกปี เพ่ือใช้คณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือที่ตรงกับความต้องการเข้าห้องสมุด 

ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นรวมทั้งสิ ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เช่น ห้องค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โคมไฟตั้ง
โต๊ะ ปลั๊กไฟ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WiFi) เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลค าศัพท์ (Quicktionary) เครื่อง
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook reader) iPad, iPod, Mini Projecter เป็นต้น 

นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ มีการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ และระบบเครื่อง
เสียง ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการสอนของคณาจารย์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น 
ได้แก่ เครื่องฉาย Projector เครื่อง Video presenter, LED TV จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน 
เป็นต้น ในด้านเครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีให้บริการ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาได้ด าเนินการจัดหา
คุณสมบัติทางเทคนิคอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยค านึงถึงความคมชัด ความสว่างเหมาะสมกับการใช้งาน 
รวมถึงการบริการหลังการขาย อะไหล่และการบ ารุงรักษา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้มีความพึงพอใจ มีส ารวจ
ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจ าสม่ าเสมอ และมีการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนของเดิมที่เก่าหรือ
ช ารุด เพ่ือความพร้อมในการใช้งาน 

 
 
 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) ดังนี้ 
1. มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  

ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที ่จ าเป็นรวมทั ้งสิ ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใน

ห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยจัดให้มีห้องค้นคว้าเดี่ยว จ านวน 32 ห้อง ห้อง

ค้นคว้ากลุ่ม จ านวน 12 ห้อง ห้องทบทวนกลุ่มขนาดใหญ่ จ านวน 2 ห้อง พ้ืนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง 

(Learning Space) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลค าศัพท์ (Quicktionary) เครื่องอ่าน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook reader) iPad, Mini Projecter เป็นต้น 

ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม หรือส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับการ
ใช้งาน เช่น เครื่องฉาย Projector, Visual presenter Screen ระบบเสียง โดยเน้นด้านการเรียนการสอน 
งานวิชาการ เป็นส าคัญ เช่น ที่ห้องเรียนอาคารเรียนรวม ห้องเรียนปฏิบัติการอาคารศูนย์เครื่องมือวิทย
ศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสื่อโสตทัศนูปกรณ์รองรับการเรียนการสอนแบบ Digital Classroom รวมทั้งห้องประชุม
หน่วยงานวิชาการที่ต้องรองรับการประชุมสื่อสารสองทางทางผ่านระบบเครือข่าย และเพ่ือให้การบริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบจึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้บริการตามพ้ืนที่ กลุ่มอาคารต่างๆ เพ่ือประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนครุภัณฑ์สื่อการศึกษา
ที่ให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ เครื่องฉาย Projector 296 เครื่อง, Visual presenter 184 
เครื่อง, LED TV 353 เครื่อง, เครื่องขยายเสียงและล าโพง 392 ชุด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบแสดงผลการตรวจนับจ านวนผู้เข้าใช้งาน
ห้องสมุด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้ทราบถึงจ านวนคนที่ก าลังอยู่ในห้องสมุดและยังสามารถบอก
จ านวนคงเหลือที่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกกี่คน ช่วยให้ห้องสมุดสามารถจ ากัดปริมาณคนเข้าใช้ได้ตาม
จ านวนที่ตั้งไว้ เพื่อลดความแออัดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 
 
2. มีหอ้งสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning เพียงพอ

และทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอและ
สอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา และการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ของ
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มหาวิทยาลัย ในรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต ารา 
หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เรื่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์  รวมทั้งวัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเน้นการบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  และ
ผู้รับบริการสามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดหา/บอกรับเพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนและการวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ จึงท าให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้มีบริการห้องสมุด โดยน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริ การยืม -คืนหนั งสือด้ วยตนเอง  และรวบรวมแหล่ ง เ รียนรู้ ไ ว้ที่ เ ว็บ ไซต์ ศูนย์บรรณสารฯ 
(http://library.sut.ac.th)  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว จากฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง 
นอกจากนี้ยังได้จัดหาเครื่องมือช่วยค้นเพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่จัดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกจากการค้นเพียงครั้งเดียวในลักษณะ Single Search โดยฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ สามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายเสมือน 
(Virtual Private Network- VPN) และผ่านระบบ EZproxy ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ห้องสมุดได้ค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ จึงได้ด าเนินการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส เช่น ตั้งจุดคัดกรองหน้าห้องสมุด จัดเตรียมน้ ายาท าความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ ส าหรับให้บริการใน
ห้องสมุด และส าหรับท าความสะอาดหนังสือ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้บริการ  จัดพ้ืนที่นั่งอ่านแบบ 
Physical Distancing รวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้ยังได้
ปรับปรุงบริการต่างๆ ได้แก่ ขยายสิทธิ์การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (Renew) โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
บริการ SUT Lib Book Delivery น าหนังสือในห้องสมุดตามที่ผู้รับบริการแจ้งความต้องการ จัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน หรือน าไว้ที่ Locker บริเวณด้านหน้าห้องสมุด เพ่ือให้ผู้รับบริการมารับตามเวลาที่
สะดวก   

ในส่วนของการให้บริการสื่อการศึกษานั้น ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุง จัดหาทดแทนอย่างต่อเนื่อง 
โดยปีการศึกษา 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียน Digital Classroom เพ่ือให้รองรับการเรียนการสอนแบบ Hybrid ท าให้ผู้สอนสามารถใช้งาน
อุปกรณ์สื่อฯ ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือรองรับการเรียนการสอน
ช่องทาง Online เพ่ิมเติม ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อาคารสุรพัฒน์ 2  ห้องทบทวนศูนย์
การเรียนรู้หอพักนักศึกษา เป็นต้น    
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ในด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์แก่นักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย หน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีเพียงพอ
ให้บริการ โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอย่างต่อเนื่อง และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการข้อมูล 
ได้แก่ระบบยืม-คืน ระบบขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ Online และระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา ท าให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3.   สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย  
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และได้รับการรับรองห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว มีการใช้
พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ซ่ึงศูนย์บรรณ
สารฯ ได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ด าเนินการวัดความเข้มของแสงสว่างประจ าปีเพ่ือให้แสงมีความเหมาะสมตามพ้ืนที่ให้บริการ  
2. มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดการเรื่องมลพิษทางเสียง เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารหากพบ

แหล่งก าเนิดเสียงดัง 
3. ด าเนินการตรวจสอบมลพิษในอากาศโดยการตรวจวัดหาเชื้อโรคภายในอาคารบรรณสาร เช่น เชื้อ

รา เชื้อแบคทีเรีย และด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการหาแนวทางแก้ไข 
4. มีการด าเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ 
5. การปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

จ านวน 3 ครั้ง/ปี เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในการท างานใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 
6. ด าเนินการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ิม

บรรยากาศในการเป็นแหล่งเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
7. ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย 
8. มีแผนงานเพื่อลดปริมาณของเสียภายในอาคารบรรณสาร โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ

เพ่ือเปรียบเทียบให้รู้ถึงปริมาณขยะที่ถูกท้ิงในแต่ละประเภทเป็นอย่างไรและใช้ข้อมูลเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

9. ด าเนินการตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
10. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะด้วยวิธี 3R คือ 

ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ า (reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) 
11. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวมสารสนเทศรายการสินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นแหล่งตรวจสอบและด าเนินการจัดหาให้ได้สินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมาใช้งานในอาคารบรรณสาร รวมถึงการก าหนดคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดจ้าง
ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาด าเนินการในอาคารบรรณสาร 
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ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ที ่http://library.sut.ac.th/greenlibrary/ 
 
ตาราง AUN-QA 9-2-1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564)  

 
โดยฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศสามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network - VPN) และ
ผ่านระบบ EZproxy ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
รายการหลักฐาน 

1.  AUN-QA 9-2-1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท  
2.  AUN-QA 9-2-2 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามหลักสูตร 
3.  วันเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด 
4.  สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้บริการ 
 
 
 
 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 

1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
     1.1) หนังสือฉบับพิมพ์ (เล่ม) 128,569 129,079 128,982 130,441 

     1.2) หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเรื่อง) 19,623 26,377 27,595 9,272 

2.  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
    2.1) นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่บอกรบั(ชื่อเรื่อง) 153 153 128 - 
    2.2) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 66 66 57 - 
    2.3) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเรื่อง) 4,819 6,200 6,178 3,341 

3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (รายการ) 4,441 4,441 4,126 4,441 

4.  ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐาน) 26 28 20 22 
5.  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ฐาน) 2 2 2 2 
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AUN- QA 9-3: The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research [1, 2] 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมความ
พร้อมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สามารถพร้อมใช้งาน ซึ่งการ
ด าเนินงานจะประสานกับทุกส านักวิชาเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ฯ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ 
งานวิจัย และน ามาพิจารณาถึงความซ้ าซ้อน ความจ าเป็นในการใช้งาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์
เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณส าหรบการจัดหาเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยแยก
ตามกลุ่มห้องปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้ 
 

ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ ทั้งใน ส่วนการซ่อมแซมเชิงป้องกัน 
(preventive maintenance) และการซ่อมแซมกรณีที่เครื่องช ารุด ซึ่งในการด าเนินงาน ศูนย์เครื่องมือฯ ได้
จัดให้มีช่างซ่อมประจ าอยู่แต่ละฝ่าย นอกเหนือจากงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ซ่อมแซมเครื่องมือที่ช ารุดได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ซึ่งในการจัดการให้บริการ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้ขอรับบริการน ามาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การเรียนการสอนจ านวน 13 ห้อง มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทเช่าจ านวน 780 เครื่อง ให้บริการ
อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ จะท าให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และหากเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนทันที  โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการ 60 เครื่อง/ห้อง รายละเอียดดังนี้  

ทั้งนี้ ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการเรียนการ
สอน และโปรแกรมเฉพาะทางส าหรับการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการค านวณ การออกแบบ การ
เขียนโปรแกรม เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ยังให้บริการพิมพ์งานส าหรับนักศึกษา โดยให้บริการที่
อาคารเรียนรวม 1 และ 2 นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ไดท าข้อตกลงร่วมกับ google และ Microsoft เพ่ือ
ให้บริการ google account และ office 365 account เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ท าให้สามารถใช้
เครื่องมือของ google และ Microsoft เช่น Google Meet, google classroom, Ms team ส าหรับช่วยใน
กิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์  
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ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เสนอของบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์1- 8 และห้องบริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงผนังห้อง พ้ืนห้อง ระบบไฟฟ้า 
ตลอดจนครุภัฑณ์โต๊ะ เก้าอ้ี ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5 การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ขณะนี้อยู่
ในกระบวกการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

   
 ข้อมูลการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนออนไลน์ (ช่วงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของ

ศูนย์ ดังนี้ 
- การให้บริการโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ : Virtual Application (VA และ VD) โดยมี

แผนขยายจ านวนโปรแกรมและรองรับผู้ใช้งานให้มากขึ้นในอนาคต 
- การให้บริการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ของมหาวิทยาลัยจากระยะไกลผ่าน internet 

(บริการ SUT VPN) 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการการเรียนการสอน และการท างานออนไลน์ เช่น จัดอบรมการใช้ 

Google Meet, OBS Studio, MS Teams และ Zoom 
- ให้บริการ แนะน า ปรึกษา ตอบค าถาม ช่วยเหลือ แก้ไข ระบบ SUT Office 365, SUT g.dot, SUT 

ADTT แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่ลงทะเบียนทาง internet  ทุกช่องทาง อาทิ โทรศัพท์, 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] 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย ได้มีการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยมีการขยายโครงข่ายระบบ Lan และ Wifi เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบเครือข่ายและขยายระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา 
มีการจัดเช่าวงจร internet ผ่านบริษัท True โดยมีความเร็ว (Domestic 6Gbps/Inter 2Gbps) และมีวงจร 
internet อีกเส้นทางจาก Uninet โดยมีความเร็ว  Domestic 10Gbps  ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ใช้งานที่
เพ่ิมขึ้นได้ และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างปรับปรุงพ้ืนฐานระบบเครือข่าย (Digital 
IT Infrastructure) (ในเฟสที่ 3) มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอนออนไลน์ และตอบสนองการ
มุ่งสู่ smart university ของมหาวิทยาลัย  

ปัจจุบันมีการติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายทั้งสิ้น 1,406 จุด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่อาคารส านักงาน 
พ้ืนที่การเรียนการสอน และพ้ืนที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (learning space) และพ้ืนที่พักอาศัยของนักศึกษา 
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ซึ่งตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และจะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการค้นคว้านอกห้องเรียนได ้

 
 
ข้อมูลการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนออนไลน์ (ช่วงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของ

ศูนย์ ดังนี้ 

 ด าเนินการปรับปรุงระบบเครื่องส ารองไฟขนาด 40  kva และระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Generator) รองรับระบบ Internet Data Center ของมหาวิทยาลัย ท าให้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ส ารวจความแรงของสัญญาณ wifi ภายในอาคารหอพักนักศึกษา เพ่ือเสนอแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การใช้งาน internet บริเวณหอพักนักศึกษา 

- จัดท าแผนโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ประจ ากลุ่มอาคารวิชาการ 1-2 
- จัดท าแผนโครงการปรับปรุงพ้ืนที่การเรียนรู้ อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (ศูนย์เครื่องมือ 12) 
- จัดท าแผนโครงการปรับปรุงสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย รองรับพ้ืนที่การเรียนรู้กลุ่มอาคารหอพัก 

S1-S16 และ S18 
- ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพัก S13,16,18 อาคารบริหาร อาคารบรรณสาร ส่วนอาคารสถานที่ 

ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนฐานระบบเครือข่าย (Digital IT Infrastructure) เฟสที่ 3 
- ด าเนินการประสานงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพ่ือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลฯที่

อาคารสุรพัฒน์ 2 ในการจัดสร้างศูนย์ฉีดวัคซีนโควิท -19 
- ด าเนินการขยายการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ เพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านข้อมูล

เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ห้องประชุมสารวิธานส่วนประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินการด้านระบบ internet Data Center  

 จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับหน่วยงานภายใน เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
อาทิ ระบบประเมิณความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (http://netcovid.sut.ac.th) ระบบจอง
ห้องที่นั่งห้องเรียนออนไลน์ https://mydesk.sut.ac.th) 

 จัดสร้างระบบ intermediateCA server เชื่อมต่อกับ Thai University Consortium (Root server) เพ่ือ
ออก certificate ส าหรับคณาจารย์-บุคลากร ในการจัดท าระบบ Digital Signature ของมหาวิทยาลัย 

 การแก้ไขระบบสารสนเ และการกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีตัวชี้วัด ส าหรับงาน
บริการด้าน Internet data Center ดังนี้ 

- ระยะเวลาที่ระบบ IDC ไม่สามารถบริการหรือใช้งานได้ ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี 

http://netcovid.sut.ac.th/
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- ระยะเวลาในการแก้ Mail Server ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชม. ท าการ 
- ระยะเวลาในการแก้ web server ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชม. ท าการ 
- ระยะเวลาการกู้คืนระบบสารสนเทศ ไม่เกิน 3 ชม.ท าาการ ต่อข้อมูลไม่เกิน 500 GB 

ล าดับ เดือน เหตุการณ์ ระยะเวลาการแก้ไข / การกู้

คืนระบบสารสนเทศ 

1. ส.ค.63 แก้ไขระบบ vdi จากเหตุไฟดับ ท าให้เครื่อง virtual 

server บางเครื่องไม่สามารถท างานได้ตามปกติ 

1 ช.ม. 30 นาที 

2. ส.ค.63 recovery ข้อมูล vm server : 203.158.7.71 ของศูนย์
บรรณสาร มีการร้องขอให้ท าการ recovery เนื่องจาก
ข้อมูลสูญหาย 

3 ช.ม. 

3. ธ.ค.63 recovery ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ บ บ  mysql cluster : 
beta.sut.ac.th 

3 ช.ม. 

4. ม.ค.64 recovery vmserver : cste.sut.ac.th ตรวจสอบพบ
เว็บไซต์ไม่สามารถท างานได้ตามปรกติ 

1 ชม 30 นาที 

5. มี.ค.64 ท าการ recovery ข้อมูล mailbox ผู้ใช้งาน 1 account 
เนื่องจากผู้ใช้งานท าเอกสารหายระหว่าง การ sync 
mail จาก Microsoft outlook 

3 ช.ม. 

6. พ.ค. 64 recovery ข้อมูล virtual server เบญญาลัย เนื่องจาก 
server โดน hack 

3 ช.ม. 

อ้างอิงข้อมูล:  ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์   
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ตาราง AUN-QA-9-4-2  : จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้นักศึกษาต่อ FTES ปีการศึกษา 2563 

อ้างอิงข้อมูล:  ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม  ศูนย์คอมพิวเตอร์  

 
ตาราง AUN-QA-9.4-3 วันและเวลาที่ให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

และฝึกปฏิบัติ  ปีการศึกษา 2563  
 

  

รายละเอียด 
ประเภท (จ านวนเครื่อง) 

รวมทั้งหมด Computer 
(a) 

Notebook 
(b) 

mobile device 
ต่าง ๆ 

1. มหาวิ ทยาลั ยจั ด ใ ห้นั กศึ กษา  จ า แนกตาม
หน่วยงาน 

    

- ศูนย์คอมพิวเตอร์ 942   942 
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -   - 
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -   - 

2. นักศึกษา มีการ ใช้อุปกรณ์ เชื่ อมต่อ wifi กับ
มหาวิทยาลัย   (สถานะการ์โควิท นศ.อาจเข้า
พื้นที่น้อย) 

1,974 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 64) 

13,016 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 

ก.ค. 64) 

 
14,990 

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 
ก.ค. 64) 

รวมท้ังหมด 2,916 
(c = a+b) 

13,016.. 
 

15,932 

3.  FTES (จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า)  ข้อมูลจากส่วนแผนงาน  (d)  

4. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจัดให้นักศึกษา* ต่อ FTES    [สูตร e1 = c/d ; e1 : 1] 15,932.  :  … . . 
(เคร่ือง : คน) 

หรือจ านวน FTES : เคร่ืองคอมพิวเตอร์*   [สูตร e2 = d/c ; e2 : 1]  . . . . . . .  :  15,932 
(คน : เคร่ือง) 

วันท าการ 
ช่วงเวลาที่ 
ให้บริการ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(เปิดเทอม) 

07.30 น. – 20.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13, ห้องบริการ 
คอมพิวเตอร์ 1-2 
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อ้างอิงข้อมูล:  ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนส่งเสริมให้
มีการผลิตสื่อและต าราที่มีคุณภาพ ทันสมัย  ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ด าเนินการด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินงานดังนี้ 
 
ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการศึกษา
เพ่ือให้สื่อการศึกษาสามารถน าไปใช้กับการเรียนการสอนได้จริง โดยด าเนินการพัฒนาสื่อการศึกษา ดังนี้ 

1) การพัฒนา/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรายวิชา (e-Courseware) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

วันท าการ 
ช่วงเวลาที่ 
ให้บริการ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ปิดเทอม, ช่วงสอบ) 

08.30 น. – 16.30 น. 
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อม พิ ว เ ตอ ร์  1- 13, ห้ อ งบ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 1-2 

 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์    ปิดบริการ 

ก่อนสอบ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 07.30 น. – 20.00 น. 
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อม พิ ว เ ตอ ร์  1- 13, ห้ อ งบ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 1-2 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - - 

 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์    ปิดบริการ 

ระหว่างสอบ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น. 
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อม พิ ว เ ตอ ร์  1- 13, ห้ อ งบ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 1-2 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - - 

 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์    ปิดบริการ 
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ออนไลน์ จัดการรายวิชาที่สนับสนุนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ ทุก
เวลา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยปีการศึกษา 2563 มีการร่วมมือระหว่างคณาจารย์กับ 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เสนอรายชื่อวิชา เพ่ือเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ
รายวิชา (e-Courseware) จากส านักวิชา จ านวน 6 ส านักวิชา และ 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 32 
รายวิชา ทั้งนี้ในรายวิชาที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตได้มีกระบวนการติดตามเพ่ือการด าเนินการต่อไป 
(รายละเอียดดังตารางเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-2) 

2) การพัฒนาสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
อาทิ เทคโนโลยี 3 มิติ  เทคโนโลยีความจริงเสริม เพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอน
ร่วมกับคณาจารย์  โดยในปีการศึกษา 2563  ได้ร่วมกับคณาจารย์สื่อการสอนบนอุปกรณ์มือถือ ประเภท 
Mobile Application จ านวน  2 ชิ้นงาน 

ล าดับที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ส านักวิชา 
1 716414, 

711409 
 ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัติการจัดการพยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

2 701420 วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research)  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 
3) การผลิตหนังสือและต ารา  โดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งเสริมให้มีการ

แต่ง แปล เรียบเรียงต ารา หนังสือและผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการพิมพ์ต าราหนังสือ และผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยในปีการศึกษา 2563 ส านักพิมพ์ฯ มีจ านวนหนังสือท่ีด าเนินการจัดพิมพ์ จ านวน 
3 รายชื่อ ดังนี้ 

รายการหนังสือ/ผู้แต่ง จ านวน (เล่ม) 
1.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยไพธอน (Computer Programming with Python) 
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์  

2,000 

2.  แคลคูลัส 1 (พิมพ์ครั้งท่ี 8) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ 500 
3 .   คู่ มื อ ภ า ค ส น า ม ร า ย วิ ช า ช น บ ท ศึ ก ษ า ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  1 - 4   ( พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  3) 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สีขาว เช้ือปรุง 

300 

 
ด้านระบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  ปัจจุบันการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านสารสนเทศ ซึ่งการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนประเมินความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้ของตนเองได้ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยด าเนินการดังนี้ 
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1) ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Learning) เป็น
ระบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา โดยคณาจารย์สามารถพัฒนารายวิชาออนไลน์
ได้ด้วยตนเอง และน าไปจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส าหรับการศึกษาตลอดชีวิตให้
กลุ่มผู้เรียนใหม่ โดยมีจ านวนรายวิชาที่ใช้กับการเรียนการสอนจริงจ านวน 1,194 รายวิชา (รายละเอียดดัง
ตารางเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-1) 

2) ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจัดหาโปรแกรม 
ZOOM จ านวน 130 ยูนิต เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนประจ าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารเรียน
รวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 จ านวน 96 ห้องเรียน และรองรับการเรียนการสอนนอกตารางการจัดการ
เรียนการสอนอีก 34 ห้อง 

3) สนับสนุนการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ SUT e-classroom ร่วมกับโปรแกรม ZOOM ในการ
สอบประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2563 จ านวน 157 รายวิชา ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2
และการสอบวัดความรู้การเรียนล่วงหน้าส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
 
ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้ความส าคัญต่อการน านวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาใช้
กับการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ที่
รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 ได้พัฒนา ห้องเรียน e-Classroom ที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้สอนสามารถใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 10 ห้องเรียน และใช้งานร่วมกับระบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งได้จัดหาโปรแกรม ZOOM จ านวน 130 
ยูนิต เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยติดตั้งประจ าห้องเรียนทุกห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้
งาน ห้องเรียน e-Classroom จ านวน 31 รายวิชา (รายละเอียดดังตารางเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-3)  
 นอกจากนี้ยังด าเนินงานด้านพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา และด้านพัฒนานวัตกรรม
สื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ดังนี้  
 1.งานด้านพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา ได้ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา 
แชทบอทเผยแพร่ข้อมูลและวิเคราะห์ผู้ใช้งาน : พัฒนา Chatbot เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ข้อมูลในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต “SUTX-Lane” 
 2.งานด้านพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ได้ผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 1) รายวิชา 1101143 โครงงาน
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ชื่อวิชาโครงงานนวัตกรรมจากการคิดเชิงออกแบบ หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 
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หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จ านวน 1 ชิ้นงาน 2) รายวิชา 533364 พ้ืนฐานการออกแบบ
ส าหรับการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ชิ้นงาน และ 
3) รายวิชา 533491 สหกิจศึกษา 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 
ชิ้นงาน 

