
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบสอบถามส าหรับ นักเรียน/ผู้ปกครอง ต่อคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปีการศึกษา 2561  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ผู้ท ำแบบประเมิน  1. นักเรียนช้ันมัธยมปลำย  2. ผู้ปกครองนักเรียน   3. ผู้สนใจทั่วไป 
2. เพศของท่ำน  1. ชำย  2. หญิง 
3. อำยุของท่ำน ................... ปี 
4. อำชีพ  1. นักเรียน   2. ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐ/รัฐวสิำหกจิ  3. พนักงำนเอกชน  4. เจ้ำของกิจกำร   5. เกษตรกร  
 6. รับจ้ำงท่ัวไป  7. อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. 

5. รู้จักหลักสูตรวิศวกรรมธรณีหรือไม่  1. รู้จัก  2. ไม่รู้จัก 
6. รู้จักสหกิจศึกษำหรือไม่  1. รู้จัก  2. ไม่รู้จัก 
7. รู้จักงำนในหน่วยงำนใดบ้ำง  
  1. งำนวิศวกรรมธรณ/ีธรณีเทคนิค/วิศวกรรมฐำนรำก  2. งำนเหมืองแร่  3. งำนธรณีวิทยำ  4. งำนวิศวกรรมปิโตรเลยีม 
  5. งำนวิศวกรรมโยธำ/ก่อสรำ้งสำธำรณูปโภค  6. งำนด้ำนน้ ำบำดำล  
8. ท่ำน/บุตรหลำน มีควำมคำดหวังเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  1. สนใจ   2. ไม่สนใจ  3. ยังไม่แน่ใจ 
9. รู้จักหลักสตูรวิศวกรรมธรณผี่ำนทำงช่องทำงใด  1. www.geoengsut.com   2. Facebook.com/geo.eng.sut  
  3. แผ่นพับ  4. www.sut.ac.th  5. จำกคนรู้จัก  6. ตลำดนดัหลักสูตร  7. Open house   
  7. อื่น ๆ (ระบุ)................................................. 
 
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  
ของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณ ี

ระดับความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. จดจ ำและอธิบำยหลักกำรวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ และพื้นฐำนวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐำนใน
กำรเรียนรู้ด้ำนวิศวกรรมธรณ ี

     

2. สำมำรถสื่อสำรงำนด้วยวำจำ เขียนรำยงำน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำน เสนอผลงำนด้ำน
วิศวกรรมธรณี ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

     

3. สำมำรถส ำรวจและจ ำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภำคสนำมได้      
4. สำมำรถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทำงวิศวกรรมของดินและหินได้      
5. สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นด้วยควำมรับผิดชอบและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมกรอบ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติวิชำชีพและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

     

6. สำมำรถประเมินปัญหำเศรษฐศำสตร์ เสถียรภำพ และสิ่งแวดล้อมของโครงกำรวิศวกรรมธรณีได้      
7. สำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองตลอดชีพด้ำนวิศวกรรมธรณี      
8. สำมำรถออกแบบโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำน

ธรณีวิทยำและวิศวกรรม และมีควำมคิดเชิงตรรกะ 
     

9. มีวิสัยทัศน์และสำมำรถแก้ปัญหำใน 4 มิติ      

 



 
ส่วนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูล 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (PLOs) และแผนกำรเรียน (programme 
and course specifications) ในชั้นเรียนหรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

     

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (PLOs) และแผนกำรเรียน (programme 
and course specifications) ผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

     

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (PLOs) และแผนกำรเรียน (programme 
and course specifications) ผ่ำนทำงคู่มือนักศึกษำ และแผ่นพับ (brochure) 

     

4. ได้รับข้อมูลปรัชญำกำรศึกษำของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่ำนทำงเว็บไซต์       
5. ได้รับช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรต่อกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร       
6. ได้รับข้อมูลของกลไกกำรวิเครำะห์และประเมิณคุณภำพหลักสูตร      

 
ส่วนที่ 4  ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนักเรียน/ผู้ปกครอง 
1. ทักษะหรือคุณลักษณะ รวมทั้งควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้านใดที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกของผู้ส าเร็จการศึกษาที่นักเรียน/ผู้ปกครอง

คาดหวัง  
ส ำคัญล ำดับที่ 1. .................................................................................................................................. 
ส ำคัญล ำดับที่ 2. .................................................................................................................................. 
ส ำคัญล ำดับที่ 3. .................................................................................................................................. 

2. ควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของนักเรียน/ผู้ปกครองต่อหลักสูตร......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง)............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
สำมำรถท ำแบบสอบถำมผ่ำนทำงออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/fR1SbEn4c8TW7Ti66 หรือสแกน 
 

****************************** 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  

ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้อกีต่อไป 
 

โทร. 044-224441 E-mail: prachya@sut.ac.th 

https://forms.gle/fR1SbEn4c8TW7Ti66

