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บทสรุปผู้บริหาร 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2554 และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 
3 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557/2559/2564  และปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ 
2564 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามามารถออกแบบและแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมธรณีได้สำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวกับการก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีและเหมืองแร่ รวมไปถึงภาคการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่าง
จำกัด และเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ 

 ในปีการศึกษา 2564 (16 สิงหาคม 2564 - 7 สิงหาคม 2565) ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
วิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาวิศวกรรมธรณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 

เกณฑ์ (Criteria) คะแนนประเมิน 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes 4 
AUN-QA 2 Programme Structure and Content 4 
AUN-QA 3 Teaching and Learning Approach 4 
AUN-QA 4 Student Assessment 4 
AUN-QA 5 Academic Staff 4 
AUN-QA 6 Student Support Services 3 
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure 4 
AUN-QA 8 Output and Outcomes 3 

           ตามเกณฑ์ AUN QA หลักสูตรมผีลการดำเนินงานที่เป็นจุดเด่น ดังนี้ 
1. มีการกำหนด PLOs ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ

ครอบคลุมทั้ง Subject specific และ Generic โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 

3. มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี 
 

           ทั้งนี้ หลักสูตรมีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
1. ควรเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา

ฯ และควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 
2. ควรนำผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรเลือกนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (AFI)  
ซึ่งหลักสูตรเลือกนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1. ความสมบูรณ์ในการนำผลสรุปจาก มคอ.5 มาระบุใน มคอ
3 เพื่อการปรับปรุง 

มีผลสรุปการปรับปรุงจาก มคอ.5 ไปสร้าง
แนวทางการพัฒนา มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 
70 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

2. การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล Prog Spec และ Course 
Spec ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

มีการประเมินการเข้าถึงข้อมูล Prog Spec 
และ Course Spec ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

3. แผนการประเมินผลของกิจกรรมเสริมต่อการส่งเสริม
ทักษะ LLL ในปี 2564 

มีการประเมินผลของกิจกรรมเสริมต่อการ
ส่งเสริมทักษะ LLL อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
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บทที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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 ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมือง
แร่และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 2559 และ 
2564 ตามลำดับ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
สาระวิชาที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่เปิดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรป หลาย
ประเทศ การประยุกต์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่มุ ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทยเพื่อตอบสนองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไป
ถึงการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ในมวลหิน ฐานรากบนมวลหิน และการขุด
เจาะทรัพยากรแร่และน้ำบาดาล  

 มีปรัชญาการจัดการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เน้นการพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้าน
วิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่จะต้องเน้น ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้
ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ส่วนทางด้านวิชาพ้ืนฐานจะต้องเน้นปัจจัยมนุษย์ (Humanware) คือ 
ความรู้ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร ( Infoware) ความสามารถในการ
รับ-ส่งข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการ
จัดการองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยที่ต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ คือ การจัดการศึกษาทั่วไป 
ในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม การจัดวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ การจัดการศึกษาใน
วิชาชีพในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ หรือการผสมผสานการเรียนให้ห้องเรียนกับการฝึกปฏิบตัิ
ในสถานประกอบการ (Cooperative Education) และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ในลักษณะพหุ
วิทยาการ (Multi-disciplinary) สร้างให้บัณฑิตสามามารถออกแบบและแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมธรณีได้ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่ 21 โดยเน้นการพัฒนาวิศวกรที ่มีค ุณภาพเพื ่อการพัฒนาประเทศ มุ ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที ่มี
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ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้บัณฑิตมีความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มี
ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ มี
ศักยภาพในการบูรณาการความรู้ดังกล่าวและความรู้ในศาสตร์อื่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเพื่อออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา สามารถใช้วิจารณญาณ
เชิงวิศวกรรมเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพื่อให้ผลการออกแบบและก่อสรา้ง
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการจินตนาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรมใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง มีความสามารถในการ
สื่อสารและนำเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคมและในหน่วยงาน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวมและความปลอดภัยของชุมชน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 
1) จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
2) จัดการศึกษาที่ให้ความรู้และประสบการณ์ของวิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและความ

หลากหลายที่กว้างขวาง 
3) จัดการศึกษาเพื ่อให้นักศึกษามีสามารถในการสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรธรณีที่

ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำงาน และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพที่ดีและทันสมัย 

4) จัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำ การทำงานเป็น
ทีม การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ พหุวิทยาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา การขอใบอนุญาตในการปฏิบัติทางวิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.วิศวกรรม
เหมืองแร่) และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา
ธรณีวิทยา (กลุ่มท่ีเกีย่วข้อง) 

5) จัดการศึกษาเพื ่อให้ผู ้สำเร็จการศึกษาได้รับรู ้ถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน ในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติและความสามารถพัฒนา
ตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
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2. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559  
(หน่วยกิต) 

พ.ศ. 2564 
(หน่วยกิต) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไตรภาค) 190 1961/2082 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 38 
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 15 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 15 
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  8 8 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 135 141 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 38 
2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 32 30 
2.3 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมศาสตร์ 64 61 
2.4 กลุ่มวิชาเลือกบังคับวิศวกรรมศาสตร์ 12 12 
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 9 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 8 
วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ   
- กลุ่มวิชาบังคับ - 8 
- กลุ่มวิชาเลือก - 4 
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ - 9 
1 แบบเอก (วิศวกรรมธรณี) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 196 หน่วยกิต 
2 แบบเอก-โท (วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ) จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต 

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 และ 2564 สามารถบรรลุการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง 2559 
(นักศึกษา B58-B63) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง 2564 

(นักศึกษา B64 เป็นต้นไป) 
PLO 1 จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ 
ส ังคมศาสตร์ และพื ้นฐานวิศวกรรม เพื ่อเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี   

PLO 1 สามารถระบ ุประเด ็นป ัญหา และหา
แนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ 
โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา 
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PLO 2 สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้าน
วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

PLO 2 สามารถประย ุกต ์ใช ้การออกแบบทาง
วิศวกรรมธรณี เพื ่อหาผลลัพธ์ที ่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพของสาธารณะชน พร้อมกับ
ปัจจัยด้านประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO 3 สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิง
วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 

PLO 3 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้
อย ่างมีประส ิทธ ิผลกับผ ู ้ร ับที ่หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การ
เขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม 

PLO 4 สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได ้

PLO 4 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกร
ตามกรอบมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิ ว ิชาช ีพและ
จรรยาบรรณแห ่งว ิชาช ีพว ิศวกรรมธรณ ี  มี
วิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึง
ผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

PLO 5 สามารถทำงานร ่วมกับผู ้อ ื ่นด้วยความ
รับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตาม
กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

PLO 5 สามารถทำงานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมี
ประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ 
สร้างการมีส ่วนร่วมและบรรยากาศการทำงาน
ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งาน
สำเร็จ 

PLO 6 สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ 
และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

PLO 6 สามารถพัฒนาและดำเน ินการทดสอบ 
ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดย
ใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี เพื่อสรุปผลการ
ทดลอง 

PLO 7 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ
ด้านวิศวกรรมธรณี 

PLO 7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ 
ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู ้ที่
เหมาะสมสำหรับเรียนรู ้ตลอดชีพด้านวิศวกรรม
ธรณี 

PLO 8 สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
ธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้พื ้นฐานทางด้าน
ธรณีวิทยาและวิศวกรรม 

 

PLO 9 มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ  
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4. ลักษณะวิชาชีพ  ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

ลักษณะวิชาชีพวิศวกรรมธรณี เป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
เหมืองแร่ และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน เพื่อใช้พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่เกี ่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมไปถึงการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ในมวลหิน ฐานรากบน
มวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากรแร่และน้ำบาดาล 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และแคลคูลัส 
เปิดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุ่ม
วิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื ่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ และกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมธรณีเปิดสอนโดยสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
 

5. 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

6. แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
- วิศวกรธรณี/นักวิชาการหรือนักวิจัย 
- ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในมวลหิน 
- ออกแบบและวิเคราะห์เขื่อน อุโมงค์ อ่างเก็บน้ำ และเหมืองแร่ 
- สำรวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
- สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 
- สำรวจแหล่งน้ำบาดาล 

 

7. รายงานการรับรองมาตรฐานและการเทียบเคียงของหลักสูตร (ถ้ามี) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

 

8. รางวัลที่ได้รับของหลักสูตร (ถ้ามี) 
ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู่
ในเกณฑ์ดี (TRF Index = 3.5) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสาขาวิศวกรรรมธรณีของ
ประเทศ 
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บทที่ 2  

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559/2564) 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 มีการบริหาร
จัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดผลการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

● เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี  
2 คุณสมบัติของ

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 3 ) 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
- อาจารย์ประจำหลักสูตร ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 3 ) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจำ      
- อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
- อาจารย์ผู้สอน ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ผู้สอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
อาจารย์พิเศษ   

- ไม่มี – 
10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
1) เริ่มเปดิหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 

2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศกึษา พ.ศ.2564  
 หลักสตูรยังอยู่ในระยะเวลาทีก่ำหนด  
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาทีก่ำหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

 
สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 

 
ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

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

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

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

5. ………………………………… …………………………………………… …….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ)  
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 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที ่ 16/2565 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 
 
 

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

  
 

  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

12 

 

 

บทที่ 3  
ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

1. ข้อมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำแหน่ง/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, 2558 

 

1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ตำแหน่ง/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, 2558 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน (เฉพาะอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาของตนเอง) 

    ตำแหน่ง/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, 2558 
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2. องค์ประกอบที่ 2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 8 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์
ในการประเมินเพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑป์รากฏตามภาคผนวกที่ 1) 
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

  
AUN-QA 1 : Expected Learning Outcomes  

AUN-QA 1.1:  The programme to show that the expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are 
known to all stakeholders. 

ผลการดำเนินงาน 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี ได้ถูกกำหนดจากการสัมภาษณ์และการตอบสอบถามความเห็นความต้องการจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีข้ันตอน คือ 1) ออกแบบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ความต้องการและความเห็น
ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งแบบปลายปิดและเปิด (ภาคผนวก 4) ส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 2) 
รวบรวมแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์และ และ 3) ประมวลผลข้อมู ลจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ข้อมูลความต้องการทั้งหมดได้นำมาสรุปเพื่อสะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละข้อ  และ
ดำเนินการวิพากษ์ โดยผ่านการประชุมปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในเรื ่อง
คุณลักษณะบัณฑิตวิศวกรรมธรณีที่พึงประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งประกอบด้วย 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตัวแทนจากสภาวิศวกร ตัวแทนผู้ใช้
บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) และนักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์
และกำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes, PLOs) ทั้ง 9 ด้าน ที่สอดคล้องไปกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) ของสำนักวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รวมทั้งมีอัตลักษณ์ของ มทส. เป็นบัณฑิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีศักยภาพสูง มีภูมิรู้ ภูมิ
ธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน จากวิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เป็นที ่พึ ่งของสังคม และพันธกิจที ่ต้องการ (1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ  (2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ 
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  (3) ปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ื อการ
พัฒนาได้มากขึ้น (4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (PLO 2)  
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และ (5) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และกรอบรับรอง
ปริญญาประกาศนียบัตรของสภาวิศวกร ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับการประกอบวิชาชีพ
ควบคุม (ตาราง AUN-QA 1-1-1) 
 เมื่อหลักสูตรได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรมาแล้วผู้รับผิชอบหลักสูตรทำการประชุมเพื่อสรา้ง
รายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร โดยในแต่ละรายวิชาจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร โดยให้กำหนดมีความสอดคล้องของระดับการ
เรียนรู้เป็นไปตาม Bloom’s Taxonomy ทั้งนี้ ในแต่ละปีการศึกษามีผลสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในปีการศึกษา 2564 พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมของการบริหารจัดการหลักสูตรในทุกด้าน อยู่
ในระดับคะแนนระหว่าง 3.36 - 4.01 (ภาคผนวก 4) 
 หลักสูตรเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)  ผ่านช่องทาง www.geoengsut.com 
และสื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut/ สู่สาธารณะให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รวมไปถึงผู ้ที ่สนใจ อีกทั ้งหลักสูตรยังมีระบบการเผยแพร่ PLOs ให้กับนักศึกษาใหม่ในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ในช่วงการเปิดภาคการศึกษาทุกปีการศึกษา มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ
การได้รับข้อมูล PLOs ผ่านช่องทางแบบสอบถามประจำปีการศึกษา www.geoengsut.com/feedback-
2021-2022 อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.67 - 4.09 (ภาคผนวก 4) 
 สำหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 ได้เริ่มใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 และ
นักศึกษาจะเข้าเรียนในวิชาสาขาในหลักสูตรในปีถัดไป 

ตาราง AUN-QA 1-1-1 ความสอดคล้องของ PLOs กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
และความสอดคล้องของระดับการเรียนรู้เป็นไปตาม Bloom’s Taxonomy 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง 2559 หลักสูตรปรับปรุง 2564 
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วิสัยทัศน์ 
สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม 
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พันธกิจ 
(1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
การพัฒนาประเทศ 

(2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหนา้
ทางวิชาการ และการนำผลการวจิัยและพัฒนาไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ 
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(3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาได้มากขึ้น 

(4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานตา่ง 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(5) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาตแิละของ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวฒันธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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อัตลักษณ ์
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีศักยภาพสูง มี
ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 
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ระดับการเรียนรู้ตาม Bloom’s Taxonomy 
ระดับการจดจำได้ (Remembering)  
ระดับความเข้าใจ (Understanding) 
ระดับการนำไปประยุกต์ใช้ (Applying) 
ระดับการวิเคราะห์ (Analyzing) 
ระดับการประเมินผล (Evaluating)  
ระดับการสร้างสรร (Creating) 

 
✓

✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓

✓ 

 
 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
✓ 
✓ 
 

 
 
 
✓

✓ 

 
 
 
✓

✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓

✓ 

AUN-QA 1.2:  The programme to show that the expected learning outcomes for all courses 
(CLOs) are appropriately formulated and are aligned to the expected learning 
outcomes of the programme (PLOs). 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) ได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นมากจากกระจายความรับผิดชอบ
จากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ทุกข้อที่ได้ถูกออกแบบไว้ดังแสดงใน Curricular Mapping 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุง 2559 และ 2564 (มคอ. 2 และ มคอ. 3)  

การพัฒนา CLOs ในแต่ละรายวิชาเริ ่มจากการพิจารณาแต่ละ PLOs แล้วสร้างหรือกำหนด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตรในแต่ละด้านเพื่อกำหนดเป็นดัชนีวัดความสามารถ (Performance 
Indicator, PI) ในการใช้วัดการบรรลุ PLOs แล้วจึงส่งผ่านความรับผิดชอบให้แต่ละรายวิชาที่เหมาะสม
รับผิดชอบต่อ PLOs ย่อย หรือมีการสร้างรายวิชาใหม่เพื่อมารับผิดชอบต่อ PLOs ย่อย (หรือ PI) ที่ต้องการ 
แล้วจึงกำหนดให้ผู้สอนที่มีความเชี่ยวญชำนาญในองค์รู้นั้นสร้าง CLOs เพื่อรับผิดชอบต่อ PLOs ย่อยนั้นๆ 
โดยแสดงไว้ใน มคอ. 2 (คำอธิบายในรายวิชาในภาคผนวก ก.) และ มคอ. 3 (หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ
เรียนรูของนักศึกษา) 
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ตาราง AUN-QA 1-2-1 การกำหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) ในการวัดการ
บรรลุตาม PLOs 

PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัดความสามารถ  
(Performance Indicator, PI)  

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Mapping with courses) 

(หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
1 1.1) จดจำและอธิบายหลกัการพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณีได้ 538203 ธรณีวิทยา 

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
538205 หินและแร่ 
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 

2 2.1) การเขียนสอดคล้องกับรูปแบบและไวยกรณ์การเขียนทางเทคนิค
เหมาะสมต่อผู้นำไปใช้งาน 
 

538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.2) ใช้ภาพกราฟฟิกได้อย่างเหมาะสม 
 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สำหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.3) นำเสนอด้วยวาจาและใช้ภาษากายได้อย่างชัดเจนทำให้การสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิผล 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของ
มวลดินและมวลหินในภาคสนามได้อย่างคล่องแคล่ว 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3.2) รู ้ข้อมูลที ่เหมาะสมในการบันทึก ใช้อุปกรณ์และวิธีการสำรวจและ
ทดสอบในภาคสนามที่เหมาะสม 

538301 ธรณีเทคนิค 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4 4.1) แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานในห้องปฏิบัติการและใช้อุปกรณ์การ
ทดลองอย่างคล่องแคล่ว 
 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4.2) รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการบันทกึ ใช้อุปกรณ์และวธิีที่เหมาะสม เช่น ตัว
แปรที่เหมาะสมเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ 

538301 ธรณีเทคนิค 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัดความสามารถ  

(Performance Indicator, PI)  
รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์ 

การเรียนรู ้
(Mapping with courses) 

(หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
 4.3) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล สอบทาน สอบทวนผล

การทดลอง 
538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5 5.1) บูรณาการความร่วมมอืจากสมาชิกทั้งหมดในทีมและนำไปตัดสินใจ
เกี่ยวกบัเกณฑ์หรือวัตถปุระสงค์ของงาน 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.2) การยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได้
อย่างเหมาะสมทำให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ 
 

538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.3) สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณของปัญหาในงานวิชาชีพวิศวกรรม
ธรณี 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6 6.1) ประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์ปัญหาทาง
วิศวกรรมธรณี 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผิว 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6.2) ประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเสถยีรภาพ และสิ่งแวดล้อมของผลลัพธ์
ปัญหาโครงการวิศวกรรมธรณี 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผิว 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

7 7.1) แสดงความตระหนักวา่การศึกษาตอ้งมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษา
แล้ว 
 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

7.2) สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกีย่วกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง 538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8 8.1) กำหนดความตอ้งการของโครงการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
ธรณีได้อย่างชัดเจน 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัดความสามารถ  

(Performance Indicator, PI)  
รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์ 

การเรียนรู ้
(Mapping with courses) 

 8.2) ระบุข้อจำกัดของปัญหาการออกแบบ กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการ
ยอมรับได้และตรงต่อความต้องการจากผลลัพธ์ที่ได ้

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8.3) กระบวนการการหาผลลัพธ์ดำเนินการได้ผลที่ต้องการคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางที่พิสูจน์ได้ 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9 9.1) ระบุปัญหาได้และแสดงถึงความเขา้ใจบริบทของปัญหา 538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9.2) ระบุขั้นตอนและวธิีการหาผลลัพธ์ 
 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9.3) ผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุผล 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

(หลักสูตรปรับปรุง 2564) 
1 1.1) ระบุปัญหาได้แสดงความเข้าใจบรบิทของปัญหา 

 
ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

1.2) ระบุขั้นตอนและวธิีการหาผลลัพธ์ 
 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

1.3) ผลลัพธ์ของปัญหามีความเหมาะสมภายใต้ขอ้จำกัดต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

2 2.1) กำหนดความตอ้งการของโครงการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
ธรณีได้อย่างชัดเจน 
 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

2.2) ระบุข้อจำกัดของปัญหาการออกแบบ กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการ
ยอมรับได้และตรงต่อความต้องการจากผลลัพธ์ที่ได้ 
 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

 2.3) กระบวนการการหาผลลัพธ์ดำเนินการได้ผลที่ต้องการคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางที่พิสูจน์ได้ 
 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

3 3.1) การเขียนสอดคล้องกับรูปแบบและไวยกรณ์การเขียนทางเทคนิค
เหมาะสมต่อผู้นำไปใช้งาน 
 

ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 
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PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัดความสามารถ  

(Performance Indicator, PI)  
รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์ 

การเรียนรู ้
(Mapping with courses) 

 3.2) ใช้ภาพกราฟฟิกได้อย่างเหมาะสม 
 

ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 

3.3) นำเสนอด้วยวาจาและใช้ภาษากายได้อย่างชัดเจนทำให้การสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิผล 
 

ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 

4 4.1) สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณของปัญหาในงานวิชาชีพวิศวกรรม
ธรณี 
 

ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับ วิศวกรรมธรณี 

4.2) ประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์ปัญหาทาง
วิศวกรรมธรณี 
 

ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

4.3) อธิบายประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทาง
วิศวกรรมธรณี รวมความออ่นไหวนี้มาสูก่ระบวนการออกแบบ 
 

ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

5 5.1) บูรณาการความร่วมมอืจากสมาชิกทั้งหมดในทีมและนำไปตัดสินใจ
เกี่ยวกบัเกณฑ์หรือวัตถปุระสงค์ของงาน 
 

ENG38 2006 ธรณีสำรวจ 
ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 

5.2) การยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได้
อย่างเหมาะสมทำให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ 
 

ENG38 2006 ธรณีสำรวจ 
ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 

6 6.1) แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานในห้องปฏิบัติการและใช้อุปกรณ์การ
ทดลองอย่างคล่องแคล่ว 
 

ENG38 2006 ธรณีสำรวจ 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 

6.2) รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการบันทกึ ใช้อุปกรณ์และวธิีที่เหมาะสม เช่น ตัว
แปรที่เหมาะสมเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ 
 

ENG38 2006 ธรณีสำรวจ 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 

6.3) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล สอบทาน สอบทวนผล
การทดลอง 
 

ENG38 2006 ธรณีสำรวจ 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 

7 7.1) แสดงความตระหนักวา่การศึกษาตอ้งมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษา
แล้ว 
 

ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 

7.2) สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกีย่วกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 

ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมธรณี 
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AUN-QA 1.3:  The programme to show that the expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes (related to written and oral communication, 
problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study 
discipline). 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ดำเนินการจัดและจำแนกประเภทผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLOs) โดยมีเป้าหมายปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งประเภทจำเพาะ (Specific Learning 
Outcomes) และประเภททั่วไป (Generic Learning Outcomes) ให้ชัดเจน (ตาราง AUN-QA 1-3-1)   

ตาราง AUN-QA 1-3-1 Categories of Program Expected learning outcomes (PLOs) 

PLOs  Specific Generic 
(หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพือ่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี  
  

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม
ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

  

3) สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้   
4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดนิและหินได้   
5) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นดว้ยความรับผิดชอบและความปลอดภยัในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  

6) สามารถแกป้ัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้   
7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชพีด้านวิศวกรรมธรณี   
8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม 

และมีความคิดเชิงตรรกะ 
  

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแกป้ัญหาใน 4 มิต ิ   

(หลักสูตรปรับปรุง 2564) 
1) สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลกัการ

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา  
  

2) สามารถประยกุต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดย
คำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภยั สวัสดภิาพของสาธารณะชน พร้อมกบัปัจจัยดา้นประชาคมโลก 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  

3) สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม 

  

4) มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชพีและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมธรณี มวีิจารณญาณ การพจิารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

  

5) สามารถทำงานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชกิในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วน
ร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ 
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PLOs  Specific Generic 
(หลักสูตรปรับปรุง 2564) 
6) สามารถพัฒนาและดำเนินการทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมูล โดยใชว้ิจารณญาณ

ทางวิศวกรรมธรณี เพื่อสรุปผลการทดลอง 
  

7) สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธก์ารเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับ
เรียนรู้ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 

  

 

AUN-QA 1.4:  The programme to show that the requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 

หลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นจัดการศึกษาที่มุ ่งผลลัพธ์ตามหลักการ Outcome 
Based Education (OBE) โดยเริ่มต้นจากสำรวจความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บัณฑิต (2) ศิษย์เก่า (3) นักเรียนมัธยม/ผู้ปกครองที่สนใจ และกลุ่ม
ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย (4) นักศึกษาปัจจุบัน และ (5) อาจารย์ผู ้สอนและเจ้าหน้าที่  โดย
กำหนดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อ PLOs โดยออกแบ่งเป็น 
1) ช่วงคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานที่สถานประกอบการ โดยสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต
โดยตรง และ 2) แบบสอบถามออนไลน์ประจำปีการศึกษา https://www.geoengsut.com/feedback 
(ผลสรุปแสดงใน ภาคผนวก 4) จากนั้นได้กลั่นกรองและวิเคราะห์ความต้องการที่เกี่ยวข้องไปกำหนด PLOs 
ภายใต้เกณฑ์ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับการปรกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรดัง
แสดงในตาราง AUN-QA 1-4-1 

มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจที ่ตรงต่อผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังของหลักสูตรหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี ประจำปีการศึกษา 2564 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-4-1 
  

ตาราง AUN-QA 1-4-1 ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตร 

ความต้องการจาก  
/ PLOs 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
นักเรียนมัธยม/

ผู้ปกครองที่สนใจ 
นักศึกษาปัจจุบัน 

อาจารยผ์ู้สอน/
เจ้าหน้าท่ี 

1) จดจำและอธิบายหลักการ
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

- ความรู้ด้านธรณีวิทยา
หินปูน 
- ความรู้พื้นฐานการ
สำรวจธรณีวิทยา 
 

- ความรู้ทางด้าน
ธรณีวิทยา หินแร ่ธรณี
เทคนิค 
 

- ความรูธ้รณีวิทยา  - กระบวนการเป็นขั้น
เป็นตอนในการทำ
เหมือง เขื่อน หรือ
โครงสร้างด้านวิศวกรรม
ธรณี 

- ทักษะการดูหินใน
รายวิชาพื้นฐานทาง
ธรณีวิทยา 
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ความต้องการจาก  
/ PLOs 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
นักเรียนมัธยม/

ผู้ปกครองที่สนใจ 
นักศึกษาปัจจุบัน 

อาจารยผ์ู้สอน/
เจ้าหน้าท่ี 

2) สามารถสื่อสารงานด้วย
วาจา เขียนรายงาน ใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้าน
วิศวกรรมธรณี ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

- ความรู้เกีย่วกับ
โปรแกรมพื้นฐานที่
สามารถประยุคต์ใช้ใน
ลักษณะงาน เช่น 
Auto CAD, Surfer, GIS 
- ความรู้พื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านการ
สื่อสาร หรือ Toeic 

- การใช้ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียน 

- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี - โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
แท้ 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สำหรับการเขยีน
รายงาน/โครงงาน 
 

- ทักษะการใช้โปรแกรม
สำหรับงานสำรวจและ
ออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมธรณี 

3) สามารถสำรวจและ
จำแนกคุณลักษณะเชิง
วิศวกรรมของมวลดินและ
มวลหินในภาคสนามได ้

- ความรู้ด้านกลศาสตร์
ดินและหิน 
- ทักษะการสำรวจขุด
เจาะภาคสนาม 

- ออกภาคสนามบ่อย ๆ 
เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์จริง  
- จัดให้มีการศึกษานอก
ห้องเรียนที่เกี่ยวขอ้งกับ
สายงานอย่างทั่งถึง  

- ทำงานสำรวจทางธรณี - มีวิชารองรับการสอบ 
กว. ได้ 

- ทักษะวิชาที่เกี่ยวกับ
การทดสอบทาง
วิศวกรรมธรณีใน
ภาคสนาม 

4) สามารถใช้เทคนิค 
อุปกรณ์ทดสอบและ
ตรวจสอบคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินและหิน
ได้ 

- ทักษะสำรวจด้านธรณี
ฟิสิกส์ 
- ทักษะการทดสอบดิน/
หิน/คอนกรีต 

- จัดเพิ่มหอ้งปฏิบัติการ
ให้เป็นระบบ เพิ่ม
บุคลากร เครื่องทดสอบ 
หรือเครื่องมือที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการให้
เพียงพอแก่นกัศึกษา 

- ทำงานบริษัทสำรวจได ้ - เพิ่มห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือทดสอบ 
- เพิ่มผู้ช่วยสอน 

- ทักษะการทดสอบ
สำหรับห้องปฏบิัติการ
ธรณีเทคนิค 

5) สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ
และความปลอดภัยในการ
ทำงานตามกรอบ
มาตรฐานการปฏบิัติ
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- ความรับผิดชอบต่อ
งาน 
- มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- มี กว. 
- จิตอาสา 

- จัดอบรมเกีย่วกับความ
ปลอดภัยในการออก
หน้างาน 
- แนะนำสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวกับ
สายงานทางด้านที่เรียน
ให้นักศึกษามีแนวทางใน
การหางาน 
- หลักสูตรมีวิชารองรับ
ใบประกอบวิชาชีพได ้

- รายได้สูงและความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

- จัดค่ายร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
- ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

-ทักษะเกีย่วข้องกับด้าน
การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

6) สามารถแกป้ัญหา
เศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ 
และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

- ออกแบบอุโมงค์/ฐาน
ราก 
- ทำรายงาน EIA 
- วิเคราะห์ต้นทุน 

- เปิดสอนเพิ่มในวิชาที่
เกี่ยวกบัฐานราก เรียนรู้
การออกแบบโครงสร้าง
บนดินและใต้ดินมาก
ยิ่งขึ้น 
- การบริหารทางด้าน
วิศวกรรม 

- สามารถทำงานได้
หลากหลาย 

- เรียนรู้วธิีการออกแบบ
เหมือง 
- การประเมิน EIA 

- ทักษะการออกแบบ
โครงการทางวิศวกรรม
ธรณี 
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ความต้องการจาก  
/ PLOs 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
นักเรียนมัธยม/

ผู้ปกครองที่สนใจ 
นักศึกษาปัจจุบัน 

อาจารยผ์ู้สอน/
เจ้าหน้าท่ี 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตลอดชีพด้าน
วิศวกรรมธรณี 

- เรียนรู้งานได้เร็ว 
 

- ค่ายแลกเปลี่ยนความรู้
จากหลายๆสถาบัน มี
การแลกเปลี่ยนนกัศึกษา
ของหลักสูตรเรากับมหา
วิยาลยัอื่นหรือ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพื่อ 
แลกเปลี่ยนความรู ้

- มีความสุขในการ
ทำงาน 

- ทักษะทางด้านการ
สมัครงาน 
- ทักษะเตรียมโครงงาน
สำหรับเรียนต่อ
บัณฑิตศึกษา 

- ทักษะการสืบค้นได้
ด้วยตนเองในการสืบหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน 

8) สามารถออกแบบ
โครงสร้างทางวิศวกรรม
ธรณีได้ โดยประยกุต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้าน
ธรณีวิทยาและวิศวกรรม 
และมีความคิดเชิงตรรกะ 

- ความรู้เกีย่วกับ
วิศวกรรมฐานรากในมวล
หินและดิน 
 

- วิทยากรจากภายนอก
ในสายงานวิศวกรรม
ธรณี มาให้ความรูแ้ละ
ประสบการณ์การทำงาน 
สายงาน 
- เทคโนโลยีคอนกรีตท่ี
จำเป็นในงานด้าน
วิศวกรรมธรณี 

- ทำงานบริษัทตา่งชาติ
ได้ 

- ใช้โปรแกรมออกแบบ
ได้ 
- ใช้โปรแกรม GIS ใน
งานสำรวจ 

- บูรณาการองค์ความรู้
ต่าง ๆ ในการทำงาน 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถ
แก้ปัญหาใน 4 มิต ิ

- Critical Thinking 
- แกป้ัญหาเวลาทำงาน
ชั้นธรณีที่แตกต่าง 

- จบไปสามารถทำงาน
ได้หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นสายงานทางด้าน
โยธา เหมืองแร่ หรือ
ปิโตรเลียม 
- มีวิชาที่สอนเร่ือง 
ความคิดสร้างสรรค์ การ
ออกแบบ สอนเรื่อง 
กระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหา 

- ทำงานเป็น - ทักษะในการสัมภาษณ์
งาน 

- การแก้ไขปัญหาด้วย
ตรรกะ 
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ตาราง AUN-QA 1-4-2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที ่ตรงต่อผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังของ
หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปีการศึกษา 2564 

 
PLOs 

 
(จำนวนผู้ทำแบบสอบถาม) 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

สถาน
ประกอบการ 
(ผู้ใช้บัณฑิต) 

ศิษย์เก่า 

ผู้สำเร็จ
การศึกษาใน
ปีการศึกษา 

2564 

นักเรียน 
(มัธยมปลาย) 

และ
ผู้ปกครอง 

นักศึกษา
ปัจจุบัน 

อาจารย์
ประจำ

หลักสูตร 

(6) (13) (18) (5) (42) (6) 
1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพือ่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี  

3.67 3.69 3.72 4.00 3.76 4.33 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้าน
วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.67 3.85 3.83 4.20 3.63 4.17 

3) สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิง
วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 

3.67 3.69 3.89 4.20 3.71 4.50 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบ
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 

3.33 3.38 3.83 3.80 3.83 4.33 

5) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นดว้ยความรับผิดชอบ
และความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ
มาตรฐานการปฏบิัติวิชาชพีและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.00 4.46 4.56 4.40 4.22 4.33 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.50 3.54 3.72 4.20 3.71 4.33 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชพีด้าน
วิศวกรรมธรณี 

3.33 4.23 4.22 4.20 4.00 4.50 

8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ 
โดยประยกุต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา
และวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.17 3.31 4.06 4.00 3.56 4.33 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแกป้ัญหาใน 4 มิต ิ 3.17 4.08 3.61 3.80 3.68 4.17 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.80 3.94 4.09 3.79 4.33 
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AUN-QA 1.5:  The programme to show that the expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time they graduate. 