ด้านการเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา 
 ภารกิจการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา
เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
ด้านการผลิตสื่อ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาใน 2 รูปแบบ  ได้แก่  

1. สนับสนุนการเรียนการสอนการปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินภารกิจฝึก
ประสบการณ์ด้านการผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ดิจิทัล ใช้อุปกรณ์เครื่องมือระดับมืออาชีพผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ด้านการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ก่อนการไปสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการจริง ฝึกปฏิบัติการในห้องสตูดิโอ และถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งในปีการศึกษา 
2563 นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์ จ านวน 110 คนจ านวน 19 ครั้ง ใน 2 รายวิชา 
1.1. รายวิชา 224222 การเขียนเ พ่ือการผลิตสื่ อดิจิทัล  ( WRITING FOR DIGITAL MEDIA 

PRODUCTION) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จ านวน 70 คน ภาค
การศึกษาที่ 2/2563 จ านวน 4 คาบ อาจารย์ประจ ารายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย 
ขอผลกลาง 

1.2. รายวิชา 224357 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง  (ADVANCED TECHNOLOGY OF 
DIGITAL MEDIA PRODUCTION) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 40 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จ านวน 13 คาบ อาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ 
ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ 

2. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจด้านการผลิตและพัฒนา
สื่อการศึกษา ได้ทดลองและฝึกปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 
2.1. การฝึกประสบการณ์ให้บริการถ่ายทอดสด Live Facebook กิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งใน

สตูดิโอและนอกสถานที่ จ านวน 5 กิจกรรม มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ จ านวน 17 คน 
ได้แก่ 
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2.1.1.กิจกรรม คนมีของ 4 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 

2.1.2.ประชุมวิชาการ SUT-IVCST 2021 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

2.1.3.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2564 

2.1.4.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 
2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 

2.1.5.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 
2564 

2.2. การฝึกประสบการณ์บันทึกเทปวีดิทัศน์ ณ สตูดิโอ 1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 3 กิจกรรม มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ จ านวน 5 คน ได้แก ่

2.2.1.การสอนออนไลน์ รายวิชา 1101041 English for Business Presentations ในวันที่ 3 
มีนาคม – 22 เมายน 2563 

2.2.2.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 , 29, 30 กรกฎาคม 2-4 
สิงหาคม 2564 

2.2.3.การน าเสนอผลงานของนักเรียนโรงรียนสุรวิวัฒน์ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 

 

กระบวนการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 
 การด าเนินการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีระบบศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ก าหนดกระบวนการประเมินเพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยได้ด าเนินการ การประเมินผลการให้บริการระบบการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ในปีการศึกษา 2563 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จ านวน 154 คน  มีความพึงพอใจต่อระบบ SUT e-Learning อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.89)  
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงโมดูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของระบบ SUT e-Learning โดยน าเครื่องมือ
วิเคราะห์ Google Analytic และ IntelliBoard เพ่ือรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้รับบริการ ศึกษารูปแบบ
การใช้งาน ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ให้ตรงกับ
ความต้องการใช้งานของผู้รับบริการให้มากที่สุด 
 
การให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 
10) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 และ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  มีค าสั่งให้ปิดท าการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการชั่งคราว และจัดภารกิจด้านการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นการ
สอนออนไลน์ โดยศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ให้บริการรองรับสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาด ตลอดจนสนับสนุน
การจัดการในภาวะวิกฤต ดังนี้  

1) เป็นส่วนร่วมในหน่วยให้ค าปรึกษาด้านการสอน online ของ มทส. เป็นกรณีเฉพาะ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จัดตั้งหน่วยให้ค าปรึกษาด้านการสอน online ของ มทส. เป็นกรณี
เฉพาะ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียน B5201-B5205 อาคารวิชาการ 2 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 
2564 – 6 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการ
บริการด้านเครือข่าย และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น 
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ได้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์  
2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 
3. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning 
4. เทคนิคการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ 
5. ให้บริการห้องส าหรับการสอนออนไลน์ 

2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยการจัดหาโปรแกรม 
ZOOM จ านวน 130 ยูนิต เพ่ือรองรับการใช้งาน ช่วยในด้านสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ใน
สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดฯ  และได้ใช้การบริหารจัดการห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์ ZOOM 
จ านวน 96 ห้องเรียน โดยการจองใช้บริการห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SUT e-Booking ส าหรับจอง
ห้องเรียนออนไลน์/ห้องประชุมออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3) จัดอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และผู้สนใจ โดยจัดการ
อบรมลักษณะ face to face ในห้องปฏิบัติการปกติในช่วงต้นของสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดฯ และการ
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ SUT e-Learning เพ่ือสนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลน์อย่าง
เต็มรูปแบบ ให้บริการการจัดการเรียนการสอนบนระบบ SUT e-Learning เพ่ือรองรับการเรียนการสอน
ออนไลน์  ในรายวิ ช าที่ เ ปิ ดท าการ เ รี ยนการสอนในภาคการศึ กษาที่  2  และภาคการศึ กษา 
ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดท าเนื้อหา บทเรียน และสื่อการสอน ใช้งาน
บนระบบเพ่ือรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังได้มีการ
จัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ SUT e-Learning โดยใช้แนวทางการสร้างข้อสอบเพ่ือการจัดสอบออนไลน์ ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจ านวนมากใน
ขณะเดียวกันของระบบ SUT e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เร่งด่วนจากโครงการเฝ้าระวังจากสภาวการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
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COVID-19 เพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 

5) จัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง เพ่ือรองรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพ่ือให้คณาจารย์ที่มีความต้องการที่จะผลิตสื่อการสอน เพ่ือประกอบการสอนในรายวิชาที่เปิดการ
สอนออนไลน์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการให้บริการห้องบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเองที่ศูนย์
นวัตกรรมฯ และท่ีหน่วยให้ค าปรึกษาด้านการสอน online ของ มทส. ที่อาคารเรียนรวม 2 รวมถึงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์
การเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จากการให้บริการในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้
รวบรวมเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ SUT e-Learning ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ COVID-
19 ได้ทันทีอยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย = 3.73, S.D. = 0.90) 

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

with special needs are defined and implemented [7] 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการก าหนดและด าเนินการตามตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ

ความปลอดภัยและการเข้าถึงการดูแล ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยและการเข้าถึง/การ
ดูแล ส าหรับผู้ทีมีความต้องการพิเศษ 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย 
งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 และก าหนดแผนงานโครงการและงานประจ าครอบคลุมภาระงานด้านงานพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ดังนี้  

  1.1. งานกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่  
        1.1.1 การจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์
จราจร  

การส ารวจ ตรวจสอบ และจัดหาทดแทน หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้
พร้อม 

ใช้งานตลอดเวลา 
1.1.2  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมปริมาณสุนัขจรจัด 



 

227 
 

 

 

      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย สู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เป็นชุมชนการศึกษาที่น่าอยู่ เอ้ือต่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร จึงก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดควบคู่
ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ขอสุนัขเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม โดยการสนับสนุน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วน ทั้งจาก นักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบข้าง ตลอดจน
ประชาชนผู้รักสุนัขทั่วไป         ในปีงบประมาณ 2564 มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนและท าหมันสุนัขและแมว
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย และมีการสร้างโรงเรือนพักสุนัขชั่วคราว โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

เงื่อนไขที่ 1 พ้ืนที่เฉพาะสุนัขจรจัดภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น 
เงื่อนไขที่ 2 พ้ืนที่เพ่ือกักขังสุนัข เพ่ือรอการท าหมัน และพักฟ้ืนหลังจากการท าหมัน 
      กรณี สุนัขไม่ได้สร้างความเดือดร้อน ปล่อยคืนถิ่นเดิม 
               กรณี สุนัขท่ีสร้างความเดือดร้อนร าคาญ กักขังเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เงื่อนไขที่ 3 พ้ืนที่เพ่ือกักขังสุนัขที่มีนิสัยดุร้าย ก้าวร้าว และสร้างความเดือดร้อนร าคาญ 
1.1.3  โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร มทส.  
         การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรใน มทส. กล่าวคือ การก าหนดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้าง
วินัยจราจรใน มทส. ครั้งที่ 18  โดยความร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง และส่วนกิจการนักศึกษา ในการ
กวดขันวินัยจราจรการสวมใส่หมวกกันน็อคของนักศึกษา และผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  การจัดท าสื่อและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการแจ้งประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมความรวดเร็วในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร และนักศึกษา 

1.1.4 การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย  
       มีคณะกรรมการด าเนินงานรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือด าเนินกิจกรรมในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิด
อัคคีภัย เพ่ือให้สามารถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัด
อบรมกับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจ าทุกปี และการปรับปรุงป้ายหนีไฟ การตรวจสอบถัง
เพลิงให้พร้อมใช้งานเป็นประจ าทุกเดือน 

1.2. งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
      นโยบายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตามต าแหน่งต่างๆ รวมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ประจ าตัว
พนักงาน ระบบการติดต่อสื่อสารรับแจ้งเหตุ และสั่งการ เพ่ือแก้ปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่าง
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ทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบควบคุมการท างานของผู้รับเหมาบริการความปลอดภัยให้เป็นไป
ตาม TOR และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน   

1.3. งานเช่าเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
      นโยบายในการเช่าเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยให้ผู้เช่าต้องจัดหา
เครื่องมือ 

อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และต้องใช้งานร่วมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมเสมือนเป็น
ระบบเดียวกัน เพ่ือความต่อเนื่องในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจสอบควบคุมการท างานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 

1.4. งานอื่น ๆ  
      การส ารวจ ตรวจสอบและเสนอซ่อมบ ารุงป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ถนนช ารุด ให้กับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข งานให้บริการด้านการแจ้งซ่อมต่าง ๆ การให้บริการจัดท าบัตร
รักษาความปลอดภัย มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบประตูคีย์การ์ด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การรับเรื่องแจ้งซ่อมแร่งด่วน/การขอความช่วยเหลือผ่านระบบ SOS  ระบบ 
MIS และทางวิทยุ/โทรศัพท์  การจัดท าบัตรผ่านประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัยส าหรับยานพาหนะ  การจัดท า
บัตรรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล และยานพาหนะงานพระราชทานปริญญาบัตร การจัดท าประกัน
อัคคีภัยกลุ่มอาคารต่าง ๆ การร่างข้อก าหนดเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ (TOR) เช่าเหมากล้อง CCTV  การ
แต่งตั้งกรรมการร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการความปลอดภัย โดยสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน คิด
เป็นร้อยละ 92.16 เมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด   

     ทั้งนี้  เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดผลงานที่ตั้งไว้ โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ตัวชี้วัดผลงานในภาพรวมของหน่วยงาน และตัวชี้วัดผลงานตามผลผลิต-มีการรายงานผล
ด าเนินงาน ผ่านระบบ On-line ของส่วนแผนงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
สรุปผลสามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  

     ดังนั้น จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้มี 
การปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

     1.4.1 การปรับรูปแบบการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ มีการเพ่ิมความเข้มงวด
การปฏิบัติงาน โดยก าหนดช่วงเวลาของการท างาน ด้านการตรวจตราความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุด และประจ าอาคาร 
โดยเฉพาะการจัดระบบการเข้า-ออก ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประตู และมีการตรวจสอบการท างาน
ตามล าดับขั้นตอนของสายตรวจ รปภ.สายตรวจรถยนต์ และสายตรวจรถจักรยานยนต์ โดยมีการก ากับดูแล 
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และการควบคุมการปฏิบัติงาน จากสายตรวจ มทส. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดสัญญา 

1.4.2 การน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ  เช่น บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก ได้ความตระหนัก
ถึงความส าคัญด้านความปลอดภัย เช่น การน าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (SMART CCTV) การบันทึกป้าย
ทะเบียนยานพาหนะผ่านเข้า-ออกประตูมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประตุ  การสแกนใบหน้าบุคคลภายนอกที่เข้า – 
ออกพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  การใช้ระบบประตูคีย์การ์ดในการเข้า – ออกอาคารเพ่ือบันทึกข้อมูลบุคคล การใช้
ระบบนาฬิกายามช่วยควบคุมการตรวจจุด การใช้เครื่องโดรนบินส ารวจสภาพการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และ
การส ารวจแนวเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอท ารั้วป้องกันการรุกล้ าพ้ืนที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

        การปรับรูปแบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย มีดังนี้ 
1) เพ่ือให้เข้ากับสถานกรณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของ COVID-19 มีการปรับเปลี่ยน

การด าเนินการเป็นรูปแบบออนไลน์ การจัดท าแผนการอพยพหนีไฟประจ าอาคาร 
การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการ
จัดซื้อประกันอัคคีภัยให้กับอาคารที่มีความเสี่ยง  

2) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความ

ปลอดภัยและด้านอาชีวอนามัยเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีการลงข่าว

ประชาสัมพันธ์รับแจ้งเหตุผ่านทางจอ LED  และผ่านสื่อ Online เพ่ือเพ่ิมช่องทาง

ในการแจ้งประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้แจ้ง

เหตุ 

3) การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และเกิดรวดเร็วในการเข้าพ้ืนที่ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

4) การทดสอบการท างานเกี่ยวกับการขชั้นตอนปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็น
ระยะ ๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความช านาญ และพร้อมต่อการท างานอยู่เสมอ 
ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานในปีงบประมาณต่อไป มีดังนี้  
- การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูลสถิติงานความปลอดภัย เช่น ฐานข้อมูล  

ประวัติ ผู้ท าบัตรผ่านเข้า – ออกภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประวัติผู้

ขออนุญาตท าทางเชื่อมต่อถนนมหาวิทยาลัย ประวัติผู้ขออนุญาตถ่ายภาพภายใน

มหาวิทยาลัย ประวัติผู้รับจ้างขอเข้าท างานในวันหยุดและนอกเวลาท าการ เป็นต้น 

         - การปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย และถนนไหล่ทางท่ีช ารุด เป็นต้น 
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 - การจัดสื่อ Online เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการแจ้งประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมความ 

รวดเร็ว ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้แจ้งเหตุ และการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ

กฎหมายจราจร ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับบุคลากร และ

นักศึกษา เพ่ิมข้ึน 
 

2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดการขยะ และ 2) การจัดการน้ า
เสีย โดยมีการท างานตามระเบียบปฏิบัติ  (Quality Procedure, QP) และวิธีการปฏิบัติงาน(Work 
instruction, WI) ตลอดจนแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
ส่วนอาคารสถานที่ และมีการจัดเก็บเอกสารผลการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องในระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (http://web.sut.ac.th/dbg) ดังนี้ 

1. QP-EN-01 บริการสิ่งแวดล้อม-การควบคุมงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ก าจัดขยะ 
2. WI–EN-01-1 การตรวจสอบและจัดท าเอกสารตรวจการจ้างบริการจัดเก็บ/ก าจัดขยะ 
3. QP-EN-02 บริการสิ่งแวดล้อม-การบ าบัดน้ าเสีย    
4. WI-EN-02  การบ าบัดน้ าเสีย    

 และมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานผ่านระบบ Project Base Management หรือ PBM ของงาน
พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 1) แผนด าเนินงาน 2) 
แผนการใช้จ่ายเงิน และ 3) ก าหนดตัวชี้วัด  โดยแผนด าเนินงานครอบคลุมภาระงานด้านการบ าบัดน้ าเสีย
ทางเคมีและชีวภาพ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย งานซ่อมบ ารุงระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบท่อรวบรวมน้ า
เสีย งานจัดเก็บและ ก าจัดขยะ การจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  

มีการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ และสามารถด าเนินการได้ตามแผนในภาพรวม
ของ 

งานพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีผลด าเนินการได้ร้อยละ 100 เมื่อ
เทียบกับแผนที่ตั้งไว้ในระบบ PMB ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1  งานจัดเก็บและก าจัดขยะ : 
 มีการจัดเก็บและก าจัดขยะของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร (ส.ค.63 -ก.ค.64) จ านวน  
2,781,179 กก. โดยน ามาใช้ประโยชน์ (แปรรูปเป็นวัสดุปรับปรุงดินและเชื้อเพลิงขยะและรีไซเคิล) จ านวน  
2,593,585  กก. คิดเป็นร้อยละ 93.25 และมีส่งขยะไปฝังกลบ จ านวน  187,595 กก. คิดเป็นร้อยละ 6.75 
 มีรายได้จากการจ าหน่ายขยะรีไซเคิล วัสดุปรับปรุงดิน และเชื้อเพลิงขยะ (ส.ค.63 - ก.ค.64) 
เป็นจ านวนเงิน  983,426.90 บาท เพ่ือเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปจัดสรรทุนเพ่ือการท า
โครงการและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 ทุน เป็นเงิน 440,000 บาท 

2.2  การบ าบัดน้ าเสียทางเคมีและชีวภาพ 
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  มีการบ าบัดน้ าเสียทางเคมีและชีวภาพ จ านวน 364,488 ลบ.ม. (ส.ค.63-ก.ค.64) และมีการ
ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ ารายเดือนไปยังศูนย์เครื่องมือฯ พบว่าผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วไม่มีการปล่อยสู่ภายนอกแต่มีการน ากลับมารีไซเคิลใช้ในระบบ
สุขภาพภัณฑ์ (ส.ค.63-ก.ค.64) จ านวน 365,018 ลบ.ม. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าดิบส าหรับผลิต
น้ าประปา เป็นเงิน 365,018 บาท 
 2.3  กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

2.3.1  ธนาคารวัสดุรีไซเคิล : มีการเปิดบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลของธนาคารวัสดุรีไซเคิลทุกวัน
พฤหัสบดี สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิล ได้ จ านวน 221,577 กก. คิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณขยะท้ังหมด 

2.3.2  กิจกรรมจัดแคมเปญไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ”: เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ชวนเปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้ว เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นทางการแพทย์ส่งมอบให้
โรงพยาบาลใช้ประโยชน์ โดยตั้งจุดรวบรวมไว้  6  จุด รวมบรวมได้ จ านวน 134 ชิ้น 

2.3.3  กิจกรรม E-Waste The Battle University Challenge ถ้ารักษ์จริง...มาทิ้งแข่งกัน : 
เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดยได้ร่วมกันรณรงค์
ปลูกจิตส านึกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ได้ตั้งจุดรวบรวม 
จ านวน 15 จุด รวบรวมชิ้นส่วนได้  284  ชิ้น  

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

2.4  การประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ 
 มีการประเมินความพึงใจการให้บริการจัดเก็บขยะประจ าอาคาร ได้รับผลประเมินระดับดีมาก 

คะแนน 4.62 โดยมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
2.5 การพัฒนางาน 

2.5.1ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ส่วนอาคารสถานที่ โดยส่วน
อาคารสถานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ส่วนอาคารสถานที่ Certifiicate No. 
21IQHW32 ภายใต้ขอบเขต Management of Buildings and grounds for Suranaree University of 
Technology ระยะเวลาตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึง 29 มิถุนายน 2565 ครอบคลุมกระบวนการให้บริการ 
10 งานบริการหลักรวมการบริการสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
 

ล าดับ บริการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1 บริการซ่อมระบบโยธาสถาปัตย์/ระบบประปาและสุขาภิบาล งานซ่อมบ ารุงและรักษา 

2 บริการซ่อมระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ 
3 บริการรักษาความปลอดภัย 

- การควบคุมงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
- การควบคุมงานจ้างเหมาบริการกล้อง CCTV 

งานรักษาความปลอดภัย   
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4 บริการภูมิทัศน์ 
- การควบคุมงานจ้างเหมาบริการภูมิทัศน์ 

งานภูมิทัศน์ 

5 บริการยานพาหนะ 
- การควบคุมงานจ้างเหมาบริการยานพาหนะ 

งานยานพาหนะ 

6 บริการสิ่งแวดล้อม 
- การควบคุมงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ก าจัดขยะ 
- การบ าบัดน้ าเสีย 

หน่วยสิ่งแวดล้อม  

7 บริการน้ าประปา 
- การผลิตน้ าประปา 

งานระบบประปา 

8 บริการออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง  
9 บริการรับและจ่ายวัสดุ งานธุรการ  
10 การรับข้อร้องเรียน และการประเมินความพึงพอใจ หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

 
     2.5.2  มีการใช้ระบบออนไลน์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประเมินความพึงพอใจงานจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บ/ก าจัดขยะของผู้รับจ้างรายเดือน เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็ว และเป็นข้อมูลประกอบการ
ตรวจการจ้างรายเดือน ได้ผลประเมินเฉลี่ย ระดับดีมาก ( 4.39 คะแนน) 

2.5.3 จัดท าโครการรณรงค์คัดแยกเศษอาหารจากส านักงานเพ่ือส่งเสริมแนวทาง SUT Waste 
โดยจัดให้มีถังคัดแยกเศษอาหารประจ าห้องอาหารแต่ละส านักงาน มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
สามารถคัดแยกเศษอาหารได้ร้อยละ 11 เมื่อเทียบปริมาณขยะทั้งหมด และอยู่ระหว่างน าไปผลิตไบโอแก๊ส
ต่อไป 

2.5.4 พัฒนาระบบจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะที่ก าจัดยากออกจกขยะทั่วไปเพ่ือลดภาระใน
การคัดแยกปลายทางที่โรงจัดการขยะแบบครบวงจร สามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ได้ร้อยละ 7 เมื่อเทียบ
ปริมาณขยะท้ังหมด 

2.6  การเข้าร่วมการจัดอันดับ 

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric World University Ranking)  ปี ค.ศ. 
2020 ได้อันดับที่ 115 ของโลก และอันดับที่ 8 ของประเทศ ได้คะแนน 7,375 คะแนน ได้คะแนนเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 1,200  คะแนน (ร้อยละ 20)  โดยมีการด าเนินการด้านการจัดการน้ า การจัดการของเสีย 
การจัดการพลังงานและการจัดการระบบขนส่งดีขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสได้มีการสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดผลงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 ที่ได้ตั้งไว้ ได้ก าหนดไว้ 2 ข้อ โดยสามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ดังนี้    

 2.6.1 ค่าเฉลี่ยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ ร้อยละ 
100 

 2.6.2 การน าขยะมาใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล/วัสดุปรับปรุงดิน/เชื้อเพลิงขยะ) ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 93.25 ทั้งนี้  ในปีงบประมาณหน้ามีการตั้งเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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              2.6.3 ปรับปรุงกระบวนจัดเก็บขยะจากอาคารต่าง ๆ ให้เป็นการเก็บขยะแบบแยกประเภท
โดยเฉพาะขยะเศษอาหารเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และเพ่ิมการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทางตามแนวทาง SUT 
Zero Waste 
        2.6.4  ด าเนินการด ารงและรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ส่วนอาคารสถานที ่   
 
