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บทสรุปผูบริหาร 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 โดยใชหลักสูตร พ.ศ. 2554 และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลว 
3 ครั้ง ไดแก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557/2559/2564  และปจจุบันใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ 

2564 โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตที่สามามารถออกแบบและแกปญหาดานวิศวกรรมธรณีไดสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวกับการกอสรางทางวิศวกรรมธรณีและเหมืองแร รวมไปถึงภาคการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะที่แหลงทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยาง

จำกัด และเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศ 
 ในปการศึกษา 2563 (3 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2564) ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมธรณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร พบวา หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA ดังนี้ 
 

เกณฑ (Criteria) คะแนนประเมิน 

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

 

ตามเกณฑ AUN QA หลักสูตรมีผลการดำเนินงานท่ีเปนจุดเดน ดังนี้ 

1) มีการกำหนด PLOs ของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ

ครอบคลุมท้ัง Subject specific และ Generic โดยมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 

2) หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดทำผลลัพธการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได

สวนเสยีทุกกลุม และมีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 

3) มีสัดสวนของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยยอนหลัง 5 ป 

ท้ังนี้ หลักสูตรมีจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

1) ควรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ 

และควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 

2) ควรนำผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มาพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 3 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (Areas for Improvement) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปการศึกษาท่ีผานมา ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการดำเนินการ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (AFI)  

ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการ

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1. ขาดการการถายทอด V/MSUT และ V/MENG 

ใหกับคณาจารย พนักงาน และนักศึกษา 

 Action Planning for Improvement 

- กำหนดแผนการประขาสัมพันธเพ่ือสรางความรู

ความเขาใจใน V/MSUT และ V/MENG ใหกับ

คณาจารย พนักงาน และนักศึกษาในหลักสูตร

โดยกำหนดประธานหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ 

เปาหมายท่ีวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

- คณาจารย พนักงาน และ นักศึกษา รูและเขาใจ 

V/MSUT และ V/MENG อยางนอยรอยละ 70 

ของจำนวนคนในกลุมท่ีเก่ียวของ 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

- ปรับปรุง website/social media และจัดทำ

แบบประเมินเพ่ือติดตามการตรวจวัดเปาหมาย 

2. ขาดความครบถวนของ PI ท่ีใชในการประเมิน

การบรรลุ PLOs การประเมินรายวิชาเลือก

บังคับ (PI หรือ CLOs เปนตัวตั้ง) 

Action Planning for Improvement 

- กำหนดแผนการประเมิณ PI  (มคอ5) ใน

รายวิชาบังคับใหครบถวนทุกรายวิชาท้ังทางตรง

และทางออม โดยกำหนดใหอาจารยผูสอนเปน

ผูรับผิดชอบ 

เปาหมายท่ีวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

- มีการประเมิน PI ตาม มคอ.5 ในรายวิชาบังคับ

ทุกรายวิชาในปการศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

- ดำเนินการแลวไดเพียงรอยละ 30 

3. ขาดการกำหนดผูทำหนาท่ีแจงผลการยื่นคำรอง

จากนักศึกษา 

Action Planning for Improvement 

- กำหนดพัฒนาระบบการรับคำรองเรียนและ

สรางเกณฑการพิจารณาคำรองเรียน โดยสำนัก

วิชาวิศวกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบ 

เปาหมายท่ีวัดไดอยางเปนรูปธรรม 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได (AFI)  

ซ่ึงหลักสูตรเลือกนำมาใชในการปรับปรุงการ

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

- มีระบบและชองทางการรับคำรองเรียนของ

หลักสูตร 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

- ทางสำนักวิชาเปนผูกำหนดผูทำหนาท่ีแจงผล

การยื่นคำรองจากนักศึกษาผานระบบของทาง

สำนักวิชาโดยมีคณะกรรมการพิจารณาผล 
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บทท่ี 1  โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 (หลักสูตร พ.ศ. 2554) และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลว 3 ครั้ง ไดแก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557, 2559 และ 2564 และปจจุบันใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ 2546  รหัส

หลักสูตร  25380171100563 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเปนสหวิทยาการโดยรวมองคความรูทางดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมือง

แรและธรณีวิทยาเขาดวยกัน ซึ่งเปดใชครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2554 และปรับปรุงในป พ.ศ. 2557 2559 และ 

2564 ตามลำดับ เปนหลักสูตรท่ีเปดสอนแหงเดียวและแหงแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมี

สาระวิชาที่ประยุกตมาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่เปดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปหลาย

ประเทศ การประยุกตนี้มีความสำคัญอยางยิ่งท่ีมุ งเนนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศไทยเพื่อตอบสนองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไป

ถึงการสำรวจ ออกแบบ และกอสรางเข่ือนและอางเก็บน้ำ อุโมงคในมวลหิน ฐานรากบนมวลหิน และการขุด

เจาะทรัพยากรแรและน้ำบาดาล  

 มีปรัชญาการจัดการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เนนการพัฒนา

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังทางดานวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับการเปนบัณฑิต ทางดาน

วิชาชีพวิศวกรรมธรณีท่ีจะตองเนน ปจจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู

ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ สวนทางดานวิชาพ้ืนฐานจะตองเนนปจจัยมนุษย (Humanware) คือ 

ความรูความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษยผูใชเทคโนโลยี ปจจัยขาวสาร (Infoware) ความสามารถในการ

รับ-สงขาวสารขอมูลดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปจจัยองคกร (Orgaware) ความสามารถทางการ

จัดการองคกรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยท่ีตองคำนึงถึงหลักการสำคัญ คือ การจัดการศึกษาทั่วไป 

ในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผูเรียนทั้งในเชิงภูมิปญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม การจัดวิชาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ การจัดการศึกษาใน

วิชาชีพในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ หรือการผสมผสานการเรียนใหหองเรียนกับการฝกปฏิบตัิ

ในสถานประกอบการ (Cooperative Education) และการผสมผสานระหวางศาสตรในลักษณะพหุ

วิทยาการ (Multi-disciplinary) สรางใหบัณฑิตสามามารถออกแบบและแกปญหาดานวิศวกรรมธรณีได ซ่ึง

เปนไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ท่ีทันสมัยและเหมาะสมตอการเรียนรูในศตวรรษ

ที ่ 21 โดยเนนการพัฒนาวิศวกรที ่มีค ุณภาพเพื ่อการพัฒนาประเทศ มุ งเนนในการผลิตบัณฑิตที ่ มี

ความสัมพันธและสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 

ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากลใหบัณฑิตมีความรูดานคุณธรรม
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และจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความเปนผูนำและผูตาม มีจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มี

ความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร มี

ศักยภาพในการบูรณาการความรูดังกลาวและความรูในศาสตรอื่นเขามาประยุกตใชในการวิเคราะหและ

แกปญหาเพ่ือออกแบบและกอสรางโครงสรางทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับธรณีวิทยา สามารถใชวิจารณญาณ

เชิงวิศวกรรมเพื่อวิเคราะหและแกปญหาทางดานวิชาการและดานสังคมเพื่อใหผลการออกแบบและกอสราง

สอดคลองกับความตองการของประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการจินตนาการ มีความคิด

สรางสรรคในการผลิตนวัตกรรมใหมเพื่อประยุกตใชในการออกแบบและกอสราง มีความสามารถในการ

สื่อสารและนำเสนอผลงานท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคมและในหนวยงาน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

โดยรวมและความปลอดภัยของชุมชน 

 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Objectives) 

1) จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและสรางองคความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ซ่ึงเปนพ้ืนฐานตอองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร 

2) จัดการศึกษาที่ใหความรูและประสบการณของวิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและความ

หลากหลายท่ีกวางขวาง 

3) จัดการศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีสามารถในการสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรธรณีท่ี

ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการทำงาน และสามารถใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพท่ีดีและทันสมัย 

4) จัดการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจถึงความสำคัญของความเปนผูนำ การทำงานเปน

ทีม การบริหารจดัการองคกรและโครงการ พหุวิทยาการ การเรียนรูตลอดชีวิต การสื่อสาร 

การแกปญหา การขอใบอนุญาตในการปฏิบัติทางวิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.วิศวกรรม

เหมืองแร) และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา

ธรณีวิทยา (กลุมท่ีเกียวของ) 

5) จัดการศึกษาเพื ่อใหผู สำเร็จการศึกษาไดร ับรู ถ ึงความสำคัญของความรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม สังคมชุมชน ในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติและความสามารถพัฒนา

ตนเองในเชิงภูมิปญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

 

2. โครงสรางหลักสูตร  

 โครงสรางหลักสูตร หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  (ไตรภาค)  190 หนวยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       38 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาแกนศึกษาท่ัวไป      15 หนวยกิต 
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-  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ       15 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก      8 หนวยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ      135 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   27 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร    32 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร    64 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร     12 หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา       9 หนวยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 ควรมีความสามารถในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี  (PLO1) 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (PLO2) 

3) สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 

(PLO3) 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 

(PLO4) 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (PLO5) 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(PLO6) 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (PLO7) 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู พื ้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (PLO8) 

9)  มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (PLO9) 

 

3. ลักษณะวิชาชีพ  ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

ลักษณะวิชาชีพวิศวกรรมธรณี เปนสหวิทยาการโดยรวมองคความรูทางดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

เหมืองแร และธรณีวิทยาเขาดวยกัน เพื่อใชพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานที ่เกี ่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชน รวมไปถึงการสำรวจ ออกแบบ และกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ำ อุโมงคในมวลหิน ฐานรากบน

มวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากรแรและน้ำบาดาล 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา ประกอบดวย กลุมวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก ฟสิกส เคมี และแคลคูลัส 

เปดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาภาษาตางประเทศ เปดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุม

วิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเครื ่องกล 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ และกลุมวิชาชีพวิศวกรรมธรณีเปดสอนโดยสาขาวิชา

เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

 

4. เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษา/คุณสมบัติของผูศึกษา/ความตองการของหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 1) 

พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับท่ี 4) ในหมวดท่ี 1 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

5. แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผูสำเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

- วิศวกรธรณี/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

- ออกแบบและวิเคราะหโครงสรางพ้ืนฐานในมวลหิน 

- ออกแบบและวิเคราะหเข่ือน อุโมงค อางเก็บน้ำ และเหมืองแร 

- สำรวจ ขุดเจาะ และผลิตแหลงแรเศรษฐกิจ 

- สำรวจและผลิตน้ำมันและกาซธรรมชาติ 

- สำรวจแหลงน้ำบาดาล 

 

6. รายงานการรับรองมาตรฐานและการเทียบเคียงของหลักสูตร  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

 

7. รางวัลท่ีไดรับของหลักสูตร  

ได ร ับการประเม ินค ุณภาพผลงานว ิจ ัยเช ิงว ิชาการด านว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำป พ.ศ. 2557 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู

ในเกณฑดี (TRF Index = 3.5) ซึ่งผลการประเมินดังกลาวเปนอันดับหนึ่งในกลุมสาขาวิศวกรรรมธรณีของ

ประเทศ 
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บทที่ 2  

องคประกอบที่ 1 การกำกับใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 

● เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี  

2 คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน  

ผูชวยศาสตราจารย 2 คน  อาจารย 2 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป มากกวา 1 รายการ 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยประจำหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

- อาจารยประจำหลักสูตร ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน  

ผูชวยศาสตราจารย 2 คน  อาจารย 2 คน 

- อาจารยประจำหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป มากกวา 1 รายการ 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

อาจารยประจำ      

- อาจารยผูสอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  

- อาจารยผูสอน ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน และผูชวยศาสตราจารย 2 คน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

- อาจารยผูสอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

อาจารยพิเศษ   

- ไมมี - 

10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2554 

2) สถานะของหลักสูตรท่ีใชในปการศกึษา พ.ศ.2562  

 หลักสตูรยังอยูในระยะเวลาท่ีกำหนด  

 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  
(และจะปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการดำเนินงานเปนไปตามเกณฑการกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ขอ 
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ลงช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 (ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร)  

 

2. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค)  

 

3. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร)  

 

4. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                                   (อาจารย ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  

                                   

 

5. ………………………………………………………............................……  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     (อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ)  

 

 ท้ังนี้ ผลการดำเนินงานตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรไดผานการตรวจสอบความ

ถูกตอง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี x/2564  

เม่ือวันท่ี  xx xxxxxx  2564 

 

ลงชื่อ ………………………………………………………… 

     (รองศาสตราจารย ดร.พรศิริ จงกล) 

                              คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
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บทที่ 3  

ผลการดำเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

1. ขอมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตำแหนง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 
3. ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 

Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 

2553 
4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 
5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 

 

1.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

ตำแหนง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 

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

2553 
4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 
5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 
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1.3 อาจารยผูสอน (เฉพาะอาจารยท่ีอยูในสาขาวิชาของตนเอง) 

    ตำแหนง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 
3. ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2551 
4. ผศ.ดร.อานิสงส  จิตนารินทร - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 

Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 

2553 
5. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 
6. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 
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2. องคประกอบท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ AUN-QA ของหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองคประกอบที่ 2 มีเกณฑคุณภาพ 11 เกณฑ ซ่ึงเปนเกณฑใน

การประเมินเพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรตอไปได โดยแตละเกณฑมีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑปรากฏตามภาคผนวกท่ี 1) 

ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

AUN-QA 1 : Expected Learning Outcomes 

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 1-1: The expected learning outcomes of B.E.  Geological Engineering program 

have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of 

the university [1,2] 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2559 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

แลว เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอยางชัดเจนโดยมีการแผนงานการประชุมเพ่ือ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

ทุกกลุมประกอบไปดวย ผูบริหาร คณาจารยในหลักสูตรทุกคน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตัวแทนจาก

สภาวิศวกร ตัวแทนผูใชบัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ตัวแทนบัณฑิต (ศิษยเกา) และนักศึกษา 

รวมประชุมเพื่อวิเคราะหและกำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู (Program Learning Outcomes, PLOs) ทั้ง 9 

ดานดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-1-1 ท่ีสอดคลองไปกับวิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision and Mission) ของ

สำนักวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกทั้งยังรวมไปถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม 

สกอ. (TQF) ท้ัง 6 ดาน และจรรยาบรรณของสภาวิศวกร (ตาราง AUN-QA 1-1-2) ซ่ึงวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.sut.ac.th) และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (eng.sut.ac.th) มี

ดังตอไปนี้  

 

Vision of SUT สถาบันการศึกษาที่เปนเลิศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปนที่พึ่งของสังคม

( Excellent Academic Institution in Science, Technology and Innovation and 

Society Accountability) [PLO 1-9] 

Mission of SUT (1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 
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(2) วิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนำผลการวิจัย

และพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 

(3) ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากข้ึน [PLO 6-9] 

 (4) ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน [PLO 2] 

(5) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [PLO 7] 

Core Values EASI  

 E : Excellence,  มีความมุงมั่นในการทำงานเพื่อนำองคกรสูความเปนเลิศ โดยการ

สรางวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ (Quality) ภายใตการน าอยางมี

วิสัยทัศน (Leadership) ที่จะทำใหมีความสามารถปรับการบริหาร

และการปฏิบัติงานเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางทันทวงที 

(Adaptive Capacity) 

 A : Accountability,  ผูบริหาร คณาจารย และบคุลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เปนผูมีความรับผิดชอบอันเกิดจากจิตสำนึก ซื่อตรง มีความมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและพรอมรับการเปลี ่ยนแปลงกับ

สภาวการณตาง ๆ มีความภักดี และเปนสวนหนึ่งขององคการเพื่อ

ร  วมก ันผล ักด ันองค การส ู  ว ิส ัยท ัศน   ชี้นำ  เป นท ี ่พ ึ ่ งส ังคม 

(Responsibility) ความมุ งม ั ่นในการปฏิบ ัต ิงานใหสำเร ็จตาม

เปาหมายหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู (Achievement) รูจักวิเคราะห

สถานการณขององคการ รวมถึงสภาพแวดลอมทั ้งภายนอกและ

ภายในที่สงผลกระทบตอองคการ 

 S : Self-Good Governance, (ธรรมัตตาภิบาล) คือ การบริหารงานที่มีธรรมมาภิบาลภายใต

บริบทของตนเองและองคกร “ธรรมัตตาภิบาล มาจากคำวา “ธรร

มาภิบาล + อัตตาภิบาล” หมายถึง หลักธรรมาภิบาลมุงเนนใน 6 

หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 6 (Integrity) หลักความ

โปรงใสตรวจสอบได (Transparency) หลักความคุมคาหลักความ

รับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม (Unity) หลักอัตตาภิบาลมุงเนน

ใน 3 หลักการ คือ ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 I : Innovation (การสรางสรรคนวัตกรรม) เปนการทำในสิ่งใหม อันเปนผลมาจาก

การสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือ ประยุกตองคความรูและแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ที่ทำใหเกิดประโยชนและพัฒนาการ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้ง 5 ประการ 

มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของโลก (Modernization) มี
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การดำเนินการสงเสริมความเปนสากลและมุงสูความเปนนานาชาติ

อยางแทจริง (Internationalization) 

Identity (อัตลักษณบัณฑิต มทส.)  

บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูมีศักยภาพสูง มีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา และภูมิฐาน 

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

 ภูมิรู - มีความรู ความเขาใจในสาขาวิชาที ่เรียนอยางถองแทและเปนระบบทั้ง 

หลักการและทฤษฎีและการประยุกตใช 

   - มีความสามารถในการเขาใจนึกคิด การใชภาษา และการนำเสนอขอมูล 

- มีแนวคิดและทักษะความเปนผูประกอบการ สามารถนำประสบการณมาใช

ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

 ภูมิธรรม - มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในตนเองและสวนรวม 

- มีความสามารถในการปรับวิถีชีวิตและเปนกัลยาณมิตรที่ดี ในความขัดแยง

ทางคานิยม และวัฒนธรรม 

- การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในสวนตัวและสังคม 

 ภูมิปญญา - มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและสังเคราะหใน

การแกปญหา มีทักษะการเรียนรู โดยใชแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการตาง ๆ มาแกปญหา 

 ภูมิฐาน - เปนสุภาพชน 

  - มีบุคลิกภาพที่ดี 

  - มีทักษะการสื่อสารเปนผูนำและผูตามที่ดีในบทบาทที่เหมาะสม 

   - การมีสัจการแหงตน 

 

Vision of IE เปนองคกรที่โดดเดนในการสรางกำลังคนและความรูดานวิศวกรรมศาสตรของประเทศ 

Mission of IE (1) ผลิตและพัฒนากำลังคนทางดานวิศวกรรมศาสตรที ่มีความรูและทักษะพรอมในการ

ทำงานภาคอุตสาหกรรม 

 (2) วิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมศาสตรที ่ตอบสนองความตองการของประเทศและ

ภูมิภาค 

 (3) บริการวิชาการ ปรับแปลง และถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมศักยภาพในการแขงขัน

ของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสรางสรรคคุณคาแกสังคม 

Core Values (1) “เรา” เปนหนึ่งเดียวกัน (We are unity) 

 (2) มุงมั่นสูความเปนเลิศ (Excellence) 

 (3) รักองคกร (Loyalty) 

 (4) เรียนรูเพื่อการพัฒนา (Learning for Development) 
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ตาราง AUN-QA 1-1-1 Programme Learning Outcomes (PLOs). 