 
หลักสูตรดำเนินการสร้างกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยตรง 

(Direct assessment) เพ่ือให้หลักสูตรมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะบรรลุตาม PLOs ที่ตั้งไว้ 
โดยกำหนกเป็นกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1) กำหนด Sub-PLOs ในรูปแบบของดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพื่อใช้
ในการวัดการบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ในแต่ละข้อของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 1-2-1) 

2) มีแผนการประเมินแต่ละภาคการศึกษา (ตาราง AUN-QA 1-5-1) 
3) วิชาที่รับผิดชอบระบุ เครื่องมือที่ ใช้ประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 
4) จัดการเรียนการสอน และประเมินระดับการบรรลุผลตามแผนที่กำหนด แสดงใน มคอ. 5 
5) วิชาที่รับผิดชอบ นำข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผล ตามมาตรฐาน  
6) นำเสนอผลการประเมินในที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตร เสนอการ

ปรับปรุงระดับรายวิชา 
7) สรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา และปีการศึกษา (มคอ.7) 

เสนอต่อ สาขาวิชาฯ สานักวิชาฯ ดำเนินการปรับปรุง 
 โดยมีการวางแผนจะใช้เครื่องมือในการประเมินผลโดยตรง (Direct Assessment Tools) ของการ
ประเมินผลระดับรายวิชา (Course Assessment) ประกอบไปด้วย 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom assessment) 
2) การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมาย (Project assignments I) 
3) การประเมินผลจากโครงงานที่นักศึกษากำหนดหัวข้อเอง (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) 

 ในส่วนของกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู ้ทางอ้อม ( Indirect 
assessment) ประกอบไปด้วย 3 วิธี คือ 

1) ใช้แบบสำรวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจการบรรลุผลการเรยีนรู้
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชาที่กำหนดตามตัวอย่าง (รูป AUN 4-2-2) 
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2) ใช้แบบสำรวจ Exit survey โดยให้นักศึกษาเข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็น ระดับความมั่นใจ

การเรียนรู้ของหลักสูตรก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา (อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ) 
3) ใช้แบบสำรวจ Employer survey สอบถามผู้ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการผู้ใช้งานนักศึกษา

สหกิจศึกษา ประเมินระดับการบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ขอหลักสูตร (อยู่ใน
ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ) 

 

ตาราง AUN-QA 1-5-1 สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 

ภาค
การศึกษา 

ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 
(PI) / Sub-PLOs 

ผู้ประเมิน 

1/2564 538203 ธรณีวิทยา 1 1.1 อานิสงส ์
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 1.1 อานิสงส ์
538301 ธรณีเทคนิค 3, 4 3.2, 4.2 เดโช 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 2, 3, 4 2.3, 3.2, 4.2 เดโช 
538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 4 4.1, 4.3 เกียรติศักดิ ์
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 1 1.1 อานิสงส ์
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร ่ 6 6.1 ปรัชญา 
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 

538316 เทคโนโลยีปโิตรเลยีมสำหรับ
วิศวกร 

1 1.1 เกียรติศักดิ ์

    
538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 5, 6 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 ธนิษฐา 

2/2564 538207 ธรณีสณัฐานโครงสร้าง 1 1.1 ธนิษฐา 
538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสร้าง 2 2.1 ธนิษฐา 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 5, 6 5.1, 5.3, 6.1, 6.2 ปรัชญา 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 3, 4, 5 3.1, 3.2, 4.1, 5.2 ปรัชญา 
538319 กลศาสตร์หิน 3, 4 3.1, 3.2, 4.2, 4.3 เดโช 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 2, 3, 4 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2 เดโช 
538313 วิศวกรรมเหมืองแรเ่บื้องต้น 1 1.1 ปรัชญา 
538317 ธรณีฟิสิกส ์ 1, 3, 4 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 เกียรติศักดิ ์
538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส ์ 1, 2 1.1, 2.1, 2.2 เกียรติศักดิ ์
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ภาค
การศึกษา 

ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 
(PI) / Sub-PLOs 

ผู้ประเมิน 

3/2564 538205 หินและแร ่ 1 1.1 อานิสงส ์
538206 ปฏิบัติการหินและแร ่ 2 2.1 อานิสงส ์
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกรรมธรณ ี

2 2.2 นันทวุฒิ 

538324 กระบวนการแต่งแรส่ำหรับ
วิศวกรรมธรณ ี

4, 5 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 พรวสา 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะ
บนพ้ืนผิว 

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 

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพ้ืนผิว 

6 6.1, 6.2 ปรัชญา 

538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะ
ใต้ดิน 

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 ์

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใตด้ิน 

6 6.1, 6.2 เกียรติศักดิ ์

538310 เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร ่ 6 6.1 ปรัชญา 
538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2 2.1, 2.2, 2.3 อานิสงส ์
538311 เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 5 5.1, 5.2, 5.3 เดโช 
538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 5 5.1, 5.2, 5.3 ธนิษฐา 

 

รายการหลักฐาน 
AUN-QA 1-1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 https://beta.sut.ac.th/about-us/vision 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

https://beta.sut.ac.th/ie/vision-mission 
การเผยแพร่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) 
https://www.geoengsut.com/program-specification 

AUN-QA 1-2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ทุกรายวิชาแสดงไว้ในเอกสาร มคอ. 2  
 https://www.geoengsut.com/_files/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be

473faf00.pdf 
และ มคอ. 3 (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 2564)  
https://www.geoengsut.com/tqf-3-2564  
Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559 และ 2564) 
https://www.geoengsut.com/program-specification 

https://beta.sut.ac.th/about-us/vision
https://beta.sut.ac.th/ie/vision-mission
https://www.geoengsut.com/program-specification
https://www.geoengsut.com/_files/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://www.geoengsut.com/_files/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://www.geoengsut.com/tqf-3-2564
https://www.geoengsut.com/program-specification
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AUN-QA 1-4 แบบสอบถามออนไลน์ประจำปีการศึกษา  
https://www.geoengsut.com/feedback-2021-2022 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับการปรกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 
https://coe.or.th/wp-content/uploads/2022/01/Coe20210115.pdf 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ภาคผนวก 4 

AUN-QA 1-5 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ทุกรายวิชาแสดงไว้ในเอกสาร มคอ. 5  
 https://www.geoengsut.com/tqf-5-2564 
 แบบประเมิน Course assessment survey สอบถามระดับความม่ันใจบรรลุผลการเรียนรู้

ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชา 
 https://www.geoengsut.com/Course_assessment_survey  

 

AUN-QA 2 : Programme Structure and Content  

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 2.1:  The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all 
stakeholders. 

 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (Program Specification) ได้รับการอนุมัติหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (รับทราบให้ความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อ 31 พ.ค. 2560) และฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (รับทราบ
การอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ 16 ม.ค. 
2565) โดยมีความสมบูรณ์ครบถ้วน (comprehensive) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (TQF) ทั้ง 8 หมวด และกรอบการขอรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) 
 มีรอบการปรับปรุง (Up-to-date) ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อยไม่เกิน 
5 ปี ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงมาแล้ว 4 ครั้ง (พ.ศ. 2554/2557/2559/2564)  โดยการปรับปรุง
เป็นไปตามความต้องการของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามข้อกำหนดการขอใบอนุญาตวิชาชีพควบคุมจาก
สภาวิศวกรและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาธรณีวิทยาในประเภทงานธรณีวิทยา
วิศวกรรม และการปรับปรุงให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต 

มีการเผยแพร่ให้ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อมูลระบบการจัดการศึกษา 
ข้อมูลผลการเรียนรู้ การประเมินผล หลักเกณฑ์การประเมิน และการประกันคุณภาพ ผ่านช่องทางเว็บไซต์
หลักสูตร https://www.geoengsut.com/program-specification เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

https://www.geoengsut.com/feedback-2021-2022
https://coe.or.th/wp-content/uploads/2022/01/Coe20210115.pdf
https://www.geoengsut.com/tqf-5-2564
https://www.geoengsut.com/Course_assessment_survey
https://www.geoengsut.com/program-specification
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https://beta.sut.ac.th/ie-geo/program-spec คู่มือนักศึกษาผ่านช่องทาง http://bulletin.sut.ac.th/ 
และแผ่นพับหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  

มีสื่อสารแนะแนวทางข้อมูลหลักสูตรถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างให้เข้าถึงด้วย การแจ้งให้แก่
นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ การจัดตลาดนัดหลักสูตร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
www.facebook.com/geo.eng.sut พร้อมทั้งมีช่องทางเพื่อ feedback กลับมาเพื่อนำไปพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร 
แสดงใน ภาคผนวก 4 

หลักสูตรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของสาระสำคัญของรายวิชา  (Course Specification) โดย
รายละเอียดข้อกำหนดทุกรายวิชาระบุไว้ใน มคอ. 3 และ 4 ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา วิชาบังคับก่อน ผลลัพธ์
การเรียนรู้ของรายวิชาในรู้ของ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล
ที่ตรวจสอบการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ course syllabus การประเมินผลการเรียน วันที่มีการปรับปรุง
ข้อกำหนดรายวิชา แจกให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีการดำเนินการปรับปรุงทุกภาค
การศึกษา และอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลไว้
ใน มคอ.5 และนำเสนอในที่ประชุมของสาขาวิชาเพื่อวิเคราะห์แล้วนำไปใช้ในการปรับปรุง มอค.3 ในรอบ
ต่อไป โดยมีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจดังแสดงในภาคผนวก 4 
  ในปีการศึกษา 2564 ซ่ึงยังคงอยู่ในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุก
หลักสูตรจัดการเรียนแบบไฮบริด ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ทางหลักสูตรได้ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน
กำหนดแผนการเรียน (มคอ.3) ในหมวดที่ 5 ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยสอนออนไลน์ผ่านทาง
โปรแกรม Zoom/MS-Team ร่วมด้วยพร้อมกันในห้องเรียน และใช้การบริหารจัดการเรียนการสอน ให้
การบ้าน quiz สอบย่อย สอบกลางภาค/ประจำภาค ผ่านช่องทาง  https://elearning.sut.ac.th และ 
Google Classroom และดำ เน ิ นการการ เผยแพร ่ ให ้ ข ้ อม ู ล  มคอ .  3  และ  4  ผ ่ านช ่ อ งทาง 

https://www.geoengsut.com/clos และ Google Classroom ของแต่ละรายวิชา และสื่อสารแนะแนว
ให้นักศึกษาทราบก่อนเริ่มเรียนในก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง 
 

AUN-QA 2.2:  The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with 
achieving the expected learning outcomes. 

การออกแบบหลักสูตรได้มีการนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ที่ได้จากความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมากำหนดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร (Constructive alignment) เพื ่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรายวิชาต่าง ๆ ตลอดทั้งหลักสูตรจะมีการกำหนด Sub-
PLOs หรือดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) ที่สอดคล้องกับ PLOs ที่ปรากฏในหลักสูตร
ฯ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทั้งด้าน Knowledge (Cognitive) ทักษะด้าน Attitude (Affective) และทักษะ
ด้าน Skill (Psychomotor) ตาม Bloom’s Taxonomy ดังแสดงในตารางที่ AUN-QA 2-2-1 สำหรับการนำ 
K-A-S ไปสู่การออกแบบรายวิชาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ถูกกำหนดขึ้น 

https://beta.sut.ac.th/ie-geo/program-spec
http://bulletin.sut.ac.th/%20และ
http://bulletin.sut.ac.th/%20และ
http://www.facebook.com/geo.eng.sut
https://elearning.sut.ac.th/
https://www.geoengsut.com/clos
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ตาราง AUN-QA 2-2-1 Programme expected  learning outcomes and requirements of 
achievement. 

PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัด
ความสามารถ  

(Performance Indicator, PI)  

Knowledge (K) 
Attitude (A) 

Skill (S) 

Requirements 
Specific skills Generic skills 

1 1.1) จดจำและอธิบายหลกัการ
พื้นฐานในการเรียนรู้ด้าน
วิศวกรรมธรณีได้ 

K-1 ความรู้ธรณีวิทยา 
K-2 ความรู้หินและแร ่
 
 

538203 ธรณีวิทยา 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
538205 หินและแร่ 
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 

 

2 2.1) การเขียนสอดคล้องกับ
รูปแบบและไวยกรณ์การเขยีนทาง
เทคนิคเหมาะสมต่อผู้นำไปใช้งาน 
 

S-1 ทักษะการเขียนรายงาน  
 

 538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.2) ใช้ภาพกราฟฟิกได้อย่าง
เหมาะสม 
 

S-2 ทักษะการสื่อสารดว้ย
ภาพกราฟฟกิ 
 

 538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
สำหรับวิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.3) นำเสนอด้วยวาจาและใช้
ภาษากายได้อย่างชัดเจนทำใหก้าร
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 

S-3 ทักษะการนำเสนองาน  538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจ
และจำแนก ค ุณล ั กษณะ เ ชิ ง
วิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้อย่างคล่องแคล่ว 

S-4 ทักษะการสำรวจมวลดิน 
S-5 ทักษะการสำรวจมวลหิน 
K-3 ความรู้ทางกลศาสตร์ดิน 
K-4 ความรู้ทางกลศาสตร์หิน 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

3.2) รู ้ข ้อมูลที ่เหมาะสมในการ
บ ันท ึก ใช ้อ ุปกรณ์และว ิธ ีการ
สำรวจและทดสอบในภาคสนามที่
เหมาะสม 

S-6  ท ักษะการใช ้อ ุปกรณ์
สำรวจ 
S-7  ท ักษะการใช ้อ ุปกรณ์
ทดสอบภาคสนาม 

538301 ธรณีเทคนิค 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538319 กลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

4 4.1) แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทำงานในห้องปฏิบัตกิารและใช้
อุปกรณ์การทดลองอยา่ง
คล่องแคล่ว 
 

S-8  ท ักษะการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

4.2) รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการ
บันทึก ใช้อุปกรณ์และวธิีที่
เหมาะสม เช่น ตัวแปรที่เหมาะสม
เพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ 

S-9 ทักษะการเลือกใช้ข้อมูล 
 

538301 ธรณีเทคนิค 
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัด

ความสามารถ  
(Performance Indicator, PI)  

Knowledge (K) 
Attitude (A) 

Skill (S) 

Requirements 
Specific skills Generic skills 

 4.3) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล สอบทาน 
สอบทวนผลการทดลอง 

S-10  ท ักษะการ เล ื อ ก ใช้
อุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสม 
 

538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

5 5.1) บูรณาการความร่วมมอืจาก
สมาชิกทั้งหมดในทีมและนำไป
ตัดสินใจเกี่ยวกับเกณฑ์หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน 

A-1 ตระหนักถึงการร่วมกัน
ทำงาน 
A-2 ตระหนักถึงการตัดสินใจ
ที่รับผิดชอบ 

 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.2) การยอมรับการมีส่วนร่วม
ของผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็ม
สนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสมทำ
ให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ 

A-3 ยอมรับการมีส่วนรว่ม
จากผู้อื่น 

 538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.3) สามารถประเมินมิติ
จรรยาบรรณของปัญหาในงาน
วิชาชีพวิศวกรรมธรณี 
 

A-4 ตระหนักถึงความสำคัญ
ของจรรยาบรรณวิชาชพี 

 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับ
วิศวกรรมธรณี 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6 6.1) ประเมินและวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์
ปัญหาทางวิศวกรรมธรณี 
 

K-5 ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
S-11 ทักษะการประเมินและ
วิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืง
และขุดเจาะบนพื้นผิว 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืง
และขุดเจาะใต้ดิน 
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

6.2) ประเมินและวิเคราะห์
ทางด้านเสถียรภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของผลลัพธ์ปัญหา
โครงการวิศวกรรมธรณี 

K-3 ความรู้ทางกลศาสตร์ดิน 
K-4 ความรู้ทางกลศาสตร์หิน 
S-12 ทักษะการประเมินและ
วิเคราะห์ทางด้านเสถียรภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืง
และขุดเจาะบนพื้นผิว 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืง
และขุดเจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัด

ความสามารถ  
(Performance Indicator, PI)  

Knowledge (K) 
Attitude (A) 

Skill (S) 

Requirements 
Specific skills Generic skills 

7 7.1) แสดงความตระหนักวา่
การศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลัง
จบการศึกษาแล้ว 
 

A-7 ตระหนักถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

7.2) สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกบัผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

A-8 ตระหนักถึงผลลัพธ์ของ
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

8 8.1) กำหนดความตอ้งการของ
โครงการออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณีได้อย่างชัดเจน 

K-5 ความรู้ทางเสถียรภาพดิน
และหิน 
S-13 ทักษะการออกแบบ 
 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

8.2) ระบุข้อจำกัดของปัญหาการ
ออกแบบ กำหนดหลกัเกณฑ์
สำหรับการยอมรับได้และตรงต่อ
ความต้องการจากผลลัพธ์ที่ได้ 

S-14 ทักษะการระบุข้อจำกัด 538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

8.3) กระบวนการการหาผลลัพธ์
ดำเนินการได้ผลที่ต้องการคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางที่
พิสูจน์ได้ 

S-15  ท ักษะการหาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

9 9.1) ระบุปัญหาได้และแสดงถึง
ความเข้าใจบริบทของปัญหา 

S-16 ทักษะการระบุและ
เข้าใจปัญหา 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

9.2) ระบุขั้นตอนและวธิีการหา
ผลลัพธ์ 
 

S-17 ทักษะการระบุขั้นตอน
และวิธกีารหาผลลัพธ ์

538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

9.3) ผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความมี
ความเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัด
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 

S-17 ทักษะการหาผลลัพธ์
ของปัญหา 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะบนพื้นผวิ 
538417 การออกแบบเหมอืงและขุด
เจาะใต้ดิน 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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AUN-QA 2.3:  The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

หลักสูตรในปีกรศึกษา 2563 ได้รับแจ้งความต้องการจากสถานประกอบการ (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียายนอก) ผ่านพนักงานผู้ดูแล (supervisor) และผู้บริหารทั้งจากทางแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จาก
คณาจารย์ที่ไปนิเทศงานต้องการให้ปรับตารางการเรียนเพื่อให้นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แล้วสามารถจบการศึกษาได้ทันทีเพื่อให้สามารถเข้าทำงานได้ต่อเนื่องในสถานประกอบการ ทางหลักสูตรจึง
ได้พิจารณาปรับช่วงเวลาการเปิดรายวิชาให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนให้ครบหลักสูตรก่อนออกสหกิจ
ศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยเปิดรายวิชาโครงงานและวิชาเลือกบังคับ วิชาเลือกเสรีเพื่อให้
นักศึกษามีทางเลือกวางแผนการลงทะเบียนเรียนจากแผนเดิมใน มคอ. 2 

ผลที่ได้จาการสำรวจการได้งานทำพบว่ามีนักศึกษาหลายคนได้รับการเสนอในทำงานต่อในสถาน
ประกอบการที่สหกิจศึกษาทันท ี 
 

AUN-QA 2.4:  The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

 ได้มีการการนำผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังถ่ายทอดลงสู่แผนที่การกระจายตัวความรับผิดชอบของ
รายวิชาต่างๆ (Curriculum mapping) แสดงดังใน มคอ.2  โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุน
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนซึ่งทำให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรตามที่ออกแบบไว้ ดังตารางที ่AUN-QA-2-4-1 
 

ตาราง AUN-QA 2-4-1 Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559) 

รายวิชา ชั้น
ปี 

นก PLO1 
R/U 

PLO2 
Ap 

PLO3 
Ap, 
An 

PLO4 
Ap, 
An 

PLO5 
An 

PLO6 
E 

PLO7 
E 

PLO8 
C 

PLO9 
C 

538203 ธรณีวิทยา 
 

2 4 1.1 - - - - - - - - 

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
 

1 1.1 2.1 - - - - - - - 

538205 หินและแร่ 
 

3 1.1 - - - - - - - - 

538206 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 

1 1.1 2.1 - - - - - - - 

538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
 

3 1.1 - - - - - - - - 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐาน
โครงสร้าง 

1 1.1 2.1, 
2.2 

- - - - - - - 

538209 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมธรณี 

2 1.1 2.2 - - - - - - - 
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รายวิชา ชั้น
ปี 

นก PLO1 
R/U 

PLO2 
Ap 

PLO3 
Ap, 
An 

PLO4 
Ap, 
An 

PLO5 
An 

PLO6 
E 

PLO7 
E 

PLO8 
C 

PLO9 
C 

538301 ธรณีเทคนิค 
 

3 4 - - 3.2 4.2 - - - - - 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 
 

1 - 2.3 3.1, 3.2 4.2 - - - - - 

538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 
 

4 - - - 4.1, 4.3 - - - - - 

538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
 

4 1.1 - - - - - - - - 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
 

4 - - - - 5.1, 
5.3 

6.1, 
6.2 

- - - 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรม
ธรณ ี

2 - - 3.1, 3.2 4.1 5.2 - - - - 

538319 กลศาสตร์หิน 
 

4 - - 3.1, 3.2 4.2 - - - - - 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
 

1 - 2.1, 
2.3 

3.2 4.1, 4.2, 
4.3 

- - - - - 

538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับ
วิศวกรรมธรณี 

4 - - - 4.1, 4.3,  5.1, 
5.2, 
5.3 

- - - - 

538416 การออกแบบเหมืองและขุด
เจาะบนพื้นผิว 

4 - - - - - 6.1, 
6.2 

7.1, 
7.2 

8.1, 
8.2, 
8.3 

9.1, 
9.2, 
9.3 

538417 การออกแบบเหมืองและขุด
เจาะใต้ดิน 

4 - - - - - 6.1, 
6.2 

7.1, 
7.2 

8.1, 
8.2, 
8.3 

9.1, 
9.2, 
9.3 

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมือง
และขุดเจาะบนพื้นผิว 

1 - 2.3 - - - 6.1 - - - 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมือง
และขุดเจาะใต้ดิน 

1 - 2.3 - - - 6.2 - - - 

538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
 

4 4 - - - - - 6.1 - - - 

538420 เทคโนโลยีการทำเหมือง
เกลือหิน 

4 - - - - 5.1, 
5.2 

6.1 - - - 

538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 4 - - - - 5.1, 
5.2, 
5.3 

- - - - 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 4 - 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 

* Note: Bloom’s Taxonomy (R = Remembering, U = Understanding, Ap = Applying, An = Analyzing, E = 
Evaluating, C = Creating) 
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AUN-QA 2.5:  The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), 
and are integrated. 

โครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.2 ทุกรายวิชาต้องมีโครงสร้างการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนโดยแบ่งออกเป็น 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 นก. (2) หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์และวิชาชีพ 135 นก. (3) หมวด
วิชาสหกิจศึกษา 9 นก. และ (4) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 นก. ได้ถูกกำหนดให้มีความสมเหตุสมผล มีความ
ทันสมัยเพื่อสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่มีการจัดลำดับของความสำคัญก่อน-หลังของการเรียนรู้
นำมากำหนดโครงสร้างของหลักสูตรแยกตามรายวิชา ใน 12 ภาคการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา มีการ
กำหนดรายวิชาบังคับก่อน (prerequisite) วิชาบังคับร่วม (Corequisite) เพ่ือให้มีการเรียนรู ้อย่างเป็น
ขั้นตอน รวมทั้งเป็นไปตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ดังแสดงในตาราง AUN-QA 2-4-1 
และรูป AUN-QA 2-5-1 ทุกรายวิชาหลักของหลักสูตรจะส่งต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ ในรายวิชา 538418 
โครงงานวิศวกรรมธรณี ซึ่งจะต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทัศนะคติ เพื่อไปบูรณาการในการทำ
โครงงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ การหาข้อมูล การวางแผน การออกภาคสนามสำรวจ การอยู่ร่วมกันและ
ทำงานเป็นทีม การออบแบบตามที่ได้รับปัญหา การวิเคราะห์โครงการ การนำเสนอโคงงาน นักศึกษาจะต้อง
บรรลุ PLOs ในส่วนนี้ก่อนที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสาถานประกอบการ 
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รูป AUN-QA 2-5-1 Course Alignment in Geological Engineering Program 

 

AUN-QA 2.6:  The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

โครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.2 นักศึกษาสามารถเล ือกเร ียนในกลุ ่มว ิชาเลือกบังค ับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมธรณี) จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เพ่ือเสริมสร้างความถนัดเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านวิศวกรรมฐานรากบนหิน วิศวกรรมเหมืองแร่ เทคโนโลยีเกลือหิน GIS เป็นต้น และยังสามารถเลือกเสรี
ได้ตามความถนัดอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
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AUN-QA 2.7:  The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following 

an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to 
industry. 

 หลักสูตรดำเนินการทบทวนโครงสร้างหลักสูตรทุกสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำ
สาขาวิชาผ่านการประชุมระดับคะแนนของทุกรายวิชาพร้อมการวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อนำผลประเมินไป
รายงานใน มคอ.5/6 สำหรับใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและนำไปปรับ มคอ.3/4 ในการสอนครั้ง
ต่อไป ในปีการศึกษา 2564 ยังคงอยู่กับการระบาดของ COVID-19 หลักสูตรได้รับการสะท้อนกลับจากสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในส่วนของการขาดทักษะของนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ จึงต้องมี
การปรับให้หลายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบผสม (hybrid) ที่เน้นให้
กลับมาออนไซต์มากขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเพ่ือให้นักศึกษายังคง
สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรกำหนด 
 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA 2-1 มคอ. 2 https://www.geoengsut.com/program-specification 
 มคอ. 3 https://www.geoengsut.com/tqf-3-2564 
 แผ่นพับหลักสูตร (brochure) shorturl.at/BLQ06  
 คู่มือนักศึกษา shorturl.at/eK068 
AUN-QA 2-2 Programme expected  learning outcomes and requirements of achievement. 
AUN-QA 2-3 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (ภาคผนวก 4) 
AUN-QA 2-4 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 
 Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
AUN-QA 2-5 ตาราง AUN-QA 2-4-1 และรูป AUN-QA 2-5-1 

 
AUN-QA 3 : Teaching and Learning Approach  
ผลการดำเนินงาน 
AUN-QA 3.1:  The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to 

all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning 
activities. 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีปรัชญาการศึกษาคือ การสร้างให้บัณฑิตสามารถออกแบบและแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมธรณีได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ที่ทันสมัยและเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้มีคุณลักษณะ
ที่สำคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล  

https://www.geoengsut.com/program-specification
https://www.geoengsut.com/tqf-3-2564
file:///E:/May_29_2022%20data%20for%20google%20drive/QA%20วิศวกรรมธรณี/AUNQA%202564%20GEO%20ENG/shorturl.at/BLQ06
file:///E:/May_29_2022%20data%20for%20google%20drive/QA%20วิศวกรรมธรณี/AUNQA%202564%20GEO%20ENG/shorturl.at/eK068
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(Infoware) ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในสถาน
ประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที ่เป็นสากลให้บัณฑิตมีความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพใน
การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาและคณะกรรมการ
หลักสูตรซึ ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เพื ่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือเป็น
กำลังในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งนี้การพัฒนา
หลักสูตรมุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดไว้ คือ 
เป็นผู้มภีูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ประการ 
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1) การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม 
4) การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5) การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้ถูกเผยแพร่ผ่านทุกช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ www.geoengsut.com
สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut คู่มือนักศึกษา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (brochure) 
ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการประเมินความพิงพอใจต่อการได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
ในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.61-4.00 (ภาคผนวก 4) 
 
AUN-QA 3.2:  The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process.  
 หลักสูตรผลักดันให้น ักศึกษาเข้ามามีส ่วนร่วมในการช่วยวางแผน การตัดสินใจในขั ้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การวางแผนจัดตารางเรียนของแต่ละชั้นปี  การจัดกลุ่มการเรียนรู้ 
กลุ่มการทำงานด้วยตนเอง เลือกหัวข้อโครงงานที่ต้องการเอง เป็นต้น 
 รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี ซึ่งเป็นรายวิชาบูรณาการประกอบด้วย การสำรวจ
ภาคสนาม การเลือกวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมธรณี การประเมินสเถียรภาพ และการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มทำงานได้เองตามอิสระ เลือกที่พักภาคสนามได้เอง 

http://www.geoengsut.com/
http://www.geoengsut.com/
http://www.facebook.com/geo.eng.sut
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เลือกตำแหน่งของพื้นที่การออกสำรวจ เลือกหัวข้อการออกแบบโครงาน รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือไว้ปรับปรุงการออกภาคสนามในปี 2566  
 นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถเลือกทำโครงงานเพื่อทดแทนการออกสหกิจศึกษา โดยสามารถ
เลือกหัวข้อที่สนใจ และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้อย่างอิสระเพื่อให้ได้ตามความถนัดของแต่ละสาย
งานอีกด้วย 
 

AUN-QA 3.3:  The teaching and learning activities are shown to involve active learning by 
the students. 