  
 

 

  

    
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
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3. การจัดพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึง และการดูแลส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
ส่วนอาคารสถานที่ โดยงานออกแบบและก่อสร้าง ได้ด าเนินการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่อการเข้าถึง ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ในอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่ออาคาร 
ที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ า ลิฟท์โดยสาร 

หมายเหตุ 

1 อาคารบริหาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

2 อาคารเรียนรวม  1 ⁄ ⁄ - - 
ไม่มีห้องน้ าและ
ลิฟทส์ าหรับ 
ผู้พิการ 

3 อาคารเรียนรวม 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

4 อาคารวิชาการ 1 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

5 อาคารวิชาการ 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

6 อาคารบรรณสาร 1 และ 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

7 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
(อาคารเครื่องมือ 9) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

8 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 
(อาคารเครื่องมือ 10) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

9 

อาคารศิรินธรวิศวพัฒน์ 
อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานด้าน 
วิศวกรรมศาสตร์ 
(อาคารเครื่องมือ 11) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

10 

อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ 
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพพ้ืนฐานและสาธารณสุข 
ศาสตร์  (อาคารเครื่องมือ 12) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

11 
อาคารเกษตรภิวัฒน์ 
(อาคารเครื่องมือ 13) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
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ล าดับ
ที ่

ชื่ออาคาร 
ที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ า ลิฟท์โดยสาร 

หมายเหตุ 

12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ⁄ ⁄ ⁄ - 
ไม่มีลิฟท์ส าหรับ
ผู้พิการ   
(อาคาร 1 ชั้น) 

13 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

14 โรงอาหารครัวท่านท้าว ⁄ ⁄ - - 

ไม่มีห้องน้ าและ
ลิฟทส์ าหรับ 
ผู้พิการ 
(อาคาร 1 ชั้น) 

15 โรงอาหารอาคารเรียนรวม 2 ⁄ ⁄ ⁄ - 
ไม่มีลิฟท์ส าหรับ
ผู้พิการ 

16 อาคารส่วนกิจการนักศึกษาเดิม ⁄ ⁄ - - 

ไม่มีห้องน้ าและ
ลิฟทส์ าหรับ 
ผู้พิการ 
 (อาคาร 1 ชั้น) 

17 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

18 
อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

19 
อาคารทันตกรรม โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

20 
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทาง 
การแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

21 
อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
ก่อสร้าง 

22 
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
ก่อสร้าง 
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รายการหลักฐาน 

AUN-QA 9.5-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1606 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจรในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 

AUN-QA 9.5-2 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference 
: TOR) การท ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่ 1803/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2563 

  AUN-QA 9.5-3 การน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
  AUN-QA 9.5-4 ปริมาณรับซื้อขยะรีไซเคิล 
  AUN-QA 9.5-5 รายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม 
  AUN-QA 9.5-6 ผลวิเคราะห์น้ าเสียทางเคมี 
  AUN-QA 9.5-7 ผลวิเคราะห์น้ าเสียทางชีวภาพ 
  AUN-QA 9.5-8 ผลวิเคราะห์น้ าเสียของโรงพยาบาล 
  AUN-QA 9.5-9 ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
AUN-QA 9.5-10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปี ค.ศ. 2020 

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

and development [1] 
ความต้องการและผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร (ตาราง AUN-QA 10-1) ซึ่งหลักสูตรได้รับผลสะท้อนกลับจากสถานประกอบการผ่านการประเมิน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และทางหลักสูตรเองได้ท าแบบสอบถามผ่านระบบ Google form ซึ่งเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีการจัดท าชุด
แบบสอบถาม 6 ชุดตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคผนวก 5) ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
2. ศิษย์เก่า 
3. นักศึกษาปัจจุบัน 
4. สถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5. นักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 



 

237 
 

 

 

 ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกน ามาใช้พิจารณาในการปรับปรุง PLOs และ 
CLOs ในรอบถัดไปปีการศึกษา 2564 โดยความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีความต้องการให้หลักสูตรสามารถขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ได้ง่ายขึ้นส าหรับผู้จบใหม่ และต้องการให้หลักสูตรมีการเรียนการ
สอนที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการเน้นการสอนการใช้โปรแกรมที่ใช้
ในวิชาชีพเพ่ิมขึ้นและมีการสอนปฏิบัติการในรายวิชาวิศวกรรมน้ าใต้ดิน รวมถึงการเพ่ิมเนื้อหาการสอน
เกีย่วกับการรังวัดในภาคสนาม  

2. กลุ่มศิษย์เก่า มีความเห็นคล้ายกับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คือต้องการให้สามารถขอ กว. ได้ภายหลัง
จากจบการศึกษา และต้องการให้มีรายวิชาที่เรียนแล้วสามารถใช้ประกอบอาชีพจากรายวิชานั้นๆได้เลย 
นอกจากนี้ยังแนะน าให้มีการเชิญศิษย์เก่ามาแชร์ประสบการณ์การท างานกับนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งทาง
หลักสูตรเห็นด้วยกับแนวคิดและมีแผนการจัดกิจกรรมการพบปะพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

3. นักศึกษาปัจจุบัน ส่วนใหญ่ต้องการได้ท างานที่ตรงกับองค์ความรู้ที่ได้เรียน และต้องการมีทักษะ
ด้านการปฏิบัติที่ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ท าให้ไม่สามารถท าปฏิบัติการได้
อย่างที่ควรจะเป็นส่งผลให้เกิดความกังวล จึงต้องการให้การจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไปสามารถชดเชย
ทักษาะที่ขาดหายที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ได้ ซึ่งทางหลักสูตรได้หารือกับคณาจารย์เพ่ือหาแนวทางเพ่ิ ม
ทักษะการปฏิบัติให้นักศึกษาภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวต่อไป 

4. สถานประกอบการ มีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ทักษะ
ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์  

5. กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง ทางหลักสูตรได้ท าการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สนใจ เพ่ือทราบว่ากลุ่ม
คนเหล่านี้มีคามรู้จักและเข้าใจในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีหรือไม่ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกว่างานที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมธรณีจะเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยา ด้านธรณีเทคนิค และงานด้านวิศวกรรมฐานราก 
และคาดหวังว่าหากจบการศึกษาจะมีงานท า 

6. อาจารย์และบุคลากรประจ าหลักสูตร มีความคาดหวังในนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ในสายงานได้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้ มีบรรยากาศในการเรียนการ
สอนที่มีความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอน และต้องการให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ TABEE 

 
ส่วนผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลสรุปมาให้ทาง

สาขาแล้ว โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนสูงขึ้นกว่าปีก่อน แต่ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลผลการประเมินการ
สอนรวม ยังไม่แยกเป็นข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ท าให้ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ดีเท่าที่ควร 

ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการท าหน้าที่ดูแล
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรได้แก่ การให้
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ค าปรึกษาในด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีแผนการให้ค าปรึกษานักศึกษาแต่ละรายให้ชัดเจน ให้
ค าปรึกษาดูแลด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน เปิดโอกาสหรือสามารถให้
นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้อย่างสะดวกและเหมาะสม มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา
ด้านการเรียนและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนรับฟัง แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักศึกษาจะมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปรึกษาผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ e-mail Facebook ฯลฯ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนน าไปแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบหลักของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน จากการติดตามผลการเรียนและการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา แนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและน ามาใช้เพ่ือช่วยติดตามพัฒนาการ
ของนักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ คือ ก าหนดให้นักศึกษาที่มี GPAX ต่ ากว่า 2.00 จะต้องเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได ้   

การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาเข้าท าการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยระหว่างภาคการศึกษานั้น คณาจารย์แต่ละท่านสามารถเข้าดู
ผลการประเมินการสอนเพ่ือการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการสอนระหว่างภาคได้ และเมื่อทุกสิ้นภาค
การศึกษาสถานพัฒนาคณาจารย์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการสอนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการปบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา/หลักสูตร และ
ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินในระดับบุคคล หากมีผู้สอนที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 
ก าหนด จักด าเนินการแจ้งช้อมูลดังกล่าวถึงผู้บริหารชั้นต้น และส่งเสริมให้คณาจารย์ท่านนั้น ๆ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาการสอนที่ทางสถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดขึ้น  

คณาจารย์มีหน้าที่รายงานผลการเรียนการสอน ปัญหา ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผู้สอน และ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไปใน มคอ. 5 และน าไปปรับปรุงและก าหนด มคอ. 3 ของ
รายวิชาในการสอนครั้งถัดไป และผู้ดูแลหลักสูตรของทุกหลักสูตรจะมีการรายงานสรุปการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรใน มคอ.7 โดยรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงทุกรายวิชา เสนอต่อ
หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีเพ่ือรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และมีการ
ประชุมระดับหลักสูตร สาขาวิชา ส านักวิชา เพ่ือรับทราบผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
นอกจากนี้ สถานพัฒนาคณาจารย์จะด าเนินการสรุปผลการประเมินการสอนในทุกภาคการศึ กษา เพ่ือ
รายงานต่อที่ประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน และจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ทุกภาค
การศึกษา เพ่ือคณาจารย์จะได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
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ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 ค่าเฉลี่ยท้ังปีการศึกษา 
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 
2563 n/a n/a n/a n/a 

ที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์ 
 

AUN- QA 10-2: The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement [2] 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ซึ่งการปรับปรุงต้องไม่เกิน 5 ปี โดยมีก าหนดการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 นี้ ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
แล้วประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้แทนจากภาควิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้แทน
จากภาคเอกชน/สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้แทนจากศิษย์เก่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  และอาจารย์ที่มีความรู้ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 จะต้องสอดคล้องกับองค์ความรู้พ้ืนฐานและ
ความรู้เฉพาะด้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา 
ที่ประกาศใช้ในปี 2563 นี้ด้วย ซึ่งได้ระบุงานไว้ 5 ด้าน คือ  งานธรณีวิทยาวิศวกรรม งานธรณีวิทยาเหมือง
แร่ งานอุทกธรณีวิทยา งานธรณีวิทยาพิบัติภัย และงานธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพ่ือให้หลักสูตรได้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา
ธรณีวิทยาต่อไป 

ส่วนในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานี้ ได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาในส่วนของรูปแบบการ
กระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสู่ผลลัพธ์
การเรียนของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  มีการด าเนินการออกบบและพัฒนาดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) ส าหรับเป็นเกณฑ์การวัดการบรรลุตาม PLOs ของหลักสูตร ซึ่งได้น าร่องใช้
ในภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และตั้งเป้าหมายการประเมินให้แล้วเสร็จในปรการศึกษา 2564 
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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 เช่น สอบกลางและประจ าภาค โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสอบกลาง มี
อาจารย์ผู้สอนและกรรมการเป็นผู้คุมสอบ มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ศูนย์บริการการศึกษา (ตาราง AUN-QA 10-1-1) และมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในที่
ประชุมสาขาวิชา มีการทวนสอบความรู้นักศึกษาในรูปแบบ pre-test ก่อนเรียนในวิชาล าดับถัดไป และใน
กระบวนการเรียนการสอนจะมีการทบทวนโดยการจัดวิพากษ์ข้อสอบระหว่างคณาจารย์ 

สถานพัฒนาคณาจารย์จัดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา ผ่านระบบทะเบียนและ
ประเมินผลนักศึกษา มทส. (http://reg5.sut.ac.th/) สัปดาห์ที่ 8 ของทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ สถานพัฒนา
คณาจารย์ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าท าการประเมินทุกช่องทางของมหาวิทยาลัยทั้ง Website 
มทส. facebook และ e-mail ของนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าท าการประเมินการสอน 
(สัปดาห์ที่ 15-17 ของภาคการศึกษา) ได้น าเสนอผลการประเมินการสอนอาจารย์ในระบบทะเบียนและ
ประเมินผลนักศึกษา และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการสอนเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมประเมิน
ภาระทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้คณาจารย์และหลักสูตรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาไปใช้
ในการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  ตามผังกระบวนการด าเนินงานประเมินการสอน ดัง
ภาพข้างล่างนี้ 

 

 
 
AUN- QA 10-4: Research output is used to enhance teaching and learning [4] 
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ทางหลักสูตรมีช่องทางส าหรับนักศึกษาที่สนใจในการท าวิจัย ได้เข้ามาท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย โดยมี
การคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสนใจเข้ามาร่วมท างานเป็นนักศึกษาจ้างงานที่หน่วยวิจัย
กลศาสตร์ธรณี www.geomechsut.com นอกจากนี้ยังมีรายวิชาทดแทนสหกิจ 9 หน่วยกิจ ส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการท างานวิจัยหรือโครงงานแทนการออกสหกิจศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา 
ส่วนการน าผลงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ส่วนใหญ่ทางหลักสูตรให้เป็น
หน้าที่ของอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดูแล และสอดแทรกในการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน ซึ่ง
อาจจะไม่ได้เป็นข้อก าหนดหรือข้อตกลงภายในอย่างชัดเจน  

ผลจากงานวิจัยที่อาจารย์แต่ละท่านที่ท ามานั้น สามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจในวิชาการของอาจารย์
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากงานวิจัยที่แต่ละท่านท าเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและหลักสูตรโดยตรง 
นอกจากงานวิจัย อาจารย์ในหลักสูตรยังเพ่ิมพูนทักษะทางด้านวิชาการของตนเองจากงานบริการวิชาการที่
ตนเองมีส่วนร่วมอีกด้วย ส่งผลให้คณาจารย์มีความมั่นใจในเชิงวิชาการเพ่ิมข้ึน  

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยก าหนดให้มี “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานการจัดการบริหารงานวิจัย มี “สถานวิจัย” เป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยระดับส านักวิชา  
มีส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าหน้าที่ดูแลและบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และมี “เทคโนธานี” เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงน าองค์ความรู้
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการต่าง ๆ ของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ 
ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน  

 
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] 

 
มหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนที่ช่วยพัฒนาและยกระดับนักศึกษามากมาย ประกอบด้วย 

1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ศูนย์บริการการศึกษา 

4. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

5. ส่วนกิจการนักศึกษา 

6. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

http://www.geomechsut.com/
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7. สถานกีฬาและสุขภาพ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากเป็นแหล่งต าราเรียนให้นักศึกษาวิศวกรรมธรณีได้สือค้น

ข้อมูลแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 รวมถึงการฝึกอบรมการท าสื่อและการน าเสนอแบบมืออาชีพ  

มีการด าเนินงานเกี่ยวกบัคุณภาพของบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ท่ีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี และบริการนักศึกษา) ด้านการประเมินและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยทาง
ศูนย์บรรณสารฯ มีการเก็บข้อมูลผ่านแบบประเมินในลักษณะสเกล 5 ระดับ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา ในทุกบริการที่ทางศูนย์บรรณสารฯ มีให้บริการและมีค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้รับบริการได้
เสนอแนะความคิดเห็น สิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะท าให้บริการที่มีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด  

โดยการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการนั้น มีการเก็บข้อมูลในทุกกลุ่ม ทั้งนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณาจารย์ นักวิจัย โดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร 
โดยประเด็นในการประเมิน มี 3 ด้านคือ 1) ด้านบริการสารสนเทศท่ีมีให้บริการ 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีให้บริการ และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า และการให้บริการสื่อการศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศต่างๆ ที่ศูนย์บรรณ
สารฯ จัดให้บริการ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินและการ
สัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมการออกแบบสื่อ PowerPoint เพ่ือการน าเสนออย่างมือ
อาชีพ การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ การอบรมการใช้ห้องสมุด รวมทั้งได้มีการประสานงานกับสาขาวิชา
ต่างๆ เพ่ือบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศกับรายวิชาในการเรียน จัดท าเป็นโปรแกรม พัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการ เช่น การฝึกอบรมท า VDO Clip การ
อบรม “Startup รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ Digital Disruption” กิจกรรมพบนักเขียน เป็นต้น   

จากผลการประเมิน ศูนย์บรรณสารฯ ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดระดับมาก  (𝑋 4.49) 
และด้าน 1) ด้านบริการสารสนเทศที่มีให้บริการ พึงพอใจระดับมาก (𝑋 4.21) 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
พึงพอใจระดับมาก (𝑋 4.01) 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ที่มีให้บริการ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า พึงพอใจระดับมาก ( 𝑋 4.08) 4) ด้านการ
ให้บริการสื่อการศึกษา พึงพอใจระดับมากที่สุด (𝑋 4.87) และน าข้อมูลจากค าถามปลายเปิด และสิ่งที่
ต้องการให้ปรับปรุงมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศต่างๆ  เช่น มีการด าเนินการปรับปรุงการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่
จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยการเข้าใช้ระบบสารสนเทศด้วยรหัสผ่านตัวเดียวกันกับระบบอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีระบบที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์จากภายนอก
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มหาวิทยาลัยได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยการใช้รหัสพนักงาน/นักศึกษาและรหัสผ่านตัวเดียวกันกับระบบ
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบรรยายของวิทยากรให้ช้าลง การพักเบรค
ระหว่างการอบรม เป็นต้น 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ศูนย์บรรณสารฯ ได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบางอย่างเป็นออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การ
ฝึกอบรมการสืบค้นแบบออนไลน์ กิจกรรมพบเขียนแบบออนไลน์ การอบรมการใช้ห้องสมุดแบบออนไลน์ 
รวมทั้งการปรับพ้ืนที่ให้บริการแบบ Physical Distancing และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคระบาด 

 
หลักฐาน AUN-QA 10.5-1 ตารางกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จ านวน (ครั้ง) จ านวน (คน) 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 3 Online  
 อบรมการใช้ห้องสมุดนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วางไว้บน SUT eLearning ที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

-  1,100 

 ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
52 

703 

 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 643 
การฝึกอบรมหัวข้ออื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 3 166  
การฝึกอบรม 1) การจัดท าสื่อ PowerPoint เพ่ือการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
2) การฝึกอบรม การน าเสนออย่างมืออาชีพ  3) การฝึกอบรมท า VDO Clip  
4) การอบรม  "Startup รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ Digital Disruption  5) 
กิจกรรม พบนักเขียน 

5 933 

                                                      
หลักฐาน AUN-QA 10.5-2 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลคือ น้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลคือ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลคือ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลคือ มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลคือ มากที่สุด 
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ที ่

 
เรื่อง 

ผู้ร่วม
กิจกรรม 

(คน) 

ผู้ตอบ 
(คน) �̅� S.D. แปลผล 

1.  การฝึกอบรม “การค้นคืนสารสนเทศเฉพาะ
สาขาวิชา” 

703   
563 4.57 

 
0.64 

 

มากที่สุด 

2.  การฝึกอบรม “การใช้โปรแกรม EndNote”  643 มากที่สุด 
3.  การอบรมการใช้ห้องสมุด ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 
1,100 1,100 4.40 0.58 มาก 

4.  การฝึกอบรม “การน าเสนออย่างมืออาชีพ” 25 21 4.98 0.07 มากที่สุด 
5.  การฝึกอบรม “การออกแบบสื่อ PowerPoint เพ่ือ

การน าเสนออย่างมืออาชีพ” 
41 28 

4.44 0.91 
มาก 

6.  การฝึกอบรม ท า VDO Clip อย่างไร ให้โดนใจผู้ชม     37 22 4.48 0.65 มาก 
7.  การอบรม   

- Research Workflow  
- ScienceDirect and  Scopus for Research  
- Reference data management for Research  
:ส่งเสริมการท าวิจัยและการตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ” 

166 
 

76 4.46 0.62 มาก 

8.  กิจกรรม “พบนักเขียน: อังคาร จันทาทิพย์            80 52 4.13 0.81 มาก 
9.  การฝึกอบรม "Startup รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ 

Digital Disruption"   
650  568 4.39 0.73 มาก 

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยจัดให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ขอรับบริการ จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ห้องปฏิบัติการ จ าแนกตามหน่วยงานภายในที่ให้บริการ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผน ปรับปรุง
การให้บริการแก่ผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการประเมินท าเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกภาคการศึกษา 
รวมถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องมือฯ จัดขึ้น  
 นอกจากออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีช่องทางอ่ืนให้กับ
ผู้รับบริการได้เสนอแนะการให้บริการ เช่น ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนตามระบบคุณภาพ ISO 
17025 Facebook โดยศูนย์เครื่องมือฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะทุกประเภท เพ่ือพิจารณาและปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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ด้าน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวน จ านวน จ านวน ค่าเฉลี่ย จ านวน ค่าเฉลี่ย 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1,179 1,179 200 4.18 224 4.18 

 
ในปีการศึกษา 2563 ส่วนกิจการนักศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนเพ่ือ

พัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.00 & 21st Century skills โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) รุ่นที่ 3 รูปแบบ 
ONLINE ผ่านระบบ ZOOM จิตอาสานักศึกษาหอพักพัฒนาลานตัวหนอนหอพักสุรนิเวศ 2-3 และอาคาร 
Learning Park พัฒนาชีวิตด้วยจิตประภัสสร ค่ายวัย Teen สู่อุปนิสัยแห่งความส าเร็จ และกิจกรรมซึ่งจัด
โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ชมรมต่างๆ พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
ชีวิตและอาชีพ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้น า ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามี
จิตอาสาจิตสาธารณะตลอดปีการศึกษา ในปี 2563 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ร่วม
กิจกรรม และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่างๆของส่วน
กิจการนักศึกษาผู้ใช้บริการเป็นนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.41)  

ส่วนกิจการนักศึกษา ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาบริการสวัสดิการและการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
AUN- QA 10-6: The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement [6] 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลไกลการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับจากสถานประกอบการผ่านการประเมิน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา จากรายงานผลการประเมินสหกิจศึกษาของหลักสูตร และมีการ
เก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ได้ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback  
หรือการพบปะศิษย์เก่าหรือสถานประกอบการประจ าปี  

ซึ่งจะได้ผลการวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (แสดงในภาคผนวก 5) สะท้อนกลับไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน และอีกหนึ่งกลไกที่ใช้มาอย่าง
ต่อเนื่องคือ ผลประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถมารถน า
ผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด มาปรับปรุงการสอนในแต่ละภาคการศึกษาถัดไป 
ผ่านการประชุมประเมินการเรียนการสอนของคณะกรรมการหลักสูต่ในทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 

https://www.geoengsut.com/feedback
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รายการหลักฐาน 
AUN-QA 10-1 ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา

ตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 
  ภาคผนวก 5 
AUN-QA 10-2 มคอ. 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be4

73faf00.pdf 
AUN-QA 10-4  หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี www.geomechsut.com 
AUN-QA 10-5 แบบประเมินความพึงพอใจ (ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
AUN-QA 10-6 แบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback 
  ภาคผนวก 5 
 

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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AUN-QA11: Output 
ผลการด าเนินงาน 
AUN- QA 11-1: The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 
ผลการด าเนินการในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือติดตามอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการตก

ออกของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงพร้อมทั้งท าการเปรียบเทียบกับ Benchmark เพ่ือสร้างเป้าหมายในการปรับปรุงต่อไป 

