
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบสอบถามนักศึกษาปจัจุบันต่อคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปีการศึกษา 2561  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศของท่าน  1. ชาย  2. หญิง 
2. อายุของท่าน ................... ปี 
3. ปีท่ีเข้าศึกษา (รหัสนักศึกษา BXX) ....................  
4. ก าลังศึกษาหลักสูตร  1. หลักสูตรปี 2554  2. หลักสูตรปรับปรุงปี 2557  3. หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
5. แผนการสหกิจศึกษา  1. ออกสหกิจศึกษา  2. ท าโครงงานทดแทนสหกิจศึกษา 
 
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  
ของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณ ี

ระดับความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณ ี

     

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้าน
วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้      
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้      
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

     

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้      
7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี      
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
     

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ      
 
ส่วนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูล 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme 
and course specifications) ในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.geoengsut.com 

     

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme 
and course specifications) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut 

     

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme 
and course specifications) ผ่านทางคู่มือนักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) 

     

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์       
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร       
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร      

 



 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการท างาน 
1. หลังส าเร็จการศึกษาคาดหวังจะปฏิบัติงานตรงกับหลักสูตรที่เรยีนมาหรือไม ่
  1. ตรงกับสาขาวิชาที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษามา    2. ไม่ตรงแต่มีความใกล้เคียง   3. ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามา 
  4. ตอ้งศึกษาต่อ  5. ท าธุรกิจส่วนตัว  6. อื่น ๆ (ระบุ).................................. 
2. รายไดห้ลักที่คาดหวังต่อเดือน 
 1. น้อยกว่า 16,000 บาท   2. 16,000-19,999 บาท  3. 20,000-29,999 บาท  6. มากกว่า 30,000 บาท  

3. ต้องการเข้าท างานในหน่วยงานใด  
  1. งานวิศวกรรมธรณ/ีธรณีเทคนิค/วิศวกรรมฐานราก  2. งานเหมืองแร่  3. งานธรณีวิทยา  4. งานวิศวกรรมปิโตรเลยีม 
  5. งานวิศวกรรมโยธา/ก่อสรา้งสาธารณูปโภค  6. งานด้านน้ าบาดาล  7. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................  
4. มีความคาดหวังว่าต้องได้ท างานหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 

  1. น้อยกว่า 2 เดือน   2. 2-6 เดือน  3. 6 เดือนขึ้นไป 
5. คิดว่ามีตนเองความถนดัหรือสนใจสมัครท างานลักษณะใด 

  1. งานวิเคราะห์ออกแบบ  2. งานส ารวจภาคสนาม  3. งานขาย/การตลาด  4. งานวิจัย  
 5. ศึกษาต่อ  6. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................  

6. คิดว่าในองค์กรทีส่นใจท างาน จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมากท่ีสดุ 
  1. งานวิเคราะห์ออกแบบ  2. งานส ารวจภาคสนาม  3. งานขาย/การตลาด  4. งานวิจัย  
 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................  

7. คิดว่าในองค์กรทีส่นใจท างาน จ าเป็นต้องมีทักษะด้านใดมากท่ีสดุ 
  1. งานวิเคราะห์ออกแบบ  2. งานส ารวจภาคสนาม  3. งานขาย/การตลาด  4. งานวิจัย  
 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................  
 

ส่วนที่ 5  ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจต่อต่อการด าเนินการ 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน      
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน      
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา      
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน      
10. อาจารย์สอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
11. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
12. อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม      
13. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู      
14. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      
15 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      
16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      
17. ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      



รายการ 
ระดับความพึงพอใจต่อต่อการด าเนินการ 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

     

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้      
20. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม      
21. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู ้
     

22. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน      
23. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล      
24. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน      
25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน      
26. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า      
27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม      
28. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
29. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความรู ้      
30. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะทางปัญญา      
31. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
     

32. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

33. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ      
 
 



ส่วนที่ 6  ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนักศึกษาปัจจุบัน 
1. ทักษะหรือคุณลักษณะ รวมทั้งความสามารถทางวิชาการด้านใดที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกของผู้ส าเร็จการศึกษาที่นักศึกษาปัจจุบัน

คาดหวัง  
ส าคัญล าดับที่ 1. .................................................................................................................................. 
ส าคัญล าดับที่ 2. .................................................................................................................................. 
ส าคัญล าดับที่ 3. .................................................................................................................................. 

2. ความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษาปัจจุบันต่อหลักสูตร...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

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

 
 
 
 
สามารถท าแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gSoXR3oQPbZVX9iE7 หรือสแกน 
 
 

****************************** 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  
ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้อกีต่อไป 

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

https://forms.gle/gSoXR3oQPbZVX9iE7