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู ้ที่
คาดหวัง ด้วยการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมกลุ ่ม Active Learning เช่น PBL, การอภิปราย 
สัมมนา, Flipped Classroom, โครงงานวิจัยฯ เป็นต้น ซึ่งในระหว่างคาบเรียนผู้สอนจะมีการประเมิน
นักศึกษาเป็นระยะ เพื่อทดสอบว่านักศึกษาบรรลุผลถึงการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการค้นคว้า แก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้สอดแทรก
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามความเหมาะสมของเนื้อหาอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา เพื่อให้สอดคล้องและทำให้เกิดทักษะที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา และได้มีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือนำผลไปปรับปรุง
ในรอบต่อไป ในปีการศึกษา 2565 (มคอ.5) ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
การถามตอบในชั้นเรียน การสัมมนา การนำเสนองาน การค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายกลุ่ม การลงมือฝึก
ปฏิบัติในกิจกรรมแต่ละรายวิชา (การเขียน การแก้โจทย์ปัญหา) การสร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย และ
การทำวิจัย (โครงงาน/ปัญหาพิเศษ) ในหัวข้อที่รับผิดชอบ เป็นต้น 
 

AUN-QA 3.4:  The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning 
(e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a 
willingness to experiment with new ideas and practices). 

 นอกจากมีการสอดแทรกทักษะเพ่ือส่งเสริมในนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีพ เช่นการให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและนำเสนอชั้นเรียน การสอนการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น
สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมธรณี การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของสำนักวิชา
และหลักสูตรที่กำหนดให้แต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 2 วิชาเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้กำหนดการสร้างทักษะ การ
เรียนรู้ตลอดชีพ (life-long learning) โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี โดยกำหนดเป้าหมาย ไว้คือ (1) แสดงความตระหนักว่าการศึกษาต้องมี 
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ความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้ว (2) สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วย
ตนเอง โดยมีตัวอย่างกิจกรรมในปี 2564 เช่น 

1. กิจกรรมอบรมออนไลน์เพ่ือสร้างทักษะการหาปริมาณแร่สำรอง ด้วยโปรแกรม SURPAC  
2. กิจกรรมอบรมออนไลน์เพ่ือสร้างทักษะการออกแบบอุโมงค์ด้วยโปรแกรม PHASE 2 
3. กิจกรรมการออกศึกษาภาคสนาม field work เพื่อสร้างทักษะงานสำรวจทางธรณีวิทยาและเก็บ

ข้อมูลทางวิศวกรรมธรณี 
นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมเสริม

หลักสูตร การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ สำนักวิชาฯ ชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาพัฒนาสังคม 
โครงการครูสัญจร กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น 

มีกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเข้าสู่โลกอาชีพการทำงาน การจัดหางานสหกิจศึกษา การพัฒนาอาชีพ โดยใน
ปีการศึกษา 2564 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพประกอบด้วย  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) 
หลักสูตร “เทคนิคพิชิต TOEIC”  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC)  
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน” 

หลักสูตรได้ดำเนินการประเมินหัวข้อที่เกี่ยวกับความสามารถของการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ในหัวข้อ “สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ 
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง” คะแนนอยู่ในระดับ 3.67 ซึ่งบ่งบอกถึงบัณฑิตมีการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ภาคผนวก 4) 
 

AUN-QA 3.5:  The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
การมีแนวความคิดใหม่ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จากกิจกรรมที่สอดแทรกในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน รวมถึงการเชิญผู้ประกอบการหรือศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรม GEO ENG TALK มีกิจกรรมให้นักศึกษาออกนอกชั้นเรียนไป
ทำกิจกรรมในภาคสนามเพื่อได้ฝึกการแก้ปัญหา ด้วยแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมการออกทัศนศึกษาเพ่ือ
เยี่ยมชมสถานประกอบการ เช่น เหมืองและโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตหินประดับ บริษัทอุโมงค์และ
ฐานรากโครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างแนวความคิดใหม่จากผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้อง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยที่ให้มุ่งเน้นทางด้าน (1) Leadership & Teamwork 
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(2) Critical Thinking หร ื อ  Complex Problem Solving (3) Cross-Cultural Understanding (4) Life 
Skill & Career Skill และ (5) Communication Skill  
 

AUN-QA 3.6:  The teaching and learning processes are shown to be continuously improved 
to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอยู่เสมอ โดยผ่านการวิเคราะห์ทุกสิ้น
ภาคการศึกษาในการประชุมพิจารณาระดับคะแนนโดยคณะกรรมการสาขาวิชาฯ เมื่อได้ข้อสรุปในการ
ปรับปรุงกระบวนการจะนำไปจัดทำเป็น มคอ. 5 และมีการประชุมพิจารณาทบทวนความสอดคล้องของผล
การดำเนินกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสรุปอุปสรรคหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ COVID-
19 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์จัดโดย FDA เพื่อยังคงได้ผล
บรรลุ PLOs เช่นการสอนในห้องเรียน เป็นต้น และจากการสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ที่
รับบัณฑิตเข้าทำงาน สถานประกอบการต่างๆ พบว่ามีความต้องการให้บัณฑิตมี 

1. ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา (โดยเฉพาะหินปูน/เกลือหิน/โปแตส) 
2. ความรู้ทางด้าน Soil Mechanics และวิศวกรรมฐานรากในมวลหินและดิน 
3. ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร 
4. ทักษะด้านการทดสอบทางกลศาสตร์หิน 
5. ทักษะโปรแกรมพ้ืนฐานที่สามารถประยุคต์ใช้ในลักษณะงาน เช่น MS office, Auto CAD, 

Surpac, Surfer, GIS, Seepage Analysis 
6. ทักษะการสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ 
ซึ่งหลักสูตรได้ให้ความสำคัญในการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเนื้อหา สาระวิชา 

และกิจกรรมสร้างทักษะ เพื่อให้นักศึกษาได้มีคุณลักษณะและความสามารถเป็นไปตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
โดยทางหลักสูตรได้เน้นย้ำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้สอนทุกท่านรับทราบและพัฒนานักศึกษา 
 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 3-1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 https://beta.sut.ac.th/about-us/vision 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

https://beta.sut.ac.th/ie/vision-mission 
 มคอ. 2 https://www.geoengsut.com/program-specification 

มคอ. 3 https://www.geoengsut.com/tqf-3-2564 
AUN-QA 3-2 มคอ. 3 รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
AUN-QA 3-3 มคอ. 5 https://www.geoengsut.com/tqf-5-2564 
AUN-QA 3-4 แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต (ภาคผนวก 5) 

https://beta.sut.ac.th/about-us/vision
https://beta.sut.ac.th/ie/vision-mission
https://www.geoengsut.com/program-specification
https://www.geoengsut.com/tqf-3-2564
https://www.geoengsut.com/tqf-5-2564
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AUN-QA 3-5 กิจกรรม GEO ENG TALK (facebook.com/geo.eng.sut) 
AUN-QA 3-6 แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต (ภาคผนวก 5) 

 

AUN-QA 4 : Student Assessment  

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 4.1:  A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและครบถ้วนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยถ่ายทอดลงสู่แผนที่การกระจายตัวความรับผิดชอบของรายวิชาต่างๆ (Curriculum mapping) 
ใน มคอ.2 การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงโครงงานที่มีการออกปฏิบัติงานในภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาใช้ในการออกแบบและทำโครงงานที่ได้รับมอบหมาย การ
ประเมินผลโดยตรง (Direct Assessment Tools) ของการประเมินผลระดับรายวิชา (Course Assessment) 
ประกอบไปด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom assessment) 

1) การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมายและนักศึกษากำหนดเอง (Project assignments ) 
2) การประเมินโจทย์การบ้าน แบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย (Course-embedded Question 

and Assignments) 
3) การประเมินผลจากกระบวนการทำโครงงาน (Project Portfolio) 
4) การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน (Written Exam) 
ในส่วนของกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู ้ทางอ้อม (Indirect 

assessment) ประกอบไปด้วย 3 วิธี คือ 
1) ใช้แบบสำรวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจการบรรลุผลการเรียนรู้

ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชาที่กำหนด 
2) ใช้แบบสำรวจ Exit survey โดยให้นักศึกษาเข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็น ระดับความมั่นใจ

การเรียนรู้ของหลักสูตรก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา 
3) ใช้แบบสำรวจ Employer survey สอบถามผู้ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการผู้ใช้งานนักศึกษา

สหกิจศึกษา ประเมินระดับการบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ขอหลักสูตร  
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ตาราง AUN-QA 4-1-1 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่
สอดคล้องกับ PLOs (ปรับปรุง 2559) 

PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัด
ความสามารถ  

(Performance Indicator, PI)  

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1 1.1) จดจำและอธิบายหลกัการ
พื้นฐานในการเรียนรู้ด้าน
วิศวกรรมธรณีได้ 

บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การบ้านเด่ียว 
 

- การประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน  
- การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน 
- การประเมินโจทย์การบ้าน แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 

2 2.1) การเขียนสอดคล้องกับ
รูปแบบและไวยกรณ์การเขยีนทาง
เทคนิคเหมาะสมต่อผู้นำไปใช้งาน 

มอบหมายการทำรายงาน - การประเมินโจทย์การบา้น แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 

2.2) ใช้ภาพกราฟฟิกได้อย่าง
เหมาะสม 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง - การประเมินโจทย์การบา้น แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 

2.3) นำเสนอด้วยวาจาและใช้
ภาษากายได้อย่างชัดเจนทำใหก้าร
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 

กิจกรรมนำเสนอหนา้ชั้นเรียน - การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมาย  

3 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจ
และจำแนก ค ุณล ั กษณะ เ ชิ ง
วิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้อย่างคล่องแคล่ว 

บรรยาย แสดงตัวอย่างการปฏิบัติการ จัด
กลุ่มลงมือปฏิบัติการจริง 

- การประเมินโจทย์การบ้าน แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย  
- การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน  

3.2) รู ้ข ้อมูลที ่เหมาะสมในการ
บ ันท ึก ใช ้อ ุปกรณ์และว ิธ ีการ
สำรวจและทดสอบในภาคสนามที่
เหมาะสม 

บรรยาย แสดงตัวอย่างการปฏิบัติการ จัด
กลุ่มลงมือปฏิบัติการจริง 

- การประเมินโจทย์การบ้าน แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 
- การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน 

4 4.1) แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทำงานในห้องปฏิบัตกิารและใช้
อุปกรณ์การทดลองอยา่ง
คล่องแคล่ว 

บรรยาย แสดงตัวอยา่งการปฏิบัติการ จดั
กลุ่มลงมือปฏิบัติการจริง 

- การประเมินโจทย์การบา้น แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 

4.2) รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการ
บันทึก ใช้อุปกรณ์และวธิีที่
เหมาะสม เช่น ตัวแปรที่เหมาะสม
เพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ 

บรรยาย แสดงตัวอยา่งการปฏิบัติการ จดั
กลุ่มลงมือปฏิบัติการจริง 

- การประเมินโจทย์การบา้น แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 

4.3) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล สอบทาน 
สอบทวนผลการทดลอง 

บรรยาย แสดงตัวอยา่งการปฏิบัติการ จดั
กลุ่มลงมือปฏิบัติการจริง 

- การประเมินโจทย์การบา้น แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 

5 5.1) บูรณาการความร่วมมอืจาก
สมาชิกทั้งหมดในทีมและนำไป
ตัดสินใจเกี่ยวกับเกณฑ์หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน 

กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมนำเสนอหน้าชั้น
มอบหมายโครงงาน 

- การประเมินผลจากโครงงานที่นักศึกษา
กำหนดหวัข้อเอง 
- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 

5.2) การยอมรับการมีส่วนร่วม
ของผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็ม

กิจกรรมกลุ่ม มอบหมายโครงงาน - การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 
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PLOs Sub-PLOs หรือ ดชันีวัด
ความสามารถ  

(Performance Indicator, PI)  

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

สนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสมทำ
ให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ 
5.3) สามารถประเมินมิติ
จรรยาบรรณของปัญหาในงาน
วิชาชีพวิศวกรรมธรณี 

กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมนำเสนอหน้าชั้น
มอบหมายโครงงาน 

- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 

6 6.1) ประเมินและวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์
ปัญหาทางวิศวกรรมธรณี 

บรรยาย ยกตวัอย่างการวิเคราะห์และ
ออกแบบ แนวทางแก้ไข การทำงานเป็น
กลุ่ม การบา้น 

- การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน 
- การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมาย  

6.2) ประเมินและวิเคราะห์
ทางด้านเสถียรภาพ และ
สิ่งแวดล้อมของผลลัพธ์ปัญหา
โครงการวิศวกรรมธรณี 

บรรยาย ยกตวัอย่างการวิเคราะห์และ
ออกแบบ แนวทางแก้ไข การทำงานเป็น
กลุ่ม การบา้น 

- การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน 
- การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมาย  

7 7.1) แสดงความตระหนักวา่
การศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลัง
จบการศึกษาแล้ว 

กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมนำเสนอหน้าชั้น
มอบหมายโครงงาน 

- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 

7.2) สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกบัผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมนำเสนอหน้าชั้น
มอบหมายโครงงาน 

- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 

8 8.1) กำหนดความตอ้งการของ
โครงการออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณีได้อย่างชัดเจน 

บรรยาย ยกตวัอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข การประยกุต์ใช้งาน  

- การประเมินโจทย์การบา้น แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 
- การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน 

8.2) ระบุข้อจำกัดของปัญหาการ
ออกแบบ กำหนดหลกัเกณฑ์
สำหรับการยอมรับได้และตรงต่อ
ความต้องการจากผลลัพธ์ที่ได้ 

บรรยาย ยกตวัอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข การประยกุต์ใช้งาน
มอบหมายโครงงาน 

- การประเมินโจทย์การบา้น แบบฝึกหัด 
และงานที่มอบหมาย 
- การประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน 
- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 

8.3) กระบวนการการหาผลลัพธ์
ดำเนินการได้ผลที่ต้องการคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางที่
พิสูจน์ได้ 

บรรยาย ยกตวัอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข การประยกุต์ใช้งาน
มอบหมายโครงงาน 

- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 

9 9.1) ระบุปัญหาได้และแสดงถึง
ความเข้าใจบริบทของปัญหา 

บรรยาย ยกตวัอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข การประยกุต์ใช้งาน 

- การประเมินผลจากโครงงานที่มอบหมาย  

9.2) ระบุขั้นตอนและวธิีการหา
ผลลัพธ์ 

บรรยาย ยกตวัอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การประยกุต์ใช้งาน 

- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 

9.3) ผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความมี
ความเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัด
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 

บรรยาย ยกตวัอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข การประยกุต์ใช้งาน 

- การประเมินผลจากกระบวนการทำ
โครงงาน 
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AUN-QA 4.2:  The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

 การประเมินนักศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เป็นผู้กำหนด
ช่วงเวลา ความถี ่ วิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด รายละเอียดรายวิชา (Course 
syllabus) ในมคอ.3 ซึ่งได้แจ้งนักศึกษาในรายละเอียดรายวิชา (Course syllabus) ตั้งแต่เปิดภาคเรียน จะมี
การประเมินในรูปแบบของการทดสอบย่อย การให้แบบฝึกหัด การค้นคว้านอกห้องเรียน การทำงานงานและ
การนำเสนอในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและการสอบประจำภาค  

ผลการประเมินของนักศึกษาเช่น คะแนนสอบและคะแนนการบ้าน จะถูกประกาศไว้ในระบบ
ทะเบียนของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าดูได้ผ่านเวปไซต์ www.reg.sut.ac.th  ในกรณีที่นักศึกษามีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบ นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือขอดูข้อสอบของตนเอง
ได้  

การจัดการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ผ่านศูนย์บริการการศึกษา 
ร ับผ ิดชอบในเร ื ่องเก ี ่ยวก ับน ักศ ึกษา/บร ิการสำหร ับน ักศ ึกษา สามารถเข ้าถ ึงได ้จากเว ็บไซต์  
http://web.sut.ac.th/ces/2018 และเมื่อตรวจสอบแล้วจะแจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ หาก
เป็นความผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน ต้องแก้ไขเกรด สาขาวิชาจะดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับ
คะแนนตัวอักษร ต่อกรรมการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทันทีทุกกรณี  

และสามารถอุธรณ์ไปยังสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ที่ช่องทาง https://beta.sut.ac.th/ie/ โดยมี
คณะกรรมการกลางเป็นผู้รับเรื่องและพิจารณาตามนโยบายและข้อบังขับชองทางมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง  
การอุธรณ์และการพิจารณ์อุธรณ์ของนักศึกษา โดยมีการสื่อสารให้นักศึกษาทุกคนทราบในกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ในทุกปีการศึกษา และยังระบุไว้ใน มคอ. 2 เป็นเกณฑ์เดียวกันในการอุธรณ์ทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 

AUN-QA 4.3:  The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied 
consistently. 

 การวัดผลด้วยการสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค และการสอบ
ประจำภาค ลักษณะการประเมินจะเป็นแบบอัตนัยและปรนัย การสอบปลายภาคจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 13 
ของภาคการศึกษาซึ่งถูกกำหนดโดยศูนย์บริการการศึกษา การประเมินผลจะเป็นไปตาม CLOs ของแต่ละ
รายวิชาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้  

 การมอบหมายงานและการนำเสนอผลงานเป็นการประเมินความรับผิดชอบ และทักษะต่างๆ ของ
นักศึกษา เช่นการให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การถามตอบในชั้นเรียนเป็น
ต้น โดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกภาคการศึกษา โดยมีการจัดการประเมินใน 

http://www.reg.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/ces/2018
https://beta.sut.ac.th/ie/
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รูปแบบการทดสอบย่อย การให้แบบฝึกหัด การทำรายงานและการเสนอในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและ
การสอบประจำภาค คะแนนการประเมินที่ได้ถูกนำมาพิจารณาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร โดยได้มีการ
ประชุมเกรดของสาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา และผ่านการกลั่นกรองของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จากนั้นส่งระดับคะแนนตัวอักษรให้ศูนย์บริการการศึกษาประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนทำการเปิดภาค
การศึกษาถัดไป  
 นักศึกษาที ่จะสำเร็จการศึกษาในปีสุดท้ายของการศึกษาเมื ่อนักศึกษาผ่านรายวิชาบังคับของ
หลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องมีการทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมธรณี ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้
เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ โดยจะมีการออกสำรวจด้านธรณีวิทยาในภาคสนามเป็น
เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการทำโครงงาน นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานทั้ง
ในรูปแบบรายงานและการนำเสนอต่ออาจารย์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการสหกิจศึกษาซึ่งจะต้อง
ได้รับการประเมินทั้งจากผู้ประกอบการที่นักศึกษาได้ไปทำงานอยู่และจากคณาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษาที่
จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.0 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมกลุ่มวิชาหลักของหลักสูตร (GPAM) ไม่น้อยกว่า 2.0 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 

AUN-QA 4.4:  The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 

 คะแนนจากการสอบและคะแนนเก็บระหว่างเรียนจะเป็นไปตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด (มคอ.
3) การบ้านจะตรวจพร้อมเฉลยและส่งคืนนักศึกษาภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากกำหนดการส่ง และคะแนน
สอบกลางภาคจะประกาศให้นักศึกษาทราบภายใน 48 ชั่วโมง การออกข้อสอบจะมีระดับความยากง่าย คือ 
ระดับง่ายท่ีนักศึกษาทุกคนควรจะต้องทำได้ไปจนถึงระดับยากซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการวิเคราะห์หรือประเมิน
ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ โดยข้อสอบทุกข้อจะต้องมีนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคนที่ทำได้ และจะต้องเป็น
สิ่งที่ได้สอนในห้องเรียน คะแนนที่ได้จากการประเมินทั้งหมดจะถูกคิดเป็นระดับคะแนนตัวอักษรซึ่งแบ่งเป็น
ช่วงตามเกณฑ์ดังตาราง 

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 
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  มีการดำเนินการจัดทำ Rubrics การให้คะแนนของรายวิชาให้สอดคล้องกับ CLOs โดยวิธีการให้
คะแนนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ชัดเจนในการให้คะแนน ตัวอย่างเช่นมีการใช้
การให้คะแนนแบบ Rubrics ในการนำเสนอผลงานและการเขียนบทความหรือรายงาน 
 

ตาราง AUN-QA 4-4-1 Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for presentation 

เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

1. หลักการ/เหตุผล  
การระบุวัตถปุระสงค์
และ การสรุปผล 

10 นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- สรุปผลที่ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมวิจยั 
- ระบุสิ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อการทำวิทยานิพนธ์
ของตนเองได้อย่าง
ชัดเจน  

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

และมีการ
เปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง 

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

จากบทความ แต่ไม่มี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใด 

นักศึกษา 
- ไม่ได้ระบุ

วัตถุประสงค์ของการ
นำเสนอครั้งนี้ 

- รายงานผลการศึกษา
จากบทความ แต่ไม่มี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดเลย 

2. สื่อ (slides)  
องค์ประกอบและความ
สมบูรณ์ของสื่อ 

10 นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการนำเสนอ
ครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ลำดับการนำเสนอ 

- ใส่หมายเลขสไลด์ 
- แสดงภาพประกอบ

และตารางในขนาด
เหมาะสมมีคำอธบิาย
ภาพและตาราง 

- ออกแบบสไลด์สวยงาม
และมีความน่าสนใจ 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
นำเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ลำดับการนำเสนอ 

- ใส่หมายเลขสไลด์ 
- ภาพประกอบและ

ตารางมีขนาด
เหมาะสม 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
นำเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ลำดับการนำเสนอ 

นักศึกษา 
- ไม่ได้ระบุ 3 บทความ

ที่ใช้อ้างอิงในการ
นำเสนอครั้งนี้  

- ไม่ได้ระบุหัวข้อย่อย
และลำดับการ
นำเสนอ 

3. การสื่อสาร/
นำเสนอ  
การนำเสนอผลงาน  
(12 นาทีนำเสนอและ 3 
นาทีตอบคำถาม) 

10 นักศึกษา 
- นำเสนอด้วยความ

มั่นใจ พูดเป็นจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิายเนื้อหา
ให้เข้าใจง่าย สามารถ
เช่ือมโยงหัวขอ้ต่างๆ
อย่างราบรื่น ชีป้ระเด็น
สำคัญได ้

- พูดคำศัพท์เทคนิคผิด
น้อยครั้ง 

- ใช้ภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลาในการนำเสนอ
เหมาะสม 

นักศึกษา 
- นำเสนอด้วยความ

มั่นใจ พูดเป็นจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย  

- พูดคำศัพท์เทคนิคผิด
น้อยครั้ง 

- ใช้ภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลาในการ
นำเสนอเหมาะสม 

นักศึกษา 
- นำเสนอด้วยความ

มั่นใจแต่เร็วหรือช้า
เกินไปจนไม่สามารถ
เข้าใจได้  

- พูดคำศัพท์เทคนิคผิด
หลายครั้ง 

- ไม่ใช้ภาษากาย ไม่มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลามากหรือนอ้ย
เกินกว่าทีก่ำหนด 

นักศึกษา 
- นำเสนอด้วยความไม่

มั่นใจ อ่านขอ้ความ
บนสไลด์ 

- พูดคำศัพท์เทคนิคผิด
หลายครั้ง 

- ไม่ใช้ภาษากาย ไม่มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลามากหรือนอ้ย
เกินกว่าทีก่ำหนด 
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เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

4. การตอบ
คำถาม  
ความสามารถใน
การตอบคำถามได้
ดีเพียงใด 

5 นักศึกษา 
- ฟังคำถามอยา่ง

ระมัดระวังและตอบ
คำถามได้อย่าง
ถูกต้อง  

- สามารถแสดงความ
คิดเห็นขอตนใน
คำตอบที่ตรงกับ
ประเด็นที่ถามได้ 

นักศึกษา 
- ฟังคำถามอยา่ง

ระมัดระวังและตอบ
คำถามได้อย่าง
ถูกต้อง  

นักศึกษา 
- พยายามตอบคำถาม

แต่ไม่สามารถตอบได้
อย่างชัดเจน 
เนื่องจากไม่เข้าใจใน
สิ่งที่ตนศึกษามา
อย่างแน่ชัด 

นักศึกษา 
- ไม่สามารถตอบ

คำถาม หรือตอบไม่
ตรงคำถาม เนื่องจาก
ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนได้
ศึกษามา 

รวม 35 140 105 70 35 

 

ตาราง AUN-QA 4-4-2 Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for paper/report 

เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
4 

Above 
3 

Average 
2 

Below average 
1 

Poor 
1. บทคัดย่อ  
การเขียนบทคัดยอ่
ถูกต้องตามหลัก 

5 บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจำนวนคำตาม
รูปแบบที่กำหนด 

- ภาษาทีถู่กต้องตามไว
ยกรณ์และสละสลวย 

บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจำนวนคำตาม
รูปแบบที่กำหนด 

 

บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจำนวนคำเกินกวา่ที่
รูปแบบกำหนด 

บทคัดย่อ 
- ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้

ระบุวัตถุประสงค์ 
กระบวนการ และ
ผลที่ได้จาก
การศึกษา (ทบทวน
วรรณกรรมวิจัย) 
ครั้งนี้ 

 
2. บทนำ  
เทคนิคการเขียน
บทนำ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นักศึกษา 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้อย่างชัดเจน 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่นำมา
ศึกษาในครั้งนี้  

- สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได้ 

นักศึกษา 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่นำมา
ศึกษาในครั้งนี้ 

- สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได้ 

นักศึกษา (ขาดข้อข้อใด
ข้อหนึ่ง) 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่นำมา
ศึกษาในครั้งนี้ 

- ระบุวัตถุประสงค์ของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได้ 

นักศึกษา (ขาดมากกว่า
หนึ่งข้อ) 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่นำมา
ศึกษาในครั้งนี้ 

- ระบุวัตถุประสงค์ของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได้ 

3. การจัดรปูแบบ
บทความ 
จัดรูปแบบ
บทความตามที่
กำหนดได้ 

10 นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่กำหนด ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่กำหนด ถูกต้อง
ร้อยละ 60-80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่กำหนด ถูกต้อง
ร้อยละ 40-60 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่กำหนด ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 30 
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เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
4 

Above 
3 

Average 
2 

Below average 
1 

Poor 
4. การอ้างอิง 
การเขียนอา้งอิง
ตามรูปแบบที่
กำหนด 
 

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 (ต่ำ
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
การทำวจิัยต่อไป 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได้
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปได้โดยมี
ความแตกต่างจาก
บทคัดย่อ 

 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได้ 
- เขียนบทสรุปได้แต่

ซ้ำซ้อนกับบทคัดย่อ
มากกว่าร้อยละ 50 

 

นักศึกษา 
- สรุปเนื้อหาไม่ตรง

ตามวัตถุประสงค์
หรือได้ไม่ครบถ้วน 

- เขียนบทสรุปได้แต่
ซ้ำซ้อนกับบทคัดย่อ
มากกว่าร้อยละ 50 

 

6. รูปและตาราง 
การเลือกใช้รูปและ
ตาราง 

5 บทความมีรูปและ
ตาราง  
- นักศึกษาเลือกใช้รูป

หรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

- นักศึกษาสร้างตาราง
หรือรูปขึ้นเองเพื่อใช้
อธิบายในบทความ 

บทความมีรูปและ
ตาราง นักศึกษาเลือกใช้
รูปหรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความมีรูปและ
ตาราง แต่นักศึกษา
เลือกใช้รูปหรือตารางที่
ไม่จำเป็นหรือไม่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความไม่มีรูปและ
ตาราง 

รวม 40 160 120 80 40 
 

AUN-QA 4.5:  The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. 

  หลักสูตรได้ดำเนินการสร้างกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยตรง 
(Direct assessment) โดยการกำหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพื่อใช้ในการ
วัดการบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 1-
2-1) ซึ่งจะวิชาที่รับผิดชอบระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 แล้ว 
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นำข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์การบรรลุผล ตามมาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ไปนำเสนอผลการประเมินในที่
ประชุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และสรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา 
และปีการศึกษาใน มคอ.7 เพ่ือเสนอต่อสำนักวิชาฯ ดำเนินการปรับปรุงต่อไป 
 

AUN-QA 4.6:  Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 

มีการเฉลยข้อสอบภายหลังจากที่นักศึกษาได้สอบไปแล้วในชั้นเรียนทุกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาทราบ
จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของตนเอง และตรวจสอบคะแนนที่ได้อย่างโปร่งใส ในกรณีที่นักศึกษามีผล
คะแนนที่ต่ำผิดปกติ อาจารย์ประจำวิชาจะมีการเรียกพบและหาแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต 

ในการสอบปลายภาค หลังสอบเสร็จแล้วมีการประกาศระดับคะแนนแล้ว หากนักศึกษามีข้อสงสัย
สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอตรวจสอบเกี่ยวกับคะแนนสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบระเบียบคำร้องได้ที ่http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 

 

AUN-QA 4.7:  The student assessment and its processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry 
and alignment to the expected learning outcomes. 