โดยมีแผนการท างาน ติดตามข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการตกออกของนักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการส าเร็จการศึกษาและการตกออก ซ่ึงหลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการประชุมภายในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเพ่ือพิจารณา
ผลระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาเป็นผู้รายงานผลการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย จ านวนผู้ลงทะเบียน จ านวนผู้ถอนรายวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ย และจ านวนนักศึกษาที่ลาออก 
และต้องชี้แจงเพ่ิมเติม หากมีกรณีที่ระดับคะแนนสูงหรือต่ ามากกว่าปกติ หรือมีการกระจายตัวของคะแนน
ผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนรายวิชาเดียวกันในภาคการศึกษาก่อนหน้า หรืออาจมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่มีนักศึกษากลุ่มเดียวกันเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ที่อาจส่งผลให้ระดับคะแนนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรจะช่วยกันตรวจสอบ ร่วมวิเคราะห์
และให้ความคิดเห็นหรือค าแนะน า เพ่ือน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อไป ผลระดับคะแนนที่ผ่านการ
พิจารณาร่วมกันแล้วจะถูกส่งเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ
ส่งผลระดับคะแนนให้ฝ่ายทะเบียนและประเมินผลของศูนย์บริการการศึกษาด าเนินการประกาศผลให้นักศึกษา
ในระบบออนไลน์ (www.reg.sut.ac.th) 

นอกจากนี้ คณาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในรูปของ มคอ.
5 ซึ่งจะต้องกล่าวถึงการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหา อัตราการผ่าน อัตราการ
ตกของรายวิชา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไป การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาถือว่าเป็นการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เห็นจุดอ่อนและจุด
แข็งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเห็นแนวทางที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการ
เรียนของนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่แต่ละรายวิชาตั้งไว้ 
และมีจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านแต่รายวิชาจ านวนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิศวกรรมสาขาอ่ืนๆ แต่ยังมี
นักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางรายวิชา 

โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรมีการรับนักศึกษาตามจ านวนที่ส านักวิชาก าหนด ผ่านทางระบบ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามีอิสระในการเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ จ านวนรับนักศึกษาใน
แต่ละปีอาจมากน้อยแตกต่างกันไป ส าหรับในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาที่ต้องส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (4 ปี) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3 คือนักศึกษารุ่นรหัส B60xxxxx ทางหลักสูตรได้

http://www.reg.sut.ac.th/
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รวบรวมจ านวนไว้ซึ่งแสดงดังตาราง AUN-QA 11-1-1 จากภาพรวมของหลักสูตรจะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่
สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปี อยู่ที่ร้อยละ 30.3 ซึ่งต่ ากว่าในปีที่ผ่านมา โดยได้ตั้งเป้าหมาย
การส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 4 ปี ไว้ที่ร้อยละ 50 ในปีการศึกษาหน้า 
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ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ปี
การศกึษา
ที่รับเข้า 

จ านวณ
รับเข้า 
(100%) 

พ้นสภาพ/
ลาออก 

จ านวนและร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาต่าง ๆ เทียบกับนักศกึษาเขา้สาขาวิชาในชัน้ปีที่ 2 
(คน/ร้อยละ) 

 
ก าลังศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
รวมจบ

การศกึษา 
 

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%) 
2 

(2.6%) 
- - 

72 
(94.7%) 

- 

2558 
91 

(โควตา = 
40) 

4 
(4.4%) 

- - - - 
52 

(57.1%) 
28 

(30.8%) 
4 

(4.4%) 
- 

84 
(92.3%) 

3 
(3.3) 

2559 
90 

(โควตา = 
33) 

11 
(12.2%) 

- - - - - 
32 

(35.6%) 
32 

(35.6%) 
- 

64 
(71.1%) 

15 
(16.7%) 

2560 
119 

(โควตา = 
20) 

26 
(21.8%) 

- - - - - - 
36 

(30.3%) 
- 
 

36 
(30.3%) 

57 
(47.9%) 

2561 
63 

(โควตา = 3) 
5 

(15.9%) 
- - - - - - - 

- 
- 58 

2562 
60 

(โควตา = 4) 
- 

(0.0%) 
- - - - - - - 

- 
- 60 

2563 
61 

(โควตา = 3) 
- 

(0.0%) 
- - - - - - - 

- 
- 61 

2564 
1 

(โควตา = 1) 
- 

(0.0%) 
- - - - - - - 

- 
- 1 

รวม 
 

734 
79 

(10.8%) 
15 43 68 54 81 67 72 36 400 255 
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AUN- QA 11-2: The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาเมื่อพิจารณาจากตาราง AUN-QA 11-1-1 จ าแนก
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ  1) ส าเร็จการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี (3 ปี 2 ภาคการศึกษา) 
2) ส าเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี และ 3) ส าเร็จการศึกษาเกินเวลา 4 ปี จากข้อมูลจะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปี แต่ยังคงมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา
ได้ ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงพอสมควร ทั้งนี้ปัจจัยมาจากนักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรแต่ละปีมีผลการเรียนที่ไม่สูง
มากนัก และมีแนวโน้มที่ไม่สามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปีตั้งแต่ก่อนเข้ามาในหลักสูตรในปีที่ 2 ส่งผลให้
นักศึกษาในกลุ่มนี้ไม่สามารถเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรระบุได้ ส าหรับระยะเวลาในการจบการศึกษาที่
แน่นอนของนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรมียังไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่ต้องรอให้ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้เผยแพร่ ซึ่งทางหลักสูตรเล็งเห็นถึงปัญหานี้และมีแผนในการ
รวบรวมปรับปรุงเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลในปีการศึกษาหน้า 

การปรับปรุงติดตามผลการเรียนของนักศึกษา จากวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาโดยปรึกษาหารือในที่ประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการปรับการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนตกมาก โดยมีเพ่ิมการสอนเสริม ให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม และเปิดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ  
 
AUN- QA 11-3: Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1]. 
อัตราการได้งานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้จากแบบส ารรวจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 

2563 ที่ผ่านมา จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.13 พบว่ามีอัตราการได้งาน 17 คน (ร้อยละ 36.96) 
ศึกษาต่อ 5 คน (ร้อยละ 10.87) อยู่ระหว่างการรองาน 24 คน (ร้อยละ 52.17) โดยสามารถสรุปจ านวณ
บัณฑิตที่ได้งานท าทั้งหมดตามสูตรการค านวณของ สกอ. อยู่ที่ร้อยละ 41.46 มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 17,884 
บาท ซึ่งถือว่ามีอัตราการได้งานที่ลดลงจากปีก่อน ๆ พอสมควรอันอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลา
ดังกล่าวที่มีการลดลงตามสภาวะทั่วโลกด้วยสาเหคุหลายๆปัจจัย ทางหลักสูตรได้ด าเนินการช่วยประสานงาน
ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการสมัคงงาน และบางส่วนก็แนะน าให้เข้าท างานชั่วคราวใน
หลายๆโครงการของทางรัฐบาลและงานวิจัยของทางคณาจารย์ โดยตั้งเป้าหมายได้งานท าอยู่ที่ร้อยละ 80 
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ตาราง AUN-QA 11-3-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561) 

บัณ
ฑิต

ปีก
าร

ศึก
ษา

 2
5…

 

 

บัณฑิตตอบ 

แบบส ารวจ 

 

บัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2558 
บัณฑิตที่ตอบแบบ 

ส ารวจ (ไม่นับที ่
ศึกษาต่อ เกณฑ์

ทหาร 

และอุปสมบท) 

บัณฑิตที่ได้
งานท า

ทั้งหมด (ตาม
สูตรการ

ค านวณของ 
สกอ.) 

เงินเดือน 

เฉลี่ย 

ที่ได้งานท า 
 

ที่ได้งานท า
และ 

ศึกษาต่อ 
 

ศึกษาต่อ 
 

ยังไม่ได้ท างาน 
/อยู่ระหว่างรอ

งาน 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
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 
62 41 70.77 17 36.96 - - 5 10.87 24 52.17 36 87.80 17 41.46 17,884 

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

established, monitored and benchmarked for improvement [2]. 
หลักสูตรมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้กระบวนการคล้ายกับงานวิจัยคือ รายวิชาโครงงานวิศวกรรม

ธรณี ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน โดยกระบวนการเรียนการสอนจะฝึกนักศึกษาตั้งแต่การ
รวบรวมและเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยา เพ่ือใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีที่ได้รับ
ข้อก าหนดจากทางคณาจารย์ อีกรูปแบบหนึ่งของการวิจัยที่นักศึกษาท าได้คือนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจ
ศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ซึ่งจะมีอาจารย์ที่ปรึกษามอบหมายโครงงานให้ท า ใน
การค้นคว้างหาค าตอบตามแต่ความเหมาะสม นอกจากนี้กระบวนการท าโครงงานและวิจัยที่ส าคัญอีก
ช่องทางที่นักศึกษาสามารถท าได้คือ การท าวิจัยและโครงงานจากการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดย
การได้รับโจทย์จากสถานประกอบการ และมีคณาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาร่วมกับที่ปรึกษาของ
สถานประกอบการ โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาและท าโครงงานร่วมด้วย
นอกเหนือจากท างานประจ าที่ได้รับมอบหมายประมาณร้อยละ 70 แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
คุณภาพของโครงงานอย่างจริงจัง โดยหลักสูตรจะท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์คุณภาพของโครงงานเพ่ือใช้
ในการพัฒนาต่อไปในปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้รับรางวัลดังนี้ 
1) นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าภาคสห

กิจศึกษาที่ 3/2563 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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นักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีจ านวณ 5 คน มีผลงานวิชาการร่วมงานวิจัยและตีพิมพ์บทความ
วิชาการระดับชาติ ในการประชุมวิชาการธรณีไทย 2564 ระหว่าง 4-6 สิงหาคม 2564 จ านวณ 3 บทความ
ดังต่อไปนี้  

1) สภาพแวดล้อมการทับถมตะกอนบริเวณแหล่งขุดค้นซากดึกด้าบรรพ์วาฬ ต้าบลอ้าแพง อ้าเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร: การแปลความจากกลุ่มออสตราคอด โดย อานิสงส์ จิตนารินทร์*, ลลิตา วี
ราชัย และ อภิสิฐ จันทร์อ่า 

2) Remote Sensing Geology เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าในภูมิประเทศหินปูน: กรณีศึกษา 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสระบ่อดินขาว พื้นที่เขาวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดย ศักดา ขุนดี , 
แพรวพรรณ คิดอ่าน, อมรรัตน์ โขลนกระโทก, วราลักษณ์ มาตย์ภูธร และ เนตรพิมล วิเศษ
วงษา 

3) การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐานเขาตาปู โดย ศักดา ขุนดี , เสาวภาพ อุทัยรัตน์, ธนวัฒน์ 
รักเฮงกุล และ นภัตสร ตัณฑ์สุระ 

 

 
 
รูป AUN-QA 11-4-1 นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2563 หลักสูตรวิศวกรรม

ธรณี 
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รูป AUN-QA 11-4-2 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ร่วมตีพิมพ์ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการธรณี

ไทย 2564 ระหว่าง 4-6 สิงหาคม 2564 

 
รูป AUN-QA 11-4-2 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ร่วมตีพิมพ์ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการธรณี

ไทย 2564 ระหว่าง 4-6 สิงหาคม 2564 
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AUN- QA 11-5: The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement [3] 

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบริบทแตกต่างกัน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 2) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3) สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย 4) ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาน
ประกอบการณ์ 5) นักศึกษาปัจจุบัน 6) ศิษย์เก่า และ 7) บุคลากรของหลักสูตร ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรได้ถูกร่างขึ้นในกรอบเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามกลุ่มแรก และมีการ
ด าเนินงานของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มที่เหลือ ดังนั้นจึงมีการติดตามตรวจสอบความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสอบถามหรือสัมภาษณ์ เช่น ในโอกาสที่คณาจารย์ไป
นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการณ์ เมื่อมีศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมสถาบัน และวิธีตอบ
แบบสอบถาม ผ่านชุดแบบสอบถามหรือผ่านระบบออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback 
(ภาคผนวก 5) โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของหลักสูตร สรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  

รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. 
 

ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เช่น กระบวนการ
ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ์ การประกาศผล 

3.64 3.63 4.00 

2. 
 

ท่านพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับก่อนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เช่น 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 3.91 

3. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน
เพียงใด เช่น การเรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวน
เนื้อหาก่อนเรียนการอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 3.91 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคณาจารย์ผู้สอนและผู้สอนปฎิบัติการในหลักสูตร
เพียงใด 

3.96 3.63 4.18 

5. 
 
 

ท่านพึงพอใจต่อการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษาเพียงใด เช่น การจัดตารางเรียน การเปิดรายวิชา การจัดอบรมต่าง 
ๆ การแจ้งข้อมูลก่อนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก
ภาคสนาม 

3.37 3.38 3.73 

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

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
6. 
 

ท่านพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงใด เช่น ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 3.82 

7. ท่านพึงพอใจต่อการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม 
โปร่งใส 

3.76 3.38 4.27 

8. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 4.00 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 3.98 

 
ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากศิษย์เก่า (ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2563) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.94 4.27  3.75  
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.81 3.91  3.75  
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง

ชัดเจน 
4.00 4.36  3.83  

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64  3.25  
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของ

นักศึกษา 
3.81 3.73  3.42  

6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82  3.67  
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91  3.75  
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91  3.58  
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45  4.50  
10. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.31 4.73  4.42  
11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ 

ห้องสมุด สนามกีฬา 
4.06 4.27  4.17  

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 4.06 4.36  4.17  
13. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 
3.94 4.36  3.67  

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13  3.84  
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ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
จากนักศึกษาปัจจุบัน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 3.90 3.84 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.02 4.13 4.02 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง

ชัดเจน 
3.99 4.13 4.08 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 3.92 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของ

นักศึกษา 
3.87 3.99 3.90 

6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 3.58 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 3.65 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 3.69 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 4.38 
10. อาจารย์สอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.25 4.36 4.23 

11. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.27 4.35 4.19 

12. อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

4.14 4.28 4.08 

13. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.32 4.39 4.18 
14. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.54 3.87 3.53 
15 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ

นักศึกษา 
3.48 3.91 3.57 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.55 3.97 3.60 

17. ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.56 3.88 3.65 
18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

และเพียงพอต่อนักศึกษา 
3.44 3.78 3.56 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้

3.97 4.11 3.98 

20. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.99 4.17 4.01 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

21. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/
หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.97 4.11 3.92 

22. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 4.04 
23. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 3.80 
24. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 3.48 3.90 3.66 
25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
3.86 3.99 3.90 

26. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กาหนด
ไว้ล่วงหน้า 

3.92 4.03 3.92 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 3.98 
28. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
3.85 4.08 3.94 

29. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความรู้ 4.12 4.24 4.14 
30. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะ

ทางปัญญา 
3.99 4.14 4.11 

31. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 4.15 

32. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 4.12 4.01 

33. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของ ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 3.99 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 3.91 

 
ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถของพนักงาน 

จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 4.20 
2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน 4.29 3.75 4.20 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.43 4.00 4.20 
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4.29 4.25 4.00 

5. 
ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

4.00 3.75 4.00 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่
ไว้วางใจได้ 

4.29 3.75 4.00 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 3.80 

8. 
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคม
และวัฒนธรรมได้ 

4.29 3.75 4.20 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น  

4.29 3.75 4.00 

10. 
ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อ่ืน และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความ
เคารพ 

4.43 3.75 4.00 

11. 
 

รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้ง
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 3.40 
13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 3.80 
14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม  4.29 3.75 3.80 
15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 4.00 
16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 4.29 3.75 3.40 
17. 

 
สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 3.80 

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.71 3.50 3.60 
19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 3.86 3.25 3.80 
20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท า 3.71 3.75 3.40 
21. สามารถล าดับความส าคัญของงาน 3.86 3.50 3.00 
22. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 3.20 

23. 
สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร 

4.00 3.25 4.00 

24. 
 

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การ
ท างานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 3.60 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
25. สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 3.40 
26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 4.00 
27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 3.40 
28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 4.00 3.25 3.40 
29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 3.60 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างต่อเนื่อง   

3.57 3.75 3.20 

31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 3.60 
32. 

 
สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 3.20 

33. 
 

สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 
ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม 
ถูกต้อง) 

4.00 3.75 3.20 

34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.29 2.50 2.80 
35. 

 
เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยา
ท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

3.57 3.25 3.80 

36. 
มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.60 

37. 
รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา  

3.86 3.25 3.40 

38. 
สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็น
ระบบ 

3.86 3.50 3.40 

39. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 3.80 
40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 3.60 

41. 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่
ได้รับมอบหมาย 

3.86 3.00 3.40 

42. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน 3.86 3.25 3.20 

43. 
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค านวณขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

4.14 3.75 3.40 

44. 
รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.86 3.50 3.40 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

45. 
มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งาน 

4.00 3.75 3.20 

46. 
 

มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 
เพื่อให้ท างานได้มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 4.00 

47. 
มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางาน 

4.00 3.50 3.60 

48. 
 

สามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 3.60 

49. 
 

สามารถท างานให้ส าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการ
ท างานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.40 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 3.63 

 
ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

4.20 4.33 4.56 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 4.33 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.80 4.33 4.33 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.80 4.00 4.33 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.80 4.00 4.33 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 4.44 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 4.39 
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ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

4.14 4.50 4.40 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 4.25 4.40 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

4.14 4.00 4.40 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 4.00 4.80 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
4.14 4.13 4.40 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 4.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 4.47 

 
ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.40 

2. การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.80 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่
ละปีการศึกษา 

3.43 3.50 3.80 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

3.57 3.63 3.80 

5. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

3.57 3.63 3.60 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 3.20 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 3.60 

 
ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที ่

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่ เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

3.57 3.75 3.80 

2. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 4.00 

3. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 3.60 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่ก าหนดในค าอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน 

4.14 4.25 3.80 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

3.57 3.88 3.20 

6. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

3.57 3.75 3.60 

7. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย์ 3.71 3.38 3.00 
8. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 
3.71 3.75 3.00 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

9. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและส่งผล ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.86 3.63 3.20 

10. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

3.71 3.63 3.20 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการ
เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.57 3.13 3.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 3.44 

 
ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่

เหมาะสม พร้อมใช้งาน 
3.43 3.63 3.20 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 3.75 3.40 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 3.40 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 2.71 2.63 2.60 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 
3.57 3.25 3.20 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 3.40 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.43 3.38 3.60 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 
3.57 3.75 3.60 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 3.29 3.00 3.20 
10. ห้องท างานวิจัย (ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.00 2.88 3.40 
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม ในการท าวิจัย 3.14 2.88 3.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 3.31 
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รายการหลักฐาน 
หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 11-1 แบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback 

ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
มคอ.5 ประจ าปีการศึกษา 2561 https://www.geoengsut.com/tqf5-2563 

AUN-QA 11-2 เช่นเดียวกับ AUN-QA 11-1 
AUN-QA 11-3 ตาราง AUN-QA 11-3-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562)  
AUN-QA 11-4 https://www.facebook.com/sutcoop 
AUN-QA 11-5 ภาคผนวก 5 
 ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
 ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากศิษย์เก่า 
ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ
คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักศึกษาปัจจุบัน 
ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะ
และความสามารถของพนักงาน จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ
คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง 
ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน 
ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอน
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนใน
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอน
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

https://www.geoengsut.com/feedback
https://www.geoengsut.com/tqf5-2563
https://www.facebook.com/sutcoop
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ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอน
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
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บทที่ 4   
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 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] 

  3     

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

  3     

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

  3     

 Overall opinion   3     
2 Programme Specification        

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

  3     

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

  3     

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1,2] 

  3     

 Overall opinion   3     
3 Programme Structure and Content        

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes [1] 

  3     

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

  3     

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  3     

 Overall opinion   3     
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4 Teaching and Learning Approach 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
  3     

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

  3     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]   3     
 Overall opinion   3     

5 Student Assessment        
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     
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6 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
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     
7 Support Staff Quality        

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     
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8 Student Quality and Support 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 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     
9 Facilities and Infrastructure        

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] 

  3     

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

  3     

10 Quality Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 
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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     
11 Output        

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 
การวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 

 
จุดเด่น 

1. มีการก าหนด PLOs ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ
ครอบคลุมทั้ง Subject specific และ Generic โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม โดยการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลั่นกรองเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

3. มีการวางโครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานของ สกอ. มีการปรับปรุงตามกรอบเวลา 
4. มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี 
5. มีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 

 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน
สัมฤทธิผลรายวิชาฯ โดยการใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นตัวตั้งในการก าหนดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2. การใช้ Backward curriculum design ในการออกแบบหลักสูตร (ก าลังปรับปรุงในปี 2564) 
3. การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) ให้สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยการถอด PLOs ด้านทักษะและทัศนคติมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินในทุกรายวิชา 

4. การออกแบบหลักสูตรให้มีการบูรณาการ ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง (ขาดความต่อเนื่องแต่ละรายวิชา) 
การประเมินการต่อเนื่องของความรู้ และทักษะของผู้เรียน ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังยังไม่
ครบถ้วน  

5. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 

 
- องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
 

- องค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสตูร 
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี 

1. จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
- กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน      

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
 

●  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
●  อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสตูร 6 ปี ประกาศ ใช้
ในปีท่ี 8) 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  
18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
  อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรที่ เป็นหลักสู ตรพหุ วิ ทยาการ  
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

  บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 
11 มีค. 2557 ก าหนดว่า 
  กรณีหลักสูตร ป.ตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 

ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ. ในสาขา 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตัิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพื่อให้
หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร  
5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศ ใช้ในปีท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ  
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไ่ด้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสตูร 
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เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 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 
การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ CUPT QA  

ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 
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การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 
ส าหรับตัวบ่งช้ี C.1-C.6 และตัวบ่งช้ี C.10-C.11 

 

ตัวบ่งชี้ที่ C.1  : การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (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     
 

ตัวบ่งชี้ที่ C.2  : การได้งานท าของบัณฑติ หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (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     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 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     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 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     

ตัวบ่งชี้ที่ C.5  : คุณสมบัติของอาจารย์  (AUN QA 6.2, 6.4)   



 

 279 

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     

 

ตัวบ่งชี้ที่ C.6  : ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจัิย  (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     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.10  : บุคลากรได้รับการพัฒนา (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     

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [5] 

  3     

Overall opinion   3     
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ตัวบ่งชี้ที่ C.11  : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (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 
การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 
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ภาคผนวก 4 
เอกสารแนบ องค์ประกอบท่ี 1 

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตร ี
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2015 – 2020) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ 

International Journals: 
1) Ketmuangmoon, P., Chitnarin, A., Forel, M., B. and Tepnarong, P. (2018). Diversity and 

Paleoenvironmental Significance of Middle Triassic Ostracods (Crustacea) from Northern 
Thailand: Pha Kan Formation (Anisian, Lampang Group). ScienceDirect, http:// 
doi.org/10.1016/j/revmic.2017.11.001 

2) 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. 

3) Deethouw, P. and Tepnarong, P., 2014., Experimental Assessment on Borehole Sealing 
Performance of Sludge-mixed Cement Grout in Rock Salt. EIT Research and Development 
Journal (EITJ). 25 (3): 17-26. 
 

Conference Papers: 

1) Chitnarin, A. Junrattanamanee, T., Ketmuangmoon, P., Tepnarong, P., Noipow, N. 2019. Fossil 
diversity of Lower Paleozoic limestones on the East side of Sri Nakharind Reservoir, Sri Sawad 
District, Kanchanaburi Province. Proceedings of GeoThai2019. Bangkok. 16-17 September 
2019. P7. 

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 
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Symposium on Geological Significant of Khorat Geopark: Khorat Cuesta 2019. 26-28 August, 
2019. Nakhon Ratchasima. P21. 