PLOs 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

(Program/Expected Learning Outcomes) 

1 จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี   

Memorize, identify and annotating principles of sciences, social sciences and engineering 

relevant to geological engineering. 

2 สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

Able to use effective verbal communication, report writing, and oral presentation in Thai and 

English, and able to use computer software related to geological engineering. 

3 สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 

Investigate and classify engineering properties of soil and rock mass in the field. 

4 สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 

Select appropriate techniques and testing equipment and investigate mechanical properties of 

soil and rock mass. 

5 สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

Able to work effectively as a team under responsibility, professional standards and professional 

ethics, while considering social and environmental impacts 

6 สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

Able to solve economic, stability and environment problems related to geological engineering 

project 

7 สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี 

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

8 สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู พื ้นฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม 

Able to design geological engineering structures by applying basic principles in geology and 

engineering. 

9 มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ  

Inherit vision and solve geological engineering problems in 4 dimensions. 
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ตาราง AUN-QA 1-1-2 Aligning Vision and Mission of the University and Institute of Engineering 

to Programme Learning Outcomes (PLOs). 

PLOs 
VMVSUT / 

VMENG 

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตาม สกอ. 

(TQF) 

จรรยาบรรณของ

สภาวิศวกร  

(COE) 

1) จดจำและอธิบายหลักการ

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

พ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี  

F F 

1,2,4 

F 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียน

รายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ไดอยางมีประสิทธิผล 

M F 

2, 4 

P 

3) สามารถสำรวจและจำแนก

คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล

ดินและมวลหินในภาคสนามได 

M F 

3, 5 

F 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบ

และตรวจสอบคณุสมบัติทาง

วิศวกรรมของดินและหินได 

M F 

3, 6 

F 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวย

ความรับผิดชอบและความปลอดภยั

ในการทำงานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

M F 

1, 4 

F 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณไีด 

F F 

1, 3, 5, 6 

F 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี
F F 

3,5 

M 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณไีด โดยประยุกตใช

ความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยา

และวิศวกรรม และมีความคิดเชิง

ตรรกะ 

F F 

1, 2, 3, 4, 5, 6  

F 
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PLOs 
VMVSUT / 

VMENG 

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตาม สกอ. 

(TQF) 

จรรยาบรรณของ

สภาวิศวกร  

(COE) 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 

4 มิต ิ
F 

 

F 

4, 6 

F 

Note:  TQF =  Thailand Quality Framework, VMVSUT =  Vision, Mission and Core Value of SUT, VMENG = 

Vision and Mission of Institute of Engineering, COE =  Council of Engineers, F =  Fully fulfilled, M = 

Moderately fulfilled, P = Partially fulfilled. 

 

ท้ังนี้ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) ท้ัง 9 ขอ สอดคลองกับ TQF 6 ดาน ดังนี้ 

TQF-1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) [PLO 1, 5, 6, 8] 

TQF-2 ความรู (Knowledge) (PLO 1, 2, 8) 

TQF-3 ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) [PLO 3, 4, 6, 8] 

TQF-4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) [PLO 1, 2, 5, 8, 9] 

TQF-5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) [PLO 3, 6, 7, 8] 

TQF-6 ทักษะพิสัย (Psychomotor) [PLO 4, 6, 8, 9] 

 

การดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีตลอดปการศึกษา 2563 พบวามีผลประเมินจากทุกผูมีสวน

ไดสวนเสียใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีความสอดคลองกันกับวิสัยทัศนและพันธกิจ 

ของสำนักวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดังแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก 5) 

 

AUN-QA 1-2: The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 

(i.e.  transferable) learning outcomes [3] 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดดำเนินการจัดและจำแนกประเภทผลลัพธการเรียนรู 

(PLOs) โดยมีเปาหมายปรับปรุงผลลัพธการเรียนรูใหครอบคลุมทั้งประเภทจำเพาะ (Specific Learning 

Outcomes) และประเภททั่วไป (Generic Learning Outcomes) ใหชัดเจน  สามารถแยกกลุมผลลัพธการ

เรียนรูเปน 3 กลุม คือ ความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ  (Attitude) อีกทั้งกำหนดความ

สอดคลองของระดับการเรียนรูเปนไปตาม Bloom’s Taxonomy และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม สกอ. 

(TQF) ตามแสดงใน มคอ 2 (https://www.geoengsut.com/program-specification) และตารางท่ี 

AUN-QA 1-2-1  โดยที่ R แทนระดับการจดจำได (Remembering) หมายถึงการเรียนรูในระดับที่ผู เรียน

สามารถจดจำเนื้อหา ทฤษฎี กฏเกณฑ ตัวอยางการศึกษาได U แทน ระดับความเขาใจ (Understanding) 

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

เรียนรูเหลานั้นไดดวยคำพูดของตนเอง Ap แทนระดับการนำไปประยุกตใช (Applying) หมายถึงระดับการ

เรียนรูในระดับที่ผูเรียนสามารถนำเอาองคความรูที่เรียนมาและมีความเขาใจไปประยุกตใชในการหาคำตอบ

และแกไขปญหาตาง ๆ ได An  แทนระดับการวิเคราะห (Analyzing) ที่ผูเรียนรูตองสามารถใชความคิดที่มี

วิจารณญาณในการแยกแยะและประมวลผลขอมูลเพื่อหาสาเหตุของปญหาและหาคำตอบในการแกปญหา

นั้น ๆ ได  E แทนระดับการประเมินผล(Evaluating)  หมายถึงผูเรียนรูตองสามารถประเมินปญหาตาง ๆ ใน

ทุกมิติเพื่อหาวิธีการแกไขและปองกันผลกระทบรวมไปถึงความพึงพอใจในดานเศรษฐศาสตร C แทนการ

เรียนรูในระดับการสรางสรร (Creating) หมายถึงการเรียนรูท่ีผูเรียนตองสามารถสรางและออกแบบโครงการ

ดานวิศวกรรมธรณีไดโดยคำนึงถึงผลกระทบทุกดานและถูกตองตามหลักวิชาการท่ีเรียนรูมาในทุกระดับ 

 

ตาราง AUN-QA 1-2-1  Categories of Program Expected learning outcomes (PLOs) 

PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

1) จดจำและอธิบายหลักการ

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

พ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี  

Knowledge    R, U 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียน

รายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ไดอยางมีประสิทธิผล 

Skills    Ap 

3) สามารถสำรวจและจำแนก

คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล

ดินและมวลหินในภาคสนามได 

Skills    Ap, An 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบ

และตรวจสอบคณุสมบัติทาง

วิศวกรรมของดินและหินได 

Skills    Ap, An 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวย

ความรับผิดชอบและความปลอดภยั

ในการทำงานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

Attitude    An 
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PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณไีด 

Skills    E 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี

Attitude    E 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใช

ความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

Skills    C 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 

4 มิต ิ

Skills    C 

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

Evaluating, C = Creating) 

 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดสรรหามหาวิทยาลัยคูเทียบ ผลลัพธประกอบดวย 

University of Arizona, University of Minnesota, Colorado, School of Mines และ South Dakota 

School of Mines and Technology และไดสืบคน PLOs ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ไดผลดังแสดงในตาราง

ท่ี AUN-QA 1-2-2 จากนั้นไดมีการวิเคราะห PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยคู

เทียบทั้ง 4 แลว ผลปรากฏวามีความสอดคลองในประเด็นของ PLOs อยูในเกณฑดี (ดังแสดงในตารางท่ี 

AUN-QA 1-2-3)   
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ตาราง AUN-QA 1-2-2  PLOs ของมหาวิทยาลัยคูเทียบท่ีมีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/เหมืองแร 

Student Outcomes (SOs) 

University of 

Arizona 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

University of 

Minnesota 

(Department 

of Civil, 

Environmental, 

and Geo- 

Engineering) 

Colorado 

School of 

Mines 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

South 

Dakota 

School of 

Mines and 

Technology 

(Geological 

Engineering) 

(1) An ability to apply knowledge of 

mathematics, science, and engineering 
    

(2) An ability to design and conduct 

experiments, as well as to analyze and 

interpret data 
    

(3) An ability to design a system, 

component, or process to meet desired 

needs withinrealistic constraints such as 

economic, environmental, social, 

political, ethical, healthand safety, 

manufacturability, and sustainability 

    

(4) An ability to function on 

multidisciplinary teams 
    

(5) An ability to identify, formulate, and 

solve engineering problems 
    

(6) An understanding of professional and 

ethical responsibility 
    

(7) An ability to communicate effectively     

(8) The broad education necessary to 

understand the impact of engineering 

solutions in aglobal, economic, 

environmental, and societal context 

    

(9) A recognition of the need for, and an 

ability to engage in life-long learning 
    

(10) A knowledge of contemporary issues     

(11) An ability to use the techniques, skills, 

and modern engineering tools 

necessary forengineering practice 
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Student Outcomes (SOs) 

University of 

Arizona 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

University of 

Minnesota 

(Department 

of Civil, 

Environmental, 

and Geo- 

Engineering) 

Colorado 

School of 

Mines 

(Department 

of Mining and 

Geological 

Engineering) 

South 

Dakota 

School of 

Mines and 

Technology 

(Geological 

Engineering) 

(12) Field competence, including critical 

thinking skills. 
    

(13) Proficiency in geological science topics 

that emphasize geologic processes and 

the identification of minerals and rocks 

    

(14) The ability to visualize and solve 

geological problems in three and four 

dimensions 

    

(15) Proficiency in the engineering sciences 

including statics, properties/strength of 

materials, and geomechanics 
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PLOs วิศวกรรมธรณี มทส. 

(TQF) 
PLOs  

วิศวกรรมธรณี/เหมืองแร 

มหาวิทยาลัยคูเทียบในตางประเทศ 

ตาราง AUN-QA 1-2-3 เปรียบเทียบ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีกับมหาวิทยาลัยคูเทียบในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 PLOs 1 
Knowledge 

1, 2, 4 

 

R, U 

PLOs 2 
Skills 

2, 4 

 

Ap 

PLOs 3 
Skills 

3, 5 

 

Ap, An 

PLOs 4 
Skills 

3, 6 

 

Ap, An 

PLOs 5 
Attitude 

1, 4 

 

An 

PLOs 6 
Skills 

1, 3, 5,  

6 

E 

PLOs 7 
Attitude 

3, 5 

 

E 

PLOs 8 
Attitude 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

C 

PLOs 9 
Skills 

4, 6 

 

C 

(1) An ability to apply knowledge of 

mathematics, science, and 

engineering 

        

 

(2) An ability to design and conduct 

experiments, as well as to 

analyze and interpret data 

        

 

(3) An ability to design a system, 

component, or process to meet 

desired needs withinrealistic 

constraints such as economic, 

environmental, social, political, 

ethical, healthand safety, 

manufacturability, and 

sustainability 

        

 

(4) An ability to function on 

multidisciplinary teams 
        

 

(5) An ability to identify, formulate, 

and solve engineering problems 
        

 

(6) An understanding of professional 

and ethical responsibility 
        

 

(7) An ability to communicate 

effectively 
        

 

(8) The broad education necessary 

to understand the impact of 

engineering solutions in aglobal, 

economic, environmental, and 

societal context 

        

 

(9) A recognition of the need for, and 

an ability to engage i n life-long 

learning 
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PLOs วิศวกรรมธรณี มทส. 

(TQF) 
PLOs  

วิศวกรรมธรณี/เหมืองแร 

มหาวิทยาลัยคูเทียบในตางประเทศ 

  

 

 

 PLOs 1 
Knowledge 

1, 2, 4 

 

R, U 

PLOs 2 
Skills 

2, 4 

 

Ap 

PLOs 3 
Skills 

3, 5 

 

Ap, An 

PLOs 4 
Skills 

3, 6 

 

Ap, An 

PLOs 5 
Attitude 

1, 4 

 

An 

PLOs 6 
Skills 

1, 3, 5,  

6 

E 

PLOs 7 
Attitude 

3, 5 

 

E 

PLOs 8 
Attitude 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

C 

PLOs 9 
Skills 

4, 6 

 

C 

(10) A knowledge of contemporary 

issues 
        

 

(11) An ability to use the techniques, 

skills, and modern engineering tools 

necessary forengineering practice 

        

 

(12) Field competence, including 

critical thinking skills.  
        

 

(13) Proficiency in geological science 

topics that emphasize geologic 

processes and the identification of 

minerals and rocks 

        

 

(14) The ability to visualize and solve 

geological problems in three and 

four dimensions 

         

(15) Proficiency in the engineering 

sciences including statics, 

properties/strength of materials, 

and geomechanics 

        

 

 

AUN-QA 1-3: The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of 

the stakeholders [4] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการพัฒนาและจัดทำผลลพัธการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได

สวนเสีย โดยการ ใชการสอบถามความเห็นตอผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย 5 กลุมคือ 

ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นักศึกษา อาจารยผูสอน และนักเรียนมัธยม/ผูปกครองที่สนใจ มีขั้นตอน คือ 1) ออกแบบ

แบบสอบถามความเห็นตอผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังทั้งแบบปลายปดและเปด (ภาคผนวก 5) สงใหผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุม 2) รวบรวมแบบสอบถามผานชองทางออนไลนและ และ 3) ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม 

ขอมูลความตองการทั้งหมดไดนำมาสรุปเพื่อสะทอนไปยังผลลัพธการเรียนรูในแตละขอไดดังแสดงในตาราง AUN-

QA 1-3-1 (ขอมูลป 2560-2561) รวมไปทั้งยังนำความตองการดานตางๆ ที่สะทอนมาจากวิสัยทัศนของสำนัก

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอกำหนดจรรยาบรรณของสภาวิศวกร ผูใชบัญฑิต นักศึกษา ศิทยเกา และ

บุคลากรในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเมื่อนำมาวิเคราะหเพื่อสรุปไดอยางชัดเจนซึ่งสอดคลองกับผลสัมฤทธการ

เรียนรูของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-3-2 (ขอมูลป 2560-2561) 
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ตาราง AUN-QA 1-3-1 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements 

of the stakeholders. 

Stakeholder Needs PLOs 

VMVSUT Vision of SUT 

1. สถาบันการศึกษาท่ีมีความเปนเลิศทางดาน STI และความรับผิดชอบตอ

สังคม 

Mission of SUT 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางดานวิศวกรรมศาสตร เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของการพัฒนาประเทศ  

2. วิจัยและคนควาเพ่ือสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการ

นำผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ  

3. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหประเทศไทย

พ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาไดมากข้ึน  

4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  

5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1-9 

 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

2 

 

7 

VMENG Vision of IE 

1. เปนองคกรท่ีโดดเดนในการสรางกำลังคนและความรูดานวิศวกรรมศาสตร

ของประเทศ 

Mission of IE (เหมือนของ SUT) 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีมีความรูและทักษะ

พรอมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม 

2. วิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีตอบสนองความตองการของ

ประเทศและภูมิภาค 

3. บริการวิชาการ ปรับแปลง และถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมศักยภาพใน

การแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสรางสรรคคุณคา

แกสงัคม 

 

1-9 

 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

6, 7, 8, 9 

 

COE จรรยาบรรณวิศวกร 

1. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองใหความสำคัญตอความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน 

2. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองละเวนจาการสนับสนุน สงเสริมหรือ

เปนตัวการเก่ียวกับการทุจริต  

 

5 

 

5 
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3. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดวยวาม

ชื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง 

4. ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและ

วิชาการ 

5 

 

8 

Employer 1. ความรูทางดานธรณีวิทยา (หินปูน หรือ ท่ัวไป) 

2. ความรูดานกลศาสตรหินและวิศวกรรมธรณี 

3. ความรูทางดาน soil Mechanics 

4. ความรูเก่ียวกับโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีสามารถประยุคตใชในลักษณะงาน เชน 

- Microsoft office, Auto CAD, Surfer, GIS, Seepage Analysis, Aqufer 

test, Ipi2win 

5. ความรูเก่ียวกับวิศวกรรมฐานรากในมวลหินและดิน 

6. ความรูทางดานธรณีฟสิกส 

7. ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ ดานการสื่อสาร หรือ Toeic 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

2 

 

 

8 

4 

2 

Students ความตองการพ้ืนฐาน 

1. อยากใหจัดเพิ่มหองปฏิบัติการใหเปนระบบ เพิ่มบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการใหเพียงพอแกนักศึกษา 

2. มีการออกภาคสนามบอย ๆ เพื่อประยุกตใชความรูในสถานการณจริง จัด

ใหมีการศึกษานอกหองเรียนที่เกี่ยวของกับสายงานอยางทั่งถึง เพื่อใหได

เรียนรู คุนเคยและดึงดูดความสนใจ 

3. เรียนรูกระบวนการเปนขั้นเปนตอนในการทำเหมือง เขื่อน หรือโครงสราง

ดานวิศวกรรมธรณีอ่ืนๆ วา เราตองเริ่มจากทำอะไร ข้ันตอนการทำงานเปน

อยางไร  

4. แนะนำสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางดานที่เรียนใหนักศึกษามี

แนวทางในการหางาน 

5. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาใหความรู และ

ประสบการณการทางาน สายงานและ การเตรียมพรอมตอสายงานนั้นๆ  

6. จบไปสามารถทำงานไดหลากหลายไมวาจะเปนสายงานทางดานโยธา 

เหมืองแร หรือปโตรเลียม 

7. อยากใหมีการจัดอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการออกหนางาน  

8. มีการจัดคายแลกเปลี ่ยนความรู จากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี ่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอื่นหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ
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4, 7 
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เพื่อ แลกเปลี่ยนความรูประสบการณแกนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

9. อยากใหทางหลักสูตรมีโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์แท 

 

ความตองการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1. เพ่ิมวิชาท่ีเก่ียวกับโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร 

 

 

ความตองการทางดานภาษา 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนรายงาน/โครงงาน 

2. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในหองเรียนมากยิ่งข้ึน 

 

ความตองการทางดานหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีวิชารองรับการสอบ กว. ได 

2. มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตท่ี

จำเปนในงานดานวิศวกรรมธรณี  

3. อยากใหมีการจัดการสอนใชเครื่องมือพ้ืนฐานตางๆในหองปฏิบัติการ  

4. อยากใหมีการเปดสอนเพิ่มในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรูการออกแบบ

โครงสรางบนดินและใตดินมากยิ่งข้ึน 

5. อยากใหมีวิชา ธรณีเคมี  

6. อยากใหมีวิชาสอนการ Logging 

7. อยากใหบรรจุวิชา Soil mechanics เปนวิชาเลือกบังคับ 

8. อยากใหมีการสอนเรื่อง มาตรฐานตางๆ เชน ASTM และ ISRM เปนตน 

9. อยากใหมีวิชาทางดาน การบริหารทางดานวิศวกรรม  

10. อยากใหมีวิชาท่ีสอนเรื่อง ความคิดสรางสรรค การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแกปญหา 

 

 

2, 6 
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2 

2 
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3 

4 

 

- 

- 

3 

3 

- 

9 

 

 

Alumni ความตองการพ้ืนฐาน 

1. มีการออกภาคสนามบอย ๆ เพื่อประยุกตใชความรูในสถานการณจริง จัด

ใหมีการศึกษานอกหองเรียนที่เกี่ยวของกับสายงานอยางทั่งถึง เพื่อใหได

เรียนรู คุนเคยและดึงดูดความสนใจ  

2. อยากใหมีการจัดอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการออกหนางาน  

 

5 

 

 

4 
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3. อยากใหจัดเพิ่มหองปฏิบัติการใหเปนระบบ เพิ่มบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการใหเพียงพอแกนักศึกษา  

4. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาใหความรู และ

ประสบการณการทำงาน สายงานและ การเตรียมพรอมตอสายงานนั้นๆ  

5. มีการจัดคายแลกเปลี ่ยนความรู จากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี ่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอื่นหรือมหาวิทยาลัยตางประเทศ

เพื่อ แลกเปลี่ยนความรูประสบการณแกนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

6. แนะนำสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางดานที่เรียนใหนักศึกษามี

แนวทางในการหางาน  

7. จบไปสามารถทำงานไดหลากหลายไมวาจะเปนสายงานทางดานโยธา 

เหมืองแร หรือปโตรเลียม  

 

ความตองการทางดานหลักสูตร 

1. มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตท่ี

จำเปนในงานดานวิศวกรรมธรณี  

2. อยากใหมีการเปดสอนเพิ่มในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรูการออกแบบ

โครงสรางบนดินและใตดินมากยิ่งข้ึน  

3. อยากใหบรรจุวิชา Soil mechanics เปนวิชาเลือกบังคับ  

4. มีความรูทางดานธรณีวิทยา หินแร ธรณีเทคนิค  

5. อยากใหมีการจัดการสอนใชเครื่องมือพ้ืนฐานตางๆในหองปฏิบัติการ 

6. หลักสูตรมีวิชารองรับใบประกอบวิชาชีพได  

7. อยากใหมีวิชาที่สอนเรื่อง ความคิดสรางสรรค การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแกปญหา  

8. อยากใหมีวิชาทางดาน การบริหารทางดานวิศวกรรม  

9. อยากใหมีวิชาธรณีเคมี  

10.  อยากใหมีวิชาสอนการ Logging  

11.  อยากใหมีการสอนเรื่อง มาตรฐานตางๆ เชน ASTM และ ISRM เปนตน  

 

ความตองการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1. เพ่ิมวิชาท่ีเก่ียวกับโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร  
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ความตองการทางดานภาษา 

1. เนนย้ำการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 

 

2 

Staff  

 

 

 

 

 

1. ตองการชุดตัวอยางหินตัวอยางแรสำหรับเปนตัวอยางสำหรับใชสอน

รายวิชาพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา (เดิมมีไมเพียงพอ) 

2. ตองการโปรแกรมสำหรับงานสำรวจและออกแบบทางดานวิศวกรรมธรณี 

3. ตองการใหเพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับการทดสอบทางวิศวกรรมธรณีใน

ภาคสนาม 

4. ตองการอุปกรณทดสอบสำหรับหองปฎิบัติการธรณีเทคนิค 

5. ตองการเขารวมการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

6. ตองการมีบทบาทหรือโอกาสในงานบริการวิชาการโครงการทางวิศวกรรม

ธรณีหรือท่ีเก่ียวของ 

1 

 

2 
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ตาราง AUN 1-3-2  Aligning Stakeholder’s Needs to Programme Learning Outcomes 

PLOs CO
E 

Em
pl

oy
e

  
St

ud
en

ts
 

Al
um

ni
 

St
af

f 

1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดานวิศวกรรมธรณี  
F F P P F 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล 

M F F P F 

3) สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน

ภาคสนามได 
M F M F F 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคณุสมบัติทางวิศวกรรมของ

ดินและหินได 
F P F F F 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผดิชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดย

คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

F P M F F 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการ

วิศวกรรมธรณไีด 
F P F P F 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี F M F M F 

8) สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณไีด โดยประยุกตใชความรู

พ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
F F M M F 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิต ิ F F M F F 

Note:  TQF =  Thailand Quality Framework, VMVSUT =  Vision, Mission and Core Value of SUT, VMENG = 

Vision and Mission of Institute of Engineering, COE =  Council of Engineers, F =  Fully fulfilled, M = 

Moderately fulfilled, P = Partially fulfilled. 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดเผยแพรผลสะทอน (Reflections) ของผลสัมฤทธการเรียนรูของหลักสูตร 

( PLOs)  ผ  า น ช  อ ง ท า ง เ ว ็ ป ไ ซ ต   https: / / www. geoengsut. com แ ล ะ ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ สูสาธารณะใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมรวมไปถึงผูท่ี

สนใจ อีกทั้งหลักสูตรยังมีระบบการเผยแพร PLOs ใหกับนักศึกษาใหมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในชวง

การเปดภาคการศึกษาทุกปการศึกษา 

 หลักสูตรมีการวางแผนเพื่อกำหนดการเก็บและวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุ มตอ PLOs โดยออกแบงเปน 1) ชวงคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานที ่สถาน

ประกอบการ โดยสอบถามจากผู ใชบัณฑิตโดยตรง และ 2) แบบสอบถามออนไลนประจำปการศึกษา 

https://www.geoengsut.com/feedback  โดยในปการศึกษา 2563 มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงดัง

ในตาราง AUN 1-3-3 และจะนำผลการวเิคราะหไปปรับปรุงกระบวนการในปการศึกษา 2564 ตอไป 

https://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/feedback
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 และในรอบการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 ทางหลักสูตรไดดำเนินการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให

ไดตามการรับรองคุณภาพหลักสูตรของสภาวิศวกร (TABEE) จึงไดดำเนินการสรางแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลัพธการเรียน

ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ดังแสดงในตาราง AUN 1-3-4 และกำหนดการสรางดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) สำหรับการวัดการบรรลุตาม PLOs หลักสูตรวิศวกรรมธรณีซึ่งจะกลาวใน

หัวขอถัดไป 

 

ตาราง AUN 1-3-3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที ่คาดหวังของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2563 

 

PLOs 

 

(จำนวนผูทำแบบสอบถาม) 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผูสำเร็จ

การศึกษาใน

ปการศึกษา 

2563 

ศิษยเกา 
นักศึกษา

ปจจุบัน 

สถาน

ประกอบการ 

(ผูใชบัณฑิต) 

นักเรียน 

(มัธยมปลาย) 

และ

ผูปกครอง 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

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

1) จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือ

เปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดานวิศวกรรมธรณี  

3.91 3.75 3.79 4.00 4.44 4.40 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน 

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอ

ผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.82 3.50 3.77 4.00 4.44 4.40 

3) สามารถสำรวจและจำแนกคณุลักษณะเชิง

วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน

ภาคสนามได 

4.00 3.67 3.65 4.00 4.56 4.20 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและ

ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน

และหินได 

4.09 3.75 3.71 4.00 4.33 4.00 

5) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความ

รับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงาน

ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.18 4.17 4.25 4.20 4.33 4.20 

6) สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ 

และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.82 3.67 3.65 3.80 4.33 3.80 

7) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ

ดานวิศวกรรมธรณ ี

4.27 3.92 4.16 4.20 4.33 4.20 
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PLOs 

 

(จำนวนผูทำแบบสอบถาม) 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผูสำเร็จ

การศึกษาใน

ปการศึกษา 

2563 

ศิษยเกา 
นักศึกษา

ปจจุบัน 

สถาน

ประกอบการ 

(ผูใชบัณฑิต) 

นักเรียน 

(มัธยมปลาย) 

และ

ผูปกครอง 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

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

8) สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรม

ธรณไีด โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐาน

ทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมี

ความคิดเชิงตรรกะ 

3.82 3.67 3.75 4.00 4.44 4.20 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิต ิ 4.00 3.83 3.76 4.00 4.33 3.80 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.99 3.77 3.83 4.02 4.40 4.13 

 

ตาราง AUN-QA 1-3-4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับ

รองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลัพธการเรียนของหลักสูตรวิศวกรรม

ธรณี 

มาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน 

TABEE 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1) ความสามารถในการระบุปญหา สรางความสมัพันธ 

และแกปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนโดยทำการ

ประยุกตใชหลักทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

และคณิตศาสตร 

•  •       

2) ความสามารถในการประยุกตใชการออกแบบทาง

วิศวกรรม เพ่ือสรางคำตอบท่ีตรงกับความตองการโดย

พิจารณาองคประกอบทางดาน สาธารณสุขและความ

ปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สงัคม สิ่งแวดลอม 

เศรษฐศาสตร และองคประกอบอ่ืนตามความ

เหมาะสมของสาขาวิชา 

     •  •  

3) ความสามารถในการพัฒนาและดำเนินการทดลองท่ี

เหมาะสม วิเคราะหและแปลความหมายขอมลูและใช

หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตรในการสรุปผล 

   •      

4) ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับ

กลุมคนท่ีหลากหลาย 

 •        

5) ความสามารถในการคำนึงถึงจรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานดานวิชาชีพวิศวกรรม 

และทำการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการคำนึงถึงผลกระทบ

ของผลลัพธทางวิศวกรรมตอสังคมโลก เศรษฐศาสตร 

สิ่งแวดลอมและสังคมศาสตร 

        • 
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มาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน 

TABEE 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

6) ความสามารถในการคำนึงถึงการหาความรูใหม หา

แนวทางในการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสามารถ

ประยุกตใชความรูน้ันได 

      •   

7) ความมามารถในการทำงานเปนทีมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิกหรือผูนำ ในการ

สรางเปาหมาย การวางแผน ทำงานไดทันตามกำหนด

และสามารถสรางความรวมมือและสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการทำงานรวมกัน 

    •     

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 1-1 วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 https://beta.sut.ac.th/about-us/vision 

 วิสัยทัศนและพันธกิจของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

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

AUN-QA 1-2 มคอ. 2  

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

 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be47

3faf00.pdf 

 ตาราง AUN-QA 1-2-1 Categories of Program Expected learning outcomes 

(PLOs) 

 ตาราง AUN-QA 1-2-2  PLOs ของมหาวิทยาลัยคูเทียบท่ีมีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/

เหมืองแร 

 ตาราง AUN-QA 1-2-3 เปร ียบเทียบ PLOs ของหลักส ูตรว ิศวกรรมธรณีกับ

มหาวิทยาลัยคูเทียบในประเทศสหรัฐอเมริกา 

AUN-QA 1-3 ภาคผนวก 5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2563 

 แบบสอบถามออนไลนประจำปการศึกษา 2563 

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

 ตาราง AUN-QA 1-3-1 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders. 

https://www.geoengsut.com/program-specification
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://www.geoengsut.com/feedback
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 ตารางท่ี AUN 1-3-2  Aligning Stakeholder’s Needs to Programme Learning 

Outcomes 

ตาราง AUN 1-3-3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2563 

 ผลสะทอน (Reflections) ของผลสัมฤทธการเรียนรูของหลักสูตร 

AUN-QA 1-3-4 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรู

ตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลัพธการเรียนของหลักสูตร

วิศวกรรมธรณี 

 

AUN-QA 2 : Programme Specification 

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 2-1: The information in the programme specification is comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 

 ขอกำหนดของหลักสูตร (Program Specification) ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย แสดงไวในเอกสาร เลมหลักสูตร มคอ.2 คูมือนักศึกษา

ประจำปการศึกษา เวปไซต และแผนพับ (brochure) โดย มคอ.2 มีขอมูลครบตามท่ี AUN-QA ตองการครบ

ทุกดาน มีรอบการปรับปรุงทุก 5 ป และในป 2559 (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2559) มีการปรับเปลี่ยนตาม

ความตองการของผู ใชบัณฑิตเพื ่อใหมีใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม (กว.เหมืองแร) โดยกำลังอยู ระหวาง

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2564 เพื่อใหเปนไปตามกรอบการปรับปรุงหลักสูตรและกรอบของ

องคความรูพื้นฐานและความรูเฉพาะดานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ควบคุมสาขาธรณีวิทยาในประเภทงานธรณีวิทยาวิศวกรรม 

 เว็ปไซตหลักสูตรวิศวกรรมธณณี สื่อสังคมออนไลน facebook คูมือนักศึกษา แผนพับ (Brochure) ได

แสดง PLOs ทั้งหมดของหลักสูตรตามรายการหลักฐานแนบ โดยที่สื่อทุกชองทางสามารถเขาถึงและดาวน

โหลดขอมูลท่ีสะดวกและทันสมัยไดตลอดเวลา พรอมท้ังมีชองทางเพ่ือ feedback กลับมาเพ่ือนำไปพัฒนาได

อยางตอเนื่องและรวดเร็ว  

 มีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจตอการไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือผานทาง

เว็บไซต www.geoengsut.com อยูในระดับคะแนนระหวาง 3.08-4.56 และผานทางสื่อสังคมออนไลน 

www.facebook.com/geo.eng.sut อยูในระดบัคะแนนระหวาง 3.50-4.40 ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทาง

คูมือนักศึกษา และแผนพับ (brochure) อยูในระดับคะแนนระหวาง 3.17-4.40 (ดังแสดงในตาราง AUN 2-

1-1 และภาคผนวก 5)  

 

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


 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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ตาราง AUN 2-1-1  ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ประจำปการศึกษา 2563 

 

PLOs 

 

(จำนวนผูทำแบบสอบถาม) 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผูสำเร็จ

การศึกษาใน

ปการศึกษา 

2563 

ศิษยเกา 
นักศึกษา

ปจจุบัน 

สถาน

ประกอบการ 

(ผูใชบัณฑิต) 

นักเรียน 

(มัธยมปลาย) 

และ

ผูปกครอง 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

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

1) ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ

เรียน (programme and course 

specifications) ในชั้นเรียนหรือผานทาง

เว็บไซต www.geoengsut.com 

4.09 3.08 3.85 3.80 4.56 4.40 

2) ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ

เรียน (programme and course 

specifications) ผานทางสื่อสังคมออนไลน 

www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.27 3.50 3.98 3.60 4.33 4.40 

3) ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการ

เรียน (programme and course 

specifications) ผานทางคูมือนักศึกษา 

และแผนพับ (brochure) 

4.00 3.17 3.34 3.20 4.33 4.40 

4) ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

ในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  

4.18 2.83 3.81 4.00 4.33 4.80 

5) ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและ

ความตองการตอการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร  

4.09 2.92 4.00 3.80 4.33 4.40 

6) ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและ

ประเมิณคุณภาพหลักสูตร 

4.09 2.83 3.84 3.60 4.44 4.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.12 3.06 3.80 3.67 4.39 4.47 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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AUN-QA 2-2: The information in the course specification is comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

มีการดำเนินการการปรับปรุงรายวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือใหมีครอบคลุมและทันสมัยอยูเสมอ รายละเอียด

ขอกำหนดทุกรายวิชาระบุไวใน มคอ.3 (ภาคผนวก 6) มีความครอบคลุมประกอบดวย ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ

กอน ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาในรูของ ความรู ทักษะ และทัศนคติ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู และ

วิธีการประเมินผลที่ตรวจสอบการบรรลุผลลัพธการเรียนรู course syllabus การประเมินผลการเรียน วันท่ี

มีการปรับปรุงขอกำหนดรายวิชา แจกใหนักศึกษาทราบตั้งแตเปดเทอม โดยมีการดำเนินการทุกภาค

การศึกษา และอาจารยผูสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลไว

ใน มคอ.5 และนำเสนอในที่ประชุมของสาขาวิชาเพื่อวิเคราะหแลวนำไปใชในการปรับปรุง มอค.3 ในรอบ

ตอไป โดยมีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจดังแสดงในหัวขอ AUN-QA 2-1 (ภาคผนวก 5) 

 ในปการศึกษา 2563 ซึ่งอยูในสภาวะสถานการณ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุก

หลักสูตรจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ ทางหลักสูตรไดดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนกำหนด

แผนการเรียน (มคอ.3) ในหมวดท่ี 5 ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณดังแสดงในตัวอยางรูปท่ี AUN-QA 

2-2-1 ถึง 2-2-3 โดยสอนออนไลนผานทางโปรแกรม Zoom/MS-Team/Facebook LiVE และใชการ

บริหารจัดการเร ียนการสอน ใหการบาน quiz สอบยอย สอบกลางภาค/ประจำภาค ผานชองทาง  

https://elearning.sut.ac.th/ และ Google Classroom 

 

 
 

รูป AUN-QA 2-2-1 ตัวอยางการปรับเปลี่ยนเปนการจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบในสภาวะ

สถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2563 

 

https://elearning.sut.ac.th/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 2-2-2 ตัวอยางการปรับเปลี่ยนเปนการจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบในสภาวะ

สถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 2563 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 2-2-3 ตัวอยางการปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็ม 

    รูปแบบ ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2563 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 2-2-3 การปรับเปลี่ยนรายระเอียดรายวิชาสำหรับจัดการเรียนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

ในสภาวะสถานการณ COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 3/2563 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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AUN-QA 2-3: The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders [1, 2] 

 มีการดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรและรายวิชาใหผูมีสวนไดสวนเสียรับรู โดยจัดทำ

ขอมูลโครงสรางหลักสูตร แผนการเรียน และสำเนาเลมหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง ป 2559) โดยสามารถเขาไปดูไดท่ีเลมหลักสูตร มคอ.2 คูมือนักศึกษาประจำป

การศึกษา เวปไซต และแผนพับ (brochure) ในเว็ปไซต https://www.geoengsut.com/ สื ่อสังคม

ออนไลน https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ ตามรายการหลักฐานแนบ 

 มีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดังแสดงในหัวขอ AUN-QA 

2-1 (ภาคผนวก 5) 

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 2-1 มอค.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme specification)  

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

 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be47

3faf00.pdf 

 คูมือนักศึกษาประจำปการศึกษา 2563 

http://bulletin.sut.ac.th/ 

http://bulletin.sut.ac.th/assets/files/63-04-GB_Engi_7(28-06).pdf 

แผนพับ Brochure หลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_ba8e09856b194660bfea3493bd2d71ec.pdf 

แผนการศึกษา 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b55db972d00c45809cff930f06ea3c67.pdf 

คำอธิบายรายวิชา 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_c10c53ce26464f5e91d879e924cc0d1c.pdf 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอ  (ภาคผนวก 5) 