ในแต่ละภาคการศึกษาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
แล้ว สาขาวิชาฯ จัดประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายงานผลที่ดำเนินการ ชี้แจงแนวทางการ
ปรับปรุงในแต่ละรายวิชา ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตามประมวลของ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลจะมีการทบทวนและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

ได้มีการประเมินและทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ และนำ Feedback จากอาจารย์ผู้สอน และความ
ต้องการของผู้ประกอบการ (จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม) มาร่วมพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา ขอบเขต 
การเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป เพื่อนำผลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

รายการหลักฐาน 
AUN- QA 4-1 มคอ. 2 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่

สอดคล้องกับ PLOs 
AUN- QA 4-2 การรับข้อร้องเรียน http://web.sut.ac.th/ces/2018 
AUN- QA 4-3 มคอ. 2 การประเมินผลตาม CLOs 
AUN- QA 4-4 มคอ. 3 Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for presentation 
AUN- QA 4-5 มคอ. 5 และ 7 
AUN- QA 4-6 ระเบียบคำร้องได้ที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 
AUN- QA 4-7 มคอ. 5 และ 7 

http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
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AUN-QA 5 : Academic Staff  
ผลการดำเนินงาน 
AUN-QA 5.1:  The programme to show that academic staff planning (including succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out 
to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs 
for education, research, and service. 

การวางแผนเกี่ยวกับจำนวนพนักงาน ในเรื่องของความสำเร็จผลในการทำงาน การรับสมัคร การเกลี่ย
กำลังคน การยกเลิกสัญญาจ้าง และเกษียณอายุการทำงาน การหาอัตรากำลังทดแทนที่เกษียณอายุการ
ทำงานหรือลาออกไป ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการวางแผนกำลังคนของพนักงานอยู่ตลอดเวลา 
โดยมีส่วนทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ซึ่งขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี 
และเม่ือพนักงาน (คณาจารย์ ฝ่ายสนับสนุน) มีการลาออกไป เนื่องจากเกษียณ ลาออกไปทำงานที่อ่ืน ๆ ด้วย
เหตุผลที่จำเป็น ทางสาขาวิชาฯ จะมีการทำเรื่องขอเพิ่มอัตรากำลังคน (พนักงาน) ชดเชยที่ลดลง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชาฯ เป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับจำนวนพนักงานในแต่ละหลักสูตร  

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนระยะยาวเพื่อให้คณาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย อว. นอกจากนั้นทางหลักสูตรมี
แผนประจำปีสำหรับพิจารณาการเกษียณอายุของคณาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง 
(อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน) กำหนดให้มีการจัดการประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาและตารางสอน
ให้กับอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านพร้อมทั้งกระจายภาระการสอนให้ใกล้เคียงกัน ใน
การดำเนินการได้นำข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาและจากแบบประเมินตนเองหลังเรียนของ
แต่ละรายวิชามาใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการการสอนด้วย เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทางหลักสูตรมี
แผนการประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อประเมินศักยภาพของอาจารย์ และสรุปผลสัมฤทธิ์หรือปัญหาของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลของนักศึกษาเอง (ที่ได้จากระบบลงทะเบียนของ
ศูนย์บริการการศึกษา) และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่ตั้งไว้ต่อไป   

นอกจากนี้ทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีระบบกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีสถาบันพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งอาจารย์ทุกท่านต้องมี
การวางแผนเพ่ือผลิตผลงานอย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี (โครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงานที่สามารถใช้ขอกำหนด
ตำแหน่งว ิชาการได้ ) ตามกรอบนโยบายที ่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด และสนับสนุนให้อาจารย์ร ู ้จัก
ภาคอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยการส่งอาจารย์ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยผลที่ได้ทำให้อาจารย์มีความรู้
และความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยได้ดี 
และเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาได้จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อประเมินคุณภาพของอาจารย์เพ่ือ
นำไปปรับปรุงและใช้ในภาคการศึกษาต่อไป 
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ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรมีจำนวนคณาจารย์ทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็นหญิง 2 คน และชาย 4 

คน และมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละของจำนวนปริญญา 
เอก เท่ากับ 16.67 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละของจำนวนปริญญาเอก 
เท่ากับ 50.00 ระดับอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละของจำนวนปริญญาเอก เท่ากับ 30.33 
ตลอดจนมีค่า จำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 6 (ตาราง AUN-QA 5-1-1) 
หลักสูตรได้มีการประชุมและแบ่งภาระงานก่อนเปิดภาคการศึกษา (2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดย
พบว่าคณาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนตลอดปีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันและเป็นไปตามภาระงานขั้นต่ำที่
กำหนดโดยทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งพบว่าคณาจารย์มีเวลาในการทำวิจัยและบริการวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยมี
คณาจารย์ 4 คน จาก 6 คน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ รวมจำนวน 12 บทความ ซึ่งมีแนวโน้มการตีพิมพ์เพ่ิมข้ึน (ปีการศึกษา 2563: มีการ
ตีพิมพ์ 9 บทความ) แต่มีเพียง 2 คน เท่านั้น ที่ไม่ได้มีผลงานตีพิมพ์ เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัย
และเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์  นอกจากนั้นคณาจารย์ทุกท่านยังมีเวลาในการไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
สำหรับส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 23 ครั้ง (รวมจากคณาจารย์ทุกท่านใน
หลักสูตร และอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง) ซึ่งพบว่าคณาจารย์มีการเข้าร่วมการอบรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการ
อบรมออนไลน์ และได้มีการบริการวิชาการในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปีมีกิจกรรมในการ
บริการวิชาการมากกว่า 5 ครั้ง อีกด้วย  

 
ตาราง AUN-QA 5-1-1 จำนวนอาจารย์และจำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) ปีการศึกษา 2564 

(16 ส.ค. 2564 – 7 ส.ค. 2565) 
 

ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560 (ก.ค. 60 - มิ.ย. 61) 

1. อาจารย์ประจำ       
   1.1 ศาสตราจารย ์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561 (ก.ค. 61 - มิ.ย. 62) 
1. อาจารย์ประจำ       
   1.1 ศาสตราจารย ์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 1 3 3 3 50 
   1.4 อาจารย ์ 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. อาจารย์ประจำ       
   1.1 ศาสตราจารย ์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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. 64) 
1. อาจารย์ประจำ       
   1.1 ศาสตราจารย ์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 2564 (ส.ค. 64 - ส.ค. 65) 
1. อาจารย์ประจำ       
   1.1 ศาสตราจารย ์ 1 - 1 1 1 17 
   1.2 รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 1 3 3 3 50 
   1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 33 
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ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน ร้อยละ 
2. อาจารย์พิเศษ - - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่ และสาขาวิชา 

* อาจารยเ์ต็มเวลาเทียบเท่า (FTEF) หมายถึง  
- อาจารยท์ี่มรีะยะเวลาการทำงาน ตัง้แต่ 9 เดือน ขึน้ไป คิดเป็น 1 FTEF  
- อาจารยท์ี่มรีะยะเวลาการทำงาน 6 - 8 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 0.5 FTEF  
- อาจารยท์ี่มรีะยะเวลาการทำงานไม่ถึง 6 เดือน คดิเป็น 0 FTEF 
- อาจารย์พเิศษให้นับภาระงานของอาจารยพ์ิเศษทั้งปีการศึกษา หารด้วย มาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลยั (6 หน่วยกติ/ภาคการศกึษา = 72 

ชั่วโมง/ภาคการศึกษา) 

 
AUN-QA 5.2:  The programme to show that staff workload is measured and monitored to 

improve the quality of education, research, and service. 
หลักสูตรได้ดำเนินการตามคู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการคิดหน่วยภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์

ประจำที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องประกอบด้วย 5 หมวดคือ 1) งานสอน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงาน
ต่อปีการศึกษา 2) งานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 3) 
งานที่ปรึกษานักศึกษา 3 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 4) งานสหกิจศึกษา 3 หน่วยภาระงานต่อปี 
การศึกษา และ 5) งานบริการวิชาการ/งานบริการวิชาชีพ/งานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อปี
การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินความดีความชอบประจำปี มหาวิทยาลัยและ
สำนักวิชากำหนดให้มีการประเมินผลการทำงานคือ ด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ
ตลอดจนความสำเร็จของงาน พฤติกรรมการทำงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์จะถูกประเมินความสามารถพิจารณาผลงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รายงานไว้ตลอด 3 ภาคการศึกษา
โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ ซึ่งผล
การประเมินจะมีผลต่อการข้ึนเงินเดือนในปีนั้นๆ 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 112.16 ซึ่งมีค่าลดลง
จากปีการศึกษา 2563 (FTES = 154.48) โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ระดับปริญญาตรีมีค่า 
FTES = SCH/45 ตาราง AUN-QA 5-2-1 แสดงการคำนวณค่า SCH ตลอดปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี จากการวิเคราะห์พบว่าอัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์ (FTES/FTEF ratio) มีค่า 
18.67 : 1 (ตาราง AUN-QA-5-2-2) ซึ ่งม ีค ่าเป ็นไปตามเกณฑ์ท ี ่กำหนดของมหาว ิทยาล ัยปี 2564 
(FTES/FTEF ratio กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เกิน 20 : 1) ดังแสดงในรูป AUN 5-2-1 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
ของมติคณะกรรมประจำหลักสูตรที่มีนโยบายกำหนดจำนวนรับนักศึกษาให้ลดลงจาก 90 คน เป็น 60 คนต่อ
ปีการศึกษา  
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ก่อนเปิดภาคศึกษาได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดและกระจายภาระการสอนให้มีความเหมาะสม ซึ่ง
จากระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอาจารย์ทุกท่านจะต้องทำการเรียนการสอนร้อยละ 40 งานวิจัยร้อยละ 30 
และบริการวิชาการร้อยละ 30 โดยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาภาระงานสอนของอาจารย์ทุกท่านสูงจึงทำให้
อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการทำงานวิจัย หรือบริการวิชาการ หลังจากปิดภาคการศึกษาจึงได้มีการ
ประชุมเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาระงานสอนของแต่ละท่านให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  

 

ตาราง AUN-QA 5-2-1  หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) แต่ละรายวิชาของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี ประจำปีการศึกษา 2564 

ชื่อรายวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

หน่วยกิต นักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียน 

หน่วยกิตนักศึกษา 
Student Credit Hours 

(SCH) 
538203 Physical Geology 1/2564 4 61 244 
538204 Physical Geology Laboratory 1/2564 1 60 60 
538301 Geotechniques 1/2564 4 48 192 
538302 Geotechniques Laboratory 1/2564 1 48 48 
538304 Groundwater Engineering 1/2564 4 63 252 
538306 Mineral and Energy Resources 1/2564 4 56 224 
538310 Mine Economics 1/2564 4 78 312 
538316 Petroleum Technology for Engineers 1/2564 4 38 152 
538418 Geological Engineering Projects 1/2564 4 93 372 
538420 Salt Mine Technology 1/2564 4 40 160 
538495 Pre-Cooperative Education 1/2564 1 76 76 
538207 Structural Geomorphology 2/2564 3 56 168 
538208 Structural Geomorphology Laboratory 2/2564 1 57 57 
538304 Groundwater Engineering 2/2564 4 1 4 
538305 Environmental Geomechanics 2/2564 4 60 240 
538307 Geological Engineering Excursion 2/2564 2 48 96 
538317 Geophysics 2/2564 3 35 105 
538318 Geophysics Laboratory 2/2564 1 29 29 
538309 Rock Mechanics 2/2564 4 50 200 
538320 Rock Mechanics Laboratory 2/2564 1 48 48 
538495 Pre-Cooperative Education 2/2564 1 15 15 
538496 Cooperative Education 2/2564 8 73 584 
538205 Rock and Minerals 3/2564 3 56 168 
538206 Rocks and Minerals Laboratory 3/2564 1 56 56 
538209 Computer Programming for Geological 

Engineering 
3/2564 2 53 106 
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ชื่อรายวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

หน่วยกิต นักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียน 

หน่วยกิตนักศึกษา 
Student Credit Hours 

(SCH) 
538310 Mine Economics 3/2564 4 5 20 
538311 Dam and Reservoir 3/2564 4 40 40 
538312 Design of Foundations on Rock 3/2564 4 26 104 
538324 Mineral Processing for Geological Engineering 3/2564 4 52 208 
538416 Surface Mining and Mine Design 3/2564 4 62 248 
538417 Underground Mining and Mine design 3/2564 4 52 208 
538424 Special Problem I 3/2564 3 2 6 
538433 Surface Mining and Mine Design Laboratory 3/2564 1 48 48 
538434 Underground Mining and Mine Design 

Laboratory 
3/2564 1 48 48 

538498 Pre-cooperative Education 3/2564 1 4 4 
538496 Cooperative Education 3/2564 8 18 144 

รวม - 111 1,655 5,046 
วิธีการคำนวณท่ีทางหลักสูตรใช้ 

- มหาวิทยาลัยกำหนดให้ FTES = SCH/45 จะได้ว่า FTES = 5,046/45 
- ดังนั้น FTES = 112.16 
- อ้างอิงจากตาราง AUN-QA 6-1 ปีการศึกษา 2560 มีจำนวน FTEF = 6 
- อัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEF) มีค่า 112.16/6 = 18.69 : 1 

หมายเหต ุ ข้อมูลได้จากการคำนวณตามจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสาขาวิชา ของศูนย์บริการ
การศึกษา 

 

ตาราง AUN-QA 5-2-2 : สดัส่วนจำนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทยีบเท่า (FTEs) 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
(รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร) 

จำนวนอาจารย์ 
เต็มเวลาเทียบเท่า 

(FTEs) 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อ 
จำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 

2561 149.56 6 24.93 
2562 146.49 6 24.42 
2563 154.48 6 25.75 
2564 112.16 6 18.69 

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำเท่ากับ 20 : 1  
http://web.sut.ac.th/qa/IQA2558/data-QA58/curriculum/AUN-QA-6/AUN-QA-6-2/FTES-method.pdf 

ที่มา : ส่วนแผนงาน  
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รูป AUN-QA 5-2-1 ข้อมูลการคำนวณอัตรา FTES ต่ออาจารย์ (FTEF) จากส่วนแผนงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

 
AUN-QA 5.3:  The programme to show that the competences of the academic staff are 

determined, evaluated, and communicated. 
สถานพัฒนาคณาจารย์ ได้กำหนดสมรรถนะอาจารย์ใหม่ และสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนไว้

อย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้อาจารย์ทราบเป็นลายลักอักษรในรูปแบบของข้อความและแบบประเมิน ให้
ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ดังนี้ 
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1. สมรรถนะอาจารย์ใหม่   ใช้ในการประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของอาจารย์

ที่บรรจุใหม่  เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์ใหม่ที่จะผ่านการทดลองงานมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการสอน ประกอบด้วย ความสามารถด้านการสอน และด้านวิชาการ 

1.1 ความสามารถทางด้านการสอน  
1) มีการวางแผนการสอนอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับประมวลรายวิชา (มคอ.3/4)  
2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  
3) เทคนิคการสอน 
4) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
5) การสร้างสื่อการสอน 
6) การประเมินผู้เรียน 

1.2 ความสามารถทางด้านวิชาการ 
1) มีความรู้กว้างขวางในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2) มีความรู้ลึกซึ้งเก่ียวกับสาขาวิชาที่สอน 
3) มีศักยภาพท่ีจะเป็นนักวิชาการท่ีดี 

 2.  สรรถนะอาจารย์ด้านการสอน ใช้เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 ด้านการวางแผน/ออกแบบการสอน เช่น การากำหนดผลการเรียนรู้ การกำหนดเนื้อหา 
การเรียงลำดับเนื ้อหา/การปฏิบัติ การออกแบบวิธ ีการจัดการเรียนการสอน การ
มอบหมายงาน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่กำหนด 

2.2 ด้านทักษะการสอนและการส่งมอบความรู้/ทักษะ/การปฏิบัติ ตามท่ีได้วางแผนไว้ 
2.3 ด้านเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ active learning 
2.4 ด้านการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ และ/หรือประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม    
2.5 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
2.6 ด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2.7 ด้านการประเมินผล และการวัดผล 
2.8 ความเป็นครูและการเป็นแบบอย่าง (Role Model) 

 นอกจากสมรรถนะอาจารย์ใหม่และสมรรถนะด้านการสอนแล้ว สถานพัฒนาคณาจารย์ยังได้นำ
กรอบกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์แห่งสหราชอาณาจักร (UKPSF) มาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
สมรรถนะอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล (AUN-QA 5.3-2) โดยอาจารย์ต้องได้รับการประเมินและการ
รับรองจากสถาบัน Advanced HE  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับต้นหรือภาคีการสอน (Associate  
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Fellow HEA) ระดับ เมธีการสอน (Fellow HEA) ระดับวุฒิเมธีการสอน (Senior Fellow HEA) และระดับ
มุขเมธีการสอน (Principle Fellow HEA)  

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีการประเมินสมรรถนะของคณาจารย์ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการและกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าสาขาวิชาฯ สำนัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินจะมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนในปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2564 คณาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการตีพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น 12 บทความ คิดเป็นค่าน้ำหนัก = 0.20 
จำนวน 1 บทความ ค่าน้ำหนัก = 0.40 จำนวน 5 บทความ ค่าน้ำหนัก = 0.80 จำนวน 2 บทความ และค่า
น้ำหนัก = 1.00 จำนวน 4 บทความ โดยคิดเป็นค่าผลรวมค่าน้ำหนัก 7.80 จากจำนวนคณาจารย์ 6 คน ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละผลงานทางวิชาการ 130% จากการวิเคราะห์พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบผลงานทาง
วิชาการย้อนหลัง 3 ปี (รายละเอียดแสดงในตาราง 5-3-1) นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้
เข้ารับการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะของคณาจารย์ทางด้านวิชาชีพ และนำมาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยต่อไป ใน
ปีการศึกษา 2564 ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์จำนวน 23 กิจกรรม 
(รายละเอียดแสดงในตาราง AUN-QA 5-3-2 และ 5-2-3) ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาอบรมออนไลน์ จึงทำให้มีความสะดวกในการเข้าร่วม  

จากผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนในภาพรวมระดับหลักสูตร  ปริญญาตรี โดยสถาน
พัฒนาคณาจารย์ พบว่าหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มีผลการประเมินเท่ากับ 3.97 , 4.33 และ 4.25 จากระดับ
คะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ทางประธานหลักสูตรได้มี
การกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนได้นำข้อมูลสะท้อนกลับของผู้เรียนจากระบบทะเบียนและประเมินผล รวมถึง
การทำแบบสอบถามผ่าน google form ของแต่ละรายวิชามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมสรรถนะของอาจารย์ด้านการสอนต่อไป 

 หลักสูตรได้มีการกระตุ้นให้คณาจารย์ยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์แห่งสหราชอาณาจักร (UKPSF) ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนโดยสมัครใจและยังไม่ได้
นำมาบังคับใช้กับอาจารย์ทุกคน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานระดับ
สากล ในปีการศึกษา 2564 ได้มี อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา ได้ผ่านการประเมินระดับต้นหรือภาคีการ
สอน (Associate Fellow HEA) ตามกรอบ UKPSF  

 และในปีการศึกษา 2564 ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดการประเมินสมรรถนะประจำ
ลักษณะงานของคณาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Functional Competency) แสดงใน ตาราง 
AUN-QA 5-3-4 ประกอบไปด้วย 6 ด้านได้แก่ (1) การจัดการเรียนการสอน (2) การให้คำปรึกษา (3) การ
วิจัย (4) การบริการวิชาการ (5) การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตร และ (6) การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีมีระดับ (Competency Level) คะแนนเฉลี่ย ด้าน



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

61 

 

ที่ 1 เท่ากับ 3.09 ด้านที่ 2 เท่ากับ 3.36 ด้านที่ 3 เท่ากับ 3.27 ด้านที่ 4 เท่ากับ 2.73 ด้านที่ 5 เท่ากับ 3.00 
และด้านที่ 6 เท่ากับ 3.00 ตามลำดับ 

 

ตาราง AUN-QA 5-3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 
 
 

ปีปฏทิิน 

จำนวนบทความวิจยัหรือบทความวิชาการ 
จำนวน

บทความวิจยั
หรือ

บทความ
วิชาการ 

(1) 

มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสบืเนื่อง
จากการประชุม

วิชาการ
ระดับชาต ิ

(Proceedings)  
(ค่าน้ำหนัก = 

0.20) 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน

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

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 
(ค่าน้ำหนัก 
= 0.60) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ซ่ึงไม่อยู่ใน 

Beall's list)/
วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1  

(ค่าน้ำหนัก = 0.80) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติ/

ผลงานที่จด
ทะเบียนสิทธบิัตร 

(ค่าน้ำหนัก = 
1.00) 

ผลรวม 
ค่าน้ำหนัก 

(2) 

จำนวน
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 9 3 - - 3 3 6.00 6 100 
2563 7 - 1 - 4 2 5.60 6 93 
2564 12 1 5 - 2 4 7.80 6 130 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

 
ตาราง AUN-QA 5-3-2 จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
 

ปีการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
2558 1 
2559 4 
2560 7 
2561 15 
2562 4  
2563 17 
2564 23 
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ตาราง AUN-QA 5-3-3 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

   

อ.ดร.เกียรติศักดิ์  
อาจคงหาญ 

การอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation 
Manager: CIM) ภูมภิาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่างระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2564 - ตุลาคม 2564 
 

ได้ประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพือ่ขอทุนในการจัดการ
ด้านนวัตกรรม การเป็นผู้นำในองค์กรณ์ การบริการจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม
ให้เกิดขึ้นจริง 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์  
อาจคงหาญ 

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” จัดโดย สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย 
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

สร้างความเข้าใจในการจัดเตรียมการเรียนการสอน เพื่อให้ได้
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูม ิ

 
การสัมมนาออนไลน์ หัวขอ้ “การเจาะอุโมงค์ในชั้นดินและชั้น
หิน” โดย ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล และคณะสมาคม
ธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะสมาคมธรณีวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 
ผ่าน Zoom ID: 692 501 1789 

เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการเจาะอุโมงค์ในชั้นดินและชั้น
หิน องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปถา่ยทอดให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตรต่อไป  

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูม ิ

 

การสัมมนาออนไลน์ หัวขอ้ “การประเมินผลกระทบจากการ
ก่อสร้างชั้นใตด้ินลึก โครงการดุสติ เซ็นทรัลพาร์ค  
ต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในเขตปลอดภยัรถไฟฟ้าใต้ดินและการ
ตรวจวัดความปลอดภัย” โดย ดร.อภิชาติ  สระมูล, ดร.ธยานันท์ 
บุณยรักษ์, Mr.Jaymes  Khell, รศ.ดร.วันชัย  เทพรักษ ์และ ดร.
จิรัฏฐ ์ เทพรักษ ์จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและ
อุโมงค์ (TUTG) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30-16.15 น. 
ผ่าน Zoom ID: 811 2322 0853 

เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการประเมนิผลกระทบจากการ
ก่อสร้างชั้นใต้ดินลึกและการตรวจวัดความปลอดภยั องค์
ความรู้ที่ได้สามารถกนำไปถา่ยทอดให้กบันักศึกษาใน
หลักสูตรต่อไป 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูม ิ

 

อบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั

หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor 

Tutoring for Transition) รุ่นที่ 1”  โดย รศ.ดร.ภญ.กัญคดา 

อนุวงศ์ จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร รว่มกับมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยทกัษณิ ในวันที่ 27-28 

มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-17.00 น. ผ่าน Zoom ID: : 962 

2676 3061 

ทบทวนระเบียบวิธกีารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และสอบ
วัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินต่อไป 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูม ิ

 

การสัมมนาออนไลน์ หัวขอ้ “การปรบัปรุงคุณภาพดินด้วยวธิี 
Vacuums Consolidation (VCM)” โดย  
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ และ Prof.Dennes Bergado จัดโดย 
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 
ผ่าน Zoom ID: 860 4074 8673 

เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธ ี
Vacuums Consolidation (VCM) องค์ความรู้ที่ได้สามารถก
นำไปถ่ายทอดให้กับนกัศึกษาในหลกัสูตรต่อไป 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูม ิ

 

การบรรยายพิเศษออนไลน์ หวัข้อ “Tips for Take Care 
Students’ Mental Health” โดย อ.รชัดาภรณ์ ใจอ้าย จัดโดย 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที ่11 สิงหาคม 2565 เวลา 
12.00-12.45 น. ผ่าน Zoom ID: 644 312 1027 

เพิ่มพูนทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสมัมนา/การ
ประชุมทางวชิาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รบัรางวลัหรือการยอมรับ 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูม ิ

อบรมหลักสูตร “การควบคุมงานการทำเสาเข็มเจาะ”  โดย ผศ.
ดร.ธเนศ วีระศิริ จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 18.00-21.00 น. 
ผ่าน Zoom ID: 839 9271 7246 

เพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุมงานการทำเสาเข็มเจาะ องค์
ความรู้ที่ได้สามารถกนำไปถา่ยทอดให้กบันักศึกษาใน
หลักสูตรต่อไป 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 
 

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 

ได้เพิ่มพูนความรู้และตระหนักถึงความสำคัญด้านธรณีวิทยา
โครงสร้างในงานด้านวิศวกรรมธรณี ซ่ึงสามารถนำกรณีศึกษา
ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับนกัศึกษาในหลักสูตรต่อไป 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 
 

สัมมนาออนไลน์ เร่ือง “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” จัดโดย สภาวิศวกรแห่ง
ประเทศไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2564  

เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 
 

สัมมนาออนไลน์ เร่ือง “ความเข้าใจข้อมูลดิน สำหรับวิศวกรจบ
ใหม่” จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อมูลดิน ซ่ึงสามารถนำ
องค์ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับนกัศึกษาในหลักสูตร
ต่อไป 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 
 

อบรมออนไลน์ เร่ือง “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รุ่นที่ 26” จัดโดย สภาวิชาชพีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นแนวทางสำหรับการขอใบประกอบวิชาชีพ
ฯ  

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 
 

สัมมนาออนไลน์ หวัข้อ "การพัฒนาวัตถดุิบจากเหมืองแร่โพแทช
และเกลือหิน สูอุ่ตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต" จัดโดย กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่  
ในวันที่ 23 กันยายน 2564 

ได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมแร่โพแทชและเกลือหิน 
ซ่ึงสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
ในหลักสูตรต่อไป 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 
 

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 

ได้เพิ่มพูนความรู้และตระหนักถึงความสำคัญด้านธรณีวิทยา
โครงสร้างในงานด้านวิศวกรรมธรณี ซ่ึงสามารถนำกรณีศึกษา
ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับนกัศึกษาในหลักสูตรต่อไป 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

(ออนไลน์) อบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภยั
ห้องปฏิบัติการ” วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 
16.30 น. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
สอน 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

(ออนไลน์) การบรรยาย บทบาทของวิศวกรในงานก่อสร้าง การ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดงานของนักศึกษาใหม่ งาน
ก่อสร้างเขื่อน/ชนิดของเขื่อน/การเลือกใช้/การวางแผนงาน
ก่อสร้าง และการขุดเจาะอุโมงค์ในชั้นดิน งานก่อสร้างเขื่อน
คอนกรีตงานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ โดย บ.คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด บ.ซิโนไฮโดร คอร์เปอร์เรชั่น ลิมิเต็ด และ บ.ไร้ท์
ทัลเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 9 ตุลาคม 2564 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
สอน 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

(ออนไลน์) การประชุมวิชาการประจำป ีธรณีไทย 2564ธรณีวิถี
ใหม่ นวัตกรรมไทย เพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 4-6 สิงหาคม 2565 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
สอน 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสมัมนา/การ
ประชุมทางวชิาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รบัรางวลัหรือการยอมรับ 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

(ออนไลน์) การบรรยายวิชาการ เรื่อง Structure and Tectonic 
Evolution of Northern Thailand โดย ดร.ปัญญา จารุศิริ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณี และดา้นระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ วันพธุที่ 28 เมษายน 2564 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
สอน 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

การอบรม “หลักสูตร Upskill & Re-Skill องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี : อัตลักษณ ์เอกลักษณ ์
มหาวิทยาลัยในกำกบัของรัฐ” 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 
มีนาคม 2564 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

(ออนไลน์) อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รุ่นที่ 17 วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
สอน 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมระบบเอกสารคุณภาพ 
ISO/IEC 17025:2017” จดัโดย สถาบนัมาตรวยิาแหง่ชาติ วนัท่ี 
3-4 กุมภาพันธ ์2564 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
สอน 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 
 

สัมมนาวิชาการ เสวนาวิชาการเรื่อง Geological Map 
Compilation สถานที่  กรมทรัพยากรธรณี  ห้องประชุม 1 
อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี  กรุงเทพฯ และ ออนไลน์  06 
ส.ค. 2564 ถึง 06 ส.ค. 2564 

ได้เพิ่มพูนความรู้และตระหนักถึงความสำคัญด้านธรณีวิทยา 
และการทำแผนที่ธรณีวิทยา ซ่ึงสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตรต่อไป 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 
 

ฝึกอบรม IGCP-700 : Palaeozoic Carbonate Build-ups in 
South East Asia จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.เชียงคาน 
- อ. เมือง จ.เลย  12 ธ.ค. 2564 ถึง 16 ธ.ค. 2564 

เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาของ
หลักสูตร 

ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

ประชุมวิชาการ International Conference on Geology, 
Geotechnology, and Mineral Resources of INDOCHINA 
(GEOINDO 2022) สถานที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom  11 ก.พ. 2565 ถึง 12 ก.พ. 2565 

เพื่อนำเสนอผลงานวิจยั และรวมเป็นผูด้ำเนินรายการในหอ้ง
บรรยาย 

 
ตาราง AUN-QA 5-3-4  สมรรถนะประจำลักษณะงานของคณาจารย์ (Functional Competency) ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระดับ 

(Competency 
Level) 

คำอธิบาย (Competency Description) 
1. การจัดการเรียน

การสอน 
2. การให้คำปรึกษา 3. การวิจัย 4. การบริการ

วิชาการ 
5. การพัฒนา

หลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

6. การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

1 - มีความรับผิดชอบต่อการ
สอน สอนนักศึกษาครบ
ตามเวลาการสอนที่
กำหนด 
- จัดเตรียมการสอนและ
สื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับเนื้อหา 
- มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน 
ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบ

- มีนักศึกษาในที่ปรึกษา 
พร้อมจัดสรรเวลาในการ
ให้คำปรึกษา 
- รับฟังข้อคิดเห็น คำถาม 
ความต้องการของ
นักศึกษาอย่างเต็มใจ 
- อธิบาย และให้
คำแนะนำนักศึกษาใน
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ 

- สืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
สำหรับการทำวิจัยได้ 
- สามารถกำหนดประเด็น
ปัญหาหรือหัวข้อในการทำ
วิจัยได้ 
- เขียนข้อเสนองานวิจัยได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ตรงตาม
หลักการวิจัย 

- บริการวิชาการให้แก่
หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตามนิยามการบริการ
วิชาการ ที่ปรากฏในคู่มือ
การคิดหน่วยภาระงาน
ของมหาวิทยาลัย 

- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบด้าน
การจัดการศึกษาและ
หลักสูตร เช่น มาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เกณฑ์

- มีความสนใจที่จะเรียนรู้
งานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาความรู้ต่าง 
ๆ ตามที่หน่วยงานจัดข้ึน 
- รับฟังคำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อ
นำมาพัฒนาตนเอง 
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ระดับ 
(Competency 

Level) 

คำอธิบาย (Competency Description) 
1. การจัดการเรียน

การสอน 
2. การให้คำปรึกษา 3. การวิจัย 4. การบริการ

วิชาการ 
5. การพัฒนา

หลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

6. การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

ข้อซักถามของนักศึกษาได้
ชัดเจน 
- มีวิธีการประเมินการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา 
- มีการจัดทำ มคอ.3 และ 
มคอ.5 ที่เป็นปัจจุบันและ
ส่งตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

ตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม 
- มีความรู้ ความเข้าใจใน
ข้อบังคับว่าด้วยการจัด
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อ
ประโยชน์ต่อการให้
คำแนะนำนักศึกษา 

มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

2 แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 1 และ 
- ใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบมีส่วน
ร่วมกับผู้เรียน (Active 
Learning) 
- ปรับปรุงวิธีการสอน 
และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ผู้เรียน 
- สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ กระตุ้นให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 
- กระตุ้นจูงใจให้นักศึกษา
เกิดการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 1 และ 
- แสวงหาข้อมูลเพื่อ
อธิบาย ตอบข้อซักถาม
ของนักศึกษา ได้อย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
- สร้างความน่าเชื่อถือ 
ความไว้วางใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
- มีเทคนิคการจูงใจให้
นักศึกษาเห็นคล้อยตาม 
และปฏิบัติตามคำแนะนำ
ที่ดี 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 1 และ 
- สามารถออกแบบ
กระบวนการวิจัยให้
เหมาะสมกับหัวข้อวิจัยได้ 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดย
เลือกใช้เทคนิควิธีการวิจัย
ที่เหมาะสมได้ 
- สามารถเขียนอภิปราย
ผลการวิจัยได้ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 1 และ 
- บริการวิชาการในสาขาที่
ตนเองมีความเชี่ยวชาญใน
การบริการวิชาการได้ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 1 และ 
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
OBE: Outcome Based 
Education หรือ BCD: 
Backward Curriculum 
Design หรือ VOC: Voice 
of 
Customer/Stakeholder 
- ผ่านการอบรมเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
เช่น AUN-QA หรือ 
TABEE/ABET 
- มีส่วนร่วมในการเตรียม
ข้อมูลประกอบการจัดทำ 
SAR 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 1 และ 
- กระตือรือร้นในการ
แสวงหาข้อมูลหรือโอกาส
เพื่อการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ 
- นำความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ มา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
ต่องานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

3 แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 2 และ 
- สามารถประเมินและ
ติดตามประสิทธิผลการ
สอนของตนเองได้ 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 
- พัฒนาวิธีการสอนให้
สอดคล้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
- วิเคราะห์/วิพากษ์ และ
ให้คำแนะนำ ในประเด็นที่
นักศึกษาต้องพัฒนา
เพิ่มเติม 
- สามารถประเมินและ
ติดตามประสิทธิผลใน

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 2 และ 
- ติดตามผลการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
- ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่
นักศึกษา ในปัญหาที่มี
ความซับซ้อนได้อย่าง
เหมาะสม 
- เลือกใช้วิธีการให้
คำปรึกษาที่เหมาะสมตาม
ลักษณะของนักศึกษาและ
สภาพของปัญหา 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 2 และ 
- สามารถริเริ่ม และ/หรือ 
ต่อยอดโครงการวิจัยได้
ด้วยตนเอง 
- นำเสนอ/เผยแพร่
ผลงานวิจัยในเวที
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ 
ตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือ ในระดับที่สูงกว่า ใน
รอบ 3 ปี 
- เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
หรือ ในสถานะที่สูงกว่า 
- ให้คำแนะนำปรึกษาผู้อื่น
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
ในสาขาที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญได้ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 2 และ 
- ให้บริการวิชาการทาง
วิชาชีพแก่สังคม ชุมชน 
รวมถึงภาคเอกชน 
- สามารถติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุง
การบริการวิชาการได้ 
- เป็นที่ปรึกษาให้แก่
คณาจารย์อื่นในการ
ดำเนินงานบริการวิชาการ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 2 และ 
- มีคุณสมบัติในการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หรือเป็น
กรรมการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
- ดำเนินการทางหลักสูตร
และมีส่วนร่วมในการ
จัดทำ SAR ตามเกณฑ์ 
AUN-QA หรือ
TABEE/ABET 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 2 และ 
- ให้คำแนะนำ เสนอแนะ 
ช่องทางการเรียนรู้ให้แก่
เพื่อนร่วมงาน 
- สามารถสรุปบทเรียนที่
ได้จากการแสวงหาข้อมูล
หรือการเรียนรู้ได้ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ให้แก่เพื่อน
ร่วมงาน 
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ระดับ 
(Competency 

Level) 

คำอธิบาย (Competency Description) 
1. การจัดการเรียน

การสอน 
2. การให้คำปรึกษา 3. การวิจัย 4. การบริการ

วิชาการ 
5. การพัฒนา

หลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

6. การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

รายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ 
- ใช้วิธีการประเมินผู้เรียน
ที่เหมาะสม หลากหลาย 
และสอดคล้องกับการ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ของรายวิชา 

4 แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 3 และ 
- ผลิตผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบ หนังสือ/ตำรา 
- บูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ ประยุกต์
งานวิจัย และ/หรือ งาน
บริการวิชาการ เพื่อใช้ใน
กระบวนการเรียนการ
สอน 
- เป็นที่ปรึกษา/ให้
คำแนะนำ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่
คณาจารย์ผู้อื่นภายใน
มหาวิทยาลัยได้ 
- ร่วมวางแผน/ให้
ข้อคิดเห็น ในการจัดการ
เรียนการสอนของ 
สาขาวิชา/สำนักวิชา ได้ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 3 และ 
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา
แก่คณาจารย์อื่น ในการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้ 
- แนะนำหรือส่งต่อให้กับ
บุคคล/หน่วยงานอื่น ได้
อย่างเหมาะสม ในกรณีที่
ไม่สามารถให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษาได้ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 3 และ 
- ดำเนินงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตร 
- ตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ในรอบ 3 ปี 
- เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
หรือ ในสถานะที่สูงกว่า 
- เป็นที่ปรึกษาหรือ
นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่
คณาจารย์รุ่นใหม่ในการ
ดำเนินงานวิจัยในสาขาที่
ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 3 และ 
- ดำเนินงานบริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร 
- บูรณาการงานบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียน
การสอนหรือการวิจัยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
- สามารถวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 3 และ 
- เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น AUN-
QA หรือ เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
ระดับชาติ เช่น AUN-QA 
(ทปอ.), TABEE 
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา 
ในการพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพ
หลักสูตรได้ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 3 และ 
- กระตุ้น จูงใจให้ผู้อื่น
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
- สามารถเลือกใช้องค์
ความรู้ที่มีความเหมาะสม 
และทันสมัยได้ 
- เรียนรู้จนเกิดความ
ชำนาญ นำไปประยุกต์
ตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

5 แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 4 และ 
- สอนและถ่ายทอดความรู้
สำหรับการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นเลิศ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมได้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์สร้าง งานวิจัย 
และ/หรือ งานบริการ
วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน 
- สร้างนวัตกรรมทางด้าน
การเรียนการสอนที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 4 และ 
- ให้คำแนะนำ เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษา
สามารถนำไปปรับใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองในอนาคต 
- เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
คณาจารย์อื่นในการให้
คำแนะนำปรึกษา 
- ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 
ในบทบาทการเป็นที่
ปรึกษา จากหน่วยงาน/
สำนักวิชา มหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานภายนอก 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 4 และ 
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การวิจัย ให้แก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
- เป็นผู้อำนวยการชุด
โครงการวิจัย 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มีการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างนวัตกรรมทางด้าน
การวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 4 และ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มีการพัฒนา
งานบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
- สร้างนวัตกรรมการ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
โอกาสทางรายได้ต่อ
หน่วยงาน ชุมชน หรือ
สังคม 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 4 และ 
- เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรระดับนานาชาติ 
เช่น AUN-QA (ASEAN), 
ABET หรือ 
มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการหลักสูตรจน
ได้รับการรับรองจาก 
AUN-QA (ASEAN), 
TABEE/ABET หรือ สร้าง
หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน/
สำนักวิชา มหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานภายนอก 
- เป็นวิทยากรในการ
จัดการหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน ให้แก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

แสดงสมรรถนะในระดับ
ท่ี 4 และ 
- ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองข้ึนทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
- นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือปรับปรุงพัฒนางานให้
ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
- พัฒนาเครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
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AUN-QA 5.4:  The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 

หลักสูตรได้ดำเนินการตามคู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการคิดหน่วยภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
ประจำที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้ดำเนินการมอบหมายงานสอนเป็นรายบุคคล โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนมีการนำประสบการณ์
งานวิจัยและงานบริการวิชาการมาเป็นกรณีศึกษาหรือตัวอย่างในการเรียนการสอน   ในรายวิชา 538418 
Geological Engineering Projects ซึ่งเป็นรายวิชาที่บรูรณาการวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งได้มอบหมาย
ให้คณาจารย์ที่เชี ่ยวชาญแต่ละด้าน ได้ช่วยกันดูแลและให้คำปรึกษาตามความถนัดในทุกกระบวนการ 
หลักสูตรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของอาจารย์ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ความต้องการในการพัฒนาด้านการสอน และ 2) ความต้องการในการพัฒนาด้าน
วิชาการและงานวิจัย ในการพัฒนาตนเองตามความต้องการดังกล่าว คณาจารย์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดย 
1) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านการสอนซึ่งจัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ และ 2) เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการและงานวิจัย เช่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับบนานาชาติ การฝึกอบรมที่จัดโดยองคก์ร
ต่างๆ ซึ่งคณาจารย์จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล 

 

ตาราง AUN-QA 5-4-1 ประสบการณ์และความถนัดของคณาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีและรายวิชา
ที่รับผิดชอบ 

รายชื่อคณาจารย์ ประสบการณ์และความถนัด รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ศ.ดร.กิตติเทพ  
เฟื่องขจร 

วิศวกรรมหิน การทำเหมืองแร่บนผิวดิน
และใต้ดิน กลศาสตร์หิน อุโมงค์ในชั้นดิน
และชั้นหิน การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง
ทางคอมพิวเตอร์ 

538418 Geological Engineering Projects 

ผศ.ดร.ปรัชญา  
เทพณรงค์ 

วิศวกรรมหิน การทำเหมืองแร่บนผิวดิน
และใต้ดิน การระเบิดในงานเหมืองแร่ 
เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ กลศาสตร์ธรณี
สิ่งแวดล้อม 

538306 Mineral and Energy Resources 
538310 Mine Economics 
538305 Environmental Geomechanics 
538416 Surface Mining and Mine Design 
538433 Surface Mining and Mine Design Laboratory 
538418 Geological Engineering Projects 

ผศ.ดร.เดโช  
เผือกภูม ิ

ธรณีเทคนิค ธรณีเทคนิคในงานเขื่อน 
กลศาสตร์หิน การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง
ทางคอมพิวเตอร์ การทำเหมืองแร่บนผิวดิน
และใต้ดิน 

538301 Geotechniques 
538302 Geotechniques Laboratory 
538309 Rock Mechanics 
538311 Dam and Reservoir 
538434 Underground Mining and Mine Design 
Laboratory 
538418 Geological Engineering Projects 

  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

68 

 

 

รายชื่อคณาจารย์ ประสบการณ์และความถนัด รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ผศ.ดร.อานิสงส์  
จิตนารินทร์ 

ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง  
บรรพชีวินวิทยา 

538203 Physical Geology 
538204 Physical Geology Laboratory 
538205 Rock and Minerals 
538206 Rocks and Minerals Laboratory 
538418 Geological Engineering Projects 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์  
อาจคงหาญ 

วิศวกรรมน้ำใต้ดิน การสำรวจด้วยธรณี
ฟิสิกส์ ระบบภูมสิารสนเทศในงาน
วิศวกรรมธรณี การทำเหมืองแร่บนผิวดิน
และใต้ดิน 

538304 Groundwater Engineering 
538316 Petroleum Technology for Engineers 
538317 Geophysics 
538318 Geophysics Laboratory 
538417 Underground Mining and Mine design 
538418 Geological Engineering Projects 

อ.ดร.ธนิษฐา  
ทองประภา 

ธรณีวิทยาโครงสร้าง กลศาสตร์หินและ
วิศวกรรมหิน วิศวกรรมฐานรากบนมวลหิน 
กระบวนการแต่งแร่ การทำเหมืองแร่บนผิว
ดินและใต้ดิน 

538420 Salt Mine Technology 
538207 Structural Geomorphology 
538208 Structural Geomorphology Laboratory 
538309 Rock Mechanics 
538320 Rock Mechanics Laboratory 
538312 Design of Foundations on Rock 
538324 Mineral Processing for Geological 
Engineering 
538418 Geological Engineering Projects 

 
AUN-QA 5.5:  The programme to show that promotion of the academic staff is based on a 

merit system which accounts for teaching, research, and service. 
หลักสูตรได้ดำเนินการตามคู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการคิดหน่วยภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์

ประจำที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องประกอบด้วย 5 หมวดคือ 1) งานสอน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงาน
ต่อปีการศึกษา 2) งานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 3) 
งานที่ปรึกษานักศึกษา 3 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 4) งานสหกิจศึกษา 3 หน่วยภาระงานต่อปี  
การศึกษา และ 5) งานบริการวิชาการ/งานบริการวิชาชีพ/งานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงานต่อปี
การศึกษา 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินความดีความชอบประจำปี มหาวิทยาลัยและ
สำนักวิชากำหนดให้มีการประเมินผลการทำงานคือ ด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ
ตลอดจนความสำเร็จของงาน พฤติกรรมการทำงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์จะถูกประเมินความสามารถพิจารณาผลงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รายงานไว้ตลอด 3 ภาคการศึกษา
โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ ซึ่งผล
การประเมินจะมีผลต่อการข้ึนเงินเดือนในปีนั้นๆ 
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ในปีการศึกษา 2564 ได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมธรณีจำนวน 2 ท่าน ได้รับรางวัล ได้แก่ 

1) ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 และ 2) อาจารย์ ดร.ธนิษฐา 
ทองประภา ได้ผ่านการประเมินระดับต้นหรือภาคีการสอน (Associate Fellow HEA) ตามกรอบ UKPSF 
นอกจากนี้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านนี้ยังได้รับรางวัลพนักงานสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกอีกด้วย 

 

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=516830833583094&set=a.435775745021937 

 

 
http://web.sut.ac.th/dp/2015/images/sutanniversary/2565/32/index.html#p=67 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=516830833583094&set=a.435775745021937
http://web.sut.ac.th/dp/2015/images/sutanniversary/2565/32/index.html#p=67
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AUN-QA 5.6:  The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic freedom, are well defined and 
understood. 

บุคลากรสายวิชาการทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ และสวัสดิการที่จะได้รับ การ  
จัดการเรื ่องค่าจ้าง ค่าตอบแทนของบุคลากรสายวิชาการ ดำเนินการโดยฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีสุรนารี ที่อ้างอิงจากมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกำหนดไว้ชัดเจน เช่น  
สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมไปถึงวินัยและการลงโทษ ในส่วนของสวัสดิการได้แก่ กองทุนสำรอง  
เลี้ยงชีพ เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร การตรวจสุขภาพประจำปี เงินกู้ยืม กองทุนเงิน  
ทดแทน และอื่น ๆ เป็นต้น (หลักฐาน : คู่มือพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ) บทบาท หน้าที่ 
และการวัดความสามารถหรือผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาฯ ใช้เกณฑ์ภาระงาน ของคณาจารย์ (หลักฐาน: 
คู่มือคิดภาระงานคณาจารย์ 2550) และเกณฑ์สำหรับผลงานด้านวิชาการในระดับ ต่าง ๆ (หลักฐาน: คู่มือ
การขอตำแหน่งวิชาการ) ซึ ่งมีกำหนดไว้ชัดเจนโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนั ้น ยังมี ระบบประเมิน
ความสามารถอาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยและสำนักวิชากำหนด โดยในแต่ละปีการศึกษา  อาจารย์จะถูก
ประเมินความสามารถพิจารณาผลงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รายงานไว้ตลอด 3 ภาคการศึกษา โดยผ่านการ
พิจารณาจากหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินจะมีผลต่อ
การขึ้นเงินเดือนในปีนั้น ๆ อีกทั้งผู ้เรียนยังสามารถประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ได้ใน  ระบบ 
reg.sut.ac.th สำหรับการประพฤติตามจรรยาบรรณ บุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2554 หมวด 2 ส่วนที่ 2 มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และส่วนที่ 4 มาตรฐานจรรยาบรรณ
ของคณาจารย์ 
 

AUN-QA 5.7:  The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic freedom, are well defined and 
understood. 

ทางมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสถาบันพัฒนาคณาจารย์ ได้มีระบบการสอบถามความต้องการในการเข้ารับ
การอบรมและพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์ โดยได้มีการวิเคราะห์ความต้องการ และกลั่นกรองให้ได้
ความต้องการดังกล่าวในการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการและประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบเพ่ือสามารถเข้าถึงโครงการต่าง ๆ  เช่น การขอรับรอง UKPSF การอบรมคณาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษา การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา หรือทักษะการจัดเตรียมสื ่อการสอนออนไลน์จาก
ศูนย์บริการการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ภายในสาขา ฯ ได้มีการแชร์ข้อมูลการอบรมต่างๆ ผ่านกลุ่ม Facebook 
และ Google Drive เพ่ือเป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในคณาจารย์ด้วยกัน  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

71 

 

 

AUN-QA 5.8:  The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research 
quality. 

ระบบการจัดการในการให้รางวัล เชิดชู ประกาศชื ่อเสียงของคณาจารย์ เพื ่อเป็นการกระตุ้น
สนับสนุน งานวิจัย และงานบริการด้านต่าง ๆ ของคณาจารย์ ภายในสาขาฯ ยังไม่มี มีแต่การขอความคิดเห็น
และเสนอรายชื่อจากทางสาขาวิชา เพื่อนำไปประกาศในวันสถาปนาของ มหาวิทยาลัย เพื่อมอบรางวัลใน
ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น งานการสอนดีเด่น งานบริการวิชาการและสังคม การได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เป็นต้น (หลักฐาน ประกาศของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2564)  

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบกลไกลการบริหารอาจารย์โดยกำหนดนโยบายจากประธานหลักสูตร
เพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งในด้าน
งานวิจัยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
แต่ละปีสามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยได้ นอกจากนี ้ทาง
มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินเพ่ือเพ่ิมเงินประจำตำแหน่งให้แก่อาจารย์ผู้ที่ทำการเรียนการสอนงานวิจัยและ
บริการวิชาการได้อย่างครบถ้วนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นและการให้กำลังใจแก่คณาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมางานวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ในหลักสูตร 
สำหรับแนวทางการปรับปรุงจึงต้องส่งเสริมให้อาจารย์ไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยให้เกิดผลมากกว่านี้ 

อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฝ่ายพัฒนาการ
สอนและสนับสนุนการเรียนรู้ทำหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานดีเด่นสาย
วิชาการด้านการสอน เพื ่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจัดทำเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกของผู ้สมควรได้ร ับการคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี และเชิญสำนักวิชา คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ให้เสนอชื่ออาจารย์ที่สมควรได้รับการ
คัดเลือก พร้อมส่งประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

3. สำนักวิชา เสนอรายชื่ออาจารย์ในสังกัด ทั้ง 2 ประเภท คือ กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบัน อุดมศึกษา ตั้งแต่ 3 – 10 ปี และกลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบัน อุดมศึกษา
เกิน 10 ปีขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
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4. คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารซึ ่งจะพิจารณา

ครอบคลุมถึงผลงานในอดีตที่ผ่านมา สภาพงานในปัจจุบัน (เอกสารข้อมูลประวัติและผลงานของ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ) 

5. คณะอนุกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นสาย
วิชาการด้านการสอน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เพ่ือพิจารณา  

6. มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก 
7. พิธีมอบรางวัล ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม 

อบรม สัมมนา และเสวนาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคณาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2564 ได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมธรณีจำนวน 2 ท่าน ได้รับรางวัล ได้แก่ 

1) ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 และ 2) อาจารย์ ดร.ธนิษฐา 
ทองประภา ได้ผ่านการประเมินระดับต้นหรือภาคีการสอน (Associate Fellow HEA) ตามกรอบ UKPSF o
นอกจากนี้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านนี้ยังได้รับรางวัลพนักงานสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกอีกด้วย 
 

รายการหลักฐาน 
AUN-QA 5-1 จำนวนอาจารย์และจำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) ปีการศึกษา 2564 (16 

ส.ค. 2564 – 7 ส.ค. 2565) 
AUN-QA 5-2 หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour: SCH) แต่ละรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรม

ธรณี ประจำปีการศึกษา 2564 
ข้อมูลการคำนวณอัตรา FTES ต่ออาจารย์ (FTEF) จากส่วนแผนงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

AUN-QA 5-3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 ปีย้อนหลัง 
 จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
AUN-QA 5-4 ประสบการณ์และความถนัดของคณาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีและรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
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AUN-QA 6 : Student Support Service  

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 6.1:   The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส “ถ้าเรียนได้ ต้องได้เรียน” โดย
สนับสนุนทรัพยากรและสรรพกำลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให้เพียงพอ และพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพื่อประกันโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามารถเรียนได้  โดยมีผลการดำเนินการจำแนกตามระดับการศึกษาดังนี้  

      
ระดับปริญญาตรี :  
เป้าหมายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายละเอียด เป้าหมาย 
1) การรับเข้าของนักศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับแผนที่สาขาวิชากำหนดไว้ 
2) ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา 

(ภายใน 4 ปี) 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

3) - ร้อยละของการพ้นสถานภาพทุกสาเหต ุ
- ร้อยละของการพ้นสถานภาพ  
  เนื่องจากผลการเรียน 

น้อยกว่าร้อยละ 20 
น้อยกว่าร้อยละ 5 

4) คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา  (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 

 
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการผ่านระบบ TCAS (Thai 

University Central Admission System)  มีวิธีการสมัคร 5 รอบ ยึดหลักการคือเด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบ 
ม.6 ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิ์ เพื่อความเสมอภาคสำหรับการรับสมัครจะมี 5 รอบ  

 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษาและการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบและเกณฑ์การรับ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของ
สำนักวิชา มีการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบ TCAS ในรอบต่าง ๆ ดังนี้  

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 1 Portfolio คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลงานหรือ Portfolio ตามท่ีสาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาที่
สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 
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3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค

เรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาที่
สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

4) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 4 Admission  ใช้เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบ
ของ Admission 

5) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่
ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาที่
สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลายช่องทาง เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัคร
เข้าศึกษามากขึ้น ดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมเป็นประจำทุกปี  
2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกสำนักวิชาฯ โดยโครงการสรรหาและดึงดูดผู ้มี

ศักยภาพเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook  Line  www.dek-d.com 
4. การแสดงนิทรรศการที่จัดโดยโรงเรียนต่าง ๆ  

           นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโควตาได้มีการพิจารณาเครื่องมือที่จะ
วัดหรือทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาเช่นเดียวกัน เหมือนกับข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาใช้ โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะนำร่องเป็นสำนักวิชาแรกในปีการศึกษา 2560  และ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร การจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning 
System รวมทั้งการมี living and learning center และส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามผล
การเรียนของนักศึกษารายบุคคล 
 
AUN-QA 6.2:   Both short-term and long-term planning of academic and non-academic 

support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and 
quality of support services for teaching, research, and community service. 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตามสายงานและดูแลความก้าวหน้าของบุคลากรทุก
สายงานอย่างเท่าเทียมกัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการกระตุ้นให้พนักงานได้ฝึกอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งกำหนดตามความต้องการโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ความได้เปรียบเขิงกลยุทธ์ เป้าหมายที่ต้องการ การบริการวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมของนักศึกษา โดยทาง
มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย 
เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีงบประมาณสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศใน
วงเงิน 20,000 บาท/ปี และมีงบประมาณสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ 
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70,000 บาท/ปี และมีการจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพได้ไปพัฒนา
ฝึกอบรมตามความสนใจในสายงานอาชีพและตำแหน่งงานที่ปฏิบัติเป็นประจำปีทุกปี เพ่ือเสริมสมรรถนะของ
ตนเองให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหม่ได้ โดยมีงบประมาณสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาในประเทศ สำหรับหัวหน้าส่วนและพนักงาน ในวงเงิน 20,000 บาท/ปี และ 10,000 บาท/ปี 
ตามลำดับ  
 

AUN-QA 6.3:  An adequate system is shown to exist for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be systematically recorded and 
monitored. Feedback to students and corrective actions are made where 
necessary.  

หลักสูตรฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ (รับเข้าชั้นปีที่ 2) รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมและกำหนดอาจารย์ทุกท่านทำหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุม การให้คำปรึกษาวิชาการและวางแผนแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
จนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษา มีการกำหนดให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 มาพบอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้คำแนะนำใน การลงทะเบียน และอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัว และเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน เป็นต้น รวมทั้ง การกำหนดรายวิชาที่ยังมีนักศึกษายังไม่ได้ลงเรียนรายวิชาตามหลักสูตร เพ่ือช่วย
ให้นักศึกษาสามารถลงเรียน ในรายวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้ นอกเหนือไปจากรายวิชาของทางสาขาฯ โดย
การนำไปปฏิบัติ เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี สาขาฯ มีการประชุม และมีการกำหนดอาจารย์ที่จะทำหน้าที่
ในส่วนนี้ โดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ดังกล่าว โดยที่อาจารย์แต่ละท่านจะรับผิดชอบและดูแลนักศึกษาใน  แต่
ละปีการศึกษา ในจำนวนที่เท่ากัน ในแต่ละปีการศึกษา สาขาฯ มีงบประมาณในการสร้างความสัมพันธ์กับ
นักศึกษาทีอ่าจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเหมาะสม พิจารณาจากการ  
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ผลการเรียนในภาคการศึกษาที ่ผ ่านมา คำปรึ กษาในการ
ลงทะเบียนใน แต่ละภาคการศึกษา การแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัว และเรื่องการเรียน การวางแผนการเรียนในแต่
ละภาคการศึกษา และตลอดทั้งปีการศึกษา เป็นต้น  
 

AUN-QA 6.4:  Co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are shown to be available to improve learning experience and 
employability. 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คอยดูแล ติดตาม แก้ไขปัญหาของนักศึกษาทั้งด้าน
การเรียนการสอนและด้านอื่นๆ มีระบบพี่ช่วยน้องของนักศึกษา (ระบบพี่เทค -น้องเทค) นอกจากนี้ยังมี
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กิจกรรมการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา อาทิ การให้คำปรึกษา และกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้แก่  จัดทัศน
ศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ  ให้
นักศึกษาได้เกิดทักษะที่จะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ผู้เรียนต้องฝึกการ
ทำงานเป็น ทีม และฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น นำไปสู่การเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยมี รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย ทั้ง การทดสอบ การให้คะแนนงาน การให้คะแนนรายกลุ่ม การให้
คะแนน รายงาน การให้คะแนนปฏิบัติงาน/รายงาน เป็นต้น เช่น รายวิชาโครงานวิศวกรรมธรณี กำหนดให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าในเรื่องที่กำหนด ที่เป็นข่าวสารสถานการณ์จริงที่เป็นปัจจุบัน และนำเสนอ  รายงานการ
ค้นคว้าดังกล่าว มีการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในด้านความใฝ่รู้ สนใจสิ่งใหม่ ๆ  ทักษะการ
สืบค้นข้อมูลทาง Internet และการกลั่นกรอง แยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และรายวิชาโครงงานวิศวกรรม
ธรณีมีการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในทุก 5 ด้าน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 

นอกจากนี้ยังมี “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะที่ เป็นประโยชน์ในการเพิ่มความพร้อมในการออกสหกิจศึกษาและการ
ประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการได้เรียนรู้ตนเอง จุดอ่อนและจุดแข็ง และ
วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น นักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านอาชีพจากสถานประกอบการสามารถ
วิเคราะห์ตนเองได้ มากขึ้นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการทำงานในอุตสาหกรรมใดอันจะทำให้นักศึกษา
สามารถเลือกงานสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาอาชีพจากสถาน
ประกอบการตั้งแต่ยังเรียนในมหาวิทยาลัยยังเป็นการเพิ่ม Employability ได้ด้วย โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
เห็นว่าการที่สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้นักศึกษานักศึกษาจะเข้าใจ ในกระบวนการ
ทำงานของอุตสาหกรรมในเชิงปฏิบัติได้มากขึ้น และ เป็นการพัฒนาอาชีพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และ 
“โครงการจัดตั ้งสถานพัฒนาความเป็นผู ้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship 
Development Academy: SEDA)” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาความเป็นผู ้ประกอบการ
สำหรับนักศึกษา ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับคณาจารย์และบุคลากร การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ื ออำนวยต่อ
การสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร และการสร้างภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรม  

 
AUN-QA 6.5:  The competences of the support staff rendering student services are shown 

to be identified for recruitment and deployment. These competences are 
shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders 
needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

ในเรื่องของความเพียงพอของบุคลากรและการวางแผนกำลังคนเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ  ใน
สาขาวิชามีกรอบตามที่มหาลัยกำหนด คือ มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ผู้ช่วยสอนและวิจัยประจำ 
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สาขาวิชา จากการประเมินตนเองทางสาขาวิชา ณ ปัจจุบันบุคลากรดังกล่าว สามารถสนับสนุนและรองรับ
งานวิชาการจากคณาจารย์และนักศึกษาได้ แต่ใช้ระยะเวลานานมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนรับนักศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น ทางสาขาวิชาฯ มีจำเป็นต้องทบทวนกรอบกำลังพลในส่วนของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการใหม่ 
เพื่อรองรับปริมาณงานและจำนวนนักศึกษาที่ ต้องให้บริการในอนาคตและแจ้งความต้องการและความจำ
เป็นไปในส่วนของการเจ้าหน้าที ่ของมหาลัยต่อไป และ  ต้องมีการปรับปรุงแผนกำลังคนเพื ่อให้มีความ
พอเพียงต่อภารกิจที่รับผิดชอบ การคัดเลือกผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วน
ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และได้มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้ช่วยสอน และคณาจารย์ ในสาขาวิชาฯได้ร่วมในการพิจารณา เพื่อสรุปข้อคิดเห็นให้กับคณะกรรมการ
คัดเลือกและสัมภาษณ์ของ มหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ มีระบบที่ชัดเจนในการประเมินผลความสามารถและผล
การปฏิบัต ิงานของพนักงานตาม  โครงสร้างของสำนักว ิชาและมหาวิทยาลัย เนื ่องจาก สำนักว ิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดหน้าที่ (Job Description) ของทุกตำแหน่ง คณาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่ง
ข้อเสนอแนะการประเมินหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้กับหัวหน้าสาขาวิชาฯ และหัวหน้าสาขาวิชาฯ จะเป็นผู้ทำ
การประเมินพนักงานสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่ง ให้ผู้บริหารระดับสำนักวิชาการประเมินต่อไป 
 

AUN-QA 6.6:   Student support services are shown to be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร มีการติดตาม
ดานการเรียน มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์คอยสนับสนุน ตลอดจนการเรียนออนไลน์แก่
นักศึกษา มีการดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษา ในเรื่องสุขภาพ การทำประกัน วัคซีน ทุนการศึกษา เ ป็นต้น 
และภายใต้โครงสร้างของสำนักวิชาฯ สาขาวิชาฯ มีระบบสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ หรือ กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่าน  มา
บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานหลายครั้ง อีกท้ังภายใต้โครงสร้างของสำนักวิชาฯ ใน
แต่ละปีการศึกษาจะมีการเสนอชื่อพนักงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานดีเด่นในระดับ มหาวิทยาลัย 
 

ตาราง AUN-QA 6-1 : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
(ห้องสมุด/ทรัพยากรสารสนเทศ/IT/
บริการ นศ.) 