4) Chitnarin, A., Crasquin, S., Forel, M-B. and Tepnarong, P. (2018). Early to Middle Permian 
Ostracods (Crustaceans) of Indochina Terrane, Central and Northeastern Thailand: 
Implication for Palaeobiogeography. In The 5th International Palaeontological Congress. 
Centre of Research on Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, National Museum of 
Natural History, and Sorbonne University. 9 - 13 July 2018. Paris France. 

5) Tepnarong, P., Chitnarin, A., Ketmuangmoon, P. & Forel, M-B. (2018). Middle Triassic 
Ostracods (Crustacea) from Northern Thailand: First Insight into their Diversity and 
Palaeoenvironmental Significance. In the 5th International Palaeontological Congress, 9-13 
July, 2018. Pierre & Marie Curie University and the National Museum of Natural History, Paris, 
France. 

6) Jaroenklang, J., Chitnarin, A., Pokhee, N. and Tepnarong, P., 2017, Estimation of 
mechanical property of carbonate rocks using ultrasonic test. Proceedings of the 11th 
South East ASEAN Technical University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 

7) Chiangmai, M. and Tepnarong, P., 2016, Performance Assessment of Fly Ash-mixed 
Cement Borehole Plugs in Sandstone,” Proceedings of the 9th Asian Rock Mechanics 
Symposium, Bali, Indonesia, Oct. 18-20 

8) Pattani, S. and Tepnarong, P., 2015, Experimental Assessment of Mechanical and 
Hydraulic Performance of Cement Sealing in Rock Salt, Proceeding of Vietrock 2015 an 
ISRM specialized conference.  Hanoi, Vietnam12-13, March 2015.  
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2015 – 2020) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ 

International Journals: 
1) Forel, M-B., Crasquin, S., Chitnarin, A., Angiolini, L., and Gaetani, M., 2015, Precocious 

sexual dimorphism and the Lilliput effect in Neo Tethyan Ostracoda (Crustacea) through 
the Permian–Triassic boundary. Palaeontology, pp.1-46. 
(DOI: 10.1111/pala.12151) published online 15 February 2015. 
 

National Journals: 
- ไม่มี – 
 
Conference Papers: 
1) Chitnarin, A. Junrattanamanee, T., Ketmuangmoon, P., Tepnarong, P., Noipow, N. 2019. Fossil 

diversity of Lower Paleozoic limestones on the East side of Sri Nakharind Reservoir, Sri Sawad 

District, Kanchanaburi Province. Proceedings of GeoThai2019. Bangkok. 16-17 September 

2019. P7. 

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 

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. 
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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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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2015 – 2020) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2015 – 2020) 
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) Pokhee, N. , Thongprapha, T. , Artkhonghan, K. , and Fuenkajorn, K. , 2020, Consolidation of 

compacted sludge- crushed salt mixtures as backfill in potash mines, Research and 
Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 31(3), 41-48. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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). 



 

 304 

6) 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, 
Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand. 29(4), 101-
110. 

 
Conference Papers: 
1) Chamwon, S., Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. (2020). Correlation between ultrasonic 

pulse velocities and physical and mechanical properties of rocks.  In Proceedings of 
Academicsera International Conference, 6th – 7th December, 2020 (pp.1-6). Pataya, Thailand.  
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2015 – 2020) 
อาจารย์ 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) Pokhee, N. , Thongprapha, T. , Artkhonghan, K. , and Fuenkajorn, K. , 2020, Consolidation of 

compacted sludge- crushed salt mixtures as backfill in potash mines, Research and 
Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 31(3), 41-48. 

2) 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). 

3) 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. 
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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. 

5) 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 
International Society for Rock Mechanics Vietnamese Society for Rock Mechanics - 
Vietnam NG of ISRM, pp. 112-121.  
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ภาคผนวก 5 
การประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง 
และข้อเสนอแนะของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณ ีโดยผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (ผู้ท าแบบสอบถาม 11 คน) 
2) ศิษย์เก่า (ผู้ท าแบบสอบถาม xxx คน) 
3) นักศึกษาปัจจุบัน (ผู้ท าแบบสอบถาม 158 คน) 
4) สถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) (ผู้ท าแบบสอบถาม 5 คน) 
5) นักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง (ผู้ท าแบบสอบถาม 9 คน) 
6) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ี (ผู้ท า
แบบสอบถาม 5 คน) 

 
- แบบประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความ

คาดหวัง และขอ้เสนอแนะ  
1) แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
2) แบบสอบถามส าหรับศิษย์เก่า 
3) แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5) แบบสอบถามส าหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง 
6) แบบส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ี 
(ส าหรับแบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback-2020-
2021) 
 

https://www.geoengsut.com/feedback-2020-2021
https://www.geoengsut.com/feedback-2020-2021
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1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษา 

- คณะกรรมการหอพักนักศึกษา 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.44 3.25 3.91 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

3.32 3.50 3.82 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้ 

3.64 3.63 4.00 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.72 3.88 4.09 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.16 4.00 4.18 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.48 3.50 3.82 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.84 4.00 4.27 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.20 3.75 3.82 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.28 3.75 4.00 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.56 3.70 3.99 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

2.96 2.75 4.09 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 3.50 4.27 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.00 2.38 4.00 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.56 3.25 4.18 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.16 3.00 4.09 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 3.13 4.09 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.25 3.00 4.12 
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. 
 

ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เช่น กระบวนการ
ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ์ การประกาศผล 

3.64 3.63 4.00 

2. 
 

ท่านพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับก่อนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เช่น 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 3.91 

3. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน
เพียงใด เช่น การเรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวน
เนื้อหาก่อนเรียนการอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 3.91 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคณาจารย์ผู้สอนและผู้สอนปฎิบัติการในหลักสูตร
เพียงใด 

3.96 3.63 4.18 

5. 
 
 

ท่านพึงพอใจต่อการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษาเพียงใด เช่น การจัดตารางเรียน การเปิดรายวิชา การจัดอบรมต่าง 
ๆ การแจ้งข้อมูลก่อนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก
ภาคสนาม 

3.37 3.38 3.73 

6. 
 

ท่านพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงใด เช่น ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 3.82 

7. ท่านพึงพอใจต่อการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม 
โปร่งใส 

3.76 3.38 4.27 

8. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 4.00 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 3.98 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2563 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- พัฒนาไปเร่ือยตามยุคสมัยนะครับ 

- อยากให้หลักสูตรแน่นกว่านี้และเนื้อหาเข้มข้นกว่านี้หนักๆทางโปรแกรมยิ่งดี 

- การที่มีความรู้ตามงานที่หลักสูตรสามารถไปท าต่อได้ 

- อยากให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ และคาดหวังให้หลักสูตรพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ 

- ใบ กว 

- มีงานท าและมีกว 

- รายได้สงู 

- ใบอนุญาตื กว 

- อยากท างานตรงสาย 

- มีท างานท า 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- การสอนแลปวิศวกรรมบาดาล ใต้ดิน 

- การวางรูปแบบในการเจาะระเบิดโดยละเอียด 

- การเพิ่มการเรียนรังวัดอย่างละเอียดมีท างานท า 

 
 
 
 
 
 
2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
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จากศิษย์เก่า (ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2563) ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.88 3.82 3.75 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.31 3.64 3.50 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวล
หินในภาคสนามได้ 

3.94 4.00 3.67 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.88 4.00 3.75 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.44 4.27 4.17 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.94 3.73 3.67 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.88 4.09 3.92 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.50 3.73 3.67 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.56 3.82 3.83 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.81 3.90 3.77 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

3.00 3.91 3.08 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 3.64 3.50 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.44 3.64 3.17 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.38 3.73 2.83 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.44 4.27 2.92 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 4.00 2.83 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.32 3.87 3.06 
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.94 4.27  3.75  
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.81 3.91  3.75  
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง

ชัดเจน 
4.00 4.36  3.83  

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64  3.25  
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของ

นักศึกษา 
3.81 3.73  3.42  

6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82  3.67  
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91  3.75  
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91  3.58  
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45  4.50  
10. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.31 4.73  4.42  
11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ 

ห้องสมุด สนามกีฬา 
4.06 4.27  4.17  

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 4.06 4.36  4.17  
13. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 
3.94 4.36  3.67  

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13  3.84  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานท าของศิษย์เก่า (ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2562) 
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ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 1 (ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศิษย์เก่า
คาดหวัง) 

- ภาษาอังกฤษ 

- ด้านโปรแกรม 
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- การเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาษา การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดบัขั้นตอน 

- ความรู้ด้านพืน้ฐานวิศวกรรม และค านวนแมน่ๆอย่างรวดเร็ว 

- เข้าใจหลักการและสามารถน าไปใช้ในการท างานจริงๆได้ 

- ทักษะการออกแบบ 

- การวิเคราะห์ ความรู้ทั่วไป ภาษา 

- ทักษะภาษาอังกฤษและความเชือ่มั่นในการแสดงความคิดเห็น 

- ใบกว. 

- มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทกัษะ ทางดา้นธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย สาหรับการนา

ไปพฒันาการเรียนการสอนในสาระต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางธรณีวทิยา 

- จ าแนกและวิเคราะห์องค์ประกอบของหิน แร่ 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 2 (ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศิษย์เก่า
คาดหวัง) 

- อดทน 

- การวิเคราะห์แรง 

- หลักสูตรที่ค านึงถึงการใช้งานในอนาคตของผู้ส าเร็จการศึกษา ควรมีวิชาเลือกบังคับที่จ าเปน็ต้องมีการสอบ

วัดผลก่อนและหลงัเรียนเพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน และการสอบวัดผลควรมีวิธีการให้

หลากหลายและให้เหมาะสมกบัวิชาเรียนหรือองค์ความรู้นั้นๆ เน้นความเข้าใจและใชไ้ด้จริงให้กับผู้เรียน 

- ภาษาอังกฤษ 

- ทักษาทางด้านภาษาและการสื่อสาร 

- เทคโนโลย ี

- วัสดุศาสตร์ งานส ารวจ ออกแบบ 

- เน้นการประยุกต์ใชง้าน ของความรู้ทางวชิาการกับหน้างานจริง 

- Petroleum engineering 

- การใช้โปรแกรมในงานเหมืองได้เชี่ยวชาญ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาโดยผา่นทางศนูย์ศึกษาวจิัย และระบบเครือข่ายในพื้นที่ ของกรม

ทรัพยากรธรณี 

- วิเคราะห์เสถียรภาพของหิน 
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ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 3 (ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศิษย์เก่า
คาดหวัง) 

- ความรู้ด้านธรณ ี

- ความเป็นผูน้ า 

- กฎหมายเก่ียงกับการท างานด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมธรณีพื้นฐานที่ข าเปน็ต้องรู้และได้ใช้จรงิ 

- ความรู้ด้านธรณี จ าแนกหิน 

- สามารถท างานเป็นทีมได้ และอดทนต่อความกดดนัในหน่วยงาน 

- การทดสอบคุณสมบัติหิน-ดนิ 

- การประเมินคุณภาพ ราคา โปรแกรม Excel 

- การวิเคราะห์ผลคราวๆจากผลการส ารวจภาคสนาม และการวิเคราะห์ทางโปรแกรม 

- Data management 

- ฝึกอบรม สามารถนาความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทักษะที่ไดไ้ปพัฒนาระบบการเรียน การสอนในสาระที่

เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยา 

- ท าแผนภาพทางธรณี GIS ต่างๆ เป็นต้น 

ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
- มีงานท าและรายได้สูง 

- เพิ่มโปรแกรม CAD and Sketches 

- อยากให้หลักสูตรของวิศวกรรมธรณี ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนัและความต้องการของผูใ้ช้แรงงาน 

รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่ควรเข้าใจและใช้งานไดจ้ริง มกีารสอบวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและ

น าไปสู่การมองเห็นภาพรวมของผู้เรียนเป็นหลัก 

- เปิดสอนวิชาที่ตรงๆอาชีพไปเลย เช่นวิชาเจาะอุโมงค์ ต้องท าอะไรบา้ง 1 วิชา สามารถเจาะอุโมงค์ได้เลย 

- ปรับปรุงหลักสูตรทีส่ามารถสอบขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยหลังจากเรียนจบ เหมือนสาขาอื่น 

- สามารถน าความรูไ้ปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมัน่ใจ 

- จบมามีงานท า 

- อยากให้หลักสูตรรองรับในงานฐานราก งานอุโมงค์และงานจโีอเทค 

- คนส่วนที่จบจะไดท้ างานในบริษทัรับเหมา อยากให้น้องๆๆที่จบใหม่ได้มีโอกาสท างานตรงกับบรษิัทน้ ามนั 

- ขอใบกว.ได้ 

- เมื่อจบการศึกษานิสิตสามารถเข้าท างานในแตล่ะองค์กรได้ทนัทีจากความสัมพันธ์และการท างานที่

เก่ียวเนื่องกันต่อมา และใช้เวลาน้อยในการเรียนรู้สายงานนั้นๆ ในการท างานให้มีประสิทธิผล 

- คาดหวังว่าสาขาธรณีจะเป็นที่ตอ้งการของตลาดมากกว่านี้ 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- การท างานจริงไม่ได้งา่ยเหมื่อนอยู่ในมหาลัยครับ 

- การออกภาคสนามส าคัญมากในการเข้าใจและเข้าใกล้การท างานจริง ควรออกแบบกิจกรรมนี้ให้มากและ

เน้นคุณภาพของกิจกรรมว่าผู้เรียนได้รับมากหรือน้อย การไปพร้อมกันหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ค าตอบ อาจมี

การแบ่งเซคชั่นให้ความรุ้หรือท ากิจกรรม(เน้นการปฏิบัตจิริง) โดยให้นักศึกษาเวียนเหมือนเข้าฐานกิจกรรม

กับ อ ผู้สอนในสาขาวชิาและควรมีการสัมมนาเพื่อสร้างก าลังใจและเป้าหมายให้กับผู้เรียน โดยเชิญพี่ศิษย์

เก่ามาให้ค าแนะน าและ knowledge แชริ่งบ่อยๆ อาจจะเดือนละคร้ัง เป็นตน้ 

- ติดต่อศิษย์เก่าหรือบริษัทต่างๆ ว่าต้องการให้นักเรียน ท างานอะไรเป็นบ้าง มีความรู้อะไร จากหลายๆ

บริษัท หลายๆธุรกิจงาน เผื่อจะได้มีหลักสูตรที่ตรงตลาดครับ 

- เน้นการปฏิบตัิเก่ียวกับวิเคราะห์ผลด้านจีโอเทค การจ าแนกหนิ ความรู้ทางด้านโปรแกรมจีโอเทค การ

ประเมินความเสี่ยงจากหนา้งานจริง เพื่อท าให้นักศึกษามีความมั่นใจ ในการแสดงความคิดเห็นต่อ

ผู้ประกอบการ 

- อยากให้มีการท างานวจิัยเป็นกลุ่มในระดับ ป ตรี โดยมีการเรียนวิชาเตรียมโปรเจ็คก่อน ท าโปรเจ็คจริงใน

เทอมถัดไป 

- เพิ่มวิชาอุทกธรณีเข้าไปในหลักสูตร 
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3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากนักศึกษาปัจจุบัน ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.81 3.84 3.79 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.52 3.58 3.77 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวล
หินในภาคสนามได้ 

3.64 3.66 3.65 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.73 3.80 3.71 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.23 4.35 4.25 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
3.61 3.61 3.65 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 4.07 4.16 4.16 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.64 3.67 3.75 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.64 3.66 3.76 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.77 3.81 3.83 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

3.49 3.75 3.85 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 3.89 3.98 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.19 3.31 3.34 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.61 3.75 3.81 

5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร  

3.54 3.69 4.00 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 3.65 3.84 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 3.67 3.80 
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 3.90 3.84 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.02 4.13 4.02 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง

ชัดเจน 
3.99 4.13 4.08 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 3.92 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของ

นักศึกษา 
3.87 3.99 3.90 

6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 3.58 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 3.65 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 3.69 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 4.38 
10. อาจารย์สอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.25 4.36 4.23 

11. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.27 4.35 4.19 

12. อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

4.14 4.28 4.08 

13. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.32 4.39 4.18 
14. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.54 3.87 3.53 
15 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ

นักศึกษา 
3.48 3.91 3.57 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.55 3.97 3.60 

17. ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.56 3.88 3.65 
18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

และเพียงพอต่อนักศึกษา 
3.44 3.78 3.56 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้

3.97 4.11 3.98 

20. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.99 4.17 4.01 
21. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 
3.97 4.11 3.92 

22. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 4.04 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 3.80 
24. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 3.48 3.90 3.66 
25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
3.86 3.99 3.90 

26. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กาหนด
ไว้ล่วงหน้า 

3.92 4.03 3.92 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 3.98 
28. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
3.85 4.08 3.94 

29. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความรู้ 4.12 4.24 4.14 
30. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะ

ทางปัญญา 
3.99 4.14 4.11 

31. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 4.15 

32. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 4.12 4.01 

33. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของ ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 3.99 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 3.91 
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ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการท างาน 

 

 

 



 

 331 

 

 

 



 

 332 

 
ความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษาปัจจุบันต่อหลักสตูร 

- การเน้นสอนวชิาทีน่ักศึกษาแตล่ะคนให้ความสนใจ 

- อยากให้มีสถานประกอบที่รับนกัศึกษาสหกิจที่หลากหลาย 

- มีความรุ้ที่จะน าไปใช้จริงได้ 

- ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 

- หวังว่าจะรับนักศึกษาในจ านวนที่เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ 

- ความรู้ใหม่ 

- ต้องการให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบนัที่สุด 

- ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น 

- พัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาบุคคลทีด่ีต่อโลก 

- เพิ่มพทักษะต่างๆ 

- มีความเป็นสากลมากข้ึน (ภาษา) 

- สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 

- เรียนจบแล้วมีงานท าใช้ความรู้ที่เรียนมาไปประกอบอาชีพ 

- ได้งานตามที่เรียน 

- น าไปใชไ้ด้จริง 

- มัความตรงต่อความต้องการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- สามารถใช้งานได้จริงในการท างาน 

- ต้องการให้ตลาดงานมีเพิ่มมากขึ้น 
- รับปรุงให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจบุัน 

- จบออกไปมีงานรองรับในสายที่เรียนมา 

- เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
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- เพิ่มรายวิชาทีส่ าคัญต่อการใชง้านในสายงานและลดรายวิชาที่ไม่ส าคัญในสายงานโดยอาจเปลีย่นไปเป็น

วิชาเลือกบังคบัแทนก็ได้ 

- ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการท างานในภายภาคหน้า 

- อยากจะเรียนให้ตรงกับสายงานที่มีอยู่ปัจจุบนัและมงีานมากพอที่ตรงกับหลักสูตรมากที่สดุ 

- คาดหวังว่าจะน าความรู้ที่เรียนไปใช้ได้ในการท างาน 

- มีความรู้ที่เฉพาะทางในเร่ืองนั้นๆ เนื้อๆน้ าไมต่้อง และให้ท าซ้ าๆไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไมจ่บหัวข้อ 

- คาดหวังว่าจะสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการท างานได้อยา่งเต็มที่ 

- ความรู้ ทักษะการท างาน 

- ช่วยนักศึกษาให้ไดบ้ริษัทที่เขาตอ้งการ 

- อยากได้ลองออกภาคสนามดูค้า 

- สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด้จริง 

- อยากให้เปิดการเรียนการสอนวิชาเก่ียวกับอุโมงค์โดยเฉพาะ 

- มีงานท าเมื่อเรียนจบแล้ว 

- มีทักษะที่ด ี

- ความเข้าในวิชาชีพ 

- การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบ 

- เนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 

- จบแล้ว ได้ท างานตรงตามสายทีเ่รียน 

- น าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชท้ างานให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

- ลดรายวิชาทีไ่ม่เก่ียวข้องลงเพื่อไม่ให้นักศึกษาหลุกดโฟกัสจากวิชาสาขา 

- เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด อยากคาดหวังว่าให้การเรียนผา่นไปด้วยดีและหวังว่าการเรียนในชัน้เรียนจะ

สามารถน าไปใช้ในภาคสนามไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพเหมือนที่เรียนในห้องแลป เนื่องจากเรียนออนไลน์

ไม่ได้สัมผัสเครื่องมือการทดลองต่างๆโดยตรง จึงคาดหวังว่าในอนาคตถ้าหากมีการออกภาคสนามก็ขอให้

สามารถน าความรู้จากการเรียนออนไลนไ์ปใชไ้ด้จริงในสถานการณ์จริง 

- หวังให้ได้งานท าหลังเรียนจบ 

- คาดหวังที่จะน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

- ขอให้จบการศึกษาโดยสวัสดิภาพ 

- การเรียนการสอนทันสมัยและรองรับงานในอนาคต 

- สามารถน าไปประยุกต์ในการท างานได้ 

- ต้องการให้บางรายวชิาสอนให้ลึกขึ้นเพื่อที่จะสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ในตอนสหกิจหรือท างานจริงได้

อย่างมีประสทิธิ์ภาพ 

- มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมธรณี สามารถเป็นอาชพีวิศวกรธรณีอย่างมีคุณภาพ 
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- ต้องการได้ความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง 

- คาดหวังงว่าจะน าความรูไ้ปใช้ในการท างานจริงๆและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการท างานได้ 

- มีความรู้เพียงพอ แบ้วความเข้าใจเพียงพอ 

- อยากให้มีรายวิชาเก่ียวกับเหมือง มากข้ึนค่ะ 

- จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- จะสามารถน าความรู้ที่เรียนมาไปในการประกอบอาชีพได้จริง 

- คาดหวังว่าเนื้อหาหรือหลักสูตรการสอนจะมีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

- มีงานดีๆท า 

- มีการออกภาคสนามเยอะๆ 

- มีทักษะ ได้งานที่ตรงตามความสามารถของตนเอง 

- เป็นวิศวธรณีที่ด ี

- จะใช้ในการท างานในอนาคตไดด้ี 

- สามารถเก็บเก่ียวความรู้จากรายวิชาตา่งๆได้ดี และสามารถน าไผใชไ้ด้จริง 

- มีความเข้าใจ 

- คาดหวังว่าจะไดน้ าความรู้จากทีเ่รียนมาทั้งหมดไปใช้ในอนาคตให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

- คาดหวังว่า สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญาหาในการท างานได้อย่างถูกต้อง 

- พัฒนาการสอนต่อไป 

- ไม่มี 

- มีความรู้และทักษะที่พร้อมในการท างานหรือศึกษาต่อ 

- เรียนให้จบใน4ปี 

- สอดคล้องกับปัจจบุันได้มากทีส่ดุ 

- มีความรู้ทางดา้นนี ้

- จบมามีงานท า เศรษฐกิจดีกว่าตอนนี้ค่ะ ต้องรวยเท่านั้นค่ะ 

- เพิ่มหลักสูตรในการปฏิบัติจริงให้แน่นกว่านี้ตัง้แต่ปนี้อยๆ หรือมีโอกาสกลับไปเรียนในห้องเรียนอยากให้

ซ่อมแลปช่วงทา้ยเทอมหรือตอนสถานการณ์ดีขึ้น เนื่องจากโควิด19 ท าให้ไม่ได้เข้าแลปจริง ท าให้นักศึกษา

ขาดโอกาสในการลงมือท าจริง ท าให้นักศึกษารุ่นปจัจุบนัจะจบไปมีทักษะน้อยกว่ารุ่นอืน่ในการท างานหนา้

งานจริง 

- คาดหวังความรู้ทางวิชาการและทักษะการแก้ปัญหาทีส่ามารถน ามาใชไ้ด้จริง คาดหวังว่านักศึกษาจะ