AUN-QA 2-2 รายละเอียดขอกำหนดรายวิชา (Course specification) (ภาคผนวก 6) 

 มคอ. 3 https://www.geoengsut.com/tqf3-2563 

 มคอ. 5 https://www.geoengsut.com/tqf5-2563 

AUN-QA 2-3 เชนเดียวกับรายการ  AUN-QA 2-1 

 

 

 

https://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/program-specification
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
http://bulletin.sut.ac.th/
http://bulletin.sut.ac.th/assets/files/63-04-GB_Engi_7(28-06).pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_ba8e09856b194660bfea3493bd2d71ec.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b55db972d00c45809cff930f06ea3c67.pdf
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AUN-QA 3 : Programme Structure and Content 

ผลการดำเนินงาน 

AUN-QA 3-1: The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการถายทอด PLOs/ELOs ลงสูรายวิชา หลักสูตรมีการทำ Curriculum 

mapping โ ดยแบ  ง ร ะด ั บการ เ ร ี ยนร ู  ต าม  Bloom’ s Taxonomy ค ื อ  R =  Remembering, U = 

Understanding, Ap = Applying, Analyzing = An, E = Evaluating และ C = Creating ซึ่งไดจัดลำดับ

การเรียนรูของรายละเอียดวาวิชาใดตองเรียนรูกอน ทักษะใดตองทำไดกอน ตามตาราง AUN-QA 3-1-1 

 

ตาราง AUN-QA 3-1-1  Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559) 

รายวิชา ชั้นป นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 1 4 R, U - - - - - - - - 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 1 R, U - - - - - - - - 

103101 แคลคูลัส 1 1 4 R, U - - - - - - - - 

105113 มนุษยกับเทคโนโลย ี 1 3 R, U - - - - - - - - 

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1 3 R, U - - - - - - - - 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1            1 2 R, U - - - - - - - - 

103102 แคลคูลัส 2 1 4 R, U - - - - - - - - 

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 1 3 R, U - - - - - - - - 

105101 ฟสิกส 1 1 4 R, U - - - - - - - - 

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 1 R, U - - - - - - - - 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 R, U - - - - - - - - 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 1 2 R, U - - - - - - - - 

103105 แคลคูลัส 3 1 4 R, U - - - - - - - - 

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 1 3 R, U - - - - - - - - 

105102 ฟสิกส 2 1 4 R, U - - - - - - - - 

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 1 R, U - - - - - - - - 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 R, U - - - - - - - - 

531101 วัสดุวิศวกรรม 1 4 R, U - - - - - - - - 

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 2 3 R, U - - - - - - - - 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 2 3 R, U - - - - - - - - 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 2 3 R, U - - - - - - - - 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 2 4 R, U - - - - - - - - 

538203 ธรณีวิทยา 2 4 R, U - - - - - - - - 

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

202213 โลกาภิวัตน 2 3 R, U - - - - - - - - 
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รายวิชา ชั้นป นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

525202 เทอรโมไดนามิกส 1 2 4 R, U - - - - - - - - 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 2 R, U Ap - - - - - - - 

530211 กลศาสตรวัสดุ 1 2 4 R, U - - - - - - - - 

530251 การสำรวจ 2 4 R, U Ap - - - - - - - 

530252 ปฏิบัติการการสำรวจ 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 2 2 R, U - - - - - - - - 

525204 กลศาสตรของไหล 1 2 4 R, U - - - - - - - - 

529292 วิศวกรรมไฟฟา 2 4 R, U - - - - - - - - 

538205 หินและแร 2 3 R, U - - - - - - - - 

538206 ปฏิบัติการหินและแร 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

538207 ธรณีสณัฐานโครงสราง 2 3 R, U - - - - - - - - 

538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสราง 2 1 R, U Ap - - - - - - - 

538209 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรมธรณ ี 2 2 R, U Ap - - - - - - - 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 3 R, U - - - - - - -  

538301 ธรณีเทคนิค 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 3 1 - Ap Ap, An Ap, An - - - - - 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 

538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 3 4 R, U - - - - - - - - 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 3 R, U - - - - - - - - 

538305 กลศาสตรธรณีสิ่งแวดลอม 3 4 - - - - An E - - - 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 3 2 - - Ap, An Ap, An An - - - - 

538319 กลศาสตรหิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 3 1 - Ap Ap, An Ap, An - - - - - 

วิชาเลือกบังคับ (1) 3 4 - - - - - - - - - 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรมธรณ ี 3 4 - - - Ap, An An - - - - 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 3 4 - - - - - E E C C 

538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 3 4 - - - - - E E C C 

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 3 1 - Ap - - - E - - - 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขดุเจาะใตดิน 3 1 - Ap - - - E - - - 

วิชาเลือกบังคับ (2) 3 4          

538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 4 4 - - - - - E - - - 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี 4 4 - Ap Ap, An Ap, An An E E C C 

538495 เตรียมสหกิจศึกษา 4 1 - Ap - - - - - - - 

538496 สหกิจศึกษา 1 4 8  Ap Ap, An Ap, An An E E C C 

วิชาเลือกบังคับ (3) 4 4          

วิชาเลือกเสร ี 4 8          
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รายวิชา ชั้นป นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

วิชาเลือกบังคับ            

538311 เข่ือนและอางเก็บน้ำ 3 4 - - - - An E - - - 

538312  การออกแบบฐานรากบนหิน 3 4 - - - - An E - - - 

538313  วิศวกรรมเหมืองแรเบ้ืองตน 3 3 R, U - - - - - - - - 

538315 กลศาสตรหินสำหรับวิศวกรปโตรเลยีม 3 4 R, U - - - - - - - - 

538316 เทคโนโลยีปโตรเลยีมสำหรับวิศวกร 3 4 R, U - - - - - - - - 

538317 ธรณีฟสิกส 3 3 R, U - Ap, An Ap, An - - - - - 

538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 3 1 R, U Ap - - - - - - - 

538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 3 2 - Ap - - - - - - - 

-538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 3 4 R, U - - - - - - - - 

538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการสำรวจธรณีวิทยา 3 4 R, U - - - - - - - - 

538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร 4 4 - - - - An E - - - 

538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 4 4 - - - - An E - - - 

538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 4 4 - - - - An E - - - 

538422 กลศาสตรหินช้ันสูง 4 4 - - - - An E E - - 

538423 กลศาสตรหินเกลือ 4 4 - - - - An E E - - 

538430  ธรณีวิทยาชายฝงทะเล 4 4 R, U - - - - - - - - 

538431  ธรณีวิทยาถานหิน 4 4 R, U - - - - - - - - 

538432 การขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ 4 4 - Ap - - An - - - - 

538434  การเขียนรายงานสำหรับวิศวกรรมธรณ ี 4 2 - Ap - - - - - - - 

538435  เทคนิคการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมธรณี 4 2 - Ap - - - - - - - 

 

มีผลการประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจดังแสดงในหัวขอ AUN-QA 2-1 (ภาคผนวก 5) 

 

AUN-QA 3-2: The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear [2] 

 หลักสูตรมีการดำเนินงานเพื ่อกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาตอ Program Expected 

Learning Outcome (PLOs) โดยวางแผนกำหนดอาจารยผู สอนแตละรายวิชาเขียน Course Learning 

Outcome (CLOs) ของรายวิชาและระบุความสอดคลองกับ PLOs ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และ

ใหคณาจารยประจำหลักสูตรปรับปรุงความสอดคลองนี้ใหเหมาะสมกับ มอค.3 ซึ่งอาจารยผูสอนจะระบุกล

ยุทธการเรียน การสอน และการประเมินผลเพื่อใหไดผลลัพธการเรียนรูตาม CLOs และ PLOs เมื่อจบภาค

การศึกษาแลวมีประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความสอดคลองในทุกภาคการศึกษา ดัง

ตัวอยางแสดงในรายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี และกระจายความรับผดิชอบจาก PLOs สู CLOs 

ตอแผนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดังแสดงในภาคผนวก 6 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร และคณะ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถนำเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ  

CLO 2-2: สามารถจำลองเสถียรภาพของโครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจำลองทางคอมพิวเตอร  

CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาในการสำรวจทางดานธรณีวิทยา    

CLO 2-4: สามารถจัดทำแผนท่ีทางดานธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณีเพ่ือนำเสนอไดอยางถูกตอง 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, An) 

CLO 3-1: สามารถสำรวจผิวดินและภูมิประเทศ และบงบอกชนิดของหินได    

CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามไดอยางถูกตอง  

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. An) 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง    

CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินเบื้องตนในภาคสนามได   

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถทำงานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืนในการวางแผนการสำรวจภาคสนาม   

CLO 5-2: สามารถทำงานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    

CLO 5-3: มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในขณะสำรวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถแกปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี    

CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง      

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือนำมาสนับสนุนและแกปญหาในภาคสนาม    

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมธรณีจากขอมูลท่ีสำรวจในภาคสนาม  

CLO 8-2: สามารถนำความรูพ้ืนฐานดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ   



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 50 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  
หัวขอที ่ เรื่อง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรยีน 

(Teaching and Leaning 

Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทนำ 

บทที่ ๒ แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางการทำการสำรวจ 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง แนว

ทางแกไข การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพือ่เก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ตอ) แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางในการจัดทำแผนที ่

 การเกบ็ขอมูล 

 การทำภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยางปญหา 

แนวทางแกไข การทำงาน

เปนกลุม การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพือ่เก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะหและออกแบบ

โครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลที่ไดจากภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณี 

4 6-1, 6-2, 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ แนว

ทางแกไข การทำงานเปน

กลุม การบาน 

สอบปฏิบัติยอยเพือ่เก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันท ี

 

 

 

 

 

 

4 บทที่ ๔ รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเกบ็ขอมูล 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-

3, 9-1, 9-2  

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา 

5 บทที่ ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเกบ็ขอมูล 

4 3-1, 3-2, 4-

1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-

3, 9-1, 9-2    

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา 

6 บทที่ ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจัดเกบ็ขอมูล 

4 3-1, 3-2, 4-

1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-

3, 9-1, 9-2     

จัดเก็บขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา  

7 บทที่ ๕ การจัดทำแผนที ่

 การบันทกึขอมูลลงในแผนที ่

 การตอแผนที่กับพื้นที่ใกลเคียง 

4 2-4, 5-1, 5-

2, 5-3    

การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปลขอมูลที่

ไดจากภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกตองของ

แผนที่และการเชื่อมโยงขอมูล

กับพื้นที่ใกลเคียงดวยการสอบ

ปากเปลา 

8 บทที่ ๖ การทำภาพตัดขวาง 

 การทำภาพตัดขวางดวยมอื 

 การทำภาพดวยคอมพวิเตอร 

4 3-3, 5-1, 5-

2, 5-3    

แปลผลขอมูลธรณีวิทยาที่ได

จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพตัดขวางและขอมูล

ทางดานธรณีวิทยาโครงสราง

ดวยการสอบปากเปลา 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 51 

9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมินขอมูล

ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในภาคสนาม 

 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในหองปฏิบัติการ 

 

4 6-1, 6-2, 6-

3, 

7-1, 7-2, 7-

3 

ประมวลผลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ตรวจสอบผลการแปลความ

ดานธรณีวิทยาและผลการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการจาก

เอกสารที่นักศึกษาจัดทำ 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณี  

 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณี  

 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ (ตอ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การนำเสนอผลการออกแบบ 

 Presentation 

4 2-1, 2-2, 

2-3 

นักศึกษาออกมานำเสนอ

ผลงานที่ไดทำการสำรวจ

และออกแบบ 

ใหนำเสนอผลงานดวยวาจา

โดยสรุป 

 

 

AUN-QA 3-3: The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up- to-

date [3, 4, 5, 6] 

โครงสรางหลักสูตรตาม มคอ.2 ไดถูกกำหนดใหมีความสมเหตุสมผล มีความทันสมัยเพื่อสอดคลอง

สถานการณปจจุบัน โดยที่มีการจัดลำดับของความสำคัญกอน-หลังของการเรียนรูนำมากำหนดโครงสราง

ของหลักสูตรแยกตามรายวิชา ใน 12 ภาคการศึกษาตลอดท้ัง 4 ปการศึกษา มีการกำหนดรายวิชาบังคับกอน 

(prerequisite) วิชาบังคับรวม (Corequisite) เพ่ือใหมีการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน รวมท้ังเปนไปตามระดับ

การเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และรูป AUN-QA 3-3-1 

ทุกภาคการศึกษาไดดำเนินการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหแลวพบวา แผนการเรียน

หนักเกินไปในชั้นปที่ 3 และในการออกสหกิจศึกษา Project ท่ีนักศึกษาไดทำกับสถานประกอบการไมตรง

ตอสาขาวิชาท่ีไดเรียนมา  
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รูป AUN-QA 3-3-1 Course Alignment in Geological Engineering Program 

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 3-1  ตาราง AUN-QA 3-1-1 Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559) 
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AUN-QA 3-2   ภาคผนวก 6 กระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู  CLOs ตอแผนการสอนของ

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาดังแสดงใน 

AUN-QA 3-3  มอค. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme specification) และ 

  รูป AUN-QA 3-3-1 Course Alignment in Geological Engineering Program 

 

AUN-QA 4 : Teaching and Learning Approach 

ผลการดำเนินงาน 

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

all stakeholders [1] 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีปรัชญาการศึกษาคือ การสรางใหบัณฑิตสามารถออกแบบและแกปญหาดาน

วิศวกรรมธรณีได ซึ่งเปนไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ที่ทันสมัยและเหมาะสมตอ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ใหมีคุณลักษณะท่ี

สำคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะขอมูล (Infoware) 

ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเนนการใหผูเรียนไดมีประสบการณการทำงานในสถานประกอบการ

จริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน มุงเนนในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธและสอดคลอง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากลใหบัณฑิตมีความรูดานคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย

สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความเปนผูนำและผูตาม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการนำทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดมีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณาจารยในสาขาวิชาและคณะกรรมการ

หลักสูตรซึ ่งเปนผู ทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก เพื ่อแกปญหาการขาดแคลนกำลังคนทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทันตอเหตุการณและสามารถปฏิบัติงานได เพ่ือเปน

กำลังในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งนี้การพัฒนา

หลักสูตรมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดไว คือ 

เปนผูมีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับยุทธศาสตร 5 ประการ 

ของมหาวิทยาลัย ไดแก 

1) การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

2) การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัยสูการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3) การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการ เพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคม 

4) การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5) การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
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 เม่ือวิเคราะหแลวพบวาปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้นมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขอท่ี 1 

4 และ 5 ดังนี้ 

 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล (ขอที่ 1)  โดยใน

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรป พ.ศ. 2554 เปน พ.ศ. 2557 และ 2559 คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรไดสืบคนขอมูลหลักสูตรวิศวกรรมธรณีและ/หรือวิศวกรรมที่มีความใกลเคียงกัน ที่สอนอยู

ในสถาบันในตางประเทศ มาใชในการเปรียบเทียบและวิเคราะหความเหมาะสมของหลักสูตรกอนจะพัฒนา

เปนหลักสูตรวิศวกรรมธรณีของ มทส. ที่ใชอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดใชแนวทางการจัดการเรียนรูตาม

แบบของ Bloom’s Taxonomy ในการออกแบบระดับการเรียนรูในแตละรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งแมวายัง

ไมไดถูกประเมินดวยมาตรฐานระดับสากล แตมีแนวทางท่ีสามารถนำไปสูมาตรฐานในระดับสากลได 

 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรไดถูกเผยแพรผานทุกชองทาง อาทิ เว็บไซต www.geoengsut.com

สื่อสังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut คูมือนักศึกษา แผนพับประชาสัมพันธ (brochure) 

ไปสูผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มีการประเมินความพิงพอใจตอการไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

ในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซตอยูในระดับคะแนนระหวาง 2.89-4.80 (ดังแสดงในตาราง AUN 2-1-1  และ

ภาคผนวก 5)  

 การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคมของมหาวิทยาลัย (ขอท่ี 3)  ทางคณาจารยในหลักสูตรไดมีการบริการวิชาการ

เปนที่ปรึกษา/ควบคุมงานจัดสวนหิน และ website ใหแกจังหวัดนครราชสีมาในโครงการจัดทำอุทยาน

เควสตาโคราช (งบจ.นครราชสีมา) ในปงบประมาณ 2562 

 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มีการสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอที่ 4) ในการจัดการเรียนรูในหลายวิชา อาทิ ธรณีวิทยา (538203) ธรณี

สัณฐานโครงสราง (538207) ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี (538307) ซึ่งมีการนำนักศึกษาไปศึกษานอก

สถานท่ี ทางหลักส ูตรได กำหนดใหแหลงเร ียนร ู อย างนอยหนึ ่งแห งต องเป นแหลงศาสนา แหลง

ศิลปะวัฒนธรรม หรืออุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) เพื่อจะไดสอดแทรกความรูดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสังคมแกนักศึกษาไปดวย ตัวอยางแหลงเรียนรูดังกลาว เชน  

1) แหลงหินตัดสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาไดเรียนรูลักษณะหินโผล โครงสราง

ทางธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย และไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของคนอีสานในอดีต  

2) วัดเขาจันทรงาม อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาไดเรียนรูลักษณะหินโผล โครงสรางทาง

ธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย แหลงภาพเขียนโบราณยุคกอนประวัติศาสตร และสถานปฏิบัติธรรมในพุทธ

ศาสนา 

3) ปราสาทหินพนมรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย นักศึกษาไดเรียนรูลักษณะหินโผล 

โครงสรางทางธรณีวิทยา การบรรยายหินภูเขาไฟ และไดเรียนรูถึงศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เปน

อิทธิพลขอมในอดีต  

http://www.geoengsut.com/
http://www.geoengsut.com/
http://www.facebook.com/geo.eng.sut
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4) พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาไดเรียนรูวิวัฒนาการทาง

ธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรณีและซากดึกดำบรรพ

ของจังหวัดนครราชสีมา  

 นอกจากนี้ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณี (538418) ซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตองออกไปปฏิบัติงาน

ในภาคสนาม ทางหลักสูตรไดเลือกและขอความอนุเคราะหที่พักจากวัดในพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาส

ใกลชิดกับสถาบันศาสนา ไดพัฒนาจิตใจและมีจิตสาธารณะมากข้ึน โดยในชวงท่ีพักอยูท่ีวัดนักศึกษาจะไดทำ

กิจกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม ไดชวยทำความสะอาดและรวมทำกิจกรรมในชุมชน ซึ่งชวยกลอม

เกลาจิตใจไดเปนอยางดี (รูปท่ี AUN 4-1-1) 

   ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาล

และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (ขอที่ 5) โดยมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร มีการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรทุกฝายอยางสม่ำเสมอ และนำความตองการ

ของทุกฝายมาใชพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร มีการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรอยางสม่ำเสมอทุกเดือน  มี

การระบุปญหาและวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการดำเนินงานและหาแนวทางในการแกไขปญหานั้นๆ และ

นำไปสูผลการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

  

 
 

รูป AUN-QA 4-1-1 นักศึกษาออกปฏิบัติสำรวจภาคสนามในรายวิชา 538418 
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AUN-QA 4-2: Teaching and learning activities are constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

 ไดมีการการนำผลการเรียนรูท่ีคาดหวังถายทอดลงสูแผนท่ีการกระจายตัวความรับผิดชอบของรายวิชา

ตางๆ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงโครงงานที่มี

การออกปฏิบัติงานในภาคสนามเพ่ือใหนักศึกษาไดนำองคความรูท้ังหมดท่ีเรียนมาใชในการออกแบบและทำ

โครงงานที่ไดรับมอบหมาย ดังตารางที่แสดงในแตละรายวิชาในภาคผนวก 6 ที่ระบุถึงกิจกรรมการสอนและ

การเรียนท่ีสอดคลองไปกับท้ัง CLOs และ PLOs ตาง ๆ ตามลำดับ 

 ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ทางหลักสูตรไดดำเนินการสรางกระบวนการประเมินระดับการบรรลผุล

ตามผลลัพธการเรียนรูโดยตรง (Direct assessment) ดังตอไปนี้  

1) กำหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพื่อใชในการวัดการบรรลุตามผล

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

2) มีแผนการประเมินแตละภาคการศึกษา วิชาอะไร ประเมิน PLO & PI ขอไหน (ตาราง AUN-QA 

4-2-2 ถึง 4-2-4) 

3) วิชาท่ีรับผิดชอบระบุ เครื่องมือท่ี ใชประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 (ตัวอยาง

ในรูป AUN-QA 2-2-3) 

4) จัดการเรียนการสอน และประเมินระดับการบรรลุผลตามแผนท่ีกำหนด 

5) วิชาที่รับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตามมาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 

(รูป AUN-QA 4-2-1 ) 

6) นำเสนอผลการประเมินในที่ประชุม อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจำหลักสูตร เสนอการ

ปรับปรุงระดับรายวชิา 

7) สรุปขอเสนอแนะการปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา และปการศึกษา (มคอ.7) 

เสนอตอ สาขาวิชาฯ สานักวิชาฯ ดำเนินการปรับปรุง 

โดยมีการวางแผนจะใชเคร ื ่องมือในการประเมินผลโดยตรง (Direct Assessment Tools) ของการ

ประเมินผลระดับรายวชิา (Course Assessment) ประกอบไปดวย 

1) การประเมินผลการเรยีนรูในหองเรียน (Classroom assessment) 

2) การประเมินผลจากโครงงานท่ีมอบหมาย (Project assignments I) 

3) การประเมินผลจากโครงงานท่ีนักศึกษากำหนดหัวขอเอง (Project assignments II) 

4) การประเมินโจทยการบาน แบบฝกหัด และงานที่มอบหมาย (Course-embedded Question 

and Assignments) 

5) การประเมินผลจากกระบวนการทาโครงงาน (Project Portfolio) 
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6) การประเมินผลจากกรณีศึกษา (Case Studies) 

7) การประเมินผลรายงาน บทความ (Essays) 

8) การประเมินผลจากขอสอบขอเขียน (Written Exam) 

ตาราง AUN-QA 4-2-1  ผลลัพธการเรียนรูและดัชนีวัดความสามารถ (ปรับปรุงเม่ือ พฤษภาคม 2563) 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 

PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั

การบรรลุผลลัพธการเรยีนรู 

(Mapping with courses) 

1) จ ด จ ำ แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย ห ล ั ก ก า ร

ว ิทยาศาสตร ส ังคมศาสตร  และ

พื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี   

Memorize, identify and 

annotating principles of 

sciences, social sciences and 

engineering relevant to 

geological engineering. 

Knowledge 1.1) จดจำและอธิบายหลักการพื้นฐาน

ในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณีได 

538203 ธรณีวิทยา 

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 

538205 หินและแร 

538207 ธรณีสัณฐานโครงสราง 

538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 

 

2) สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียน

รายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ไดอยางมีประสิทธิผล 

Able to use effective verbal 

communication, report writing, 

and oral presentation in Thai 

and English, and able to use 

computer software related to 

geological engineering. 

Skills 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและ

ไวยกรณการเขียนทางเทคนิคเหมาะสม

ตอผูนำไปใชงาน 

 

538206 ปฏิบัติการหินและแร 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสราง 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.2) ใชภาพกราฟฟกไดอยางเหมาะสม 

 

538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสราง 

538209 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร

สำหรับวิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

2.3) นำเสนอดวยวาจาและใชภาษากาย

ไดอยางชัดเจนทำใหการส่ือสารไดอยาง

มีประสิทธิผล 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3) ส า ม า ร ถ ส ำ ร ว จ แ ล ะ จ ำ แ น ก

คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดิน

และมวลหินในภาคสนามได 

Investigate and classify 

engineering properties of soil 

and rock mass in the field. 

Skills 3.1) แสดงแนวปฏิบัติการสำรวจและ

จำแนกคุณลักษณะเชิงว ิศวกรรมของ

มวลดินและมวลหินในภาคสนามได

อยางคลองแคลว 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538319 กลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

3.2) รูขอมูลที่เหมาะสมในการบันทึก ใช

อุปกรณและวิธีการสำรวจและทดสอบ

ในภาคสนามที่เหมาะสม 

538301 ธรณีเทคนิค 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538319 กลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4) สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบ

และตรวจสอบค ุณส มบ ั ต ิ ท า ง

วิศวกรรมของดินและหินได 

Select appropriate techniques 

and testing equipment and 

investigate mechanical 

Skills 4.1) แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน

ในหองปฏิบัติการและใชอุปกรณการ

ทดลองอยางคลองแคลว 

 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 

PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั

การบรรลุผลลัพธการเรยีนรู 

(Mapping with courses) 

properties of soil and rock 

mass. 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4.2) รูขอมูลที่เหมาะสมในการบันทกึ ใช

อุปกรณและวธิีที่เหมาะสม เชน ตัวแปร

ที่เหมาะสมเพื่อไดขอมูลที่ตองการ 

538301 ธรณีเทคนิค 

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

4.3) ใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการ

วิเคราะหขอมูล สอบทาน สอบทวนผล

การทดลอง 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5) สามารถทำงานรวมก ับผู อ ื ่นด วย

ความรับผิดชอบและความปลอดภัย

ในการทำงานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

Able to work effectively as a 

team under responsibility, 

professional standards and 

professional ethics, while 

considering social and 

environmental impacts 

Attitude 5.1) บูรณาการความรวมมอืจากสมาชิก

ทั้งหมดในทีมและนำไปตัดสินใจเกี่ยวกบั

เกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.2) การยอมรับการมีสวนรวมของ

ผูรวมงานในทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได

อยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเร็จ 

 

538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

5.3) สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณ

ของปญหาในงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี 

 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538324 กระบวนการแตงแรสำหรับ

วิศวกรรมธรณี 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6) สามารถแกป ญหาเศรษฐศาสตร  

เสถ ียรภาพ และสิ ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

Able to solve economic, 

stability and environment 

problems related to geological 

engineering project 

Skills 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดาน

เศรษฐศาสตรของผลลัพธปญหาทาง

วิศวกรรมธรณี 

 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะบนพื้นผิว 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะใตดิน 

538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

6.2) ประเมินและวิเคราะหทางดาน

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของผลลัพธ

ปญหาโครงการวิศวกรรมธรณี 

538305 กลศาสตรธรณีส่ิงแวดลอม 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 

PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั

การบรรลุผลลัพธการเรยีนรู 

(Mapping with courses) 

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะบนพื้นผิว 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและ

ขุดเจาะใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

7) สามารถเร ียนรู และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี 

Self-study and self-

development for life-long 

learning in geological 

engineering. 

Attitude 7.1) แสดงความตระหนักวาการศึกษา

ตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษา

แลว 

 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

7.2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูล

เกี่ยวกบัผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8) สามารถออกแบบโครงสร างทาง

วิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใช

ความรู พื ้นฐานทางดานธรณีว ิทยา

และวิศวกรรม 

Able to design geological 

engineering structures by 

applying basic principles in 

geology and engineering. 

Skills 8.1) กำหนดความตองการของโครงการ

ออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณี

ไดอยางชัดเจน 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8.2) ระบุขอจำกัดของปญหาการ

ออกแบบ กำหนดหลักเกณฑสำหรับการ

ยอมรับไดและตรงตอความตองการจาก

ผลลัพธที่ได 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

8.3) กระบวนการการหาผลลัพธ

ดำเนินการไดผลที่ตองการคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรเปนแนวทางที่พิสูจนได 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9) มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 

4 มิติ  

Inherit vision and solve 

geological engineering 

problems in 4 dimensions. 

Skills 9.1) ระบุปญหาไดและแสดงถึงความ

เขาใจบริบทของปญหา 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

9.2) ระบุขั้นตอนและวธิีการหาผลลัพธ 

 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program/Expected Learning 

Outcomes) 

Group of 

PLOs 

ดัชนีวัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบั

การบรรลุผลลัพธการเรยีนรู 

(Mapping with courses) 

9.3) ผลลัพธของปญหาที่มีความมีความ

เหมาะสมภายใตขอจำกัดตาง ๆ อยางมี

เหตุผล 

538416 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

บนพื้นผิว 

538417 การออกแบบเหมอืงและขุดเจาะ

ใตดิน 

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

 

ตาราง AUN-QA 4-2-2  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 

ผูประเมิน 

1 538203 ธรณีวิทยา 1 1.1 อานิสงส 

2 538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 1.1 อานิสงส 

3 538301 ธรณีเทคนิค 3, 4 3.2, 4.2 เดโช 

4 538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 2, 3, 4 2.3, 3.2, 4.2 เดโช 

5 538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 4 4.1, 4.3 เกียรติศักดิ ์

6 538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 1 1.1 อานิสงส 

7 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 6 6.1 ปรัชญา 

8 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 

6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 

8.2 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

กิตติเทพ 

9 538316 เทคโนโลยีปโตรเลยีมสำหรับวิศวกร 1 1.1 เกียรติศักดิ ์

10 538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 5, 6 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 ธนิษฐา 

 

ตาราง AUN-QA 4-2-3  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 

ผูประเมิน 

1 538207 ธรณีสณัฐานโครงสราง 1 1.1 ธนิษฐา 

2 538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสราง 2 2.1 ธนิษฐา 

3 538305 กลศาสตรธรณีสิ่งแวดลอม 5, 6 5.1, 5.3, 6.1, 6.2 ปรัชญา 

4 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 3, 4, 5 3.1, 3.2, 4.1, 5.2 ปรัชญา 

5 538319 กลศาสตรหิน 3, 4 3.1, 3.2 เดโช 

6 538320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน 2, 3, 4 2.1, 2.3, 4.1, 4.2 เดโช 
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7 538313 วิศวกรรมเหมืองแรเบ้ืองตน 1 1.1 ปรัชญา 

8 538317 ธรณีฟสิกส 1, 3, 4 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 เกียรติศักดิ ์

9 538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 1, 2 1.1, 2.1, 2.2 เกียรติศักดิ ์

 

ตาราง AUN-QA 4-2-4  สรุปการวางแผนรายวิชาที่รับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 3/2563 

ลำดับ ชื่อรายวิชา PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 

(PI) 

ผูประเมิน 

1 538205 หินและแร 1 1.1 อานิสงส 

2 538206 ปฏิบัติการหินและแร 2 2.1 อานิสงส 

3 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำหรับวิศวกรรมธรณ ี

2 2.2 นันทวุฒิ 

4 538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรม

ธรณ ี

4, 5 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 พรวสา 

5 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบน

พ้ืนผิว 

6, 7, 8, 9 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 

8.2 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

ปรัชญา 

6 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุด

เจาะบนพ้ืนผิว 

6 6.1, 6.2 ปรัชญา 

7 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต

ดิน 

6, 7, 8, 9 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 

8.2 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

เกียรติศักดิ ์

8 538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุด

เจาะใตดิน 

6 6.1, 6.2 เกียรติศักดิ ์

9 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 6 6.1 ปรัชญา 

10 538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2 2.1, 2.2, 2.3 อานิสงส 

11 538311 เข่ือนและอางเก็บน้ำ 5 5.1, 5.2, 5.3 เดโช 

12 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 5 5.1, 5.2, 5.3 ธนิษฐา 

 

 ในสวนของกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธการเรียนรู ทางออม (Indirect 

assessment) ประกอบไปดวย 3 วิธี คือ 

1) ใชแบบสำรวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจการบรรลุผลการเรียนรูท่ี

เกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชาท่ีกำหนดตามตัวอยาง (รูป AUN 4-2-2) 

2) ใชแบบสำรวจ Exit survey โดยใหนักศึกษาเขาทำแบบสำรวจความคิดเห็น ระดับความมั่นใจการ

เรียนรูของหลักสูตรกอนท่ีจะสำเร็จการศึกษา (อยูในข้ันตอนระหวางดำเนินการ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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3) ใชแบบสำรวจ Employer survey สอบถามผูใชบัณฑิตของสถานประกอบการผูใชงานนักศึกษาสห

กิจศึกษา ประเมินระดับการบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธการเรียนรูขอหลักสูตร (อยูในขั้นตอน

ระหวางดำเนินการ) 
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สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 
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สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐาน แสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 4-2-1 ตัวอยางวิชาที ่ร ับผิดชอบ นำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผลตาม

มาตรฐานแสดงใน มคอ 5 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอยางแบบสำรวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจ

บรรลุผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชา 538416 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอยางแบบสำรวจ Course assessment survey สอบถามระดับความมั่นใจ

บรรลุผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากเรียนจบในรายวิชา 538416 (ตอ) 
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอยางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

(Course assessment) ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 ของรายวิชา 538416 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รูป AUN-QA 4-2-2 ตัวอยางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

(Course assessment) ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 ของรายวิชา 538416 (ตอ) 
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AUN-QA 4-3: Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 

 นอกจากมีการสอดแทรกทักษะเพ่ือสงเสริมในนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเกิดการเรียนรูตลอด

ชีพ เชนการใหนักศึกษาสืบคนขอมูลและนำเสนอชั้นเรียน การสอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จำเปน

สำหรับงานทางดานวิศวกรรมธรณี การใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของสำนักวิชา

และหลักสูตรท่ีกำหนดใหแตละภาคการศึกษาจะตองมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 2 วิชาเพ่ือเปนการ

เสริมสรางทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดกำหนดการสรางทักษะการ

เรียนรูตลอดชีพ (life-long learning) โดยผานผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLO-7 คือ นักศึกษา

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (ในตาราง AUN-QA 4-2-1) โดยกำหนดดัชนี

วัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) ไวคือ 

1) แสดงความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษาแลว (PI 7.1) 

2) สามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง (PI 7.2) 

โดยมีรายวิชาท่ีรับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการเรียนรู คือ 

1) รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะการหาปริมาณแรสำรอง ดวยโปรแกรม SURPAC เพื่อใหเกิด

ความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษาแลวและสามารถสืบเสาะสืบคน

ขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง (รูปท่ี AUN 4-3-1) 

2) รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

 โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางทักษะการออกแบบอุโมงคดวยโปรแกรม PHASE 2 โดยใหเกิดความ

ตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบการศึกษาแลวและสามารถสืบเสาะสืบคนขอมูล

เก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง 

3) รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

โดยการจัดกิจกรรมการออกศึกษาภาคสนาม field work เพื ่อสรางทักษะงานสำรวจทาง

ธรณีวิทยาและวิศกรรมธรณี โดยใหเกิดความตระหนักวาการศึกษาตองมีความตอเนื่องหลังจบ

การศึกษาแลวและสามารถสืบเสาะสืบคนขอมูลเก่ียวกับผลลัพธของปญหาไดดวยตนเอง 

 โดยที่หลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดตั้งเปาหมายระดับการบรรลุผลลัพธการสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณีไวท่ี รอยละ 60 ของจำนวนนักศึกษาท่ีผานเกณฑดับการประเมิน 4 ข้ึนไป 

(ชวงคะแนนประเมิณรอยละ 60 ขึ้นไป) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 4-3-1 และมีการจัดโครงการนักศึกษา

วิศวกรรมธรณีทุกชั้นปรวมกิจกรรม โครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีพ (life-long learning) ของ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางระหวางปดภาคการศึกษาแสวงหา

ความรูเพื ่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีพได โดยใชการประกวดผลงานการเขารวมการเรียนออนไลนของ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2563 รวมสะสมคะแนนชิงรางวัลทุนการศึกษา (คิด

คะแนนสะสมสูงท่ีสุด) การคิดคะแนนสะสมใชผลงานระหวาง วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2564 

ตลอดปการศึกษา 2563 (รูปท่ี AUN-QA 4-3-2 และ 4-3-3) 
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ตาราง AUN-QA 4-3-1  รายวิชาท่ีรับผิดชอบการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธการสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (PLO 7) 

PLOs/Performance 

Indicators (PI) 

Mapping with 

courses 

Activity Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

PI 7.1) แสดงความ

ตระหนักวาการศึกษาตอง

มีความตอเน่ืองหลังจบ

การศึกษาแลว 

538416 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะบน

พ้ืนผิว 

 

การอบรมอนไลน

การหาปริมาณแร

สำรอง ดวย

โปรแกรม 

SURPAC 

Project 

Presentation 

Rubrics 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

538417 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะใตดิน 

 

การอบรมอนไลน

การออกแบบ

อุโมงคดวย

โปรแกรม PHASE 

2 

538418 โครงงาน

วิศวกรรมธรณ ี

 

 

การออกศึกษา

ภาคสนาม field 

work เพ่ือสราง

ทักษะงานสำรวจ

ทางธรณีวิทยา

และวิศกรรมธรณี  

วิศวกรรมธรณี (E) 

PI 7.2) สามารถสืบเสาะ

สืบคนขอมูลเก่ียวกับ

ผลลัพธของปญหาไดดวย

ตนเอง 

538416 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะบน

พ้ืนผิว 

 

การอบรมอนไลน

การหาปริมาณแร

สำรอง ดวย

โปรแกรม 

SURPAC 

Project 

Practice 

Rubrics 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

538417 การ

ออกแบบเหมือง

และขุดเจาะใตดิน 

 

การอบรมอนไลน

การออกแบบ

อุโมงคดวย

โปรแกรม PHASE 

2 

538418 โครงงาน

วิศวกรรมธรณ ี

 

 

การออกศึกษา

ภาคสนาม field 

work เพ่ือสราง

ทักษะงานสำรวจ

ทางธรณีวิทยา

และวิศกรรมธรณี  
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รูป AUN-QA 4-3-1 การอบรมอนไลนการหาปริมาณแรสำรอง ดวยโปรแกรม SURPAC ผานโปรแกรม 