31 21 3 - 55 31 21 3 - 55 31 21 3 - 55 29 22 3 - 54 

2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) 

29 98 37 8 172 29 98 37 8 172 23 106 34 5 168 55 105 13 1 174 

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(IT/คอมพิวเตอร์/Wifi) 

10 16 9 - 35 10 18 8 - 36 10 18 9 - 37 15 18 1 - 34 

4. ศูนย์บริการการศึกษา 
(ระบบทะเบียนและประเมินผล ,
บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับ นศ.) 

2 20 5 - 27 2 20 5 - 27 2 20 5 - 27 3 25 3 - 31 
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บุคลากร 
สายสนับสนุน 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

5. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
(บริการ นศ.สหกิจศึกษา) 

1 7 9 - 17 1 7 9 - 17 1 7 9 - 17 1 14 1 - 16 

6. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา  
(e-learning e-classroom  
e-Courseware) 

1 25 11 2 39 1 28 10 2 41 1 28 9 2 40 6 29 3 - 38 

7. ศูนย์กิจการนานาชาติ   
(นศ. ต่างชาติ) 

1 3 2  6 1 3 2  6 1 3 2  6 1 3 1  5 

8. ส่วนกิจการนักศึกษา 
(กิจกรรม นศ. ข้อมูลต่าง ๆ) 

1 49 15 - 65 3 53 13 - 69 1 58 12 - 71 8 58   67 

รวม 76 239 91 10 416 78 248 87 10 423 70 261 83 7 421 118 274 25 1 419 

ที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา  
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ และส่วนกิจการนักศกึษา  
 

ตาราง AUN-QA 6-2 : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2561 57 
2562 64 
2563 76 
2564 223 

 

ตาราง AUN-QA 6-3 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกลุ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การ
สัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือการ
ยอมรับ 

ปีการศึกษา 2561   
นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 

อบรม “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาเพื่อการจัดการ
ความรูส้หกิจศึกษา” วันท่ี 3-2 เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการทำงานให้กระชับ รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 

 

อบรม “การใช้ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จดัทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 256” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ฝึกการใช้ระบบ PBM ที่พัฒนาโดยส่วน
แผนงาน ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 

 

อบรม “องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การทำงานด้านเอกสารของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 

รับทราบและเข้าถึงการใช้งานระบบ 
Electronic form เกี่ยวกับงานบณัฑิตศึกษา 
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ปีการศึกษา/ 

ชื่อ-สกลุ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การ
สัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือการ
ยอมรับ 

นายภูวดิษฐ์ ปัญญาคม 
 

อบรมการสร้างสือนำเสนอด้วย PowerPoint แบบ 
InfoGraphics วันพฤหสับดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 
13.15-16.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ช้ัน 
1  อาคารเรียนรวม 2  

สามารถผลิตสื่อไดม้ีความหลากหลายและ
น่าสนใจมากขึ้น, สามารถผลติวิดีโอเพื่อเป็นสื่อ
การเรยีนกหารสอนได้, สามารถปรับปรุงสไลด์ 
เนื้อหาการเรียนการสอนและ ปรบัปรุงการ
นำเสนอผลงานได้ดียิ่งข้ึน 

ปีการศึกษา 2562   
นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 
นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 

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

สามารถนำมาใช้ในการจัดทำรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ได้
อย่างเป็นระบบ  และมีความสะดวกรวดเร็วใน
การจัดส่งรายงาน ผ่านระบบให้คณะกรรมการ
ผู้ประเมินฯ 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT-elearning 
อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง 

ได้แนวทางการทำข้อสอบออนไลน์ในรูปแบบ
ใหม ่

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

Show&Share เทคนิคการสอน Lab เพื่อดึงดูดผูเ้รียน ทำให้สามารถดึงดูดนักศึกษาใหส้นใจและตั้งใจ
ในการเรียนออนไลน์มากข้ึน 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ 

ได้รับเทคนิคและวิธีการทำสื่อออนไลน์ให้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสัมมนาภายในและนอกสถานที่ สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

ได้รับแผนการปฏิบัติงาน วสิัยทัศน์ ของสำนัก
วิชาฯ 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ SUT E-OFFICE 
2019 สำหรับบริหารจัดการ”  ในวันท่ี 10 กันยายน 
2562 

สามารถนำมาใช้งานในการรับและส่งเอกสาร
ระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพข้ึน  
รวมถึงสามารถเข้าใจและใช้งานเมนูอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคลากรทีผู่้พัฒนาระบบ
ได้พัฒนาเพิ่มเติมไดด้ียิ่งขึ้น 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ อบรม “การประยุกต์ใช้  Google  Forms  สำหรับการ
ทำงานองค์กร” วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 

เรียนรู้การจดัการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ด้วย Google office รวมถึงการออกแบบ
รายงานเพื่อใช้สำหรับการนำเสนอและนำมา
ประยุกต์ใช้กับระบบงานสำนักงานในองค์กรได ้

ปีการศึกษา 2563   
นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 

 
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย 
Powerpoint แบบ Infographics ขั้นพัฒนา" ในวันที่ 
28 ตุลาคม 2563 

สามารถนำมาใช้งานในการทำงานเพื่อให้มี
ความสวยงามและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย  
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกลุ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การ
สัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือการ
ยอมรับ 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 
 

อบรม “การใช้เครื่องมือ Google Form” จากท่ีประชุม
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ในวันที่ 28 มกราคม 2564 

เรียนรู้การใช้ Google form เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้กับการทำงาน  ในการขอข้อมูล
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
 

อบรม “การสร้างข้อสอบออนไลน”์ โดยศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

เรียนรู้การสร้างข้อสอบออนไลน์ และนำมา
สร้างเป็นข้อสอบออนไลนไ์ด้จริงในรายวิชาท่ี
เปิดของสาขาวิชาฯ 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น  
นายภูวดิษฐ์ ปัญญาคม 

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

เพิ่มพูนความรูด้้านวิชาการ และนำความรู้มาใช้
กับการเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 

ปีการศึกษา 2564   
นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 
นายวรุต ปัญญาคม 
นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร 

อบรมออนไลนห์ัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลและการใช้ยาสามญัประจำสำนักงาน”  
ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom 

สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย
ต่างๆ ได้ และมีทักษะเพิ่มขึ้นในการปฐม
พยาบาลในเบื้องต้น 
 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 
 

อบรมหัวข้อ “INFOGRAPHIC DESIGN FOR 
COMMUNICATION” ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 ผ่าน Zoom Meeting และวันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2565 โดย Workshop ณ ห้อง LAB COM 4 อาคาร
เรียนรวม 1 

ได้รับความรู้และเทคนิคการจดัทำ 
INFOGRAPHIC เพื่อใช้ในการสื่อสารภายใน
องค์กร 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 
 

อบรมออนไลนห์ลักสูตร “การโอนย้ายข้อมูลระหว่าง 
Google Drive กับ OneDrive” รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 1 
เมษายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom 

สามารถดำเนินการโอนย้ายข้อมูลจาก Google 
Drive ไปยัง OneDrive อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย  และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 
 

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง  
“SUT E-OFFICE 2022” ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 
2565 ผ่านโปรแกรม Zoom 

ได้รับความรู้ในการใช้งานระบบ SUT E-
OFFICE เพิ่มขึ้น  และเกิดความเขา้ใจการ
ทำงานของระบบมากขึ้น สามารถนำมาใช้ใน
การทำงานได้อย่างถูกต้อง 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 
 

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง “การควบคุม
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย”  ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 
2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4  อาคาร
วิชาการ 1 

ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการควบคุมครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน และการสำรวจพัสดุประจำปี  และ
สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานใน
หน่วยงาน 

นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ 
 

อบรมออนไลนห์ลักสูตร “การอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ” ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 
13.30 น.  

ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการคัดแยกขยะ  การมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี  และการทำให้
สภาพแวดล้อมท่ีทำงานปราศจากสิ่งสกปรก
และปลอดภัย 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกลุ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การ
สัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือการ
ยอมรับ 

นายวรุต ปัญญาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวเิคราะห์ข้อมลูเพื่อจัดทำ
แผนที่และแสดงทิศทางการไหลของน้ำบาดาลด้วย
โปรแกรม GIS” วันท่ี 21-21 ตุลาคม 2564  

นำความรู้ในการอบรมไปประยุกตก์ับงานสอนได ้

นายวรุต ปัญญาคม 
นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร 

การประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏบิัติการ “เทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับ (Drone Technology)  และงาน
สำรวจด้วยดาวเทยีมแบบจลน์ (RTK)” ในวันท่ี 7 มีนาคม 
2565 

นำความรู้ในการอบรมไปประยุกตก์ับงานสอนได ้

นายวรุต ปัญญาคม 
นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร 

อบรมหลักสูตรการดับเพลิงข้ันต้น  
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565  

เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ในการจัดการเมื่อเกิด
อัคคีภัย  

นายวรุต ปัญญาคม 
นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร 

ศึกษาดูงาน ณ แหล่งน้ำมันสิริกติ์ บริษัท ปตท.สผ. อ.ลาน
กระบือ จ.กำแพงเพชร วันท่ี 9-10 มิถุนายน 2565 

นำความรู้ในการอบรมไปประยุกตก์ับงานสอนได ้

นายวรุต ปัญญาคม 
นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร 

อบรม “เรื่องการสำรวจทางธรณีฟสิิกส์ โดยการวดัค่า
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า” ในวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2565 

นำความรู้ในการอบรมไปประยุกตก์ับงานสอนได ้

นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร อบรมออนไลน์ บริษัท ซี ยู อี แอล จำกัด อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

นำความรู้ในการอบรมไปประยุกตก์ับงานสอนได ้

นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร อบรม เรื่อง ทิศทางการสำรวจปิโตรเลียมในอนาคต วันที่ 
25 มิถุนายน 2565 

นำความรู้ในการอบรมไปประยุกตก์ับงานสอนได ้

นายศักดิ์ชาย กล่ำกล่อมจติร อบรมออนไลน์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
ต.ทุ่งสขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

นำความรู้ในการอบรมไปประยุกตก์ับงานสอนได ้
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ตาราง AUN-QA 6-4 : การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 

ปีการศึกษา 
จำนวน 
รับตาม
แผน 

TCAS รอบ 1 TCAS รอบ 2 TCAS รอบ 3 TCAS รอบ 4 
จำนวน พ้นสภาพ จำนวน พ้นสภาพ จำนวน พ้นสภาพ จำนวน พ้นสภาพ 
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2559 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2564 60 -  7 1 1 1 1  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ปีการศึกษา 

TCAS รอบ 5 เป็นต้นไป Re-entry อื่น ๆ รวมทั้งส้ิน 
จำนวน พ้นสภาพ จำนวน พ้นสภาพ จำนวน พ้นสภาพ จำนวน พ้นสภาพ 

ปร
ะก

าศ
รับ

 

ผู้ส
มัค

ร 

ผ่า
นค

ัดเ
ลือ

ก 

ขึ้น
ทะ

เบ
ียน

 

ลง
ทะ

เบ
ยีน

 

ลา
ออ

ก 

ผล
กา

รเร
ียน

 

อื่น
 ๆ

 

ผู้ส
มัค

ร 

ผ่า
นค

ัดเ
ลือ

ก 

ขึ้น
ทะ

เบ
ียน

 

ลง
ทะ

เบ
ยีน

 

ลา
ออ

ก 

ผล
กา

รเร
ียน

 

อื่น
 ๆ

 

ผู้ส
มัค

ร 

ขึ้น
ทะ

เบ
ียน

 

ลง
ทะ

เบ
ยีน

 

ลา
ออ

ก 

ผล
กา

รเร
ียน

 

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะก

าศ
รับ

 

ผู้ส
มัค

ร 

ผ่า
นค

ัดเ
ลือ

ก 

ขึ้น
ทะ

เบ
ียน

 

ลง
ทะ

เบ
ยีน

 

ลา
ออ

ก 

ผล
กา

รเร
ียน
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2559 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2564 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1 1 1 1 - - 

หมายเหต ุ:  
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คือ ผู้ที่ยืนยันสิทธิผ์่านระบบ Clearing House (วุฒิ ปวส.+ป.ตรี คือ ผู้ที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา, Reentry คือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  
 2. ยอดผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่สังกัดสาขาวชิามีจำนวนมากกวา่ผู้สมัครเพราะ ปี 2563 มีการเลือกสาขาวิชาภายหลังรับสมคัร 

 3. รอบ 1 และ 2 บางสาขาวิชาไม่มีในจำนวนประกาศรับ แต่มีในจำนวนผู้สมัคร เพราะมาจากการสมัครทุน 84 พรรษา และ มทส. ศักยบัณฑิตที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

 

 
83 

 

 

ตาราง AUN-QA 6-5 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ปีการศึกษา 
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 3 60 58 95 57 273 
2564 1 61 57 58 74 251 

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 

 

ตาราง AUN-QA 6-6 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รุ่นปีการศึกษา 
โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** รวม 

จำนวน 
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จำนวน 
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จำนวน 
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จำนวน 
(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 2.56 9 2.44 7 2.77 58 2.56 
2562 48 2.37 4 2.48 5 2.70 57 2.41 
2563 53 2.08 6 1.99 2 2.14 61 2.07 
2564 71 2.54 5 2.41 3 3.11 79 2.56 

หมายเหตุ : 
*  โควตา ได้แก่  โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์  
 โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโควตารอบพิเศษ 
**  การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ  ได้แก่ โควตาภาคใต้ โควตาผู้พิการ กลับเข้าศึกษาใหม่ รับตรง แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 
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ตาราง AUN-QA 6-7 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จำแนกตาม
ระบบ TCAS 

รุ่น  
ปีการศึกษา  

TCAS รอบ 1  TCAS รอบ 2  TCAS รอบ 3  TCAS รอบ 4  
TCAS รอบ 5  
เป็นต้นไป  

Re-entry  อื่นๆ  รวม  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

จำนวน  
(คน)  

GPAX   
เฉลี่ย  

2561   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -  
2562  38 2.58 12 2.48 -   - 4 2.66 1 2.34 - - 2 2.05 57 2.54 
2563  24 2.15 10 2.18 11 2.00 4 2.22 1 1.92 - - 2 2.00 52 2.12 

2564  -   - -   - -  -  -  -  -   - -   -  - -  -  -  

หมายเหตุ : 
*  โควตา ได้แก่  โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์  
 โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโควตารอบพิเศษ 
**  การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ  ได้แก่ โควตาภาคใต้ โควตาผู้พิการ กลับเข้าศึกษาใหม่ รับตรง แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 
 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 6-1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ 
AUN-QA 6-2 จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN-QA 6-3 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN-QA 6-4 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
AUN-QA 6-5 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
AUN-QA 6-6 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
AUN-QA 6-7 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จำแนกตาม

ระบบ TCAS 
 

AUN-QA 7 : Facilities and Infrastructure  

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 7.1:  The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 
material, and information technology, are shown to be sufficient. 

นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดบริการโดยทาง
หน่วยงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยด้วยระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ ่งใช้
ทรัพยากรทุกประเภทและความชำนาญการร่วมกัน โดยหน่วยงานที่กล่าวถึง เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี 
ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม  อาคารที่ทำการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเอ้ืออำนวยให้นักศึกษาในหลักสูตรการเข้าถึง 

http://www.sut.ac.th/cste/
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ทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การทำ
ปฏิบัติการ การวิจัย การสืบค้นข้อมูลทางระบบออนไลน์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ศูนย์บริการการศึกษา บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา ในด้านห้องเรียน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วน
ทุกห้องเรียน มีระบบ wifi บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยฯ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา  ซึ่ง ห้องเรียนเป็น
ลักษณะ Active Learning จำนวน 4 ห้อง ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 2  ได้แก่ ห้อง B1122 B1136 B5207 
และ B5208  มีโต๊ะ-เก้าอ้ีเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ กระดานและผนังที่สามารถเขียนและลบได้  และห้องเรียนเป็น
ลักษณะ Smart Class room จำนวน 1 ห้อง ณ อาคารเรียนรวม 1 ได้แก่ ห้อง B1128 มีโต๊ะ-เก้าอี้เป็นแบบ
เคลื่อนที่ได ้มีระบบ Screen Mirroring, LED TV Touch screen, Green Screen, Camera 360 องศา และ 
Glass Whiteboard And Learning Environment (ศูนย ์นว ัตกรรมฯ ด ูแลระบบ)  อ ีกทั ้งได ้จ ัดพ ื ้นที่  
Learning Space ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 2  สำหรับให้นักศึกษานั่งอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมต่างๆ   

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยจัดบริการทางห้องปฏิบัติการในการสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ ในการจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการประสานกับสำนักวิชา และหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์    ให้มีความพร้อมในการใช้งาน โดยนำระบบคุณภาพ ISO/IEC 
17025:2017  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และ
ระบบ มอก.2677 – 2558 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” 
มาใช้บริหารจัดการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ  เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความเชื่อมั่นในความพร้อมใช้
ห้องปฏิบัติการ 

 ศูนย์เครื่องมือฯ มีอาคารเครื่องมือที่อยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น  19 อาคารหลัก มีห้องปฏิบัติการ
มากกว่า 300 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการพื ้นฐาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และ
ห้องปฏิบัติการกลาง มีห้องวิจัยมากกว่า 130 ห้อง เครื่องมือมากกว่า 20,000 รายการ เพื่อใช้รองรับและ
สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการวิจัย  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการ
ใช้เครื่องมือ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการใช้เครื่องมือสำหรับการทำ senior project โดยจัดอบรมการ
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษาก่อนทำโครงงาน นอกจากนี้ยังอบรมการใช้เครื่องมือ
ชั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย  โดยผู้ผ่านการประเมินความสามารถการใช้เครื่องมือ สามารถเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามตารางเวลาที่กำหนด 

ทางด้านความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน 160,024,500 บาท  เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
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ในส่วนครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุการศึกษา และอื่นๆ ที่ทำให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์บรรณสาร มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้มี
คุณภาพและมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) ประกอบไปด้วย (1) มีทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
เพียงพอและทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร/
สาขาวิชา และการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร 
นิตยสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์  รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเน้นการบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อที่ผู ้รับบริการจะสามารถใช้ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมกันหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน และนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น ปีพิมพ์
ของทรัพยากรย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี (2) มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับสนับสนุนใน
การเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย มีที่นั่งอ่านทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร จำนวน 
1,875 ที่นั่ง โดยจัดให้มีห้องค้นคว้าเดี่ยว จำนวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จำนวน 11 ห้อง ห้องทบทวนกลุ่ม
ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ห้อง ห้องบันทึกเสียงขนาดเล็ก 1 ห้อง พ้ืนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง (Learning Space) มี
การจัดพ้ืนที่ Learning Space ให้นักศึกษาสำหรับค้นคว้าและสืบค้นสารสนเทศ ตามจุดต่างๆ ตามหอพักและ
อาคารปฏิบัติการ ได้แก่ Library Corner@S4, Library Corner@F9 และ Library Corner@อาคารบริการ
หอพัก S11-12 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเข้าถึงสารสนเทศและเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรู้ ขยายจุด
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โคมไฟ
ตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลคำศัพท์ (Quicktionary) เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Book reader) iPad, Mini Projector เป็นต้น และ (3) มีสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย ที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ และได้รับการรับรองห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว มีการใช้พลังงานและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว 

AUN-QA 7.2:  The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, 
and effectively deployed. 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมการและวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมความ
พร้อมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สามารถพร้อมใช้งาน ซึ่ งการ
ดำเนินงานจะประสานกับทุกสำนักวิชาเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ฯ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในภาคปฏิบตัิการ 
งานวิจัย และนำมาพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ความจำเป็นในการใช้งาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

87 

 

 
ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณสำหรบการจัดหาเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยแยก
ตามกลุ่มห้องปฏิบัติการ  

ศูนย์เครื ่องมือฯ ยังมีระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื ่องมือ  ทั ้งใน ส่วนการซ่อมแซมเชิงป้องกัน 
(preventive maintenance) และการซ่อมแซมกรณีที่เครื่องชำรุด ซึ่งในการดำเนินงาน ศูนย์เครื่องมือฯ ได้
จัดให้มีช่างซ่อมประจำอยู่แต่ละฝ่าย นอกเหนือจากงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ซึ่งในการจัดการให้บริการ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลย้อนกลับจากผู้ขอรับบริการนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนจำนวน 13 ห้อง 
โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 60 เครื่อง/ห้อง รวมสุทธิแล้วมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการแก่
นักศึกษา จำนวน 780 เครื่อง และสำหรับผู้สอนจำนวน 13 เครื่อง ซึ่งมีความเพียงพอในการให้บริการการ
เรียนการสอน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้แนวทางการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการเช่าเหมา
บริการซึ ่งจะทำการเปลี่ยนเครื่องในทุก 3 ปี ส่งผลให้เครื ่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และหากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย บริษัทคู่สัญญาจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มา
ทดแทนภายในเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงทำการ  
  เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะมีการติดตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า ประกอบ
โปรแกรมพื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียนการสอนและใช้งานทั่วไป เช่น Microsoft Office, ZOOM, TEAMS, 
Firefox, Chrome เป็นต้น และโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
คำนวณ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม เป็นต้น และยังให้บริการพิมพ์งานสำหรับนักศึกษา โดยให้บริการที่
อาคารเรียนรวม 1 และ 2 
 

AUN-QA 7.3:  A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information 
and communication technology. 

ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย หนังสือ 
ตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์  รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเน้นการบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อที่ผู้รับบริการ
จะสามารถใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมกันหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน และนโยบายการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ปีพิมพ์ของทรัพยากรย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีปัจจุบัน จัดหาเครื่องมือช่วย
ค้นเพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่จัดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกจากการค้นเพียงครั้งเดียวใน
ลักษณะ Single Search โดยฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ สามารถสืบค้นผ่าน
อินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network- VPN) และ 
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ผ่านระบบ EZproxy ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) 

 
AUN-QA 7.4:  The information technology systems are shown to be set up to meet the needs 

of staff and students. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการ เช่น Google workspace for Education แก่นักศึกษา อาจารย์ และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อบริการ SUTg.dot (Google Plus – plus.google.com/Google Sites 
– sites.google.com/Gmail – mail.google.com/Google Calendar – calendar.google.com/Google 
Drive – drive.google.com/Google Docs, Sheets, Slides – docs.google.com/Google Classroom – 
classroom.google.com/Google Hangout - hangout.google.com) บริการ SUT Office 365 โดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัท Microsoft ให้บริการ Microsoft Office 365 แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เป็นบริการอีเมล, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และการสร้างและแก้ไขเอกสาร และ ฯลฯ 
แบบคลาวด์บนบริการ Microsoft Office 365 Education บริการ SUTmail  สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและตำราที่มีคุณภาพ ทันสมัย  ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา  
ได้ดำเนินการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เช่น การพัฒนา/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรายวิชา (e-Courseware) การพัฒนาสื่อกราฟิก
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  การผลิตหนังสือและตำราโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Learning) ระบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สนับสนุนการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ SUT e-Learning 
ร่วมกับโปรแกรม ZOOM ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SUT X-Lane) เป็นต้น  
 
AUN-QA 7.5:  The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ได้ทำ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ทั้งการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต แบบใช้สายภายนอก (WAN) แบบใช้สายภายใน (LAN) และแบบไร้สาย (Wifi) อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น และขยายระบบเครือข่าย
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเรียนการสอน (Academic zone) พ้ืนที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning space) พ้ืนที ่
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พักอาศัยของนักศึกษา (Dormitory zone) และพื้นที่อาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัย มีให้บริการแบบไร้
สาย (Wifi) ซึ ่งให้บริการภายใต้ชื ่อบริการ @SUT-Wifi มีการติดตั ้ง Access Point เพื ่อกระจายสัญญาณ
จำนวน 1,300 จุด ซึ่งครอบคลุมครอบคลุมพื้นที่การเรียนการสอน (Academic zone) พื้นที่การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Learning space) พื้นที่พักอาศัยของนักศึกษา (Dormitory zone) และพื้นที่อาคารสำนักงาน ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้านอกห้องเรียนได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานด้วย SUT Internet Account 
และยังจัดให้มี Access Point สำรองเพื่อทดแทนได้ในทันทีทีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และการให้บริการ Wifi 
ของมหาวิทยาลัยยังรองรับเครือข่ายโรมม่ิง eduroam อีกด้วย 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพ มีจำนวนเพียงพอในการให้บริการ พร้อม
ใช้งานตลอดเวลา และครอบคลุมทุกพื้นที่การเรียนการสอน (Academic zone) พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Learning space) พ้ืนที ่พ ักอาศัยของนักศึกษา (Dormitory zone) และพื ้นที ่อาคารสำนักงาน ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การบริหารงาน รวมถึงการวิจัย ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย SUT 2025 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน ( Innovation and 
Sustainable University)” ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน (Operational 
Excellence) ข ้อร ิ เร ิ ่มท ี ่  7 SUT NExT (New S-Curve, Effectiveness, Excellence & Transparency 
เป้าประสงค์ (Objectives) ปรับโครงสร้างการบริหารงาน มุ ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน ความเป็นเลิศในการให้บริการบนพื้นฐานของคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

AUN-QA 7.6:  The environmental, health, and safety standards and access for people with 
special needs are shown to be defined and implemented. 

ส่วนอาคารสถานที่ ดำเนินงานด้านกายภาพอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการอยู่อาศัยภายในพื้นที่ 6 พันกว่าไร่ ตลอดปีการศึกษา 2564  การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดการขยะ และ 2) การจัดการน้ำเสีย โดยมีการปฏิ บัติงานตาม
ระเบียบปฏิบัต ิ (Quality Procedure, QP) และว ิธ ีการปฏิบ ัต ิงาน (Work instruction, WI) ตลอดจน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ส่วนอาคารสถานที่ และมีการ
จ ั ด เ ก ็ บ เ อกสา รผลการด ำ เ น ิ น ง านท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ใน ร ะบบจ ั ด เ ก ็ บ เ อกสา รอ ิ เ ล ็ ก ท รอน ิ ก ส์  
(http://web.sut.ac.th/dbg) เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World 
University Ranking)  ปี ค.ศ. 2021 (เข้าร่วมปีที่ 9) ได้อันดับที่ 75 ของโลก และอันดับที่ 3 ของประเทศ ได้
คะแนน 7,975 คะแนน  ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 600  คะแนน (ร้อยละ 8)  โดยมีการดำเนินการด้าน
การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน และการจัดการระบบขนส่งดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 

http://web.sut.ac.th/dbg
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ด้านการรักษาความปลอดภัย ดำเนิน (1) การการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยและอุปกรณ์จราจร มีการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดหาทดแทน หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ดับเพลิง
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา (2) รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุม
ปริมาณสุนัขจรจัด (3) รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร มทส. (4) แผนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย 
(5) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และ (6) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ศูนย์เครื่องมือฯ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่
ครอบคลุมห้องปฏิบัติการจำนวน 14 อาคารของศูนย์เครื ่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยกำกับดูแลภายใต้
คณะทำงานจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ((Safety Health and Environment, 
SHE) มีการอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ประจำปีการศึกษา 2564 การตรวจสอบอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยในทุกห้องปฏิบัติการ 

 

AUN-QA 7.7:  The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environment that is conducive for education, research, and personal well-
being. 