สามารถเลือกรายวิชาเรียนได้หลากหลาย และเฉพาะทาง 

- อยากให้มีอุปกรณ์ในแลปมากข้ึน การออกภาคสนามมีมากกว่านี้ 

- จบไปแล้วมีงานท าที่มัน่คง 

- หวังว่าจะน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการท างานได้อย่างดีเยี่ยม 
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- เรียนให้จบก่อน 

- ความรู้และทักษะการท างานจริง 

- อยากให้สภาวิศกร รับรองหลักสูตรซักที เรียนจบไปก็ไม่มีสามารถสอบกว. ในสาขาวชิาตนเองได้ซักที 

- น าทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได ้

- ความรู้ความเข้าใจสิ่งทีน่ าไปปฏบิัติใช้ในการท างานชีวิตจริง 

- ขุดเจาะส ารวจใต้ดนิ 

- จากสถานการณ์covid19 ท าให้ไม่สามารถไปภาคสนามได้ ไม่อาจเห็นสภาพแวดล้อมจริง คาดหวังว่าการ

เรียนออนไลน์จะได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากวิดโีอและการ

บรรยายของคณะอาจารย์คะ่ 

- คาดหวังความรู้ที่ก าลังศึกษาสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 

- สามารถน าไปประยุกต์กับงานในอนาคตได้ 

- คาดหวังว่าจะไดน้ับความรู้สูงสดุ 

- คาดหวังว่าจะมีตลาดแรงงานในเร่ืองที่เรียนมากข้ึน 

- การศึกษาจากสถานที่จริง 

- สามารถน าความรูไ้ปต่อยอดได้ 

- อยากให้หลักสูตรเพิ่มวิชาเลือกหรือวิชาบังคับทีส่ามารถไปได้หลากหลายอาชีพ ไม่เน้นเพียงแค ่2 งาน

หลักๆ 

- ได้รับความรู้อย่างเต็มที ่

- ได้เรียนรู้จนครบหลักสูตรหรือมากกว่า 

- มีความรู้ในวิชาชีพ 

- จบแล้วสามารถน าความรูไ้ปใชไ่ด้จริง แหละโอกาสการท างาน 

- มีความรู้ด้านทางวิศวกรรมธรณ ี

- คาดหวังว่าจะสามารถได้เรียนรูส้ิ่งที่สนใจและได้เข้าท างานตามที่ต้องการ 

- มีความรู้มากพอจะต่อยอดสู่การท างาน 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- อยากให้ลดวิชาทางพืน้ฐานด้านวิศวกรรมที่ไม่จ าเป็นหรือจ าเปน็น้อยลง และเพิ่มวชิาทางดา้นธรณีอ่ืนๆเป็น 

- อยากให้การเรียนการสอน น าการวิจัยที่เก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ดว้ยกัน หรือเเค่น ามาเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็น

การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งในเนื้อหา ตระหนักถึงความส าคัญของเนื้อหาที่เรียนได้ชัด เเละจดจ าได้ เพราะมันจะเปน็

เร่ืองราว มากกว่าเป็นทฤษฎีที่เป็นหัวข้อ ท่องจ าแล้วลืมง่าย 

- เเต่อาจจะน่าเบื่อเเละหนักกับนกัศึกษาที่ไม่ถนัดวิเคราะห์เเละอ่านหนังสือ 

- เพราะหลายคนถนัดค านวณ เเละถนัดฟังในห้อง มากกว่าศึกษาด้วยตัวเอง 

- ซึ่งคิดว่าหากให้ศึกษาวิจัย อาจจะต้องมีรูปเเบบการคุยทีช่วนคิดตาม 

- อาจเป็นการเรียนที่ใช้เวลานาน เเละหนักหากน าไปใช้กับทุกวชิาพร้อมกัน เเต่คิดว่าได้ผลกับความจ าระยะ

ยาว 

- นี่เป็นรีวิวจากการท าโปรเจค รายวิชาเเหล่งเเร่และเเหล่งพลังงาน 1/2563 

- เพิ่งรายวิชาเก่ียวกับคอนกรีตเทคโนโลยี 

- มีเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนสาขานีท้ี่เหมาะสมมากข้ึน 

- โควิหายไป จะได้กลับไปเรียนทีห้่อง 

- อยากเรียนในห้องแล้วค่ะ 

- ส าหรับตอนนี้ อยากเรียนในห้องเรียนตามปกติครับ 

- เลือกเรื่องที่ส าคัญ ตรงประเดน็ เข้าเนื้อหา เจาะหัวข้อ 

- ไม่มีค่ะอาจารย ์

- อยากให้การออกสหกิจสามารถสมัครหลายบริษัทได้ในคราวเดยีวกัน เนื่องจากถ้าเราไมไ่ด้อีกทีจ่ะสามารถ

เลือกอีกที่ได้เลยไม่ต้องรอส่งอีกที ถ้ารอส่งอาจมีคนสง่ไปแล้วแล้วบริษัทนั้นรับไปเต็มจ านวนแล้วไม่สามารถ

รับเราเพิ่มได้อีก 

- อยากให้ลดงานและความยากของงานในแตล่ะวชิาลง 

- เพิ่มตัวอย่างแต่ละบทเรียนเยอะๆให้เห็นภาพมากข้ึน 

- จากสถานการณ์โควิด19 ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์ทดสอบตา่งๆ ได้ เเละนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 

ไม่สามารถออกภาคสนามได้ จึงคิดว่านักศึกษาอาจเกิดการไม่คุน้ชิน ทั้งอุปกรณ์ทดสอบ เเละทกัษะทาง

ภาคสนาม ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน 

- ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ แต่หลักจากเรียนวิชาprojectไปเร่ือยก็อาจจะมีค่ะ 

- ควรมีการศึกษาจากสถานที่จริงให้มากจึ้น 

- ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

- อาจารย์น าความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่เทอมไปปรับปรุงและแก้ไข 

- การสอนผ่านคริปวิดโีอหรือซูมขอให้สอนช้ากว่านี้อีกนิดครับเพราะในห้องกับซูมแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง 

- ปรับการเรียนสอนตามสถานการณ์ปัจจุบนัแบบนี้ให้ดีต่อๆไป 
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- อยากให้มีภาพประกอบเยอะๆ 

- สนใจนักศึกษาเปน็ส าคัญ 

- การออกสหกิจอยากให้จัดที่โครงการใหญ่เช่นไปออกงานที่เหมืองของต่างประเทศ 

- ปีนี้ผมคิดวา่ไมไ่ดไ้ปหนา้งานอาจส่งผลไม่มากก็น้อยต่อการจบไปท างานในอนาคต ควรเพิ่มหรือเสริมความรู้

ต่างๆที่จ าเป็นต่อการท างานครับ 

 
4) ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) ในปีการศึกษา 2563 ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

4.00 3.75 4.00 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.43 3.75 4.00 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวล
หินในภาคสนามได้ 

3.57 3.50 4.00 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.86 4.00 4.00 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.71 3.75 4.20 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.86 3.75 3.80 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.71 3.75 4.20 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.57 3.50 4.00 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.43 3.50 4.00 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.68 3.69 4.02 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

3.71 3.75 3.80 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 3.75 3.60 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.43 3.50 3.20 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 3.75 4.00 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.71 3.50 3.80 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 3.75 3.60 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.64 3.67 3.67 

 
ผลประเมินระดบัความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานท่าน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 4.20 
2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน 4.29 3.75 4.20 
3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.43 4.00 4.20 
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4.29 4.25 4.00 

5. 
ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

4.00 3.75 4.00 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่
ไว้วางใจได้ 

4.29 3.75 4.00 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 3.80 

8. 
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคม
และวัฒนธรรมได้ 

4.29 3.75 4.20 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น  

4.29 3.75 4.00 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

10. 
ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อ่ืน และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความ
เคารพ 

4.43 3.75 4.00 

11. 
 

รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้ง
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 3.40 
13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 3.80 
14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม  4.29 3.75 3.80 
15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 4.00 
16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 4.29 3.75 3.40 
17. 

 
สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 3.80 

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.71 3.50 3.60 
19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 3.86 3.25 3.80 
20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท า 3.71 3.75 3.40 
21. สามารถล าดับความส าคัญของงาน 3.86 3.50 3.00 
22. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 3.20 

23. 
สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร 

4.00 3.25 4.00 

24. 
 

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การ
ท างานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 3.60 

25. สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 3.40 
26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 4.00 
27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 3.40 
28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 4.00 3.25 3.40 
29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 3.60 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างต่อเนื่อง   

3.57 3.75 3.20 

31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 3.60 
32. 

 
สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 3.20 

33. 
 

สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 
ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม 
ถูกต้อง) 

4.00 3.75 3.20 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.29 2.50 2.80 
35. 

 
เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยา
ท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

3.57 3.25 3.80 

36. 
มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.60 

37. 
รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา  

3.86 3.25 3.40 

38. 
สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็น
ระบบ 

3.86 3.50 3.40 

39. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 3.80 
40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 3.60 

41. 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่
ได้รับมอบหมาย 

3.86 3.00 3.40 

42. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน 3.86 3.25 3.20 

43. 
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค านวณขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

4.14 3.75 3.40 

44. 
รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.86 3.50 3.40 

45. 
มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งาน 

4.00 3.75 3.20 

46. 
 

มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 
เพื่อให้ท างานได้มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 4.00 

47. 
มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางาน 

4.00 3.50 3.60 

48. 
 

สามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 3.60 

49. 
 

สามารถท างานให้ส าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการ
ท างานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.40 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 3.63 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผู้ใตบ้งัคับบัญชาของท่าน 
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ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 1 (ที่หน่วยงานของท่านต้องการ) 

- ความรู้ด้านธรณีวทิยา สามารถจ าแนกชัน้ดิน ชั้นตะกอน และชัน้หินได้ เข้าใจถึงคุณสมบัติของชั้นดนิ ชัน้

ตะกอน และชัน้หินได้ 

- อุทกธรณีวิทยา 

- ทักษะการคิดนอกกรอบ 

- การวิเคราะห์สเถยีรภาพด้วยโปรแกรม 

- ภาาษาอังกฤษ 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 2 (ที่หน่วยงานของท่านต้องการ) 
- ทักษะการน ามาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางดา้นวิศวกรรมธรณี และธรณีวิศวกรรมได้ 

- ธรณีฟิสิกส ์

- คุณลักษณะความเปน็ผูน้ า 

- ภาษาอังกฤษ 

- ขยันอดทน สู้งาน 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 3 (ที่หน่วยงานของท่านต้องการ) 
- ภาษาอังกฤษ และความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีอ่ืนๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยสีื่อสาร 

- ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

- ทักษะการเจรจาต่อรอง 

- กล้าแสดงความคิดเห็น 

- ทางดา้นการหาความรู้ใหม่ๆ 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
- จ าแนกลักษณะชัน้ดินและชัน้หินฐาน วิเคราะห์คุณสมบัตทิี่เหมาะสมส าหรับฐานรากอาคารได้ 

- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกาตส ารวจเพื่อก าหนดจุดเจาะบ่อน้ าบาดาล สามารถจ าแนกชัน้น้ าบาดาลและ

ออกแบบก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลโดยใช้หลักการทางวชิาการ 

- มีการพัฒนาตนเองในทุกๆดา้นอยู่เสมอ 

- การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ 

- ท ารายงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- บัณฑิตความมีเป้าหมายหรือแรงบันดาลใจในการเข้ามาท างานในสถานประกอบการ นอกเหนือจากความรู้ 

ความสามารถและทักษะทางวิชาการ 

- คงไว้ซึ่งวชิาเลือกด้านน้ าบาดาลหรือน้ าบาดาล 2 และ Subsurface Geology 

- ปรับปรุงภาาาอังกฤษ 

- อนทน สู้งานหนัก 
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5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากนักเรียน/ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2562 ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.60 4.44 4.44 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.80 4.44 4.44 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวล
หินในภาคสนามได้ 

3.80 4.56 4.56 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.80 4.33 4.33 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.20 4.33 4.33 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.80 4.33 4.33 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.80 4.33 4.33 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
4.20 4.44 4.44 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.40 4.33 4.33 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.82 4.65 4.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 350 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

4.20 4.33 4.56 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 4.33 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.80 4.33 4.33 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.80 4.00 4.33 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.80 4.00 4.33 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 4.44 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 4.39 
 
ความคาดหวัง/ความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครอง 

- ได้ท างาน 

- มีงานท า 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
 -ไม่มี- 
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6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2561 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.86 4.00 4.40 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.86 4.00 4.40 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวล
หินในภาคสนามได้ 

3.86 4.00 4.20 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.86 4.00 4.00 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.00 4.25 4.20 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.71 4.13 3.80 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.86 4.25 4.20 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.86 4.00 4.20 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.71 3.75 3.80 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.84 4.04 4.13 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

4.14 4.50 4.40 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 4.25 4.40 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

4.14 4.00 4.40 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 4.00 4.80 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
4.14 4.13 4.40 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 4.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 4.47 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

3.57 3.38 3.40 

2. การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความชัดเจน 

3.43 3.25 3.40 

3. อาจาย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

3.71 3.63 4.00 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามาถของอาจารย์
ผู้สอน 

3.86 3.75 4.20 

5. จ านวนภาระงานสอนของอจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 3.63 3.80 
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
3.71 3.38 3.80 

7. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

3.71 3.75 4.80 

8. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.86 3.88 4.20 

9. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.14 3.63 3.40 
10. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจาย์ทั้งในหลักสูตร และ

ระหว่างหลักสูตร 
3.71 3.63 3.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.59 3.84 
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.40 

2. การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.80 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่
ละปีการศึกษา 

3.43 3.50 3.80 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

3.57 3.63 3.80 

5. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

3.57 3.63 3.60 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 3.20 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 3.60 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนในหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 1. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่ เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

3.57 3.75 3.80 

2. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 4.00 

3. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 3.60 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่ก าหนดในค าอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน 

4.14 4.25 3.80 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

3.57 3.88 3.20 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

6. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

3.57 3.75 3.60 

7. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย์ 3.71 3.38 3.00 
8. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 
3.71 3.75 3.00 

9. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและส่งผล ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.86 3.63 3.20 

10. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

3.71 3.63 3.20 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการ
เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.57 3.13 3.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 3.44 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่

เหมาะสม พร้อมใช้งาน 
3.43 3.63 3.20 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 3.75 3.40 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 3.40 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 2.71 2.63 2.60 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 
3.57 3.25 3.20 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 3.40 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.43 3.38 3.60 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 
3.57 3.75 3.60 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 3.29 3.00 3.20 
10. ห้องท างานวิจัย (ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.00 2.88 3.40 
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม ในการท าวิจัย 3.14 2.88 3.40 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 3.31 
ความคาดหวัง/ความต้องการของอาจารย์และผู้สอนประจ าหลักสูตร 
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ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 1 (ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่อาจารย์และ
ผู้สอนประจ าหลักสูตรคาดหวัง) 

- ความสามารถในการออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณี 

- มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 

- ความตั้งใจ 

- การประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ในการท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

- ทักษะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 2 (ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่อาจารย์และ
ผู้สอนประจ าหลักสูตรคาดหวัง) 

- การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- สามารถแก้ปัญหาในทุกมิติ โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด 

- การค านวณ 

- การท างานเปน็ทีมในฐานะผู้น าและผู้ตาม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมวัยท างาน 

- ทักษะการน าเสนอ 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการด้านใดทีส่ าคัญอันดับที่ 3 (ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่อาจารย์และ
ผู้สอนประจ าหลักสูตรคาดหวัง) 

- ความสามารถด้านการสื่อสารและการน าเสนอ 

- ความรู้ทางวชิาชีพนัน้ๆ 

- การใช้ภาษาอังกฤษ 

- การสื่อสาร (การเขียนและการพูด) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ทักษะการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับสาขาวชิาอ่ืน 

ความคาดหวัง/ความต้องการของอาจารย์และผู้สอนประจ าหลักสูตร 
- มีการพัฒนาด้านการสอนและการจัดการเเรียนรู้ อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 

- นักศึกษามีความสุขกับการเรียน มีความรู้ที่สามารถประกอยอาชีพที่ตรงกับสายงาน และเปน็บคุลากรที่ดี

ของหน่วยงานนั้นๆ 

- บัณฑิตจบไปมีงานท า 

- หลักสูตรได้รับการรับรองในระดบั TABEE 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- ควรวางแผนพฒันาบุคคลากรและท าความเข้าใจเรื่องเป้าหมายในระยะใกล้และระยะไกล 



 

 357 



 

 358 



 

 359 



 

 360 



 

 361 



 

 362 



 

 363 



 

 364 



 

 365 



 

 366 



 

 367 



 

 368 



 

 369 



 

 370 



 

 371 



 

 372 



 

 373 



 

 374 



 

 375 



 

 376 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
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รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก     
CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร่ หลักการจ าแนกแร่ และจดจ าแร่ประกอบหินทั่วไปได้ 50 ชนิด 
CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจ าแนกหิน และจดจ าหินที่พบทั่วไปได้ 30 ชนิด  
CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโลกและบนผิวโลกได้    
CLO 1-5:   อธิบายหลักการล าดับชั้นหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได้    
CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ 
CLO 1-7:   อธิบายองค์ประกอบและการใช้ประโยชน์แผนที่และภาพถ่ายในงานทางธรณีวิทยาได้ 
CLO 1-8:   อธิบายหลักการส ารวจธรณีวิทยาได้      

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความส าคญั แผนที่
ความคิดส าหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การก าเนิดของโลกและจักรวาล 
ระบบสรุิยะ สนามแม่เหล็กโลก ช้ัน
บรรยากาศ และพื้นผิว  โครงสร้าง
และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลอืก
โลก 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
 

2 - ความหมายของแร ่
- สมบัติทางกายภาพของแร ่
- การจ าแนกแร่  
- การเกิดแร ่

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจ าแนก

หิน 
- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 - กระบวนการที่เกิดจากแรงกระท า
ภายในโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ 

- กระบวนการที่เกิดบนผิวโลก การผุ
พัง การย้ายมวล การเกิดดิน 

4 1-4 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 - กระบวนการจากน้ า  
- กระบวนการลม  
- กระบวนการจากธารน้ าแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
6 - หลักการล าดับชั้นหิน 

- ความไม่ต่อเนื่อง  
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 - โครงสร้างปฐมภูม ิ
- โครงสร้างทุติยภูม ิ

4 1-6 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 
- แผนที่ภูมิประเทศ 
- แผนที่ธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 - ภาพถ่ายทางอากาศ 
- ภาพถ่ายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี
- การเก็บตัวอย่างหิน 
- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538204 ปฏบิัตกิารธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถจ าแนกแร่ประกอบหินและหินที่พบได้ทั่วไปตามหลักการจ าแนกได้  
CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอย่างง่ายได้     
CLO 1-3:  สามารถอธิบายการล าดับชั้นหินและการวางตัวของชั้นหินได้    
CLO 1-4:  สามารถอ่านแผนที่ภูมิประเทศ หาความชันและสร้างภาพตัดขวางได้   
CLO 1-5:  สามารถอ่านแผนที่ธรณีวิทยาและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได้   
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแร่ประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแร่ประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

4 หินแปรและแร่ประกอบหินแปร 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ
ช้ันหิน 

3 1-3, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองค์ประกอบแผนที่ 3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 แผนที่ภูมิประเทศ เส้นช้ันความสูง 
และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง 3 1-5, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538205 หินและแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายและใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสร้างผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ในการ

จ าแนกได้          
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกแร่กลุ่มซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด  
CLO 1-3:   สามารถจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด 
CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจ าแนกหินแต่ละประเภท และจ าแนกหินได้อย่างถูกต้อง 

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคณุสมบัติทางกายภาพ
ของแร่ 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 พื้นฐานผลึกศาสตร์ โครงสร้างผลกึ 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  
3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 การจ าแนกแร่แร่กลุม่ซิลเิกต 3 1-1, 

1-2 
- กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกต 3 1-1, 
1-3 

- กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร่  3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

อัคนี 
3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ
ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิแปร 3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538206 ปฏบิัตกิารหินและแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ในการจ าแนกแร่ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
CLO 1-2:  สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซฺในการจ าแนกแร่ได้    
CLO 1-3:  สามารถจดจ าและอธิบายลักษณะเฉพาะของแร่กลุ่มซิลิเกตและไม่ใช่ซิลิเกตได้ 100 ชนิด 
CLO 1-4: สามารถจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากก้อนตัวอย่างได้อย่างมีหลักเกณฑ์  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบตัิการสมมาตร 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแร่ด้วยกล้องจุลทรรศนโ์พลา
ไรซิ่ง 
 

3 1-1, บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1-2,  
2-1, 
2-2 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 แร่กลุ่มซลิิเกต 3 1-1, 
1-3,   
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 แร่กลุ่มไม่ใช่ซิลเิกต 
 

3 1-1, 
1-3,    
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 หินอัคน ี 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 
 

3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 
ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานแบบ

ต่างๆ ได ้          
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสร้างแบบต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง          
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความส าคัญของภูมิสารสนเทศต่องานด้านวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ 
และการจ าแนกลักษณะธรณสีัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 ธรณสีัณฐานทางน้ าผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ธรณสีัณฐานคาสต ์ 3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ
และทุติยภูม ิ

6 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 การบรรยายโครงสร้างทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิ
สารสนเทศ การอ้างอิงต าแหน่งของ
ข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 โครงสร้างและแบบจ าลองข้อมลู

ระบบภมูิสารสนเทศ วิธีการส ารวจ
และการน าเข้าข้อมลู 

3 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ และการประยุกต์ภูมิ
สารสนเทศในงานธรณีสณัฐาน
วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่างโจทย์

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538208 ปฏบิัตกิารธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 
3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถจ าแนกธรณีสัณฐานจากภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศได้  
CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั้นหินและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาได้

           
CLO 1-3: สามารถการแก้ปัญหามุมเอียงเท ความกว้างของหินโผล่ และแก้ปัญหาสามจุดได ้  
CLO 1-4: สามารถใช้สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่น ระนาบ เส้นโพล การวิเคราะห์ความหนาแน่นของข้อมูล ใน

การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้       
CLO 1-5: สามารถใช้การใช้โปรแกรม ArcGis ในการสร้างแผนที่ได้    
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขยีนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถ่าย
ทางอากาศ 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนทีภู่มิ
ประเทศ  

6 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 แผนที่ธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล่ 
เส้นช้ันโครงสร้าง และภาพตดัขวาง 

3 1-2, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 การแก้ปัญหามุมเอียงเท และความ
กว้างของหินโผล่การแก้ปญัหาสาม
จุด 

3 1-3, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคช่ัน ระนาบ 
เส้นโพล การวิเคราะหค์วามหนาแน่น
ของข้อมูล 

6 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใช้โปรแกรม 
ArcGis การป้อนข้อมูล ก าหนด
ต าแหน่ง  สร้างเส้น การใส่ข้อมลู 
attribute data 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพื้นที่ การ
เปลี่ยนหน่วย การตรึงแผนที ่

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการท าแผนท่ี การ
ซ้อนทับข้อมูล การเลือกพื้นที่ และ
การแสดงผล 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญวิทย์ แก้วกสิ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: รู้และเข้าใจหลักการวนลูป การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ การก าหนด