Zoom ในรายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

 

 
 

รูป AUN-QA 4-3-2 โครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีพ (life-long learning) ของนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2563 
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รูป AUN-QA 4-3-3 ตัวอยางผลงานจากโครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีพ (life-long 

learning) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2563 

 
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาและการเขาสูโลกอาชีพการทำงาน การจัดหางานสหกิจศึกษา การพัฒนาอาชีพ โดยในปการศึกษา 
2563 ไดดำเนินการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมนักศึกษา จัดบรรยายประกอบดวยหลักการแนวคิด กระบวนการสห

กิจศึกษาและระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 
ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะการเขียนประวัติยอ และการกรอกใบสมัคร  การ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร สัมภาษณอยางไรใหไดงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ การจัดการและการวางแผน วัฒนธรรมองคกร ทำอยางไรใหไดใจเพ่ือน
รวมงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ จริยธรรมและการสื่อสารภายในองคกร 
ขอควรปฏิบัติสำหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

ระหวางปฏิบัติงาน โดยใน 11 สัปดาห ก็จะประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษา
ไดมีการเรียนรู ทั้งนี้หัวขอการเตรียมความพรอมจะมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของคณาจารยและนักศึกษา 

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

หลักสูตร “เทคนิคพิชิต TOEIC” เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีโอกาสพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา และ

เตรียมความพรอมกอนการทำงานจริงในสถานประกอบการ การจัดบรรยายและปฏิบัติการ
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ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM ภาพรวมผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.03 โดยพึงพอใจวิทยากร มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

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

หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานและการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ”  ซึ่งเปนการเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา และเตรียมความพรอมกอนการทำงานจริง

ในสถานประกอบการ การจัดบรรยายและปฏิบัติการออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 

ภาพรวมผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.26 โดยพึงพอใจ

วิทยากรมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 (ครั้งที่ 1) และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.81 คะแนน (จากระดับ

คะแนนเฉลี่ย 4.71 เปน 7.52 คะแนน) มีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

4.24 โดยพึงพอใจวิทยากรมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ครั้งท่ี 2) 

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

ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน” ซึ่งเปนการ

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา และเตรียมความพรอมกอนการ

ทำงานจริงในสถานประกอบการ โดยในภาคการศึกษาท่ี 3/2563 ไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะ

ทางดานภาษาอังกฤษ พบวา มีความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน กอนเขารับ

การอบรมอยูท่ีคาเฉลี่ย 5.25 และหลังการอบรม มีความเขาใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษสำหรับ

การทำงาน อยูท่ีคาเฉลี่ย 7.86  

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 4-1  Brochure ประชาสัมพันธหลักสูตร  และ มคอ. 2     

  www.geoengsut.com และ https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ 

AUN-QA 4-2  ภาคผนวก 6 และ มคอ. 3 ของแตละรายวิชา 

  https://www.geoengsut.com/tqf3-2563 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/tqf3-2563
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AUN-QA 5 : Student Assessment 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 5-1: The student assessment is constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes [1, 2] 

 นักศึกษาใหมของหลักสูตร 

การรับนักศึกษาถูกกำหนดตามมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฝายรับนักศึกษา ภายใตการกำกับดูแลของ

ศูนยบริการการศึกษาดำเนินภารกิจในการรับนักศึกษาใหมเพ่ือเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 โดยดำเนินการ

ตามระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) โดยวิธีการรับสมัครนักศึกษาและ

คุณสมบัต ิผ ู ม ีส ิทธ ิเข าศึกษา ตามเง ื ่อนไขที ่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดและกำหนดการ 

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ เพื่อสมัคร Online พรอมยื่นแฟมผลงานและสอบสัมภาษณ 

ซ่ึงแบงรอบการรับสมัคร TCAS63 ออกเปน 

1) รอบท่ี 1 : Portfolio  

2) รอบท่ี 2 : โควตา  

3) รอบท่ี 3 : รับกลางรวมกัน (Admission) 

4) รอบท่ี 4 : รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

โดยที่สาขาวิชามีสวนรวมในการกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาผลคะแนนตาง ๆ ผานทางสำนักวิชาเพื่อให

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษาและยังมอบหมายใหคณาจารยใหหลักสูตรวิศวกรรมธรณีทุกคนไปรวม

การสอบสัมภาษณในทุกรอบการรับสมัคร 

 การเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

 นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 สามารถเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ

ได ซึ ่งเปนไปตามเกณฑการพิจารณาตามประกาศของสำนักวิชา โดยหลักสูตรจะรวมกำหนดเกณฑการ

คัดเลือกดังกลาว ซึ่งนักศึกษาจะใชผลการประเมินระดับคะแนนตัวอักษรในการเลือกสาขาวิชาตามประกาศ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 นักศึกษาท่ีกำลังศึกษา  

เมื ่อนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้น ทางสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณีมีแผนกำหนดใหนักศึกษาทุกคนในแตละรุนตองมีอาจารยปรึกษาเปนคนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให

การบริหารจัดการดูแลและใหคำปรึกษาเปนในรูปแบบเดียวกัน โดยอาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีใหคำปรึกษาท้ัง 

“ทางดานวิชาการ” เชน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนกลุม การยายกลุม การถอน

รายวิชา ฯลฯ และ “ดานวิชาการและการพัฒนา” เชน การแกปญหาสวนตัว ปญหาสังคม ฯลฯ อาจารยท่ี

ปรึกษามีหนาท่ีติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษาตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มีระบบแอ็พพลิเคชันบนเว็บ “Registration” (http://www.reg.sut.ac.th) เปนเครื่องมือสำหรับอาจารยท่ี

ปรึกษาในการติดตามความคืบหนาของนักเรียนและเพ่ือสื่อสารกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งตามความจำเปน  
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 การประเมินนักศึกษาในแตละรายวิชานั้น อาจารยผูสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เปนผูกำหนด

ชวงเวลา ความถี ่ วิธีการประเมินผล เกณฑการประเมิน การตัดเกรด รายละเอียดรายวิชา (Course 

syllabus) ในมคอ.3 ซ่ึงไดแจงนักศึกษาในรายละเอียดรายวิชา (Course syllabus) ตั ้งแตเปดภาคเรียน 

วิธีการประเมินผลใชระบบอิงเกณฑเนื่องจากนักศึกษาเปนกลุมขนาดเล็ก การประเมิน 2 ดาน ไดแก ทักษะ

ดานอารมณ (Soft Skills) และทักษะดานความรู (Hard Skills) โดยที่ทักษะทางอารมณจะประเมินการมี

มนุยสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน (ประเมินจากการทำงานเปนกลุม การมีชวยเหลือกัน) และผูเรียนกับ

ผูสอน (ประเมินจากการสื่อสารในชั้นเรียน การมีสัมมาคารวะ การตรงตอเวลาในการเขาหองเรียนและการสง

งานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน) สวนทักษะดานความรู (Hard Skills) จะมีการประเมินในรูปแบบของการ

ทดสอบยอย การใหแบบฝกหัด การคนควานอกหองเรียน การทำงานงานและการนำเสนอในชั้นเรียน การ

สอบกลางภาคและการสอบประจำภาค  

 การประเมินนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จะใชเครื่องมือในการประเมินผลโดยตรง (Direct 

Assessment Tools) ของการประเมินผลระดับรายวิชา (Course Assessment) ตามรายละเอียดท่ีแสดงไว

ใน มคอ. 2 โดยประกอบไปดวยวิธี 

1) การประเมินผลการเรียนรูในหองเรียน (Classroom assessment) 

2) การประเมินผลจากโครงงานท่ีมอบหมาย (Project assignments I) 

3) การประเมินผลจากโครงงานท่ีนักศึกษากำหนดหัวขอเอง (Project assignments II) 

4) การประเมินโจทยการบาน แบบฝกหัด และงานที่มอบหมาย (Course-embedded Question 

and Assignments) 

5) การประเมินผลจากกระบวนการทาโครงงาน (Project Portfolio) 

6) การประเมินผลจากกรณีศึกษา (Case Studies) 

7) การประเมินผลรายงาน บทความ (Essays) 

8) การประเมินผลจากขอสอบขอเขียน (Written Exam) 

และหลักสูตรไดดำเนินการสรางกระบวนการประเมินระดับการบรรลุผลตามผลลัพธการเรียนรูโดยตรง 

(Direct assessment) โดยการกำหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) เพื่อใชในการ

วัดการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ตาราง AUN-QA 4-

2-1) ซ่ึงจะวิชาท่ีรับผิดชอบระบุเครื่องมือท่ีใชประเมิน Criteria และ Standard แสดงใน มคอ. 3 (ตัวอยางใน

รูป AUN-QA 2-2-3) แลวนำขอมูลการประเมิน วิเคราะหการบรรลุผล ตามมาตรฐานแสดงใน มคอ 5 (รูป 

AUN-QA 4-2-1 ) ไปนำเสนอผลการประเมินในที่ประชุมโดยอาจารยผูรับผิดชอบ และสรุปขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงระดับหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา และปการศึกษาใน มคอ.7 เพื ่อเสนอตอสำนักวิชาฯ 

ดำเนินการปรบัปรุงตอไป 
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 การสอบขอเขียน 

 การสอบแบงออกเปน 2 ชวง คือ การสอบเก็บคะแนนระหวางภาค (มีการศึกษา 2563 ยกเลิกระบบ

การสอบกลางภาค) และการสอบประจำภาค ลักษณะการประเมินจะเปนแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งคิดเปน

คะแนนสวนใหญประมาณรอยละ 60 และการสอบปลายภาคจะอยูในชวงสัปดาหท่ี 13 ของภาคการศึกษาซ่ึง

ถูกกำหนดโดยศูนยบริการการศึกษา การประเมินผลจะเปนไปตาม CLOs ของแตละรายวิชาที่หลักสูตรได

กำหนดไว https://www.geoengsut.com/clos 

 การมอบหมายงานและการนำเสนอผลงาน 

 นอกจากการสอบแลวยังมีการประเมินความรับผิดชอบ และทักษะตางๆ ของนักศึกษา เชนการให

นักศึกษาทำแบบฝกหัด การนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การถามตอบในชั้นเรียนเปนตน 

อาจารยผูสอนทุกรายวิชาดำเนินการตามแผนท่ีวางไวทุกภาคการศึกษา โดยมีการจัดการประเมินใน

รูปแบบการทดสอบยอย การใหแบบฝกหัด การทำรายงานและการเสนอในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและ

การสอบประจำภาค คะแนนการประเมินที่ไดถูกนำมาพิจารณาเปนระดับคะแนนตัวอักษร โดยไดมีการ

ประชุมเกรดของสาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา และผานการกลั่นกรองของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

จากนั้นสงระดับคะแนนตัวอักษรใหศูนยบริการการศึกษาประกาศใหนักศึกษาทราบกอนทำการเปดภาค

การศึกษาถัดไป  

 นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

 ในปสุดทายของการศึกษาเมื่อนักศึกษาผานรายวิชาบังคับของหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองมีการ

ทำโครงงานทางดานวิศวกรรมธรณี ซ่ึงเปนการนำองคความรูท้ังหมดท่ีไดเรียนมาใชในการแกปญหาท่ีอาจารย

ไดมอบหมายให โดยจะมีการออกสำรวจดานธรณีวิทยาในภาคสนามเปนเวลาประมาณ 3 สัปดาห เพื่อนำ

ขอมูลมาประกอบในการทำโครงงาน นักศึกษาจะตองนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบรายงานและการนำเสนอ

ตออาจารย นอกจากนี้นักศึกษาจะตองผานการสหกิจศึกษาซ่ึงจะตองไดรับการประเมินท้ังจากผูประกอบการ

ที่นักศึกษาไดไปทำงานอยูและจากคณาจารยในสาขาวิชา นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะตองมีระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.0 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาหลักของหลักสูตร 

(GPAM) ไมนอยกวา 2.0 เชนเดียวกัน และผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสำเร็จการศึกษา

ของนักศึกษา (มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 6) 

 

AUN- QA 5-2: The student assessments including timelines, methods, regulations, 

weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to 

students [4, 5] 

 คะแนนจากการสอบและคะแนนเก็บระหวางเรียนจะเปนไปตามที่อาจารยประจำวิชากำหนด (ตาม

รายระเอียดใน มคอ.3) การบานจะตรวจพรอมเฉลยและสงคืนนักศึกษาภายใน 1-2 สัปดาหหลังจาก

กำหนดการสง และคะแนนสอบกลางภาคจะประกาศใหนักศึกษาทราบภายใน 48 ชั่วโมง การออกขอสอบจะมี

ระดับความยากงาย คือ ระดับงายที่นักศึกษาทุกคนควรจะตองทำไดไปจนถึงระดับยากซึ่งนักศึกษาจะตองมี

https://www.geoengsut.com/clos
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การวิเคราะหหรือประเมินปญหาเพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบ โดยขอสอบทุกขอจะตองมีนกัศึกษาอยางนอยหนึ่งคน

ท่ีทำได และจะตองเปนสิ่งท่ีไดสอนในหองเรียน คะแนนท่ีไดจากการประเมินท้ังหมดจะถูกคิดเปนระดับคะแนน

ตัวอักษรซ่ึงแบงเปนชวงตามเกณฑดังตาราง (มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 6) 

 

ชวงคะแนน 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 

 

ในปการศึกษาท่ี 2563 นี้ทางหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดมีการวางแผนในการประเมินทักษะ (Skills 

mapping) ของนักศึกษาที ่สอดคลองกับผลสัมฤทธิ ์การเร ียนรู ระดับหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes, PLOs) โดยเริ่มจากการประเมินในรายวิชา และจะสรางเปนการประเมินระดับหลักสูตรตอไปใน

ปการศึกษา 2564 เพ่ือใหไดประโยชนตอนักศึกษาวาตนเองมีทักษะดานใดท่ีเปนจุดเดนหรือมีทักษะดานใดท่ี

ตองควรปรับปรุง และยังรวมไปถึงนำไปเปนประโยชนในการสมัครงานเพื่อใหผูประกอบการพิจารณาใน

ทักษะท่ีถูกประเมิน 

เบื้องตนไดดำเนินการกำหนดการประเมินสมรรถนะของทักษะ (Skill Competency) ในรายวิชา 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิวรายวิชา และ 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุด

เจาะบนพ้ืนผิว (แสดงในตารางท่ี AUN-QA 5-2-1 ถึง 5-2-4) ประกอบไปดวย 

Skill Competency of 538416 Surface Mining and Mine Design 

1) ทักษะการประเมินแหลงแรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SURPAC 

2) ทักษะการประเมินเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินดวยวิธี Kinematics Analysis 

3) ทักษะการจำแนกคุณภาพมวลหิน Rock Mass Classification 

4) ทักษะการประเมินผลกระทบของน้ำบาดาลในบอเหมือง Effects of Groundwater Flow and 

Pressure 

5) ทักษะการคำนวนคาปจจัยปลอดภัย Factor of Safety Calculation 

6) ทักษะการออกแบบการออกแบบระเบิดในเหมืองเปด Rock Blasting Design 

7) ทักษะการออกแบบการค้ำย ันและการตรวจว ัดการเคลื ่อนตัวความลาดเอียงมวลหิน

Stabilization of Rock Slopes and Movement Monitoring 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 87 

8) ทักษะความปลอดในการทำงานเหมืองบนผิวดิน Surface Mine Safety 

Skill Competency of 538433 Surface Mining and Mine Design Laboratory 

1) ทักษะการแสดงความไมตอเนื่องลักษณะธรณีวิทยาโครงสรางดวยสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น 

2) ทักษะกาวิเคราะหสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร DIPS 

3) ทักษะการคำนวณคาคงท่ีในเกณฑการวิบัติของรอยแตกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ROCDATA 

4) ท ักษะการว ิ เ คราะห  เ สถ ี ย รภาพความลาด เอ ี ย งมวลห ินด  วย โปรแกรมคอมพ ิ ว เ ตอร  

ROCPLANE/SWEDGE/ROCTOPPLE/ROCFALL 

5) ทักษะการวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร FLACSLOPE 

6) ทักษะการวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SLIDE 

โดยจะดำเนินการประเมินทักษะเปน 5 ระดับ (Rubrics) 

ระดับ 5: Score 80-100 % 

ระดับ 4: Score 60-79 % 

ระดับ 3: Score 40-59 % 

ระดับ 2: Score 20-39 % 

ระดับ 1: Score 0-19 % 

 และทางหลักสูตรไดตั้งเปาหมายไวท่ีรอยละ 60 ของนักศึกษาในชั้นเรียนตองมีทักษะในระดับ 4 ข้ึน

ไป 
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ตาราง AUN-QA 5-2-1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากรายวิชาสูทักษะ

วิชาชีพ (Curriculum Skill Mapping)  รายวิชา 538416 การออกแบบเหมือง

และขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอผล

การเรียนรูจากรายวชิาสู

ทักษะวิชาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

1. ทักษะการประเมิน

แหลงแรดวย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

SURPAC 

•         

2. ทักษะการประเมิน

เสถียรภาพความ

ลาดเอียงมวลหิน

ดวยวธิี Kinematics 

Analysis 

 •    • •   

3. ทักษะการจำแนก

คุณภาพมวลหิน 

Rock Mass 

Classification 

 •        

4. ทักษะการ

ประเมินผลกระทบ

ของน้ำบาดาลในบอ

เหมือง Effects of 

Groundwater 

Flow and 

Pressure 

   •      

5. ทักษะการคำนวนคา

ปจจัยปลอดภยั 

Factor of Safety 

Calculation 

 •    • •   
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แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอผล

การเรียนรูจากรายวชิาสู

ทักษะวิชาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

6. ทักษะการออกแบบ

การออกแบบระเบิด

ในเหมืองเปด Rock 

Blasting Design 

       •  

7. ทักษะการออกแบบ

การค้ำยันและการ

ตรวจวัดการเคล่ือน

ตัวความลาดเอยีง

มวลหิน 

Stabilization of 

Rock Slopes and 

Movement 

Monitoring 

        • 

8. ทักษะความปลอด

ในการทำงานเหมือง

บนผิวดิน Surface 

Mine Safety 

    •     
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ตาราง AUN-QA 5-2-2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอทักษะวิชาชีพสู เนื ้อหารายวิชา

รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

รายวิชา 538416  

การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

1. การสำรวจ การ

ประเมิน และการ

พัฒนาแหลงแร  

•  
(Skill 1) 

        

2. การจำแนกและการ

ใชวิธีการทำเหมือง

บนผิวดินแบบตาง ๆ  

  •       

3. การศึกษาขอมูล

ธรณีวิทยาโครงสราง 
 • 

Skill 2) 
       

4. คุณสมบัติของมวลหิน

และการทดสอบ 
 •  

(Skill 3) 
       

5. การไหลและแรงดัน

น้ำใตดิน 
   • 

(Skill 4) 
     

6. การวิเคราะหการ

พังทลายความลาด

เอียงมวลหิน 

 • 
(Skill 5) 