มหาวิทยาลัยได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีโรงพยาบาล SUTH และ หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU-
SUTH ที่หอพักนักศึกษาสำหรับให้การดูแลสุขภาพนักศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียน เช่น การออกแบบห้องเรียนสำหรับการเรียน
กลุ่มย่อย ที่มีเครื่องอำนวยความสะดวก ตำราค้นคว้า บริการตู้ขายสินค้าและเครื่องด่ืมในทุกอาคารเรียน มี
ระบบนักศึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลมีหอพักสำหรับนักศึกษา มีห้อง  Common 
Room ห้องอ่านหนังสือที่หอพัก มีศูนย์ออกกำลังกาย Fitness center ห้องละหมาด ห้องชมรมต่าง ๆ มี
ระบบช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มีระบบให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีการกำหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องเรียน การใช้ชีวิต ปัญหาต่าง ๆ มีอุปกรณ์ และห้อง ปฏิบัติการ
สำหรับเก็บข้อมูลวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานประจำกลุ่ม คอยให้คำปรึกษาเรื่องงานวิจัยแก่นักศึกษา  
 

AUN-QA 7.8:  The competences of the support staff rendering services related to facilities 
are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain 
relevant to stakeholder needs. 

มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
โดยมีระบบประเมินและพัฒนาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อให้มีสมรรถนะที่สามารถสนับสนุนหลักสู ตรด้วย
นโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสอดคล้องกับ 
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ตำแหน่งงาน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น (Core 
Competency) และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื ่อง คุณลักษณะ สมรรถนะ และ
พฤติกรรมที่พึงแสดงของพนักงานที่มีศักยภาพสูง และกำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา แบบ online โดยผ่านระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการ และนำผล
จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อาจารย์ เพื่ออาจารย์ได้นำมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงต่อไปเพื่อให้บรรลุตามภาระงานที่กำหนดไว้ 
 

AUN-QA 7.9:   The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation and enhancement. 

มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของระบบสนับสนุน
การศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ระบบ IT และการให้บริการแก่นักศึกษา  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นเจ้าภาพดำเนินการตามระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามผ่านระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ และประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผ่านการส่งแบบ
สำรวจของหน่วยงานฯ ตาม link ที่ส่งให้ทาง e-mail ของอาจารย์ จากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับบท
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อในไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานฯ ตามระบบคุณภาพ
ของหน่วยงานฯ โดยที่แบบประเมินความพึงพอใจต่อประกอบไปด้วย ความทันสมัยความเพียงพอ ความพร้อม
ใช้ และเข้าถึงได้ของสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอนในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งได้ระดับคะแนน 3.61-3.80 (ภาคผนวก 4) 

 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 7-1 ผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ศูนย์บรรณสาร 

AUN-QA 7-2 ผลการดำเนินงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
AUN-QA 7-3 ผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการการศึกษา 
AUN-QA 7-4 ผลการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
AUN-QA 7-5 ผลการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
AUN-QA 7-6 ผลการดำเนินงาน ส่วนอาคารสถานที่ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
AUN-QA 7-7 ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาล SUTH และ หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU-SUTH 
AUN-QA 7-8 คุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
AUN-QA 7-9 ผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์

คอมพิวเตอร์ และศูนย์บรรณสาร 
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AUN-QA 8 : Output and Outcomes  

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 8.1:  The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

ผลการดำเนินการในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามอัตราและแนวโน้มการสำเร็จการศึกษาและ
อัตราการตกออก รวมถึงระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยมแีผนการทำงาน ติดตามข้อมูลอัตรา
การสำเร็จการศึกษา และอัตราการตกออกของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการสำเร็จการศึกษาและการตกออก ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จะมี
การประชุมภายในหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ
แต่ละรายวิชาเป็นผู้รายงานผลการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้ถอนรายวิชา ระดับ
คะแนนเฉลี่ย และจำนวนนักศึกษาที่ลาออก และต้องชี้แจงเพ่ิมเติม หากมีกรณีที่ระดับคะแนนสูงหรือต่ำมากกว่า
ปกติ หรือมีการกระจายตัวของคะแนนผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนรายวิชาเดียวกันในภาคการศึกษา
ก่อนหน้า หรืออาจมีการเปรียบเทียบระหว่างระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่มีนักศึกษากลุ่มเดียวกันเรียนในภาค
การศึกษาเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ระดับคะแนนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตร
จะช่วยกันตรวจสอบ ร่วมวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนครั้ง
ต่อไป ผลระดับคะแนนที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันแล้วจะถูกส่งเข้าในที ่ประชุมคณะกรรมการสำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติและส่งผลระดับคะแนนให้ฝ่ายทะเบียนและประเมินผลของศูนย์บริการ
การศึกษาดำเนินการประกาศผลให้นักศึกษาในระบบออนไลน์ สำหรับในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่ต้อง
สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (4 ปี) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 3 คือนักศึกษารุ่นรหัสรุ่นปี 2561 
ทางหลักสูตรได้รวบรวมจำนวนไว้ซึ ่งแสดงดังตาราง AUN-QA 8-1-1 และตาราง AUN-QA 8-1-2 พบว่า
จำนวนนักศึกษาแรกเข้า (นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 2) มีจำนวน 63 คน และสามารถจบการศึกษาภายใน
กำหนดเวลาจำนวน 39 คน หรือคิดเป็น 60.9% ของนักศึกษาในรุ่นเดียวกัน ส่วนจำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ
มีปริมาณลดลงกว่าปีก่อนเป็นอย่างมาก โดยในปีการศึกษา 2564 นี้มีนักศึกษาพ้นสภาพสะสม รหัส 64 
จำนวน 3 ราย (5.9% ของรุ่น) รหัส 63 จำนวน 5 ราย (7.8% ของรุ่น) และ รหัส 62 จำนวน 5 ราย (7.7% 
ของรุ่น) โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 11 ปีการศึกษาอยู่ที่ 11.9% เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของสำนักวิชาที่มี
อัตราการตกออกปี 2564 อยู่ท่ี 13.1% และระดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 10.8% 

 ในการติดตามแนวโน้มการสำเร็จการศึกษา และการพ้นสภาพนั้น สามารถแสดงผลในรอบ 5 ปีได้
ตามแผนภูมิดังรูปที่ AUN-QA 8-1-1 พบว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาสถิตินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดมี
ความผันผวน ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะความนิยมในการ
เลือกเข้าสาขาวิชาของนักศึกษาในแต่ละปีที่แตกต่างกันทำให้มีนักศึกษาท่ีเรียนดีมากน้อยในอัตราส่วนที่ไม่คงที่
นัก แต่จากแนวโน้มจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากรุ่นปี 2561 ที่อัตราการสำเร็จ 
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การศึกษาอยู่ที่ 60.9% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักวิชา (52.3%) และของมหาวิทยาลัย (56.5%) ในปี 2564 
ทั้งนี้หลักสูตรไม่นิ่งนอนใจ ยังคงพัฒนากระบวนการสอน การเก็บข้อมูลและการประเมินผล เพื่อคอยติดตาม
นักศึกษาที่กำลังศึกษาให้สามารถจบการศึกษาได้ตามที่ควรจะเป็นต่อไป 
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ตาราง AUN-QA 8-1-2 : ข้อมูลการรับเข้า การสำเร็จการศึกษา และการพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมายเหตุ : * ในการหาค่าภาพรวม คิดจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลเฉพาะรุ่นปีการศึกษา 2556-2561 (6 ปี) เนื่องจากนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 เป็นรุ่นสุดท้ายที่มีข้อมูลสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลา 4 ปี ครบสมบูรณ์ เพื่อให้
เห็นแนวโน้มข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อนำมาสู่การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการรับ การสำเร็จการศึกษา และการพ้นสภาพของนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ได้แก่ 1) ร้อยละของนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลา 4 ปี เฉลี่ย   
2) ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย  3) ร้อยละของนักศึกษาพ้นสถานภาพเฉลี่ย   

ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ข้อมูลก่อนปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564 :     ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

ปีการศึกษา 
ที่รับเขา้ 

จำนวน
นักศึกษา
รับเข้า 
(A) 

จำนวน
นักศึกษา

พ้น
สถานภาพ 

(B) 

จำนวนนักศึกษาพ้นสถานภาพ ในปีการศึกษา จำนวน
นักศึกษา
กำลังเรียน 
(คงอยู่) 

(C) 

จำนวน
นักศึกษาที่

สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด 

(D) 

จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา
เฉลี่ย*  
(ปี) 

(E) 

ร้อยละของนักศึกษา 
สำเร็จการศึกษา ร้อยละของ

นักศึกษา 
พ้นสถานภาพ 
(G= B/A*100) 

ร้อยละของ
นักศึกษา 
กำลังเรียน 

(H= 
C/A*100) 25

56
 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 สำเร็จภายใน  
4 ปี 

(F1= 
D/A*100) 

สำเร็จ > 4 ป ี
[F2=(D-

Ny4)/A*100] 

2556 69 3  1 1  1     - 66 - 51 9 3 3 - - 4.36 73.91 21.74 4.35 - 
2557 76 4 - 1 - 1 - 2 - - - - 72 - - 46 24 - 2 - 4.42 60.53 34.21 5.26 - 
2558 91 4 - - 3 1 - - - - - 3 84 - - - 52 28 4 - 4.43 57.14 35.16 4.40 3.30 
2559 90 11 - - - 1 2 5 2 1 - 14 65 - - - - 32 33 - 4.51 35.56 36.67 12.22 15.56 
2560 119 26 - - - - 2 12 10 2 - 57 36 - - - - - 36 - 4.00 30.25 - 21.85 47.90 
2561 63 5 - - - - - - 4 1 - 58 - - - - - - - - - - - 7.94 92.06 
2562 62 5 - - - - - - - 5 - 57 - - - - - - - - - - - 8.06 91.94 
2563 63 1 - - - - - - - - 1 62 - - - - - - - - - - - 1.59 98.41 
2564 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100.00 - 

ภาพรวม* 
(รุ่น 56-61: 

6 ปี) 

445 48 - 2 4 3 5 19 12 3 - 74 323 - 51 55 79 63 75 - 4.38 48.76 23.82 10.79 16.63 
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ตาราง AUN-QA 8-1-1 การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
 

ปี
การศกึษา
ที่รับเข้า 

จำนวณ
รับเข้า 
(100%) 

พ้นสภาพ/
ลาออก 

จำนวนและร้อยละของผูส้ำเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาต่าง ๆ เทยีบกับนักศกึษาเขา้สาขาวิชาในชัน้ปีที่ 2  
(คน/ร้อยละ) 

รวมจบ
การศึกษา 

กำลัง
ศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

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%) 

2 
(2.2) 

- 
86 

(94.5%) 
1 

(1.1) 

2559 
90 

(โควตา = 33) 
11 

(12.2%) 
- - - - - 

32 
(35.6%) 

32 
(35.6%) 

13 
(14.4%) 

- 
77 

(85.6%) 
2 

(2.2%) 

2560 
119 

(โควตา = 20) 
28 

(23.5%) 
- - - - - - 

36 
(30.3%) 

40 
(33.6%) 

- 
76 

(63.9%) 
15 

(12.6%) 

2561 
63 

(โควตา = 3) 
5 

(7.8%) 
- - - - - - - 

39 
(60.9%) 

- 
39 

(60.9%) 
19 

(30.1%) 

2562 
65 

(โควตา = 4) 
5 

(7.7%) 
- - - - - - - - - - 57 

2563 
64 

(โควตา = 3) 
5 

(7.8%) 
- - - - - - - - - - 52 

2564 
51 

(โควตา = 1) 
3 

(5.9%) 
- - - - - - - - - - 48 

2565 
0 

(โควตา = 0) 
- 

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

รวม 
 

784 
94 

(11.9%) 
15 43 68 54 81 67 72 94 - 494 194 
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รูปที่ AUN-QA 8-1-1  สถิตินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด 4 ปี ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีในรอบ 5 ปี 

เทียบกับสำนักวิศวกรรมศาสตร์ และค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 
 

AUN-QA 8.2:   Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to 
further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

อัตราการได้งานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้จากแบบสำรวจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากข้อมูลการ
สำรวจเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 56 ราย จากบัณฑิตหลักสูตร
วิศวกรรมธรณีรุ่นปีการศึกษา 2563 จำนวณทั้งหมด 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.67 พบว่ามีอัตราการได้งานภายใน 1 
ปี 37 คน (ร้อยละ 66.07) ศึกษาต่อ 3 คน (ร้อยละ 5.36) อยู่ระหว่างการรองาน 16 คน (ร้อยละ 28.57) มีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 17,615 บาท ตาราง AUN QA 8-2-1 แสดงข้อมูลสรุปภาวการณ์ได้งานของบัณฑิตในรอบ 6 ปี เมื่อ
วิเคราะห์สถิติการได้งานและเงินเดือนเฉลี่ยเทียบกับกลุ่มสาขาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกัน สามารถสังเกต
แนวโน้มได้ดังรูปที่ AUN QA 8-2-1 ถึง AUN QA 8-2-3 โดยพบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตที่จบใหม่ มีแนวโน้มสูงขึ้น
ปีละประมาณ 3.7% ขณะที่กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีเงินเดือนสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3% นับจากปี พ.ศ. 2558 ถึงปี 
พ.ศ. 2561 แต่มีการลดต่ำลงชัดเจนในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 และยังคงลดลงจนถึงรุ่นปัจจุบัน ขณะที่กลุ่ม
สาขาวิชาอื่นๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้ว ทำให้เงินเดือนเฉลี่ยของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่ประมาณ 15% ส่วนประเภทของงานที่ได้นั้นมีแนวโน้มตรงตามสาขาวิชาสูงขึ้น รวมถึงอัตราการ
ได้งานทำก็เริ่มกลับมาสูงขึ้นตามแนวโม้มสภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน และจากแนวโน้มคาดว่าบัณฑิตรุ่นปีกาณศึกษา 
2564 น่าจะมีภาวการณ์ได้งานทำถึงร้อยละ 80 ซึ่งจะต้องรอผลการสำรวจในช่วงปลายปี 2565 นี้อีกครั้ง 
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รูปที่ AUN QA 8-2-1  สถิติภาวะการได้งานทำภายในระยะ 1 ปีหลังจากจบการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตร

วิศวกรรมธรณีเทียบกับค่าเฉลี่ยของบัณฑิตในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกัน 

 
รูปที่ AUN QA 8-2-2 สถิติเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเทียบกับค่าเฉลี่ยของบัณฑิตในกลุ่ม

วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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รูปที่ AUN QA 8-2-3  สถิติบัณฑิตที่ได้งานตรงกับสาขาวิชา และไม่ตรงกับสาขาวิชา หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
 
ตาราง AUN-QA 8-2-1  ข้อมูลสรุปการได้งานของบัณฑิตในรอบ 6 ปีรุ่นปีการศึกษา 2558 – 2563 
 

บัณ
ฑิต

ปีก
าร

ศึก
ษา

 2
5…

 
 

บัณฑิตตอบ 

แบบสำรวจ  

บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558-2563 
บัณฑิตที่ตอบแบบ 

สำรวจ (ไม่นับที ่
ศึกษาต่อ เกณฑ์

ทหาร 

และอุปสมบท) 

บัณฑิตที่ได้
งานทำ

ทั้งหมด (ตาม
สูตรการ

คำนวณของ 
สกอ.) 

เงินเดือน 

เฉลี่ย 

ที่ได้งานทำ  

ที่ได้งานทำ
และ 

ศึกษาต่อ  

ศึกษาต่อ  

ยังไม่ได้ทำงาน 
/อยู่ระหว่างรอ

งาน 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
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 
63 56 74.67 37 66.07 - - 3 5.36 16 28.57 53 94.64 37 96.81 17,615 
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AUN-QA 8.3:  Research and creative work output and activities carried out by the academic staff 
and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

 คณาจารย์ทุกท่านมีตีพิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผลงานตีพิมพ์ประกอบไปด้วย
การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยภายใน 1 ปี อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยวารสารนั้นจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลสากล ( ISI, Scopus) ตาราง ตาราง AUN-QA 8-3-1 แสดง
ผลงานวิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิชา จากอัตราส่วนผลงานวิชาการต่ออาจารย์ในสาขาพบว่า ปริมาณผลงาน
วิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งของสำนักวิชา  และของมหาวิทยาลัย แต่ถือว่ามีปริมาณ
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องมีแนวทางการปรับปรุงโดยจัดแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่คณาจารย์ทุกท่าน
ให้มากกว่านี้เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการทำงานวิจัยให้มากขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิน 6 รายการ ดังตาราง AUN-QA 8-3-2  

 หลักสูตรมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้กระบวนการคล้ายกับงานวิจัยคือ รายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณี ที่
นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน โดยกระบวนการเรียนการสอนจะฝึกนักศึกษาตั้งแต่การรวบรวมและเก็บ
ข้อมูลทางธรณีวิทยา เพ่ือใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีที่ได้รับข้อกำหนดจากทางคณาจารย์ อีก
รูปแบบหนึ่งของการวิจัยที่นักศึกษาทำได้คือนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาทดแทนสห
กิจศึกษา ซึ ่งจะมีอาจารย์ที ่ปรึกษามอบหมายโครงงานให้ทำ ในการค้นคว้าหาคำตอบตามแต่ความเหมาะสม 
นอกจากนี้กระบวนการทำโครงงานและวิจัยที่สำคัญอีกช่องทางที่นักศึกษาสามารถทำได้คือ การทำวิจัยและโครงงาน
จากการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยการได้รับโจทย์จากสถานประกอบการ และมีคณาจารย์ในสาขาวิชาเป็น
ผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับที่ปรึกษาของสถานประกอบการ โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาและทำ
โครงงานร่วมด้วยนอกเหนือจากทำงานประจำที่ได้รับมอบหมายประมาณร้อยละ 70  

หลักสูตรมีการผลักดันรายวิชาปัญหาพิเศษให้นักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีจำนวณ 4 คน นำ
ผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ topic "Acetic Acid Vapor Absorption Efficiency of 
Diatomite and Bamboo Charcoal" by Weerachai, L.*, Autaipis, N., Janam, A., Khotchomphu, R., 
Chitnarin, A.& Tepnarong, P. ในงาน  6 th GEOINDO 2022  The International Conference on Geology, 
Geotechnology, and Mineral Resources of INDOCHINA February 11-12, Department of Geotechnology, 
Faculty of Technology, KKU, Thailand 
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ตาราง AUN-QA 8-3-1 ผลงานวิชาการของคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
ปี พ.ศ. 

 
ผลรวม 

ค่าน้ำหนัก 
ร้อยละผลงานทาง

วิชาการ เทคโนโลยีธรณี 
ร้อยละผลงานทาง

วิชาการ 
เฉลี่ยสำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

ร้อยละผลงานทาง
วิชาการ 

เฉลี่ย มทส. 

2562 9.0 81.82 103.6 101.8 
2563 7.4 67.27 138.5 115.4 

2564 5.2 47.3 117.4 105.9 
2565 9.2 83.6 140.2 130.0 

 

ตาราง AUN-QA 8-3-2  ผลงานสิทธิบัตรของคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปี 2552-ปัจจุบัน) 

วันที่ย่ืนคำ
ขอ 

เลขที่คำขอ ประเภท ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ 

10/2/2552 0901000691 สิทธิบัตร 
อุปกรณ์สำหรับทดสอบคณุสมบัตกิำลังดึงของหินภายใต้
แรงกด 

ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

7/1/2553 1001000064 สิทธิบัตร โครงจำลองทางกายภาพในสองมติิเพื่อติดตามการละลาย
ของช้ันเกลือหินและสังเกตการณก์ารทรุดตัวของช้ันผิวดิน 

ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

10/3/2553 1001000462 สิทธิบัตร อุปกรณ์จำลองการทรดุตัวของผิวดินและชั้นหินในสามมติิ ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

19/11/2553 1001001879 สิทธิบัตร อุปกรณ์ทดสอบแรงกดของตัวอย่างหินในสองแกน 
(Uniaxial-to-Biaxial Load Converter) 

ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

2/3/2554 1101000399 สิทธิบัตร แบบหล่อทดสอบการบดอดัและกำลังเฉือนแบบสามวง
แหวน (Three-ring Compaction and Direct shear 
Testing Mold) 

ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร 

18/9/2562 1901006291 สิทธิบัตร วัสดุป้องกันการพังทลายของผนังดินลาดเอียง ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร  
อ.ดร.เกียรติศักดิ ์ อาจคง
หาญ 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
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ตาราง AUN-QA 8-3-3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ปปีฏทิิน 

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

จำนวน
บทความ
วิจัยหรือ
บทความ
วิชาการ 

(1) 

มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสบืเนื่อง
จากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
(Proceedings)  
(ค่าน้ำหนัก = 

0.20) 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ

ระดับชาตทิี่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ/ผลงานที่จด
ทะเบียนอนุสิทธิบตัร 
(ค่าน้ำหนัก = 0.40) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 
(ค่าน้ำหนัก 
= 0.60) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ซ่ึงไม่อยู่ใน 

Beall's list)/
วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1  

(ค่าน้ำหนัก = 0.80) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติ/

ผลงานที่จด
ทะเบียนสิทธบิัตร 

(ค่าน้ำหนัก = 
1.00) 

ผลรวม 
ค่าน้ำหนัก 

(2) 

จำนวน
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 9 3 - - 3 3 6.00 6 100 
2563 7 - 1 - 4 2 5.60 6 93 
2564 12 1 5 - 2 4 7.80 6 130 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา และสาขาวิชา 

 

 
รูป AUN-QA 8-3-1 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ในงาน 6th 

GEOINDO 2022  The International Conference on Geology, Geotechnology, 
and Mineral Resources of INDOCHINA February 1 1 - 1 2 , Department of 
Geotechnology, Faculty of Technology, KKU, Thailand 
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AUN-QA 8.4:  Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, 
which are established and monitored. 

หลักสูตรรายงานดำเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ที ่เป ็นไปตาม
Programme outcomes (แสดงในมคอ. 2) โดยมีผลตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators) ของ
หลักสูตรดังแสดงในตาราง AUN-QA 8-4-1 และแสดงผลการประเมิน Programme outcomes ของหลักสูตร (มคอ. 
7) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 8-4-2 ในปีการศึกษา 2564 นี้ทางหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ครบถ้วนทุกข้อ 

 
ตาราง AUN-QA 8-4-1  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร (แสดงในมคอ. 

2) สำหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  (Programme 
outcomes) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     ✓ 
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ตาราง AUN-QA 8-4-2  ผลการประเมิน Programme outcomes ของหลักสูตร (แสดงในมคอ. 7) สำหรับการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ดัชนีบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน คำอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสตูร 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้จัดการประชุมอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาระดับคะแนน วางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เร ิ ่มเป ิดสอนตั ้งแต่ปี
การศึกษา 2554 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2554 และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 2559 และ 2564 และปัจจ ุบ ันใช้หล ักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559/2564  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ หลักสตูรวิศวกรรมธรณี มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนามตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 (สหกิจศึกษา) ครบทุกรายวิชา 
 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดำเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ หลักสตูรวิศวกรรมธรณีจดัทำและส่ง มคอ. 5 และ มคอ.6 
(สหกิจศึกษา) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาแตล่ะ
ภาค ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
สิ้นสุดเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2565 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
สิ้นสุดเมื่อวันท่ี  7 สิงหาคม 2565 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตาม มอค. 3 และ 
มอค. 4 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

ดำเนินการตามเกณฑ ์ ทุกรายวิชามีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.5 และนำไปพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 
ของปีการศึกษาต่อไปทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน คำอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ -ไม่มี- 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ อาจารย์ประจำทุกคนเข้าร่วมอบรม  

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ นางสาววิไลลักษณ์  คมัภิรานนท์ และ นายวรตุ ปัญญาคม 
เข้าอบรม  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตีอ่
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.34/5.0 (ภาคผนวก 4) 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ดำเนินการตามเกณฑ ์ ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 2564 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าเท่ากับ 3.79 (ภาคผนวก 4) 

 

AUN-QA 8.5:  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

หลักสูตรได้มีการสร้างแบบสอบถามแบบประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความ
คาดหวังและข้อเสนอแนะผ่าน Google form ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทุกกลุ่ม เพื่อนำมาพิจารณาวาง
แผนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆในหลักสูตร  โดยประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  
2) ศิษย์เก่า  
3) นักศึกษาปัจจุบัน  
4) สถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต)  
5) นักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง  
6) อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที ่ 

โดยสร้างคำถามให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
สูงสุด ชุดคำถามจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินถูกรวบรวมและแสดงไว้ในภาคผนวก 4 เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลตลอดระยะเวลา 4 ปีได้ข้อสรุปดังรูปที่ AUN- QA 8-5-1 ถึง AUN- QA 8-5-3 พบว่าผู้สำเร็จการศึกษา
นักศึกษาปัจจุบันและสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่หลักสูตรลดลง แตกต่างจาก
คณาจารย์ในสาขาที่มีความพึงพอใจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการรับทราบข้อมูลของหลักสูตร ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาและสถานประกอบการมีความพึงพอใจลดลงจากปีก่อน แต่คณาจารย์ในสาขามีความพึง 
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พอใจสูงขึ้น ส่วนความพึงพอใจต่อการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตร เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้เรียนทั้งที่กำลังศึกษาและ
สำเร็จการศึกษาไปแล้วพบว่านักศึกษาปัจจุบันมีความพึงพอใจลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ไปแล้วที่มีความพึงพอใจสูงขึ้น 
 

 
รูปที่ AUN- QA 8-5-1  ผลสรุปความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 
 

 
รูปที่ AUN- QA 8-5-2  ผลสรุปความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 

2564  
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ศิษย์เก่า

นักศึกษาปัจจุบัน

สถานประกอบการ
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ความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตร

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ศิษย์เก่า

นักศึกษาปัจจุบัน

สถานประกอบการ

นักเรียน ผู้ปกครอง

คณาจารย์ในหลักสูตร
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รูปที่ AUN- QA 8-5-3  ผลสรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 

2564 
 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 8-1 ข้อมูลการรับเข้า การสำเร็จการศึกษา และการพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
AUN-QA 8-2 สถิติภาวะการได้งานทำภายในระยะ 1 ปีหลังจากจบการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยของบัณฑิตในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกัน 
 สถิติเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเทียบกับค่าเฉลี่ยของบัณฑิตในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 สถิติบัณฑิตที่ได้งานตรงกับสาขาวิชา และไม่ตรงกับสาขาวิชา หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
 ข้อมูลสรุปการได้งานของบัณฑิตในรอบ 6 ปีรุ่นปีการศึกษา 2558 – 2563 
AUN-QA 8-3 ผลงานวิชาการของคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
 ผลงานสิทธิบัตรของคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปี 2552-ปัจจุบัน) 

AUN-QA 8-4 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร (แสดงในมคอ. 2) สำหรับ
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (Programme outcomes) 

 ผลการประเมิน Programme outcomes ของหลักสูตร (แสดงในมคอ. 7) สำหรับการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

AUN-QA 8-5    ผลสรุปความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 
 ผลสรุปความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตร ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 
 ผลสรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตร ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 
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ผู้ส าเร็จการศึกษา
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นักศึกษาปัจจุบัน
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บทที่ 4 
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

 
1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, 
and are known to all stakeholders. 

   4    

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated and are aligned to the 
expected learning outcomes of the programme. 

   4    

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist 
of both generic outcomes (related to written and oral 
communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to 
knowledge and skills of the study discipline). 

   4    

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 

   4    

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time they graduate. 

   4    

 Overall opinion    4    
2 Programme Structure and Content    4    

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown 
to be comprehensive, up-to-date, and made available and 
communicated to all stakeholders. 

   4    

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned 
with achieving the expected learning outcomes. 

   4    

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from 
stakeholders, especially external stakeholders. 

   4    

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected 
learning outcomes is shown to be clear. 

   4    

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

   4    
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  1 2 3 4 5 6 7 
2.6 The curriculum to have option( s)  for students to pursue major 

and/or minor specialisations. 
   4    

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and that it remains up-to-date 
and relevant to industry. 

   4    

 Overall opinion    4    
3 Teaching and Learning Approach        

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and 
communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected 
in the teaching and learning activities. 

   4    

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to 
participate responsibly in the learning process. 

   4    

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active 
learning by the students. 

   4    

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, 
learning how to learn, and instilling in students a commitment for 
life- long learning ( e. g. , commitment to critical inquiry, information-
processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
practices). 

   4    

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in 
students, new ideas, creative thought, innovation, and an 
entrepreneurial mindset. 

   4    

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously 
improved to ensure their relevance to the needs of industry and 
are aligned to the expected learning outcomes. 

   4    

 Overall opinion    4    
4 Student Assessment        

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are 
shown to be constructively aligned to achieving the expected 
learning outcomes and the teaching and learning objectives. 

   4    

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be 
explicit, communicated to students, and applied consistently. 

   4    

4.3 The assessment standards and procedures for student progression 
and degree completion, are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

   4    
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  1 2 3 4 5 6 7 
4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking 

schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure 
validity, reliability, and fairness in assessment. 

   4    

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement 
of the expected learning outcomes of the programme and its 
courses. 

   4    

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a 
timely manner. 

   4    

4.7 The student assessment and its processes are shown to be 
continuously reviewed and improved to ensure their relevance to 
the needs of industry and alignment to the expected learning 
outcomes. 

   4    

 Overall opinion    4    
5 Academic Staff        

5.1 The programme to show that academic staff planning ( including 
succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the 
academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 

   4    

5.2 The programme to show that staff workload is measured and 
monitored to improve the quality of education, research, and service. 

   4    

5.3 The programme to show that the competences of the academic 
staff are determined, evaluated, and communicated. 

   4    

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic 
staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 

   4    

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is 
based on a merit system which accounts for teaching, research, and 
service. 

   4    

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, 
roles and relationships, and accountability of the academic staff, 
taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 

   4    

5.7 The programme to show that the training and developmental needs 
of the academic staff are systematically identified, and that 
appropriate training and development activities are implemented 
to fulfil the identified needs. 

   4    
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  1 2 3 4 5 6 7 
5.8 The programme to show that performance management including 

reward and recognition is implemented to assess academic staff 
teaching and research quality. 

   4    

 Overall opinion    4    
6 Student Support Services        

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission 
procedures to the programme are shown to be clearly defined, 
communicated, published, and up-to-date. 