และเข้าถึงข้อมูลแบบอะเรย์และเมตริกซ์       
PLO 2: สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาตามค าสั่งในห้องปฏิบัติการได้   
CLO 2-2: ประยุกตใ์ช้ค าสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลการใช้งานฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบื้องต้น 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวด าเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

3 อะเรย ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

4 เมตริกซ ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

5 ฟังก์ชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

6 ฟังก์ชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

7 การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชัน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

8 แฟ้มข้อมูล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

9 ฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

10 การแก้โจทย์ปญัหา 1 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

11 การแก้โจทย์ปญัหา 2 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการส ารวจมวลดินได้อย่างเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ใน งานทางด้านวิศวกรรม

ธรณี 
CLO 3-2: สามารถค านวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได้  
CLO 3-3: สามารถจ าแนกประเภทชนิดด้วยระบบการจ าแนกดินเชิงทางวิศวกรรม  (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: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะที่แตกต่างกันได้  
CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและก าหนดแนวทางป้องกันและ

แก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของน้ าใต้ดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 
CLO 3-6: สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะมวลดินได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap, An) 
CLO 4-1: สามารถใช้ อุปกรณ์ และ เครื่ อ งมื อทดสอบคุณสมบั ติ ท างวิ ศวกรรมของดิ น ได้ อย่ า งมี  

ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได้   
CLO 4-2: สามารถค านวณและวิเคราะห์ผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้อย่างถูกต้องตาม

หลักการ 
CLO 4-3: สามารถอธิบายและก าหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามให้เหมาะสมกับประเภทของดิน และวิธีการ

ควบคุมคุณภาพการบดอัด   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การก าเนิดดิน 
●  ประเภทของดิน 

4 3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-4 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 

2 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 

4 3-1 
3-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  ธรรมชาติของเมด็ดิน 
●  ความสัมพันธ์เชิงปรมิาตร

และน้ าหนัก 

3-4 
 

โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 

3 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การวิเคราะห์การคละขนาด

ของเม็ดดิน 
●  การจ าแนกประเภทของดิน 
 

4 3-1 
3-3 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การต้านทางแรงเฉือนของดิน 
●  ก าลังแบกทานของดิน 
 

4 3-4 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  หลักการบดอัดดิน 
●  การทดสอบในห้องปฏิบตัิการ 

 

4 3-2 
3-6 

 
 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การบดอัดดินในภาคสนาม 
●  การทดสอบหาความ

หนาแน่นของดินใน
ภาคสนาม 

4 3-2 
3-6 

 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  หน่วยแรงประสิทธิผล 

4 3-2 
3-6 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  หน่วยแรงเฉือน 
 

 โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  การประเมินแรงดันดิน 
●  วงกลมมอรส์ าหรับกลศาสตร์

ดิน 
 

4 3-5 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 หัวข้อ 4:  การอัดตัวคายน้ า 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 

4 3-2 
3-6 

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่าง

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 4-2 โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538302 ปฏบิัตกิารธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได้  
CLO 2-2: สามารถให้ค าแนะน าในการเลือกใช้อุปกรณ์ทดสอบดินเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบได้

  
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ และน าผลไปจ าแนกคุณสมบัติของดินได้ 
CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติดินในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-2: สามารถค านวณ วิเคราะห์ และจ าแนกผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-3: สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่ท าการทดสอบให้ห้องปฏิบัติการได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การส ารวจช้ันดิน
เบื้องต้นและการจ าแนกดินทาง
วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา
น้ าหนักรวมต่อหน่วยปริมาตรและ
หาปริมาณความช้ืน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา
ขีดจ ากัดของอัตเตอร์เบอร์ก 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ
ถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 
4-3, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด
การกระจายตัวของเมด็ดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ
แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ
หนาแน่นของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาค่า
ความซึมผ่านของดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบก าลังรับ
แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบไม่ถูกจ ากัด 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบถูกจ ากดั 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอดั
ตัวคายน้ า 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  
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รายวิชา 538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ค านวณคุณสมบัติการจ่ายน้ าของชั้นหินกักเก็บน้ าได้ถูกต้อง    
CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได้   
CLO 4-3:  ค านวณคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได้     
CLO 4-4:  วิเคราะห์การไหลของน้ าบาดาลในหลุมเจาะได้ถูกต้อง    
CLO 4-5:  ประยุกต์ใช้หลักการของดาร์ซีและสมการเบอร์นูลีย์ เพ่ือวิเคราะห์โคร่งข่ายการไหลของน้ าบาดาลใน

ชั้นหินได้        
CLO 4-6:  ค านวณแรงดันของน้ าบาดาลที่เกิดข้ึนในโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: อธิบาย หรือน าเสนอวัฎจักรน้ าได้       
CLO 5-2:  สามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือท างานกลุ่มตามหัวข้อที่ก าหนดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดิทัศน ์

ท า mind map ของวัฏจักร
น้ า หรือ น าเสนอวัฏจักร
น้ าหน้าช้ัน 

2 ธรณีวิทยาน้ าใตด้ิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, ท างานกลุ่ม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของช้ันน้ า
บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

4 สมการเบอร์นูยล์ีย ์ 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

5 กฎของดาร์ซ ี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 



 

 400 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 การไหลของน้ าบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

7 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ฝึกวาด
โครงข่ายการไหลใน
ห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

8 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ค านวณ
สัมประสิทธ์ิความซึม
ผ่าน จากโครงข่ายการ
ไหล 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

9 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

10 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

11 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 

12 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 

 
  



 

 401 

รายวิชา 538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจ าแนกแร่และพลังงานได้   
CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง 
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการส ารวจแหล่งแร่และแหล่งพลังงานได้    
CLO 1-4: สามารถระบุแหล่งแร่และแหล่งพลังงานที่ส าคัญในประเทศไทยได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจ าแนกแร่
และพลังงาน สถานการณ์แร่และ
พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหล่งแร ่
 

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ถ่านหิน-พลังงานฟอสซิล 
 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 น้ ามันและแกส๊ธรรมชาติ-พลังงาน

ฟอสซิล 
4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การส ารวจแหล่งแร่และแหล่ง
พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 - ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

6 แหล่งแร่และแหล่งพลังงานใน
ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานน้ า พลังงานลม 
พลังงานนิวเคลียร ์

16 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 

 
  



 

 403 

รายวิชา 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้  
CLO 5-2: สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมธรณีได้         
CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของ

มนุษย์ได้          
CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในสภาพธรณีวิทยาแบบต่างๆ ได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจาการท าเหมือง 
 

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
3 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโครงการทาง
วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 กลไกลการทรดุตัวของพื้นผิว  
 
 

4 5-3, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพื้นผิว 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 



 

 404 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 แผ่นดินเลื่อน  
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

7 การกัดเซาะรมิทางน้ าและชายฝั่ง 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
8 ของเสียจากการท าเหมือง  4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
9 การเคลื่อนตัวของน้ าใต้ดิน 4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
10 การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  

 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบดิ 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
12 การควบคุมฝุ่นและเสยีง 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3: สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได้ 
CLO 3-2: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได้ 
CLO 3-3: สามารถประยุกต์ใช้เข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการส ารวจทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารภวิเคราะห์คุณสมบัติของมวลหินโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและทักษะในภาคสนามได้ 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และท างานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นกลุ่มได้   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและ
หินดินดาน 

6 3-1 
3-2 

บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝึกหัดวิธีการใช้เข็มทิศและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-3 บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและการ
เจาะระเบดิ 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินอ่อน 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างและฝึก
วิธีการใช้เข็มทิศและอุปกรณต์่าง 
ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-1 
3-2 
4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน
วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 
5-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ซักถามและส่งรายงานกลุ่ม 
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รายวิชา 538319 กลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 
An) 

CLO 3-1: ประยุกต์พ้ืนฐานด้านกลศาสตร์วัสดุใช้ในการวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในหินได้ 
CLO 3-2: จ าแนกมวลหินด้วยการทางกลศาสตร์หินได้อย่างเหมาะสม     
CLO 3-3: วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้

อย่างเหมาะสม         
CLO 3-4: วิเคราะห์เสถียรภาพของมวลหิน โดยใช้วิธีการได้อย่างถูกต้อง     
CLO 3-5: สามารถสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์พฤติกรรมหิน ภายใต้เงื่อนไข และความเค้นที่ก าหนดได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ประยุกต์ให้หลักการทางด้านกลศาสตร์หินในการค านวณคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินทั้งใน

ห้องปฏิบัติการ และภาคสนามได้      
CLO 4-2: เลือกใช้วิธีการทดสอบด้านกลศาสตร์หินได้เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ก าหนดให้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
ความส าคญัของกลศาสตรห์ิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การวิเคราะห์ความเค้น 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

3 
การวิเคราะห์ความเครยีด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

4 
ความเสยีดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล
ศาสตร์ของหิน 

4 3-1, 
3-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

6 
การเปลีย่นรูปร่างและการแตก
ของหิน 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 
ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

8 
การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน 

4 3-1, 
3-2, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน
ภาคสนาม 

4 4-1, 
4-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 
วิศวกรรมหินเบื้องต้น  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

12 การค านวณด้วยแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร ์

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการสร้าง
แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมหิน 

สอบประจ าภาค 
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รายวิชา 538320 ปฏบิัตกิารกลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-2:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
CLO 2-3:  สามารถน าเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ให้เพ่ือนนักศึกษา หรืออาจารย์เข้าใจได้

         
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินทดสอบ เพ่ือจ าแนกคุณภาพหินได้  
CLO 3-2:  วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้

อย่างเหมาะสม        
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอย่างหินให้ตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินที่ก าหนดได้   
CLO 4-2:  ทดสอบด้านกลศาสตร์หินตามที่ก าหนดได้อย่างถูกวิธี     
CLO 4-3:  ค านวณหาคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินที่ทดสอบได้ถูกต้อง   
CLO 4-4:  สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทดสอบขั้นพ้ืนฐานได้     . 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3,3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

5 การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

3-2, 4-2, 
4-3 

6 
การทดสอบความเค้นดึงแบบบลา
ซิล 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคลื่นและ
คุณสมบัติเชิงพลศาสตร ์

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 
การซ่อมบ ารุง เครื่องมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-4 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สมามารถเลือกใช้กระบวนการแต่งแร่ที่เหมาะสมได้ทั้งแร่ที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ  
CLO 4-2: สามารถใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์แร่ได ้       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการแต่งแร่ให้เหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทน าหัวข้อกระบวนการแต่งแร่
ส าหรับวิศวกรรมธรณี ชนิดของแร ่

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแต่งแร่ การขนส่งแร่ การชัก
ตัวอย่างแร่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ทาง
กายภาพของแร่ ด้วยเทคนิคต่างๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการย่อยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร่ การค านวณ
ประสิทธิภาพการแต่งแร่ การซื้อ
ขายแร ่

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแต่งแร่ด้วยมือ และการแต่งแร่
ด้วยความถ่วงจ าเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรด่้วยอ านาจ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแต่งแร่ด้วยไฟฟ้า การลอยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแต่งแรโ่ลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแต่งแร่อโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

10 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

11 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 

12 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 
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รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่ส ารองได้       
CLO 6-2: สามารถการวิเคราะห์การพังทลายความลาดเอียงมวลหินได ้     
CLO 6-3: สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองได้  
CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อการขุดเจาะบนพื้นผิวได้   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถเรียนรู้และประเมินปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได ้   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยา

และวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได ้       
CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได ้       
CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได ้      
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบการค้ ายันในมวลหินได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  การส ารวจ การประเมินและการ
พัฒนาแหล่งแร่  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การวิเคราะห์การพังทลายความ
ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน สอบ
ย่อย  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์ ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 



 

 413 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

6 น้ าใต้ดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การขุดเจาะในดิน 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

10 การออกแบบการค้ ายัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

11 การป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถก าหนดแนวทางการส ารวจและประเมินการท าเหมืองใต้ดินได ้
CLO 6-2: สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพต่อเหมืองและงานขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-3: สามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-4: สามารถออกแบบการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

และความปลอดภัยของผู้ท างาน 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถก าหนดแนวทางในการศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง   
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเ พ่ือน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหางานที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ  

 เหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยา

และวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแบะการขุดเจาะใต้ดินให้เหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่ 
CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะห์เสถียรภาพของการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ ายันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน

ได ้
CLO 8-4: สามารถใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการขุด

เจาะใต้ดินได ้  
CLO 8-5: สามารถก าหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน 
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 9-2:  สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม 
ความส าคญัของรายวิชา 
การส ารวจและประเมินการท า
เหมืองใต้ดิน 

4 6-1, 
6-2 
6-3, 
6-4  

บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองใต้ดินแบบตา่ง ๆ 

4 7-1, 
7-2 
7-3, 
8-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 8-1, 
8-2 8-
3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 
 

4 8-1, 
8-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    สอบ
ย่อย บทที ่๒ 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 การวิเคราะห์การพังทลายของมวล
หิน 
 
 

4 8-3, 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 การขุดเจาะในดินและหิน  
 

4 8-1, 
8-2 
8-3, 
8-4 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรบั
การขุดเจาะใต้ดิน  

4 8-1, 
8-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8-3, 
8-4 
8-5 

ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 การค้ ายันช่องเหมืองเบื้องต้น  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 การระบายอากาศ  
 
 
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 การระบายน้ าและแสงสว่างใต้ดิน  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 การศึกษาและการควบคมุการทรดุ
ตัวของผิวดิน  

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมืองใต้ดินเบื้องต้น 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538433 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สมารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ผลการทดสอบได้   
CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได้      
CLO 2-3: สามารน าเสนอผลการทดสอบหน้าชั้นเรียนได้      
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถน าผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง
เฉือนโดยตรง 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การทดสอบ
แรงเฉือนโดยตรง 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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รายวิชา 538434 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได ้  
CLO 2-2: สามารถจ าแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตร์เพ่ืองานด้านการออกแบบและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสร้างด้วยวิธีสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นเพ่ืองานทางด้านการ

ออกแบบและขุดเจาะใต้ดินได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์การกระจายความเค้นที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะใต้ดินและน ามาประเมินเสถียรภาพ

ของโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 6-2: สามารถก าหนดวิธิการทดสอบเพื่อหาความเค้นในภาคสนามได้อย่างเหมาะสม 
CLO 6-3: สามารถก าหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการท าเหมืองแร่และการขุดเจาะใต้ดินได้  
CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินได้และก าหนดแนวทางในการป้องกันและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ
ความเค้นรอบการขุดเจาะ 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การกระจาย
ตัวของความเค้นรอบการขุดเจาะ 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ
ตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด
ระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การตรวจวัด
การลดระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
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PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์กระแสเงินทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได ้   
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้   
CLO 6-3: สามารถประเมินปัญหาการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง     
CLO 6-4: สามารถประเมินปัญหาการด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
 

2 เศรษฐศาสตรม์หภาคของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ทดสอบย่อย 

3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวิเคราะห์กระแสเงิน 
 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
 

4 (ต่อ) การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวิเคราะหต์้นทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ถาม-ตอบ 
 

5 การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 การตดัสินใจ 
 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินการท าเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

7 (ต่อ) การวางแผนโครงการและ
ควบคุม 
 ราคาแร่และสญัญาจ้าง 

 คุณค่าของแหล่งแร่ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การจัดระบบเหมือง 
 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

9 (ต่อ) การจัดระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ
พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

10 การกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง 

 การวิเคราะห์แหล่งทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

11 ยุทธศาสตร์และการวางแผนการ
ด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม  

ถาม-ตอบ 
 

12 (ต่อ) ยุทธศาสตร์และการวาง
แผนการด าเนินการของบรรษัทใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถน าเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

          
CLO 2-2: สามารถจ าลองเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรมโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  
CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในการส ารวจทางด้านธรณีวิทยา    
CLO 2-4: สามารถจัดท าแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาและด้านวิศวกรรมธรณีเพ่ือน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: สามารถส ารวจผิวดินและภูมิประเทศ และบ่งบอกชนิดของหินได้    
CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง  
CLO 3-3: สามารถสร้างแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เข็มทิศและอุปกรณ์ทดสอบในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง    
CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินเบื้องต้นในภาคสนามได้   
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนการส ารวจภาคสนาม   
CLO 5-2: สามารถท างานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    
CLO 5-3: มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะส ารวจภาคสนาม     
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี    
CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง      
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหาในภาคสนาม    
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยา

และวิศวกรรม (C)  



 

 424 

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีจากข้อมูลที่ส ารวจในภาคสนาม  
CLO 8-2: สามารถน าความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ   
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการส ารวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  
CLO 9-2: สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางการท าการส ารวจ 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แนวทางแก้ไข การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) แนวทางในการ
ส ารวจ 
แนวทางในการจัดท าแผนท่ี 
การเก็บข้อมูล 
การท าภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเป็นกลุม่ 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสรา้ง 
 การประเมินผล 
 การประมวลผลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม 
 การออกแบบโครงสร้างทางธรณ ี

4 6-1, 6-2, 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์และออกแบบ 
แนวทางแก้ไข การ
ท างานเป็นกลุ่ม 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

4 บทที่ ๔ รวบรวมข้อมลู 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2     

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา  

7 บทที่ ๕ การจัดท าแผนท่ี 
 การบันทึกข้อมูลลงในแผนที ่
 การต่อแผ่นท่ีกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

4 2-4, 5-1, 
5-2, 5-3    

การรวบรวมข้อมูล 
ยกตัวอย่างการแปร
ข้อมูลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนที่และการเช่ือมโยงข้อมูล
กับพ้ืนท่ีใกล้เคียงด้วยการสอบ
ปากเปล่า 

8 บทที่ ๖ การท าภาพตดัขวาง 
 การท าภาพตัดขวางด้วยมือ 
 การท าภาพด้วยคอมพิวเตอร ์

4 3-3, 5-1, 
5-2, 5-3    

แปรผลข้อมูลธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพตัดขวางและข้อมูล
ทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง
ด้วยการสอบปากเปล่า 

9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ภาคสนาม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 
6-3, 

7-1, 7-2, 
7-3 

ประมวลผลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิง
วิศวกรรม 
 

ตรวจสอบผลการแปลความ
ด้านธรณีวิทยาและผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก
เอกสารที่นักศึกษาจดัท า 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 
(ต่อ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การน าเสนอผลการ
ออกแบบ 
 Presentation 

4 2-1, 2-2, 
2-3 

นักศึกษาออกมา
น าเสนอผลงานท่ีได้ท า
การส ารวจและออกแบบ 

ให้น าเสนอผลงานด้วยวาจา
โดยสรุป 
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รายวิชา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 

ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง       
CLO 2-2: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานประกอบการ   
CLO 2-3: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  
CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคดิ กระบวนการสห
กิจศึกษา และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ
เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
การตรงต่อเวลา 
 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  
การเขียนประวัตสิ่วนตัว และการ
กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ
น าเสนอผลงาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

5 สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองค์กร     2 2-3 
2-4 

บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

7 จัดการใหไ้ด้ วางแผนให้เป็น 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

8 เทคนิคการตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

9 เทคนิคการปรบัตัวให้เข้ากับสังคม
การท างานภายใตส้ภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 การกรอกเอกสารออนไลน์ /
ขั้นตอนการช าระเงินลงทะเบียน 
ข้อควรปฏิบัตสิ าหรบัการไป
ปฏิบัติงาน/ปญัหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขระหว่างปฏิบตัิงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

11 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา 
นักศึกษารับฟังโอวาทจาก
อธิการบดี  และฟังบรรยายพเิศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุ่มย่อย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

12 (เสริม) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างาน 

3 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

13 (เสริม) ระบบบรหิารงานคณุภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

14 (เสริม) วัฒนธรรมข้ามชาติ : 
เทคนิคการท างานต่างวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

16 (เสริม) ปลอดภยัไว้ก่อน 2 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

17 (เสริม) ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 

18 (เสริม) ภาษาอังกฤษกับการ
สนทนาเบื้องต้น 

8 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 
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รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน     
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1: น าความรู้ ทักษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง     
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: น าเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
CLO 5-2: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน        
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยา

และวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้  
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 16 
สัปดาห ์

2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
5-2 
6-1 
7-1 
8-1 
9-1 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 
และคณาจารณ์นเิทศ 
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รายวิชา 538311 เข่ือนและอ่างเก็บน้ า  
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถน าข้อมูลมาใช้ออกแบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ าได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้ในการส ารวจพื้นที่เชิงธรณีวิทยาและเก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมธรณีได ้
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์เสถีรภาพฐานรากของเขื่อนและองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ ชนิด องค์ประกอบและ
พื้นที่สร้างเขื่อน 
  ชนิดของเขื่อน 
  องค์ประกอบของเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) ชนิด องค์ประกอบ
และพื้นที่สร้างเขื่อน 
 พื้นที่ในการสร้างเขื่อน 
บทที่ ๓ ประเด็นและจุดประสงค์
ในการออกแบบเขื่อน 
 เหตผุลของการสร้างเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

3 บทที่ ๓ (ต่อ) ประเด็นและ
จุดประสงค์ในการออกแบบเขื่อน 
 จุดประสงค์ในการสรา้งเขื่อน 
 ประเด็นในการออกแบบสร้าง
เขื่อน 

4 5-1 
6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การทดสอบย่อย 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

4 บทที่ ๔ ความต้องการในปัจจัยท่ี
ส าคัญ และองค์ประกอบของการ
ออกแบบ 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน   

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) ความต้องการใน
ปัจจัยที่ส าคญั และองค์ประกอบ
ของการออกแบบ 
 องค์ประกอบในการออกแบบ 
บทที่ ๕ การเก็บข้อมูลธรณีวิทยา
และการประเมิน 
 การเก็บข้อมลูในภาคสนาม 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การเก็บข้อมูล
ธรณีวิทยาและการประเมิน 
 การประเมินข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

7 บทที่ ๖ การซึมของน้ าและเชื่อน
ดิน 
 ความซึมผ่านของน้ าในดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

8 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการรั่วซึมของ
น้ าในเขื่อนดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 กรณศีึกษา 
บทที่ ๗ การออกแบบฐานราก
เขื่อน 
 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 ขั้นตอนการออกแบบ 
 การประเมินข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 กรณศีึกษา 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

บทที่ ๘ เสถียรภาพและอายุอ่าง
เก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพของ
อ่างเก็บน้ า 

ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

12 บทที่ ๘ (ต่อ) เสถียรภาพและอายุ
อ่างเก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพอายุ
อ่างเก็บน้ า 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได้      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยา

และวิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถประยุกต์หลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ   
CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได้       
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง ถาม-ตอบ 
2 หลักการทางกลศาสตร์หินมา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 
4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง

โจทย์การประยุกต์ใช้  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การวิเคราะห์ฐานรากของ
โครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 คุณสมบัติและการตรวจวดั
คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 ก าลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล
หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การกระจายความเค้นใต้ฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานกลุ่มน าเสนอ
การวิเคราะห์หน้า
ห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

9 ฐานรากเขื่อน 4 8-2 ให้โครงงานเป็นกลุม่
น าเสนอหน้าห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

10 ฐานรากฝังในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

11 ฐานรากความเค้นแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 งานก่อสร้างฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538315 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลียม 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1: จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน   
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์ความเค้น ความเครียดได้    
CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกของหินได้       
CLO 1-4: มีความรู้ในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
บทที่ ๑ ความส าคญัของกลศาสตร์
หินในงานทางด้านวิศวกรรม
ปิโตรเลียม 
 