   4    

6.2 Both short- term and long- term planning of academic and non-
academic support services are shown to be carried out to ensure 
sufficiency and quality of support services for teaching, research, 
and community service. 

   4    

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, 
academic performance, and workload monitoring.  Student 
progress, academic performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 

   4    

6.4 Co- curricular activities, student competition, and other student 
support services are shown to be available to improve learning 
experience and employability. 

  3     

6.5 The competences of the support staff rendering student services 
are shown to be identified for recruitment and deployment.These 
competences are shown to be evaluated to ensure their continued 
relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown 
to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

  3     

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

  3     

 Overall opinion   3     
7 Facilities and Infrastructure        

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including 
equipment, material, and information technology, are shown to be 
sufficient. 

   4    

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up- to- date, 
readily available, and effectively deployed. 

   4    

7.3 A digital library is shown to be set- up, in keeping with progress in 
information and communication technology. 

   4    
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  1 2 3 4 5 6 7 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to 
meet the needs of staff and students. 

   4    

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the campus community to fully 
exploit information technology for teaching, research, service, and 
administration. 

   4    

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for 
people with special needs are shown to be defined and 
implemented. 

   4    

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and 
psychological environment that is conducive for education, 
research, and personal well-being. 

   4    

7.8 The competences of the support staff rendering services related to 
facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that 
their skills remain relevant to stakeholder needs. 

  3     

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student 
services) are shown to be subjected to evaluation and 
enhancement. 

  3     

 Overall opinion    4    
8 Output and Outcomes        

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

   4    

8.2 Employability as well as self- employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

   4    

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the 
academic staff and students, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

  3     

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the 
programme outcomes, which are established and monitored. 

  3     

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

  3     

 Overall opinion   3     
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 

 
จุดเด่น 

1. มีการกำหนด PLOs ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมทั้ง 
Subject specific และ Generic โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
โดยการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลั่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

3. มีการวางโครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานของ สกอ. มีการปรับปรุงตามกรอบเวลา 
4. มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี 
5. มีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 

 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผล
รายวิชาฯ โดยการใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นตัวตั้งในการกำหนดกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 

2. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยการถอด PLOs ด้านทักษะและทัศนคติมาใช้ในการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินในทุกรายวิชา 

3. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 

- องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

 
- องค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ระดับหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี 
1. จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน  
- กรณีที ่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน      

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
 

● อาจารย์ประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
● อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี ้ มีชั ่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสตูร 6 ปี ประกาศ ใช้
ในปีท่ี 8) 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สป.อว. (สกอ.เดิม) ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนำที่ สป.อว. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนำส่ง สป.อว. หรือหนังสือส่งคืนจาก สป.อว. และรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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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 
การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 
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ภาคผนวก 3 
เอกสารแนบ องค์ประกอบท่ี 1 

การกำกับมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตร ี
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
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Mechanics Symposium, 18-20 October, 2016, Bali, Indonesia. 

13) Junthong, P.  and Fuenkajorn, K. , 2016, Determination of Time-Dependent Strengths of Salt 
Pillars using Strain Energy Density Criterion.  In proceedings of the 9th Asian Rock Mechanics 
Symposium, 18-20 October, 2016, Bali, Indonesia. 

14) Thongprapha, T., Khamrat, S. and Fuenkajorn, K., 2016, Determination of Safe Withdrawal Rates 
of Compressed-air Energy Storage Caverns in Maha Sarakham Salt. In Proceedings of the 9th Asian 
Rock Mechanics Symposium, 18-20 October, 2016, Bali, Indonesia. 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2016 – 2021) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ 

International Journals: 
1) Chitnarin, A., Forel, M-B., and Tepnarong, P. (2021). Holocene Ostracods (Crustacea) from Whale-

Fall Excavation Site from the Chao Phraya Delta, Center Thailand. European Journal of 
Taxonomy. 

2) 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 

3) Khamrat, S., Tepnarong, P., Artkhonghan, K. and Fuenkajorn, K., 2017, Crushed salt 
consolidation for borehole sealing in potash mines. Geotechnical and Geological Engineering. 
DOI 10.1007/s10706-017-0301-1. 
 

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

Tensile Strength of Maha Sarakham Salt, Research and Research and Development Journal of 
the Engineering Institute of Thailand. (Accepted for publication). 

2) Junthong, P., Tepnarong, P., Artkhonghan, K. and Fuenkajorn, K., 2016., Prediction of Time-
dependent Strengths of Salt Pillars using Strain Energy Principle. Research and Development 
Journal of the Engineering Institute of Thailand. 27(4), 29-37. 
 

Conference Papers: 

1) 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. 
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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 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2016 – 2021) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ 

International Journals: 
1) Chitnarin, A., Forel, M-B., and Tepnarong, P. (2021). Holocene Ostracods (Crustacea) from 

Whale-Fall Excavation Site from the Chao Phraya Delta, Center Thailand. European Journal of 
Taxonomy. 

2) Chitnarin, A. and Ketwetsuriya, C. (2021). Middle Permian Ostracod Fauna from the Khao Khad 
Formation (Indochina terrane), Central Thailand. Annales De Paleontologie. 107(2021)102521. 

3) 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.). 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

 133 
 

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. 

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 (2016 – 2021) 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

International Journals:  
1) Lertsuriyakul, C., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K. (2021). Effects of Shallow Salt Cavity on 

Subsidence Profiles Under Supercritical Condition. Suranaree Journal of Science and Technology. 
28(2). : 010038 (1-8). 

2) Sukjaroen, N., Thongprapha, T., Liabkrathok, P. and Fuenkajorn, K. (2021). Effects of Loading Rate on 
Transverse Isotropic Responses of Bedded Gypsum. Arabian Journal of Geoscinces. (2021). 14: 2442 
http://dou.org/10.1007/s12517-021-08752-2. 

3) Thongprapha, T., Chanpen, S., Liabrathok, P. and Fuenkajorn, K. (2021). Fatigue Tensile Strength of 
Rock Salt. Arabian Journal of Geosciences. (2021). 14:6. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 

 135 
 

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). 

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) Piraksa, P., Thongprapha, T., and Fuenkajorn, K. (2021). Time-Dependent Compressive Strength of 

Gypsum. In The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE). 14-15 May, 
2121. 

2) Suwankeeree, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K. (2021). Effect of Transverse Isotorpy o Tensile 
Strength and Deformability of PHU PHAN Sandstone. In The 908th International Conference on 
Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM). Academicsera, 8-9 May, 2021. Australia. 
online. 

3) Singkraihan, K., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K. (2021). Correlation Between Ultrasonic Pulse 
Velocities and Physical and Mehanical Properties of Rocks. In The 908th International Conference on 
Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM). Academicsera, 8-9 May, 2021. Australia. 
online. 

4) Piraksa, P., Thongprapha, T., and Fuenkajorn, K. (2021). Time-Dependent Compressive Strength of 
Gypsum. In The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE). 14-15 May, 
2121. 

5) 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 (2016 – 2021) 
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. 

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 
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ภาคผนวก 4 
การประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และ

ข้อเสนอแนะของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี โดยผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

 
-- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั ความ

คาดหวัง และขอ้เสนอแนะ 
1) ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (ผู้ทำแบบสอบถาม 18 คน) 
2) ศิษย์เก่า (ผู้ทำแบบสอบถาม 13 คน) 
3) นักศึกษาปัจจุบัน (ผู้ทำแบบสอบถาม 42 คน) 
4) สถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) (ผู้ทำแบบสอบถาม 6 คน) 
5) นักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง (ผู้ทำแบบสอบถาม 5 คน) 
6) อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ (ผู้ทำแบบสอบถาม 6 
คน) 

 
- แบบประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง 

และข้อเสนอแนะ  
1) แบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
2) แบบสอบถามสำหรับศิษย์เก่า 
3) แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5) แบบสอบถามสำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง 
6) แบบสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
(สำหรับแบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback-2021-2022

https://www.geoengsut.com/feedback-2021-2022
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1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.44 3.25 3.72 3.72 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

3.32 3.50 3.83 3.83 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้ 

3.64 3.63 3.89 3.89 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.72 3.88 3.83 3.83 

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.16 4.00 4.56 4.56 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.48 3.50 3.72 3.72 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.84 4.00 4.22 4.22 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.20 3.75 4.06 4.06 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.28 3.75 3.61 3.61 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.56 3.70 3.99 3.94 
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ระดับความพึงพอใจต่อการไดร้ับทราบข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
  

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

2.96 2.75 4.09 3.72 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 3.50 4.27 4.00 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.00 2.38 4.00 3.22 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.56 3.25 4.18 3.94 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.16 3.00 4.09 4.11 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 3.13 4.09 3.78 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.25 3.00 4.12 3.80 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 1. 
 

ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เช่น กระบวนการ
ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ์ การประกาศผล 

3.64 3.63 4.00 4.17 

2. 
 

ท่านพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับก่อนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เช่น 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 3.91 4.22 

3. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน
เพียงใด เช่น การเรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวน
เนื้อหาก่อนเรียนการอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 3.91 4.44 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคณาจารย์ผู้สอนและผู้สอนปฎิบัติการในหลักสูตร
เพียงใด 

3.96 3.63 4.18 4.56 
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รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
5. 
 
 

ท่านพึงพอใจต่อการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษาเพียงใด เช่น การจัดตารางเรียน การเปิดรายวิชา การจัดอบรมต่าง 
ๆ การแจ้งข้อมูลก่อนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก
ภาคสนาม 

3.37 3.38 3.73 4.50 

6. 
 

ท่านพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงใด เช่น ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 3.82 4.22 

7. ท่านพึงพอใจต่อการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม 
โปร่งใส 

3.76 3.38 4.27 4.22 

8. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 4.00 4.39 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 3.98 4.34 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานทำของ ผู้สำเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2564 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- คาดหวังว่าทางหลักสูตรวิศวกรรมธรณีจะนำโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นโปรแกรมแท้ 

- เพิ่มการบรรยายพิเศษประสบการณ์การทำงานจริงๆในสายงานเก่ียวกับหลักสูตร 

- การจัดการหลักสูตรใหม่ล่าสุด ถือว่าดีมากค่ะ 

- อยากให้เน้นด้านการปฏิบัติการมากข้ึน การนำข้อมูลมาใช้จริงอย่างเหมาะสม และถูกต้อง 

- ทำงานได้หลากหลาย 

- สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง 

- คาดหวังให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไปค่ะ 

- อยากให้มีใบ กว 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- อยากให้มีการสอนเพิ่มเติมในด้านคอนกรีตค่ะอาจารย์ 

- ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คณะอาจารย์และพี่ๆ TA ทุกท่านค่ะ ขอขอบคุณที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ขอบคุณที่

เค่ียวเข็ญและผลักดันกันเสมอมา ขอบคุณที่มอบโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ได้เห็นภาพการทำงานจริงๆ วา่

เป็นอย่างไร สุดทา้ยนี้ หนูจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาพฒันาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพคะ่ 

- อยากให้เรียนเชิงลึกในรายวิชาต่างๆ 

- อยากให้หลักสูตรได้รับการรองรับสำหรับสอบใบกว. 

- อยากให้มีการนิเทศสหกิจศึกษาออนไลน์รวมสักคร้ังค่ะ เพราะบางครั้งอาจารย์ทีป่รึกษาไม่ว่างค่ะ 
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2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากศิษย์เก่า (สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2564) ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.88 3.82 3.75 3.69 

2. สามารถสื ่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.31 3.64 3.50 3.85 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้ 

3.94 4.00 3.67 3.69 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.88 4.00 3.75 3.38 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.44 4.27 4.17 4.46 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.94 3.73 3.67 3.54 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.88 4.09 3.92 4.23 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.50 3.73 3.67 3.31 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.56 3.82 3.83 4.08 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.81 3.90 3.77 3.80 

 
ระดับความพึงพอใจต่อการไดร้ับทราบข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

3.00 3.91 3.08 3.54 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 3.64 3.50 3.77 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.44 3.64 3.17 3.46 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.38 3.73 2.83 3.77 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.44 4.27 2.92 3.54 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 4.00 2.83 3.54 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.32 3.87 3.06 3.60 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.94 4.27  3.75  3.92 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.81 3.91  3.75  3.92 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง

ชัดเจน 
4.00 4.36  3.83  4.15 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64  3.25  3.85 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของ

นักศึกษา 
3.81 3.73  3.42  3.77 

6. การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82  3.67  3.77 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91  3.75  3.92 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91  3.58  3.69 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45  4.50  4.31 
10. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู 4.31 4.73  4.42  4.31 
11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ 

ห้องสมุด สนามกีฬา 
4.06 4.27  4.17  4.23 

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 4.06 4.36  4.17  4.23 
13. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 
3.94 4.36  3.67  4.08 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13  3.84  4.01 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานทำของศิษย์เก่า (สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2564) 
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ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า 

- ด้านวิเคราะห์ออกแบบโดยใช้โปรแกรม 

- สามารถปรบัตัวและแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ได้ดี 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2564)  
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- สามารถอธิบายในเร่ืองความรู้ความเข้าใจได้มากข้ึน 

- การออกแบบ 

- ด้านธรณีวิทยาฐานราก 

- ทักษะด้านการสำรวจภาพสนามและจำแนกลักษณะดา้นธรณีวทิยา 

- การทำงานร่วมกับคนอ่ืน 

- การออกภาคสนาม 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- คนส่วนใหญ่ในหลักสูตรจบมาหางานทำยากโดนเฉพาะผู้หญิง หน้าที่การงานส่วนใหญ่มีความกา้วหน้าในหนา้ที่ยาก 

- ลักษณะงานสว่นใหญ่ไม่ตรงกับที่เรียนมา 
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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 ปี 2564 
 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.81 3.84 3.79 3.76 

2. สามารถสื ่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.52 3.58 3.77 3.63 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้ 

3.64 3.66 3.65 3.71 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.73 3.80 3.71 3.83 

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.23 4.35 4.25 4.22 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.61 3.61 3.65 3.71 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 4.07 4.16 4.16 4.00 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.64 3.67 3.75 3.56 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.64 3.66 3.76 3.68 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.77 3.81 3.83 3.79 

 
ระดับความพึงพอใจต่อการไดร้ับทราบข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

3.49 3.75 3.85 3.73 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 3.89 3.98 3.83 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.19 3.31 3.34 3.17 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.61 3.75 3.81 3.71 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.54 3.69 4.00 3.68 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 3.65 3.84 3.83 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 3.67 3.80 3.66 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 3.90 3.84 3.59 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.02 4.13 4.02 4.22 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 3.99 4.13 4.08 4.15 
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 3.92 4.12 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา 3.87 3.99 3.90 3.98 
6. การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 3.58 3.93 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 3.65 3.61 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 3.69 3.51 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 4.38 3.61 
10. อาจารย์สอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4.25 4.36 4.23 3.46 

11. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.27 4.35 4.19 3.49 

12. อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4.14 4.28 4.08 3.88 
13. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู 4.32 4.39 4.18 3.88 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

14. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.54 3.87 3.53 3.80 
15 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู ้ และเพียงพอต่อ

นักศึกษา 
3.48 3.91 3.57 3.95 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อต่อการเรียนรู ้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.55 3.97 3.60 3.61 

17. ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.56 3.88 3.65 3.44 
18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

และเพียงพอต่อนักศึกษา 
3.44 3.78 3.56 3.80 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3.97 4.11 3.98 3.83 
20. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.99 4.17 4.01 3.78 
21. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 
3.97 4.11 3.92 3.83 

22. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 4.04 4.02 
23. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 3.80 3.93 
24. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 3.48 3.90 3.66 3.83 
25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.86 3.99 3.90 3.90 
26. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กาหนด

ไว้ล่วงหน้า 
3.92 4.03 3.92 3.85 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 3.98 3.81 
28. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
3.85 4.08 3.94 3.59 

29. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความรู้ 4.12 4.24 4.14 4.22 
30. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
3.99 4.14 4.11 4.15 

31. การเร ียนรู ้ตลอดหลักสูตรได้พ ัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 4.15 4.12 

32. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 4.12 4.01 3.98 

33. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของ ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 3.99 3.93 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 3.91 3.61 
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ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการทำงาน 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษาปัจจุบันต่อหลักสูตร 

- จบแล้วมีงานทำ 

- อยากให้เน้นด้านเหมืองแร่ 

- ไปศึกษาสถานที่จริง 

- อยากให้มีใบ กว 

- จบไปประกอบอาชีพตามสายและ แนะนำแนวทางสอบ กว 

- การใช้อุปกรณ์แลป 

- โครงสร้าง ฐานราก 

- ออกจบไปแล้วมีงานทำที่ดี 

- ต้องการให้ตัดวิชาที่ไมจ่ำเปน็เชน่ วิชาเลือกทั่วไป วชิาที่อาจจะไม่ได้นำไปใช้ในการทำงานจริง 

- งานดา้นฐานรากและโครงสร้างบนพืน้ดิน วิศวกรรมโยธา 

- สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จำเปน็ต่อการทำงานในไซต์งานจริงได้ 

- สามารถนำความรู้ทีไ่ด้ไปทำงานได้ 

- สามารถหางานได้ตามที่คาดหวงั 

- ห้องแลปที่เพียงพอต่อความต้องการ 

- รู้การวางตัวของหิน และรอยต่อ 

- ทำงานตรงกับหลักสตูร 

- มีการออกภาคสนามต่อเนื่องอยู่เร่ือยๆ 

- ความรู ้

- อยากให้มีการไปศึกษาภายนอกหรือมีการอบรมสัมมนา 

- อยากให้เพิ่มวิชาเลือกเสรีเก่ียวกับอุทกวิทยาเพิ่มค่ะ 

- ให้มีการเน้นใน part ของด้านธรณี 
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- มีประสบการณ์ในการสำรวจ 

- มีประสบการณ์ในการสำรวจภาคสนาม 

- อยากให้วิชาที่เรียนใช้นำไปใชไ้ด้จริง 

- ต้องการจบออกไปเป็นผู้ที่ทำงานกับด้านที่ศึกษามาได้อย่างเต็มที่ 

- อยากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานทีด่ี 

- คาดหวังว่าจะได้รวามรู้ใช้ในการศึกษาต่อ 

- เรียนจบ มีงานทำ 

- อยากให้มีอุปกรณ์แลปเยอะกว่านี้ 

- ได้ความรู้ต่างๆในหลักสูตรเท่าทีจ่ะทำได้และนำไปปรับใชไ้ด้ในสายที่ทำ 

- หวังว่าจบไปจะได้ใช้ความรู้ในการทำงานในอนาคตได้ 

- ทำงานได้รอบด้าน 

- คำนวณได ้

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- อาจารย์ที่เหมาะสมในการสอนต่อรายวิชา 

- ลดจำนวนหน่วยกิตและวชิาทีไ่มจ่ำเป็น 

- ตัดวิชาเลือกออกลดจำนวนหน่วยกิต 

- ควรเอาหน่วยกิตวิชามอไปลงในวิชาเลือกของ major ของตนเอง 

- ตัดวิชาที่ไม่ค่อยมีส่วนช่วยในการทำงานในท้องตลาดปัจจุบนั 

- ตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออกจากหลักสูตร 

- ควรมาสอนนักศึกษาทุกคาบด้วย 

- เรียนจบปีการศึกษา 2564 ได้งาน ไม่ถึง50% ที่เหลือนอนอยู่บา้น กว.ก็สอบไมไ่ด้ ไม่รู้จะเปิดสอนเอาเงินเฉย ๆ ไป

ทำไม พยายามหลอกตัวเองอยู่หรอว่าจบแล้วมีงาน รับปีละ10คนก็พอแล้วมั่ง รับอะไรมาเยอะเเยะ 

- อาจารย์ควรให้ความสำคัญกับนกัศึกษาทุกคน ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง 

- ตัวต่อรายวิชาเปิดน้อยสำหรับคนที่ไมผ่่านรายวชิาตัวต่อ 
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4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) ในปีการศึกษา 2564 ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

4.00 3.75 4.00 3.67 

2. สามารถสื ่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.43 3.75 4.00 3.67 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้ 

3.57 3.50 4.00 3.67 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.86 4.00 4.00 3.33 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.71 3.75 4.20 4.00 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.86 3.75 3.80 3.50 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.71 3.75 4.20 3.33 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.57 3.50 4.00 3.17 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.43 3.50 4.00 3.17 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.68 3.69 4.02 3.67 

 
ระดับความพึงพอใจต่อการไดร้ับทราบข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

3.71 3.75 3.80 3.83 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 3.75 3.60 3.33 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.43 3.50 3.20 3.50 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 3.75 4.00 3.67 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.71 3.50 3.80 3.83 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 3.75 3.60 3.50 
 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.64 3.67 3.67 3.61 
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานท่าน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 4.20 4.00 
2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทำงาน 4.29 3.75 4.20 3.83 
3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.43 4.00 4.20 4.17 
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4.29 4.25 4.00 4.17 

5. 
ยอมรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

4.00 3.75 4.00 4.17 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่
ไว้วางใจได้ 

4.29 3.75 4.00 4.17 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 3.80 3.67 

8. 
สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคม
และวัฒนธรรมได้ 

4.29 3.75 4.20 3.83 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น  

4.29 3.75 4.00 3.83 

10. 
ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อ่ืน และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความ
เคารพ 

4.43 3.75 4.00 3.83 

11. 
 

รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้ง
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 4.00 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 3.40 3.83 
13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 3.80 3.83 
14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม  4.29 3.75 3.80 3.67 
15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 4.00 4.00 
16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 4.29 3.75 3.40 3.67 
17. 

 
สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 3.80 3.67 

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.71 3.50 3.60 3.33 
19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 3.86 3.25 3.80 4.00 
20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ทำ 3.71 3.75 3.40 3.67 
21. สามารถลำดับความสำคัญของงาน 3.86 3.50 3.00 3.50 
22. สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 3.20 3.50 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

23. 
สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร 

4.00 3.25 4.00 3.83 

24. 
 

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การ
ทำงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 3.60 3.83 

25. สามารถทำงานให้สำเร็จได้โดยลำพังอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 3.40 3.67 
26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 4.00 3.83 
27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 3.40 3.83 
28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 4.00 3.25 3.40 3.50 
29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 3.60 3.67 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างต่อเนื่อง   

3.57 3.75 3.20 3.67 

31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 3.60 3.83 
32. 

 
สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 3.20 3.67 

33. 
 

สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 
ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม 
ถูกต้อง) 

4.00 3.75 3.20 3.67 

34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเป็น 3.29 2.50 2.80 3.33 
35. 

 
เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยา
ท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

3.57 3.25 3.80 3.67 

36. 
มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.60 3.67 

37. 
รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา  

3.86 3.25 3.40 3.83 

38. 
สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็น
ระบบ 

3.86 3.50 3.40 3.83 

39. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 3.80 3.67 
40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 3.60 3.83 

41. 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่
ได้รับมอบหมาย 

3.86 3.00 3.40 3.83 

42. สามารถนำเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จำเป็นในการทำงาน 3.86 3.25 3.20 3.67 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

43. 
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการคำนวณขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

4.14 3.75 3.40 3.83 

44. 
รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.86 3.50 3.40 3.83 

45. 
มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งาน 

4.00 3.75 3.20 3.67 

46. 
 

มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จำเป็น 
เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 4.00 4.00 

47. 
มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางาน 

4.00 3.50 3.60 3.83 

48. 
 

สามารถทำงานเสร็จตามขอบเขตและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 3.60 4.17 

49. 
 

สามารถทำงานให้สำเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการ
ทำงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.40 3.83 

 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 3.63 3.79 
 

ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
- เป็นผู้มีความรบัผิดชอบ 

- ทักษะทางด้านการใช้โปรแกรม Microsoft ต่างๆ 

- Critical Thinking 

- การตีความแข็งชั้นหิน 

- ความสามารถทางการจัดการ การวางแผน เก็บข้อมูลในภาคสนามและประมวลผล 

- ธรณีวิทยา 

- มีจิตอาสา เข้าสงัคมได้ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

- ทักษะความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคุณสมบัติทางดา้นปฐพี/ธรณ ี

- Discipline 

- ความมรุ้การคำนวณการรับนำ้หนักในชั้นดินทำและหิน 

- ทักษะทางด้านการสื่อสารและการประสานงาน 

- Management 

- การแก้ปัญหาเวลาทำงานชัน้ธรณีที่แตกต่าง 
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- เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

- สามารถทำงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้สำเร็จ 

- ใช้งานโปรแกรมที่จำเปน็ได้ดี ประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้ดี มีความรู้พื้นฐานเพื่อต่อยอดและเรียนรู้

เพิ่มเติมได้ 

- Critical Thinking 

- วางแผนโครงการเองได้ ทั้งแผนคนและงาน 

- ปฏิบัติตามงานแผนและสิ่งทีไ่ดม้อบหมาย 

- เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน และมีหลักคิดในงานที่ได้รบัมอบหมาย ความกระตือรือร้นในการทำงาน 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
- มารยาทในที่ทำงาน 

5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากนักเรียน/ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2564 ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.60 4.44 4.44 4.00 

2. สามารถสื ่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.80 4.44 4.44 4.20 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้ 

3.80 4.56 4.56 4.20 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.80 4.33 4.33 3.80 

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.20 4.33 4.33 4.40 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.80 4.33 4.33 4.20 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.80 4.33 4.33 4.20 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
4.20 4.44 4.44 4.00 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.40 4.33 4.33 3.80 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.82 4.65 4.40 4.09 
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ระดับความพึงพอใจต่อการไดร้ับทราบข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

4.20 4.33 4.20 4.20 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 4.20 4.20 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

3.80 4.33 4.00 4.00 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.80 4.00 4.00 4.00 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.80 4.00 4.20 4.20 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 4.20 4.20 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 4.39 4.13 
 
ความคาดหวัง/ความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครองต่อหลกัสูตร 

- นำไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

- นักธรณีวิทยา 

- มีงานทำ 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- ไม่มี 
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6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2564 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 

3.86 4.00 4.40 4.33 

2. สามารถสื ่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

3.86 4.00 4.40 4.17 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน
ในภาคสนามได้ 

3.86 4.00 4.20 4.50 

4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินและหินได้ 

3.86 4.00 4.00 4.33 

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ
ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.00 4.25 4.20 4.33 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.71 4.13 3.80 4.33 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.86 4.25 4.20 4.50 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.86 4.00 4.20 4.33 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.71 3.75 3.80 4.17 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.84 4.04 4.13 4.33 
 

ระดับความพึงพอใจต่อการไดร้ับทราบข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

4.14 4.50 4.40 4.83 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 4.25 4.40 4.67 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (PLOs) และ
แผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทางคู่มือ
นักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

4.14 4.00 4.40 4.33 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 4.00 4.80 4.50 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  
4.14 4.13 4.40 4.67 

6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 4.40 4.67 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 4.47 4.61 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป ็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

3.57 3.38 3.40 3.83 

2. การกาหนดบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีความชัดเจน 

3.43 3.25 3.40 4.00 

3. อาจาย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

3.71 3.63 4.00 4.00 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามาถของอาจารย์
ผู้สอน 

3.86 3.75 4.20 3.83 

5. จำนวนภาระงานสอนของอจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 3.63 3.80 4.17 
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
3.71 3.38 3.80 3.83 

7. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

3.71 3.75 4.80 4.17 

8. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.86 3.88 4.20 4.17 

9. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.14 3.63 3.40 3.67 
10. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจาย์ทั้งในหลักสูตร และ

ระหว่างหลักสูตร 
3.71 3.63 3.40 3.83 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.59 3.84 3.95 
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูรวิศวกรรมธรณี 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.40 3.83 

2. การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.80 3.83 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนด
ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่
ละปีการศึกษา 

3.43 3.50 3.80 3.83 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

3.57 3.63 3.80 3.83 

5. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

3.57 3.63 3.60 4.00 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 3.20 3.83 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 3.60 3.86 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนในหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1. การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที ่เหมาะสม เอื ้อให้นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

3.57 3.75 4.17 4.17 

2. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จ
ได้ทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 4.33 4.33 

3. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 4.00 4.00 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กำหนดในคำอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน 

4.14 4.25 4.00 4.00 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

3.57 3.88 4.00 4.00 

6. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

3.57 3.75 3.83 3.83 

7. การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย์ 3.71 3.38 3.83 3.83 
8. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 
3.71 3.75 3.67 3.67 

9. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและส่งผล ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.86 3.63 3.67 3.67 

10. การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

3.71 3.63 3.67 3.67 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการ
เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.57 3.13 3.67 3.67 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 3.44 3.89 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อการเรียนที่

เหมาะสม พร้อมใช้งาน 
3.43 3.63 3.20 3.67 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 3.75 3.40 3.83 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 3.40 3.33 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอต่อการสอน 2.71 2.63 2.60 2.67 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 
3.57 3.25 3.20 3.83 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 3.40 3.67 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.43 3.38 3.60 3.67 
8. สถานที่ สำหรับคณาจารย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 
3.57 3.75 3.60 3.67 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย 3.29 3.00 3.20 2.83 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
10. ห้องทำงานวิจัย (ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 3.00 2.88 3.40 2.83 
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จำเป็นและเหมาะสม ในการทำวิจัย 3.14 2.88 3.40 3.00 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 3.31 3.36 
 

ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของอาจารย์และผู้สอนประจำหลักสูตร 

- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสายงานตา่งๆ ได้ 

- การแก้ปัญหาด้วยหลักทางวิชาการ 

- ทักษะในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม การทดสอบในห้องปฏิบตักิาร การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบ ได้อย่าง

ถูกหลักทางวิชาการ 

- สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในแต่ละวชิาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงได้ 

- ภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ความรับผิดชอบหน้าที ่

- การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ การทำงานเป็นทีม 

- มีความสามารถในการสืบคน้ข้อมูล 

- การทดสอบ 

- ทักษะการนำเสนอ เขียนรายงาน ติดต่อประสานงาน 

- ความตรงต่อเวลา วนิัย 

- การสื่อสารทั้งไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งด้วยวาจาและการเขียนรายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

- มีความสามารถด้านการสื่อสาร ตั้งคำถามและตอบคำถาม 

- การออกแบบ 

- คาดหวังให้ได้รับรองมาตรฐาน TABEE 

- ให้บัณฑิตจบไปได้งานทำงานทำตรงสาย และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

- ให้บัณฑิตมีงานทำ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- ควรมีการประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรบ่อยครั้งและมีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ อย่างชัดเจน 

 
 