4 1-1 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
การบ้านบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทที ่๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ
หิน 
●  มวลหินและหินแข็ง 
●  คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 
●  ปัญหาทางด้านกลศาสตร์หิน 
●  ทฤษฎีพื้นฐานกลศาสตร์หิน 

4 1-1 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๒ สอบ
ย่อยบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 2 มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
สอบย่อยบทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น (ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 3 มิต ิ

4 1-2 บรรยาย และให้จดบันทึก 
ยกตัวอย่างโจทย์ แนว

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมหิน 

ทางการแก้ไข การท างาน
เดี่ยว มอบหมายให้ค้นคว้า
เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๓ 

5 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 2 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ดบนัทึก 
ยกตวัอยา่งโจทย์ แนว
ทางการแกไ้ข การท างาน
เดีย่ว มอบหมายให้
ค้นควา้เอกสารเพิม่เตมิที่
เกี่ยวข้อง สอบย่อยบทที่ 
๓ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด 
(ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 3 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
การบ้านบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ความเค้นและ
ความเครยีด  
●  ความสัมพันธ์ความเค้นและ

ความเครยีด 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๕ สอบ
ย่อยบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๖ การจ าแนกมวลหินและการ
ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 
●  การทดสอบคณุสมบัติของหิน

แข็ง 
●  การจ าแนกมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 
●  ความเค้นในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๖ สอบ
ย่อยบทที่ ๕ 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

9 บทที่ ๗ กฎเกณฑ์การแตกของหิน  
●  กฎเกณฑ์การแตกของหินแข็ง 
●  กฎเกณฑ์การแตกของมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๗ สอบ
ย่อยบทที่ ๖ 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๘ การไหลของของไหลผ่าน
รอยแตกในมวลหิน 
●  ผลกระทบของความดันของไหล 
●  การไหลของของไหลผา่นรอย

แตกในมวลหินภายใต้แรงดัน 
●  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไหล

ของน้ ามันดิบสู่หลุ่มเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๘ สอบ
ย่อยบทที่ ๗ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๙ กลศาสตร์การขุดเจาะ 
●  วิธีการขุดเจาะ 
●  การเลือกใช้หัวเจาะ 
●  การท าไฮโดรแฟลด 
●  ความเค้นรอบหลุมเจาะ 
●  เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๙ สอบ
ย่อยบทที่ ๘ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๐ การกักเก็บน้ ามันและก๊าซ
ในโพรงหิน 
●  การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 
●  การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 
 

4 - บรรยาย และใหจ้ด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๑๐ สอบ
ย่อยบทที่ ๙ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองค์ประกอบที่ส าคัญในการเกิดแหล่งปิโตรเลียมได้  
CLO 1-2:  สรุปขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียมได้      
CLO 1-3: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยได้  
CLO 1-4:  อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมได้   
CLO 1-5:  ระบุชนิดหินขั้นต้นจากข้อมูลการส ารวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได ้

        
CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหล่งปิโตรเลียมได้   
CLO 1-7:  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของแท่นเจาะ หรือเครื่องมือส าคัญที่มีใช้ในงานทางด้านการขุดเจาะ

ปิโตรเลียมได้ถูกต้อง       
CLO 1-8:  ยกตัวอย่างหรืออธิบายความหมายของศัพท์เทคนิค ที่ควรทราบได้อย่างถูกต้อง  
CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้ 

         
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 
(ต่อ) 

4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 บทที่ ๒ การส ารวจปิโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปิดวดิีโอ
ประกอบ, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 บทที่ ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานกลุ่ม 

5 บทที่ ๔ ประสิทธิภาพแหล่งกัก
เก็บ  

4 1-4, 
1-5 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 



 

 439 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 บทที่ ๕ พื้นฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 
1-5, 
1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ
, งานเดี่ยว 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 บทที่ ๖ การประเมินแหล่ง
ปิโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต (ต่อ) 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 บทที่ ๘ ความรู้พื้นฐานการผลติ 4 1-8, 
1-9 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 บทที่ ๙ การขนส่งน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
จากสถานการณ์จริง 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 บทที่ ๑๐ การตลาดและการกลั่น
น้ ามันและก๊าซ 

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอย่าง
จากสถานการจริง  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538317 ธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟิสิกส์ ที่ใช้ในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ได้   
CLO 1-2:  จ าแนกความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากมวลผิดปกติหรือการส ารวจต่างชนิดกันได้ 
CLO 1-3:  สรุปข้อดี ข้อเสีย ของการส ารวจธรณีฟิสิกส์แต่ละวิธีได้    
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, 

An) 
CLO 3-1:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นทางกลได้   
CLO 3-2:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าได้   
CLO 3-3:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการของแรงดึงดูระหว่างมวลได้   
CLO 3-4:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางแม่เหล็กได้   
CLO 3-5:  ค านวณคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินได้ถูกต้อง    
CLO 3-6:  วิเคราะห์รูปล่าง ขนาด ต าแหน่ง ขั้นต้น ของมวลผิดปกติในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์แต่ละรูปแบบ

ได ้   
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ค านวณค่าความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการส ารวจ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ได้

ถูกต้อง        
CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับข้อจ ากัด

ที่ม ี         
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการและข้อจ ากดัของวิธีการ
ส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 1-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานเดี่ยวสืบค้น
ข้อมูลการส ารวจธรณีฟสิิกส์ที่
มีในปัจจุบัน 

2 ค่าความผดิปกติทางธรณีฟิสิกส์
ของคุณสมบตัิทางกายภาพ 

3 1-1, 
1-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 1 

3 1-1, 
3-1, 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4-1, 
3-5 

ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 2 

3 1-1, 
3-1,3-

6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

5 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 1 

3 1-1, 
3-1, 
3-5, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 

6 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 2 

3 1-1, 
3-1,3-
6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

7 การส ารวจด้านไฟฟ้า 3 1-1, 
3-2, 
3-5, 
3-6, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
หนาช้ันหินจากข้อมูล
การส ารวจความ
ต้านทานไฟฟ้า 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 3 1-1, 
3-3, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
ผิดปกติที่เกดิจากการ
ส ารวจความเร่งโน้มถ่วง, 
แบบฝึกหัดหาความลึก
ของมวลผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

9 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 3 1-1, 
3-4,3-
5, 3-
6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
เพื่อค านวณความเข้า
สนามแมเ่หล็กจากมวล
ผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

10 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่
ก่อสร้าง 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การหาแหล่งแร่และปิโตรเลียม
ด้วยการส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 ทบทวนและสรุปข้อดีข้อเสยีของ
การส ารวจแตล่ะรปูแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ,  

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้เสร็จทันเวลา  
CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับข้อจ ากัด

ที่ม ี         
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพ่ือก าหนดบริเวณการส ารวจธรณีฟิสิกส์ที่เหมาะสม 
CLO 2-2:  ใช้หลักการทางฟิสิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการส ารวจได้    
CLO 2-3:  สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง  
CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-5:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

2 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

3 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลบั 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
ไฟฟ้า 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

6 การส ารวจด้านไฟฟ้า 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

7 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ค่าโน้มถ่วง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

9 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ด้านแม่เหล็ก 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

10 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

11 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจใน
งานก่อสร้าง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

12 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในงาน
ก่อสร้าง  

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 
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รายวิชา 538321 วิธกีารศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการส ารวจธรณีวิทยาได้    
CLO 2-2: สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการส ารวจภาคสนามและระบุประเด็นส าคัญในการเก็บข้อมูล

ภาคสนามได้           
CLO 2-3: สามารถวางแผนการส ารวจและเตรียมแผนที่พื้นฐานของพ้ืนที่ที่ก าหนดได้   
CLO 2-4: สามารถน าเสนอผลการส ารวจภาคสนามแบบปากปล่าวและเขียนรายงานการส ารวจได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการการส ารวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

3 การพิกัดต าแหน่งบนแผนท่ีภูมิ
ประเทศในภาคสนาม GPS และ
แผนที ่ 

2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

4 การใช้เข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 
2-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสรา้ง
ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

7 แผนที่ธรณีวิทยา 2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การเขียนรายงานการส ารวจ
ภาคสนาม 

2 2-2, 
2-3, 
2-4 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดล้อมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและเคมี 

รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและทั่วโลก     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานที่เกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   
CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณส ารองและเทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน   
CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากเกลือหิน   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเรื่องการสะสมตัว
ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร่
เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การก าเนิดและส่วนประกอบของ
เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นและสภาพแวดล้อม
ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 แบบจ าลองการสะสมตัวของแอ่ง
เกลือในปัจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การท าเหมืองเกลือหิน 
 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ปริมาณส ารองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดล้อม 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจ าแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดล้อมของการทับถม และธรณีประวัติได้

           
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการล าดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธ์ชั้นหินได้  
CLO 1-3: สามารถอธิบายล าดับชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด าบรรพ์ได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และกฎหมายคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ได้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 หลักการจ าแนกซากดึกด าบรรพ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 สภาพแวดล้อมของการสะสมตัว
ของหินและซากดึกด าบรรพ์ 

8 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  

5 วิธีการเทียบสมัพันธ์ตามลักษณะ
บรรพชีวินของการล าดับชั้นหิน 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกด าบรรพ ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 การล าดับชั้นหินและซากดึกด า
บรรพ์ในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 เทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยา

โดยใช้ซากดึกด าบรรพ ์
8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

9 คุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และ
กฎหมายคุม้ครองซากดึกด าบรรพ ์

4 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่ อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถน าความรู้ทางด้านการออกแบบในการท าเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุม
คุณภาพและการซ่อมบ ารุงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่บนดินและใต้ดินโดย
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์   

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ได ้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  สอบ
ย่อย 

ทดสอบย่อย 

5 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การจัดการเหมืองแร ่ 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 การจัดการเหมืองแร่ (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
 

10 การควบคุมคณุภาพและการซ่อม
บ ารุง 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ทดสอบย่อย 

11 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ (ต่อ) 
 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการท าเหมืองเกลือหินและวิธีการท าเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสมของ
แหล่งเกลือหิน 

CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและช่องทางเข้าและช่องเหมืองโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

CLO 5-3: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแร่เกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่เกลือหินที่ผลิตได้ในเชิงพ้ืนที่ตามแหล่งสะสมและวิธีการท าเหมืองแร่เกลือ

หิน 
CLO 6-2: สามารถค านวณความเค้น และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแห้งได้ 
CLO 6-3: สามารถประยุกต์ใช้ช่องว่างของโพรงเกลือละลายและช่องเหมืองเกลือใต้ดินส าหรับเทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชน์อื่นได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 บทที่ ๒ หลักการของระบบการท า
เหมือง 
●  ค ากัดความในเหมือง 
●  องค์ประกอบภายในเหมือง 
●  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 บทที่ ๒ (ต่อ) หลักการของระบบ
การท าเหมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 หลักการของระบบการท า
เหมืองส าหรับชั้นแร่บางและ
หนา 
 หลักการของระบบการท า
เหมืองในรูปแบบอื่นๆ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 บทที่ ๓ ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 บทน า 
 การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 บทที่ ๓ (ต่อ) ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 การพิจารณาโครงสร้างของ
เกลือหินส าหรับการออกแบบ 
 สิ่งที่ควรค านึงถึง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 บทที่ ๔ การประเมินเสถียรภาพ  
●  บทน า 
●  หลักการประเมิน 
●  การพิจารณาโครงสร้างส าหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
5-3 
6-2 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 บทที่ ๔ (ต่อ) การประเมิน
เสถียรภาพ  
●  การจ าแนกตัวแปร  
●  การค านวณกฏเกณฑ์การแตก

ส าหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 บทที่ ๕ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  บทน า 
●  ความเค้นในสามมิต ิ
●  การเคราะห์ความเค้น 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 บทที่ ๕ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การประยุกต์ใช้ 
●  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  ผลกระทบของน้ าใต้ดิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 บทที่ ๖ การพัฒนาทางเข้าและ
ช่องเหมือง 
●  บทน า 
●  รูปร่างของช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของความเค้นต่อช่อง

เหมือง 

4 5-1 
5-2 
5-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 บทที่ ๖ (ต่อ) การพัฒนาทางเข้า
และช่องเหมือง 
●  หลักการพัฒนาช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อช่อง

เหมือง 

4 5-1 
5-2 
5-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 บทที่ ๗ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การท าเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในชั้นหิน 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบแหล่งกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดยตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนในการน าของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถส ารวจ

แหล่งกักเก็บของของเสีย        
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ลักษณะธรณีที่เหมาะสม
ส าหรับการกักเก็บ 

4 5-1 
6-1 

บรรยายการท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ การจ าแนกของเสีย 
●  ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
●  กากนิวเคลียร ์

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ วิธีการส ารวจหาแหล่ง
ส าหรับกักเก็บของเสีย 
●  การส ารวจด้วยธรณีฟสิิกส ์
●  การหยั่งธรณีหลมุเจาะ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) วิธีการส ารวจหา
แหล่งส าหรับกักเก็บของเสยี 
●  การใช้ข้อมูลหลมุเจาะในการหา

แหล่งกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๑-๓ 

ทดสอบย่อย 

5 บทที่ ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 
●  การกักเก็บของเสียในรูปของแข ็
●  การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ การแพร่กระจายของของ
เสียในช้ันหิน 
●  อัตราการแพร่กระจายของของ

เสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การวิเคราะห์การแพร่กระจาย
ของของเสีย 

7 บทที่ ๖ การปนเปื้อนของของเสีย
สู่ช้ันช้ันน้ าบาดาล 
●  การวิเคราะห์การปนเปื้อนของ

ของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การแพร่กระจายของ
กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลยีร ์
●  บทน า 
●  อัตราการแผ่รังส ี
●  ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังส ี

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การออกแบบการควบคุม
ของเสีย 
●  วิธีการควบคุมของเสยี 
●  ระบบการควบคุมของเสยี 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๙ การตรวจวัดระบบการกัก
เก็บของเสีย 
●  การตรวจวดัในภาคสนาม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๘-๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ กรณีศึกษาของแหล่งกัก
เก็บที่มีประสิทธิภาพ 
●  แหล่งกักเก็บกากนิวเคลียร ์
●  แหล่งกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ งานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการทิ้งกากของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538422 กลศาสตร์หินชั้นสูง 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์    

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ    
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการที่เก่ียวข้องกับความเค้นและความเครียดใน 3 มิต ิ  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การค านวณความเค้นสามมิต ิ
●  การค านวณความเค้นในรูปของ 

วงกลม Mohr 
●  การค านวณความเค้นในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเครยีด 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) การวิเคราะห์
ความเครยีด 
●  ความเครยีดเฉลี่ยและความ

เบี่ยงเบน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การค านวณความเครียดจาก 
Strain Gauge Rosette  

5 บทที่ ๔ ความเสยีดทานของรอย
แตกในหิน 
●  บทน า 
●  กฏ ของ Amonton 
●  กฏ ของ Coulomb 
●  กฏอื่นๆส าหรับความเสยีดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม
เชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  บทน า 
●  การเปลีย่นแปลงรปูร่างของหิน 
●  การแตกของหิน 
●  กฏการแตกของ Coulomb 
●  กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  พฤติกรรมของหินท่ีขึ้นกับเวลา 
 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  ความไมเ่ป็นเนื้อเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 
●  บทน า 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดเชิงเส้นตรง 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดในกรณีพิเศษ 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
เบี่ยงเบนและความเครียดเชิง
เบี่ยงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 บทที่ ๖ (ต่อ) ความยืดหยุ่นเชิง
เส้นตรง 
●  สมการของสภาวะสมดลุ 
●  พลังงานความเครยีด 
●  ความยืดหยุ่นที่ต่างกันในต่างละ

ทิศทาง 
●  ความหนืดแบบยดืหยุ่นเชิง

เส้นตรง 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยว 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๗ การทดสอบในห้องปฏิบตั ิ
●  การทดสอบขั้นพื้นฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๗ (ต่อ) การทดสอบในห้อง
ปฏิบัต ิ
●  การทดสอบขั้นสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538423 กลศาสตร์หินเกลือ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (An) 

CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอื่นที่มีผลกระทบที่ขึ้นกับเวลา 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถจ าลองพฤติกรรมของเกลือหินด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศัยข้อมูลจากการทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการ        
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 
●  การตกทับถมของเกลือหิน 
●  การเปลีย่นแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 
●  ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ ทบทวนความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น และ
ความเครยีดเชิงยืดหยุ่น 
●  สมการเชิงยืดหยุ่น และทฤษฎ ี

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน    สอบย่อย 
บทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ เกณฑ์การแตกของเกลือ
หิน 
●  ตัวอย่างกฎเกณฑ์การแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๔ ความเค้น และ
ความเครยีดเชิงพลาสติก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  ความแตกต่างระหว่าง
ความสัมพันธ์เชิงพลาสติก และ
เชิงยืดหยุ่น 

●  สมการ Prandtl-Reuss 
●  ความเค้น และความเครียดจาก

เกณฑ์ของ Tresca 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

5 บทที่ ๕ การก าหนดกฎเกณฑ์และ
ตัวแปร (Constitutive law) 
●  บทน า 
●  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคืบ

ของเกลือหิน 
●  แบบจ าลองสมการส าหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การก าหนด
กฎเกณฑ์และตัวแปร 
●  Rheological Models    
●  Empirical Laws 
●  Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๖ การยืดหยุ่นเชิงเวลา 
(Visco-elasticity) 
●  บทน า 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-
plasticity) 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
สอบย่อย บทท่ี ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การทดสอบเกลือหินใน
ห้องปฏิบัติการ 
●  การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 
●  การทดสอบการคืบ 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การทดสอบการคืบในสามแกน
จริง 

10 บทที่ ๙ การจ าลองการไหลของ
วัตถุ (Numerical simulation) 
●  การวิเคราะห์ความเค้นด้วย

แบบจ าลองคอมพิวเตอร ์
●  การวิเคราะห์ความเค้น และ

ความเครยีดในวัสดุที่มีการคบื 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ การออกแบบควบคุม
แรงยึด (Stress-control) 
●  บทน า 
●  การวิเคราะห์ความเค้นในสาม

แกนจริง 
●  การออกแบบความเค้นในโพรง

เกลือ 
●  การประยุกต์ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ การออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร ์
●  การจ าลองโพรงเกลือส าหรับกัก

เก็บก๊าซธรรมชาต ิ

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ทดสอบย่อย บทท่ี ๑๐, 
๑๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่งได้     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่ง และปัจจัยที่ส าคัญในสภาวะ

แตกต่างกัน           
CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกร่อนและพัดพา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย ์          
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ภูมิสณัฐานชายฝั่ง 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว
ชายฝั่ง 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเปลีย่นแปลงระดับน้ าทะเล

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ
ภูมิอากาศ 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 สภาพแวดล้อมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝ้ั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  
 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 น้ าขึ้นน้ าลง ที่ราบน้ าข้ึนถึง  4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ดินดอนสามเหลี่ยม 4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ชายฝั่งโขดหิน 

 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 การกร่อนของชายฝั่ง  4 1-2, 
1-3 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-2, 

1-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถ่านหิน การจ าแนกถ่านหิน และการกระจายตัวของแหล่งถ่านหินได้

           
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการส ารวจและการเก็บข้อมูลและตัวอย่างถ่านหินได้   
CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของถ่านหินกับลักษณะทางธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยาได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการท าเหมืองถ่านหิน การค านวณปริมาณส ารอง ผลกระทบของการท าเหมือง

ถ่านหินต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดถ่านหิน  4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 อายุและการปรากฏของถ่านหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การจ าแนกถ่านหินตามสมบัติทาง
กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การจ าแนกถ่านหินตามสมบัติทาง

เคม ี
4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การเก็บตัวอย่างและข้อมลูถ่านหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 เทคนิคการส ารวจและเก็บข้อมูล

ถ่านหิน 
4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 ถ่านหินและธรณีฟสิิกส ์ 4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ถ่านหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 การท าเหมืองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ปริมาณส ารองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 ถ่านหินกับสิ่งแวดล้อม   4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถ่านหิน 
4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัตกิาร 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษารู้การวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องต้น นักศึกษาสามารถฝึกฝน

กิจกรรมการขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลมุ
เจาะเบื้องต้น  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกจิกรรมการการขุดเจาะ
  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 สภาพแวดล้อมบนท่านขุดเจาะที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือ
บนแท่นขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 การเจาะหลมุเอียงและการเจาะ
หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 ท่อกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การอัดซีเมนต ์  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
 

9 ปัญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพื่อการผลิต
  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยวและกลุม่  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ
ที่ซับซ้อน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538434 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี  
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญของการเขียนรายงานแต่ละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของ

รายงานแต่ละประเภทได้        
CLO 2-2: สามารถอ่านและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการส ารวจ รายงานความก้าวหน้า และข้อเสนอ

โครงการได ้          
CLO 2-3: สามารถสร้างกราฟและภาพประกอบรายงานได้อย่างเหมาะสม    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความส าคญัและรูปแบบของ
รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเขียนรายงานปฏิบตัิการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเขียนรายงานการส ารวจ 6 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การเขียนข้อเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 รายงานความก้าวหน้า 2 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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รายวิชา 538435 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญและความเหมาะสมของการน าเสนอผลงานแบบต่างๆ ได้  
CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวข้อ กรอบความคิด เอกสารอ้างอิง ได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-3: สามารถใช้เครื่องมือในการเตรียมสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-4:  สามารถน าเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ได้ และมีเทคนิคการตอบค าถามที่เหมาะสม 
CLO 2-5:  สามารถฟังการน าเสนอและตั้งค าถามได้อย่างเหมาะสม   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความส าคัญของการ
น าเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเลือกหัวข้อและกรอบความคดิ 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเตรียมสื่อการน าเสนอ 4 2-1, 

2-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การน าเสนอแบบโปสเตอร์  4 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 2 2-4, 

2-5 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การน าเสนอแบบปากเปล่า 6 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

7 การอภิปรายกลุม่ 4 2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 7 
ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1498/2564  

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก 8 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปีการศึกษา 2563 
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                 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
             ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA  

             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี  (ระดับปรญิญาตร)ี  
               ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

            วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 
          รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom  (Zoom ID: 828 4488 0986) 

  

เวลา 
รูปแบบการประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop 

Assessment) 
คณะกรรมการประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี   
08.30-08.40 น. คณะกรรมการประชุมหารือวางแผนการประเมิน  รศ.ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ (C)  

รศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสงูเนนิ รัตนจันทร์  (C) 
น.ส.วิไลลักษณ์  คัมภิรานนท ์
หมายเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน 
(J) = Junior 
(N) = Novice 
(C) = Apprentice-C 
(U) = Apprentice-U 
 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
 

08.40-08.45 น. หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน 

08.45-09.15 น. ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ น าเสนอข้อมูลหลักสูตร  

09.15-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลกัสูตร เรียงตามล าดับ 

 

 09.15-09.45 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 09.45-10.15 น. - คณะกรรมการประเมินฯ  
  สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา  
  และอาจารย์ในสาขาวิชา 

 

10.15-12.00 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินฯ  
  สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนนุ 
  ผู้ช่วยสอนและวิจัย  
  นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ 
  ผู้ใช้งานบัณฑิต  (ถ้ามี) 

12.00-13.00 น. พักกลางวนั 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จาก

การประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  
สรุปผลการประเมินและเตรียมร่างรายงานผลการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินใน
เบื้องต้นด้วยวาจาต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  

 