       

7. การขุดเจาะในดิน

และหิน 
     • 

(Skill 5) 
• 

(Skill 5) 
  

8. การวิเคราะหดวย

ระเบียบวธิีเชิงตัวเลข

เบื้องตน 

 • 
(Skill 5) 

       

9. เทคนิคการเจาะและ

ระเบิด 
       • 

(Skill 6) 
 

10. การออกแบบการค้ำ

ยันและตรวจวัดการ

เล่ือนตัวความลาด

เอียงมวลหิน 

        • 
(Skill 7) 
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รายวิชา 538416  

การออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 6 

สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได (E) 

 

PLO 7 

สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพดาน

วิศวกรรมธรณี 

(E) 

PLO 8  

สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C) 

PLO 9

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได (C) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

CLO 6-1 CLO 6-2 CLO 6-3 CLO 6-4 CLO 7-1 CLO 8-1 CLO 8-2 CLO 8-3 CLO 9-1 

สามารถ

ประเมิน

ปริมาณแร

สำรองได 

สามารถการ

วิเคราะหการ

พังทลายความ

ลาดเอียงมวล

หินได 

สามารถ

กำหนดแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม

จากการทำ

เหมืองได 

สามารถ

ประเมิณ

ผลกระทบของ

น้ำใตดินตอ

การขุดเจาะ

บนพ้ืนผิวได 

สามารถเรียนรู

และประเมิน

ปญหาดาน

สุขภาพและความ

ปลอดภัยใน

เหมืองได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในดิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

ขุดเจาะในหิน

ได 

สามารถ

ออกแบบการ

เจาะและ

ระเบิดในหินได 

สามารถ

แกปญหาใน

การออกแบบ

การค้ำยันใน

มวลหินได 

11. การปองกัน

ผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม 

  • 
(Skill 8) 

      

12. สุขภาพและความ

ปลอดภัยในเหมือง 
    • 

(Skill 8) 
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ตาราง AUN-QA 5-2-3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากรายวิชาสูทักษะ

วิชาชีพ (Curriculum Skill Mapping)  538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและ

ขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก

รายวิชาสูทักษะวชิาชีพ 

(Curriculum Skill 

Mapping) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน

ปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอม

ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได (E) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

สมารถประยุกตใช

โปรแกรม

คอมพิวเตอรสำหรับ

วิเคราะหผลการ

ทดสอบได  

สามารถเขียนรายงาน

ผลการทดสอบ

ปฏิบัติการได 

สามารนำเสนอผลการ

ทดสอบหนาชั้นเรียนได  

สามารถนำผลการทดสอบไป

ประเมินเสถียรภาพของมวล

หินได 

1. ทักษะการแสดงความไม

ตอเนื่องลักษณะธรณีวิทยา

โครงสรางดวยสเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

   • 

2. ทักษะการวิเคราะหสเตอริ

โอกราฟฟกโปรเจคชั่นดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

DIPS 

 • •  

3. ทักษะการคำนวณคาคงที่

ในเกณฑการวิบัติของรอย

แตกดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ROCDATA 

•    

4. ทักษะการวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ROCPLANE/SWEDGE/RO

CTOPPLE/ROCFALL 

   • 

5. ทักษะการวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร FLACSLOPE 

 • • • 

6. ทักษะการวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร SLIDE 

   • 
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ตาราง AUN-QA 5-2-4  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอทักษะวิชาชีพสู เนื ้อหารายวิชา

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

รายวิชา 538433 

ปฏิบตัิการออกแบบเหมือง

และขดุเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน

ปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอม

ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได (E) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

สมารถประยุกตใช

โปรแกรมคอมพวิเตอร

สำหรับวิเคราะหผลการ

ทดสอบได  

สามารถเขียนรายงาน

ผลการทดสอบ

ปฏิบัติการได 

สามารนำเสนอผลการ

ทดสอบหนาชั้นเรียนได  

สามารถนำผลการทดสอบ

ไปประเมินเสถียรภาพของ

มวลหินได 

1. ปฏิบัติการ 1 สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น  

(3 ชั่วโมง) 
•    

2. ปฏิบัติการ 2 การ

วิเคราะหสเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่นดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

DIPS 

(3 ชั่วโมง) 

 •   

3. ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห 

Kinematic Analysisดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

DIPS 

(3 ชั่วโมง) 

  • • 

4. ปฏิบัติการ 4 การคำนวณ

คาคงที่ในเกณฑการวิบัติ

ของรอยแตกดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ROCDATA 

(3 ชั่วโมง) 

•    

5. ปฏิบัติการ 5 ทักษะการ

วิเคราะหเสถียรภาพความ

ลาดเอียงมวลหินดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

ROCPLANE/SWEDGE 

(3 ชั่วโมง) 

•   • 
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รายวิชา 538433 

ปฏิบตัิการออกแบบเหมือง

และขดุเจาะบนพ้ืนผิว 

เรื่อง (Content) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 2: สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล (Ap) 

PLO 6: สามารถประเมิน

ปญหาเศรษฐศาสตร 

เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอม

ของโครงการวิศวกรรมธรณี

ได (E) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวชิา (Course Learning Outcomes, CLOs) 

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

สมารถประยุกตใช

โปรแกรมคอมพวิเตอร

สำหรับวิเคราะหผลการ

ทดสอบได  

สามารถเขียนรายงาน

ผลการทดสอบ

ปฏิบัติการได 

สามารนำเสนอผลการ

ทดสอบหนาชั้นเรียนได  

สามารถนำผลการทดสอบ

ไปประเมินเสถียรภาพของ

มวลหินได 

6. ปฏิบัติการ 6 ทักษะการ

วิเคราะหเสถียรภาพความ

ลาดเอียงมวลหินดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

ROCTOPPLE/ROCFALL 

(3 ชั่วโมง) 

•   • 

7. ปฏิบัติการ 7 การวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร FLACSLOPE 

(9 ชั่วโมง) 

 • • • 

8. ปฏิบัติการ 8 การวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอยีง

มวลหินดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร SLIDE 

(9 ชั่วโมง) 

   • 
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รูป AUN-QA 5-2-1 ตัวอยงการแสดงผล Skill Competency ในรายวิชา 538416 การออกแบบ

เหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

 

 
รูป AUN-QA 5-2-2 ตัวอยงการแสดงผล Skill Competency ในรายวิชา 538433 ปฏิบัติการออกแบบ

เหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 
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AUN- QA 5-3: Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 

ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7] 

 มีการดำเนินการจัดทำ rubrics การใหคะแนนของรายวิชาใหสอดคลองกับ CLOs โดยวิธีการให

คะแนนขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่ชัดเจนในการใหคะแนน ตัวอยางเชนมีการใช

การใหคะแนนแบบ Rubrics ในการนำเสนอผลงานและการเขียนบทความหรือรายงาน 

 

ตาราง AUN-QA 5-3-1  Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for presentation 

เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

1. หลักการ/
เหตุผล  
การระบุ
วัตถุประสงคและ 
การสรุปผล 

10 นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงคของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- สรุปผลที่ไดจากการ

ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย 

- ระบุส่ิงที่เปน
ประโยชนตอการทำ
วิทยานพินธของ
ตนเองไดอยางชัดเจน  

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงคของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

และมีการ
เปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง 

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงคของ

การนำเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

จากบทความ แตไมมี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใด 

นักศึกษา 
- ไมไดระบุ

วัตถุประสงคของการ
นำเสนอคร้ังนี้ 

- รายงานผลการศึกษา
จากบทความ แตไมมี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดเลย 

2. สื่อ (slides)  
องคประกอบและ
ความสมบูรณของ
ส่ือ 

10 นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช

อางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ระบุหัวขอยอยและ
ลำดับการนำเสนอ 

- ใสหมายเลขสไลด 
- แสดงภาพประกอบ

และตารางในขนาด
เหมาะสมมีคำอธบิาย
ภาพและตาราง 

- ออกแบบสไลด
สวยงามและมีความ
นาสนใจ 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช

อางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ระบุหัวขอยอยและ
ลำดับการนำเสนอ 

- ใสหมายเลขสไลด 
- ภาพประกอบและ

ตารางมีขนาด
เหมาะสม 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช

อางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ระบุหัวขอยอยและ
ลำดับการนำเสนอ 

นักศึกษา 
- ไมไดระบุ 3 บทความ

ที่ใชอางอิงในการ
นำเสนอคร้ังนี้  

- ไมไดระบุหัวขอยอย
และลำดับการ
นำเสนอ 

3. การสือ่สาร/
นำเสนอ  
การนำเสนอ
ผลงาน  
(12 นาทีนำเสนอ
และ 3 นาทีตอบ
คำถาม) 

10 นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความ

มั่นใจ พูดเปนจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาใหเขาใจงาย 
สามารถเชื่อมโยง
หัวขอตางๆอยาง
ราบร่ืน ชี้ประเด็น
สำคัญได 

นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความ

มั่นใจ พูดเปนจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาใหเขาใจงาย  

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
นอยคร้ัง 

- ใชภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความ

มั่นใจแตเร็วหรือชา
เกินไปจนไมสามารถ
เขาใจได  

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
หลายคร้ัง 

- ไมใชภาษากาย ไมมี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

- ใชเวลามากหรือนอย
เกินกวาทีก่ำหนด 

นักศึกษา 
- นำเสนอดวยความไม

มั่นใจ อานขอความ
บนสไลด 

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
หลายคร้ัง 

- ไมใชภาษากาย ไมมี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

- ใชเวลามากหรือนอย
เกินกวาทีก่ำหนด 
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เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

- พูดคำศัพทเทคนิคผิด
นอยคร้ัง 

- ใชภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธกับผูฟง 

- ใชเวลาในการ
นำเสนอเหมาะสม 

- ใชเวลาในการ
นำเสนอเหมาะสม 

4. การตอบ
คำถาม  
ความสามารถใน
การตอบคำถามได
ดีเพียงใด 

5 นักศึกษา 
- ฟงคำถามอยาง

ระมัดระวังและตอบ
คำถามไดอยาง
ถูกตอง  

- สามารถแสดงความ
คิดเห็นขอตนใน
คำตอบที่ตรงกับ
ประเด็นที่ถามได 

นักศึกษา 
- ฟงคำถามอยาง

ระมัดระวังและตอบ

คำถามไดอยาง

ถูกตอง  

นักศึกษา 
- พยายามตอบคำถาม

แตไมสามารถตอบได
อยางชัดเจน 
เนื่องจากไมเขาใจใน
ส่ิงที่ตนศึกษามา
อยางแนชัด 

นักศึกษา 
- ไมสามารถตอบ

คำถาม หรือตอบไม
ตรงคำถาม เนื่องจาก
ไมเขาใจในส่ิงที่ตนได
ศึกษามา 

รวม 35 140 105 70 35 

 

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

เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

1. บทคัดยอ  
การเขียนบทคัดยอ
ถูกตองตามหลัก 

5 บทคัดยอประกอบดวย 
- วัตถุประสงค 

กระบวนการ และผล
ที่ไดจากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) คร้ังนี้ 

- มีจำนวนคำตาม
รูปแบบที่กำหนด 

- ภาษาทีถู่กตองตามไว
ยกรณและสละสลวย 

บทคัดยอประกอบดวย 
- วัตถุประสงค 

กระบวนการ และผล
ที่ไดจากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) คร้ังนี้ 

- มีจำนวนคำตาม
รูปแบบที่กำหนด 

 

บทคัดยอประกอบดวย 
- วัตถุประสงค 

กระบวนการ และผล
ที่ไดจากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) คร้ังนี้ 

- มีจำนวนคำเกินกวาที่
รูปแบบกำหนด 

บทคัดยอ 

- ไมสมบูรณ ไมได

ระบุวัตถุประสงค 

กระบวนการ และ

ผลที่ไดจาก

การศึกษา (ทบทวน

วรรณกรรมวิจัย) 

คร้ังนี้ 

 

2. บทนำ  
เทคนิคการเขียน
บทนำ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นักศึกษา 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาไดอยางชัดเจน 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้  

- สามารถระบุ
วัตถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 

นักศึกษา 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้ 

- สามารถระบุ
วัตถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 

นักศึกษา (ขาดขอขอใด
ขอหนึ่ง) 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้ 

- ระบุวัตถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 

นักศึกษา (ขาดมากกวา
หนึ่งขอ) 
- อธิบายความสำคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได 

- อธิบายความสัมพันธ
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่นำมา
ศึกษาในคร้ังนี้ 

- ระบุวัตถุประสงคของ
บทความที่กำลัง
เตรียมได 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 98 

เกณฑ คาถวง
น้ำหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

3. การจัดรปูแบบ
บทความ 
จัดรูปแบบ
บทความตามที่
กำหนดได 
 

10 นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
มากกวารอยละ 80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
รอยละ 60-80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
รอยละ 40-60 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบรางบทความ
ตามที่กำหนด ถูกตอง
นอยกวารอยละ 30 
 

4. การอางอิง 
การเขียนอางอิง
ตามรูปแบบที่
กำหนด 
 

10 นักศึกษาสามารถ 
(มากกวารอยละ 80) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถูกตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list  

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (รอย
ละ 60) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถูกตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (รอย
ละ 40) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถูกตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ต่ำ
กวารอยละ 40) 
- เขียนอางอิงในเนื้อหา

ไดถูกตอง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอางอิงได
ถูกตอง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอางอิงรูปและ
ตาราง 

5. การสรุป 
การเขียนสรุป 

5 นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคได
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปไดโดยมี
ความแตกตางจาก
บทคัดยอ 

- อธิบายเพิ่มในบาง
ประเด็นไดอยาง
ชัดเจน หรือกลาวถึง
ส่ิงที่เปนประโยชนตอ
การทำวจิัยตอไป 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคได
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปไดโดยมี
ความแตกตางจาก
บทคัดยอ 

 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคได 
- เขียนบทสรุปไดแต

ซ้ำซอนกับบทคัดยอ
มากกวารอยละ 50 

 

นักศึกษา 
- สรุปเนื้อหาไมตรง

ตามวัตถุประสงค
หรือไดไมครบถวน 

- เขียนบทสรุปไดแต
ซ้ำซอนกับบทคัดยอ
มากกวารอยละ 50 

 

6. รูปและตาราง 
การเลือกใชรูปและ
ตาราง 

5 บทความมีรูปและ
ตาราง  
- นักศึกษาเลือกใชรูป

หรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

- นักศึกษาสรางตาราง
หรือรูปขึ้นเองเพื่อใช
อธิบายในบทความ 

บทความมีรูปและ
ตาราง นักศึกษาเลือกใช
รูปหรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความมีรูปและ
ตาราง แตนักศึกษา
เลือกใชรูปหรือตารางที่
ไมจำเปนหรือไม
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความไมมีรูปและ
ตาราง 

รวม 40 160 120 80 40 
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AUN- QA 5-4: Feedback of student assessment is timely and helps to improve 

learning [3] 

มีการเฉลยขอสอบภายหลังจากที่นักศึกษาไดสอบไปแลวในชั้นเรียนทุกครั้ง เพื่อใหนักศึกษาทราบ

จุดบกพรองหรือขอผิดพลาดของตนเอง และตรวจสอบคะแนนที่ไดอยางโปรงใส ในกรณีที่นักศึกษามีผล

คะแนนท่ีต่ำผิดปกติ อาจารยประจำวิชาจะมีการเรียกพบและหาแนวทางในการแกปญหาในอนาคต 

ในการสอบปลายภาค หลังสอบเสร็จแลวมีการประกาศระดับคะแนนแลว หากนักศึกษามีขอสงสัย

สามารถดำเนินการยื่นคำรองขอตรวจสอบเกี่ยวกับคะแนนสอบ ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของ

มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบระเบียบคำรองไดท่ี http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 (มีผล

ประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 5) 

 

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

ผลการประเมินของนักศึกษาเชน คะแนนสอบและคะแนนการบาน จะถูกประกาศไวในระบบทะเบียน

ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาดูไดผานเวปไซต www.reg.sut.ac.th  หรือในแตละกลุมสื่อสังคม

ออนไลนที่อาจารยทุกทานในในการสื่อสารแตละรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบ 

นักศึกษาสามารถเขียนคำรองตอศูนยบริการการศึกษาเพ่ือขอดูขอสอบของตนเองได  

การจัดการขอรองเรียน มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการขอรองเรียน โดยมีสวนงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ ดังนี้ 

1) ศูนยบริการการศึกษา รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา/บริการสำหรับนักศึกษา สามารถ

เขาถึงไดจากเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ces/2018 หัวขอ “เก่ียวกับหนวยงาน” เลือกหัวขอ 

“ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน”   

2) สวนทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับคณาจารยและบุคลากร ในการรวบรวมขอ

รองเรียน สามารถเขาถึงไดจากเว็บไซต http://web.sut.ac.th/dp/2015 หัวขอ “ติดตอเรา” 

เลือกหัวขอ “ขอรองเรียน” ซ่ึงจะมีคณะทำงานท่ีเก่ียวของทำหนาท่ีกลั่นกรองขอมูลตามข้ันตอนท่ี

โปรงใสและตรวจสอบได 

และเม่ือตรวจสอบแลวจะแจงผลการตรวจสอบใหนักศึกษาทราบ หากเปนความผิดพลาดของอาจารย

ผูสอน ตองแกไขเกรด สาขาวิชาจะดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ตอกรรมการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรทันทีทุกกรณี  

หร ื อย ั งสามารถแจ  งสายตรง ไปย ั งคณบด ีส ำน ักว ิ ชาว ิ ศวกรรมศาสตร  ได  ท ี ่ ช  อ งทาง

https://beta.sut.ac.th/ie/ 
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รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 5-1 คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

http://bulletin.sut.ac.th/ 

 เวปไซตของศูนยบริการการศึกษา  

 (http://web.sut.ac.th/ces) 

 ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร เรื่อง วิธีการเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษา

สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร  

 https://beta.sut.ac.th/ie/journal 

AUN-QA 5-2 มคอ.3 รายงานการประชุมเกรดของหลักสูตร และตัวอยางใบแจงเกรด 

AUN- QA 5-3 ตาราง AUN-QA 5-3-1 Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for 

presentation 

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

paper/report 

AUN- QA 5-4 ระเบียบคำรองไดท่ี http://web.sut.ac.th/ces/2018 

AUN- QA 5-5 เวปไซต www.reg.sut.ac.th 

 

AUN-QA 6 : Academic Staff Quality 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 6-1: Academic staff planning considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service [1] 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการวางแผนระยะยาวเพื่อใหคณาจารยมีคุณสมบัติทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. นอกจากนั้นทางหลักสูตรมี

แผนประจำปสำหรับพิจารณาการเกษียณอายุของคณาจารยในหลักสูตรอีกดวย กอนเปดภาคเรียนทุกครั้ง 

(อยางนอย 4 สัปดาหกอนเปดภาคเรียน) กำหนดใหมีการจัดการประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาและตารางสอน

ใหกับอาจารยตามความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานพรอมทั้งกระจายภาระการสอนใหใกลเคียงกัน ใน

การดำเนินการไดนำขอเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของแตละรายวิชาและจากแบบประเมินตนเองหลังเรียนของ

แตละรายวิชามาใชในการปรับปรุงและวางแผนการการสอนดวย เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทางหลักสูตรมี

แผนการประชุมคณาจารยในหลักสูตรเพื่อประเมินศักยภาพของอาจารย และสรุปผลสัมฤทธิ์หรือปญหาของ

นักศึกษาในแตละรายวิชาโดยใชขอมูลจากการประเมินผลของนักศึกษาเอง (ที่ไดจากระบบลงทะเบียนของ

ศูนยบริการการศึกษา) และไดนำขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง

ใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรท่ีตั้งไวตอไป   

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

พัฒนาคณาจารยประจำหลักสูตร โดยมีสถาบันพัฒนาคณาจารยเปนหนวยงานหลัก ซ่ึงอาจารยทุกทานตองมี

การวางแผนเพ่ือผลิตผลงานอยางนอย 1 ผลงานตอป (โครงการ 1 อาจารย 1 ผลงานท่ีสามารถใชขอกำหนด

ตำแหนงว ิชาการได) ตามกรอบนโยบายที ่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด และสนับสนุนใหอาจารยร ู จัก

ภาคอุตสาหกรรมใหมากยิ่งข้ึนโดยการสงอาจารยไปนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยผลท่ีไดทำใหอาจารยมีความรู

และความเขาใจในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นสามารถนำมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยไดดี 

และเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษาไดจัดประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อประเมินคุณภาพของอาจารยเพ่ือ

นำไปปรับปรุงและใชในภาคการศึกษาตอไป 

ผลการเนินการตามปการศึกษา 2563  ไดมีการประชุมและแบงภาระงานกอนเปดภาคการศึกษา  

(2 สัปดาหกอนเปดภาคการศึกษา) โดยพบวาคณาจารยผูสอนมีภาระงานสอนตลอดปการศึกษาที่ใกลเคียง

กันและเปนไปตามภาระงานขั้นต่ำที่กำหนดโดยทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งพบวาคณาจารยมีเวลาในการทำวิจัย

และบริการวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย 4 คน จาก 6 คน ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมจำนวน 9 บทความ แตมีเพียง 2 คน เทานั้น 

ที่ไมไดมีผลงานตีพิมพ เนื่องจากกำลังอยูในระหวางการทำวิจัยและเขียนบทความเพื่อตีพิมพ  นอกจากนั้น

คณาจารยทุกทานยังมีเวลาในการไปอบรมเพ่ือพัฒนาความรูสำหรับสงเสริมการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา

ในหลักสูตรจำนวน 17 ครั้ง (รวมจากคณาจารยทุกทานในหลักสูตร และอยางนอยคนละ 1 ครั้ง) ซึ่งพบวา

คณาจารยมีการเขารวมการอบรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนการอบรมออนไลน และไดมีการบริการวิชาการใน

สถานประกอบการอยางตอเนื่อง รวมท้ังปมีกิจกรรมในการบริการวิชาการมากกวา 5 ครั้ง อีกดวย  

 

ตาราง AUN-QA 6-1-1 จำนวนอาจารยและจำนวนอาจารยเต็มเวลาเทียบเทา (FTEs) 
 

ปการศึกษา/ประเภท ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 
รวม อาจารยท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน รอยละ 

ปการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59) 

1. อาจารยประจำ       

   1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 

   1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

   1.3 ผูชวยศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 

   1.4 อาจารย 2 2 4 3 3 60 

2. อาจารยพิเศษ 1 - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 
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ปการศึกษา/ประเภท ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 
รวม อาจารยท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน รอยละ 

ปการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 

1. อาจารยประจำ       

   1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 

   1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

   1.3 ผูชวยศาสตราจารย 1 - 1 1 1 20 

   1.4 อาจารย 2 2 4 3 3 60 

2. อาจารยพิเศษ 1 - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 

ปการศึกษา 2560 (ก.ค. 60 - มิ.ย. 61) 

1. อาจารยประจำ       

   1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 17 

   1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

   1.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 1 3 3 3 50 

   1.4 อาจารย 1 1 2 1.5 2 33 

2. อาจารยพิเศษ - - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 5.5 6 100 

ปการศึกษา 2561 (ก.ค. 61 - มิ.ย. 62) 

1. อาจารยประจำ       

   1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 17 

   1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

   1.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 1 3 3 3 50 

   1.4 อาจารย 1 1 2 2 2 33 

2. อาจารยพิเศษ - - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 

ปการศึกษา 2562 (ก.ค. 62 - มิ.ย. 63) 

1. อาจารยประจำ       
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ปการศึกษา/ประเภท ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 
รวม อาจารยท่ีมีวุฒิ 

ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) FTEF* จำนวน รอยละ 

   1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 17 

   1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

   1.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 1 3 3 3 50 

   1.4 อาจารย 1 1 2 2 2 33 

2. อาจารยพิเศษ - - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 

ปการศึกษา 2563 (ก.ค. 63 - มิ.ย. 67) 

1. อาจารยประจำ       

   1.1 ศาสตราจารย 1 - 1 1 1 17 

   1.2 รองศาสตราจารย - - - - - - 

   1.3 ผูชวยศาสตราจารย 2 1 3 3 3 50 

   1.4 อาจารย 1 1 2 2 2 33 

2. อาจารยพิเศษ - - - - - - 

3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 4 2 6 6 6 100 

ท่ีมา : สวนการเจาหนาท่ี และสาขาวิชา 

* อาจารยเตม็เวลาเทียบเทา (FTEF) หมายถึง  

- อาจารยท่ีมีระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต 9 เดือน ข้ึนไป คิดเปน 1 FTEF  

- อาจารยท่ีมีระยะเวลาการทำงาน 6 - 8 เดือน ข้ึนไป คิดเปน 0.5 FTEF  

- อาจารยท่ีมีระยะเวลาการทำงานไมถึง 6 เดือน คิดเปน 0 FTEF 

- อาจารยพิเศษใหนับภาระงานของอาจารยพิเศษท้ังปการศึกษา หารดวย มาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัย (6 

หนวยกิต/ภาคการศึกษา = 72 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา) 

 

AUN- QA 6-2: Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 

improve the quality of education, research and service [2] 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจำปการศึกษา 2563 เทากับ 155 ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นจากป

การศึกษา 2562 (FTES = 148.3) โดยปกติแลวทางมหาวิทยาลัยกำหนดใหระดับปริญญาตรีมีคา FTES = SCH/45 

ตาราง AUN-QA 6-2 แสดงการคำนวณคา SCH ตลอดปการศึกษา 2563 ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

การวิเคราะหพบวาอัตราสวนระหวางนักศึกษาตออาจารย (FTES/FTEF ratio) มีคา 25.8 : 1 ซึ่งมีคาสูงกวา
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เกณฑที่กำหนดของมหาวิทยาลัยป 2563 (FTES/FTEF ratio เทากับ 20.16 : 1) ดังแสดงในรูป AUN 6-2-1 

เนื่องจากจำนวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนในปการศึกษาท่ีผานมา ดังนั้นทางหลักสูตรไดเสนอตอท่ีประชุมสำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตรเพื่อกำหนดจำนวนรับนักศึกษาในรุนตอไปเหลือ 60 คน เทานั้น ดังนั้นในปการศึกษาตอไป

จะทำใหคา FTES/FTEF ratio เปนไปตามเกณฑกำหนดของทางมหาวิทยาลัยอยางแนนอน  

กอนเปดภาคศึกษาไดจัดการประชุมเพื่อกำหนดและกระจายภาระการสอนใหมีความเหมาะสม ซ่ึง

จากระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอาจารยทุกทานจะตองทำการเรียนการสอนรอยละ 40 งานวิจัยรอยละ 30 

และบริการวิชาการรอยละ 30 โดยในภาคการศึกษาที่ผานมาภาระงานสอนของอาจารยทุกทานสูงจึงทำให

อาจารยสวนใหญไมมีเวลาในการทำงานวิจัย หรือบริการวิชาการ หลังจากปดภาคการศึกษาจึงไดมีการ

ประชุมเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาระงานสอนของแตละทานใหเหมาะสม

มากยิ่งข้ึน  

 

ตาราง AUN-QA 6-2-1  หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) แตละรายวิชาของหลักสูตร

วิศวกรรมธรณี ประจำปการศึกษา 2563 

ชื่อรายวชิา 
ภาค/ป

การศึกษา 
หนวยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

หนวยกิตนักศึกษา 

Student Credit Hours 

(SCH) 

538203 Physical Geology 1/2563 4 60 240 

538204 Physical Geology Laboratory 1/2563 1 60 60 

538301 Geotechniues 1/2563 4 99 396 

538302 Geotechniques Laboratory 1/2563 1 98 98 

538304 Groundwater Engineering 1/2563 4 96 384 

538306 Mineral and Energy Resources 1/2563 4 95 380 

538310 Mine Economics 1/2563 4 98 392 

538316 Petroleum  Technology  for  Engineers 1/2563 4 19 76 

538418 Geological Engineering Projects 1/2563 4 81 324 

538420 Salt Mine Technology 1/2563 4 28 112 

538495 Pre-Cooperative Education 1/2563 1 56 56 

538207 Structural  Geomorphology 2/2563 3 57 171 

538208 Structural  Geomorphology  Laboratory 2/2563 1 57 57 

538305 Environmental Geomechanics 2/2563 4 105 420 

538307 Geological Engineering Excursion 2/2563 2 92 184 

538313 Introductory to Mining Engineering 2/2563 4 42 168 

538317 Geophysics 2/2563 3 40 120 

538318 Geophysics  Laboratory 2/2563 1 37 37 

538309 Rock Mechanics 2/2563 4 100 400 

538320 Rock  Mechanics  Laboratory 2/2563 1 98 98 

538495 Pre-Cooperative Education 2/2563 1 24 24 

538496 Cooperative Education 2/2563 8 56 448 

538205 Rock and Minerals 3/2563 3 54 162 
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ชื่อรายวชิา 
ภาค/ป

การศึกษา 
หนวยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

หนวยกิตนักศึกษา 

Student Credit Hours 

(SCH) 

538206 Rocks and Minerals Laboratory 3/2563 1 55 55 

538209 Computer Programming for Geological 

Engineering 
3/2563 2 54 108 

538310 Mine Economics 3/2563 4 10 40 

538311 Dam and Reservoir 3/2563 4 31 124 

538312 Design of Foundations on Rock 3/2563 4 82 328 

538321 Geological Field Methods 3/2563 2 33 66 

538324 Mineral Processing for Geological Engineering 3/2563 4 57 228 

538416 Surface Mining and Mine Design 3/2563 4 105 420 

538417 Underground Mining and Mine design 3/2563 4 101 404 

538433 Surface  Mining and Mine Design Laboratory 3/2563 1 97 97 

538434 Underground Mining and Mine Design 

Laboratory 
3/2563 1 97 97 

538494 Geological Engineering Professional Project 3/2563 9 1 9 

538496 Cooperative Education 3/2563 8 24 192 

รวม - 118 2,299 6,975 

วิธีการคำนวณท่ีทางหลักสูตรใช 

- มหาวิทยาลัยกำหนดให FTES = SCH/45 จะไดวา FTES = 6,975/45 

- ดังนั้น FTES = 155 

- อางอิงจากตาราง AUN-QA 6-1 ปการศึกษา 2560 มีจำนวน FTEF = 6 

- อัตราสวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ตออาจารยเต็มเวลาเทียบเทา (FTEF) มีคา 155/6 = 25.8 : 1 
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รูป AUN 6-2-1 ขอมูลการคำนวณอัตรา FTES ตออาจารย (FTEF) จากสวนแผนงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ขอมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 
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AUN- QA 6-3: Recruitment and selection criteria including ethics and academic 

freedom for appointment, deployment and promotion are determined 

and communicated [4, 5, 6, 7] 

ทางสาขาวิชาไดจัดการประชุมเพื่อวิเคราะหอัตรากำลังและภาระงานสำหรับกำหนดจำนวนการรับ

อาจารยใหมในแตภาคการศึกษาโดยคุณสมบัติของอาจารยจะพิจารณาถึงวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 

ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย รวมถึง ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ และ

บุคลิกภาพ และมีคุณสมบัติตามที่ทางสำนักวิชากำหนดไวซึ่งจะสอดคลองกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยโดยขั้นตอนการรับสมัครจะมีการแจงผานไปยังคณะกรรมการสำนักวิชาเพื่อพิจารณาและนำสง

ไปถึงสวนการเจาหนาที ่เพื ่อประกาศรับสมัครซึ ่งในขณะนี้ยังไมมีการเปดรับอาจารยใหมในหลักสูตร 

(http://web.sut.ac.th/) แตหากมีการเปดรับจะมีการประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อกำหนดและประเมิน

การรับอาจารยใหมใหไดตรงตามดานวิชาการท่ีตองสอนในหลักสูตร 

1. การสรรหาและเกณฑการคัดเลือก  

มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอัตรากำลังสายวิชาการที่มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ

ทางวิชาการตรงกับความตองการของสาขาวิชาและสำนักวิชา โดยเนนคุณวุฒิปริญญาเอกเปนลำดับแรก 

ในสวนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สวนการเจาหนาที่จะเปนหนวยงานกลางใน

การดำเนินการ โดยสาขาวิชา/สำนักวิชาจะกำหนดคุณสมบัติของอาจารย คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

ประสบการณ ผลงาน ท่ีสอดคลองกับความตองการของสาขาวิชา/สำนักวิชา โดยในป 2559 ไดมีการกำหนด

คุณสมบัติดานทักษะภาษาอังกฤษของผูยื่นสมัครหรือบุคคลที่ขอรับการสรรหาในตำแหนงคณาจารย ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของผูสมัครเขารับ

การคัดเลือกเปนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559 

 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขัน้ต่ำ 

สังกัดหลักสูตรท่ัวไป 
สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 

วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 

1. TOEFL      

(ก) Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 500 550 550 600 

(ข) Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 173 213 213 250 

(ค) Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 61 79 80 85 

2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.0 6.0 6.0 6.5 

3. TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 600 650 650 700 

4. CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 70 75 80 85 

5. TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550 600 650 700 
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มหาวิทยาลัยมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของผูสมัครโดยองคคณะบุคคล โดยคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลผูสมัครตำแหนงคณาจารยในเบื้องตน เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และ

ตรวจสอบได  จากนั้นสวนการเจาหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการจะดำเนินการตามขั้นตอน คือ เสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อเขารับการสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือก มีอธิการบดีเปนประธานกรรมการคัดเลือก มี

คณบดีทุกสำนักวิชาเปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของเขารวมเปนกรรมการ และสวนการ

เจาหนาที่เปนฝายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาสัมภาษณโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 

ความสามารถทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ บุคลิกภาพและอื ่นๆ ตามที ่กำหนด จากนั้น

คณะกรรมการคัดเลือกจะประชุมรวมกันพิจารณาผล และสวนการเจาหนาที่จัดทำประกาศแจงผลการ

คัดเลือก นอกจากขั ้นตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัยแลว เพ่ือใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติและ

ความสามารถในการสอนตรงกับความตองการของหลักสูตร/สาขาวิชา/สำนักวิชามากที่สุด สาขาวิชา/สำนักวิชา

อาจจะมีการดำเนินการภายในโดยจัดใหมีการสัมภาษณ สัมมนา ทดสอบสอน ผูสมัครกอน หากผูสมัครผาน

คุณสมบัติดังกลาวจะสงชื่อใหสวนการเจาหนาท่ีเรียกสัมภาษณในข้ันตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัย 

2. การกำหนดมาตรฐานภาระงาน 

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารยอีกทั้งสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาใน

อาชีพของคณาจารยทั ้งทางดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื ่อเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน การมอบหมายงานรายบุคคล เพื่อใชในการกำหนดสัดสวนภาระงานของหนวยงานใหเปนไปตาม

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและเพ่ือใชในการพิจารณาความ

ดีความชอบประจำป เพ่ือใชประกอบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) เพ่ือนำมาปรับปรุงผล

การปฏิบัติงานของอาจารย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย  

40 หนวยภาระงานตอป ไดแก งานสอน 18 หนวยภาระงาน งานวิจัย 12 หนวยภาระงาน งานที่ปรึกษาและ 

งานสหกิจศึกษารวม 3 หนวยภาระงาน และงานบริการวิชาการ 7 หนวยภาระงาน โดยมีการติดตามการ

ปฏิบัติงานของคณาจารยเปนประจำทุกภาคการศึกษา โดยคณาจารยสามารถกรอกขอมูลภาระงาน online 

และผูบังคับบัญชาสามารถประเมินผานระบบ online ได เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชาทุกระดับมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอย (aworkload.sut.ac.th) ท้ังนี้ 

คณาจารยสามารถสืบคนขอมูลภาระงานยอนหลังผานระบบ MIS ไดอีกดวย มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ครั้ง

ตอป สวนการประเมินเพื่อใหสถานภาพประจำ/การประเมินศักยภาพใหหัวหนาหนวยงานประเมินเมื่อครบ

กำหนดระยะเวลาทดลองงานของพนักงานในแตละสายงาน เพื่อเปนการลดขั้นตอนการทำงานดวย ทั้งนี้  

หากภาระงานคณาจารยมีมากมหาวิทยาลัยจะจางอาจารยพิเศษ และผูชวยสอนใหกับสาขาวิชาและสำนัก

วิชาเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกำหนด  

3. มีการกำหนดตำแหนงงาน คำอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และทักษะพื้นฐาน

สำหรับแตละตำแหนงที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต

เริ่มเขาปฏิบัติงาน และอบรมตอเนื่องตลอดระยะเวลาทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจำทุกป โดย
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ผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนผูกำหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานกอนการ

ประกาศรบัสมัคร  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอย

ของพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินพนักงาน ผานระบบ 

online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website ตอไปนี้  

 สายวิชาการ 

 http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/workload/ Acad1.pdf/  

 สายปฏิบัติการฯ  

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

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ชุด โดยชุดท่ี 1 มี รองอธิการบดี

ฝายวิชาการและนวัตกรรม เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายวิชาการ และชุดท่ี 2 มีรองอธิการบดี

ฝายบริหาร เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และ

กำหนดใหมีการหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากรณีมีจุดดอยขอควรปรับปรุง กรณี

พนักงานมีผลประเมินระดับดีต่ำ (50-54 คะแนน) และระดับตองปรับปรุงต่ำกวา 50 คะแนน  

5. มีการใหความรู ดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ

พนักงานใหม อีกทั ้งมหาวิทยาลัยยังไดเผยแพรจรรยาบรรณผานทางเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ 

sutnew/news/2011/ethics_u.pdf เพ ื ่อใหคณาจารย และบุคลากรสายสน ับสนุนถือปฏิบ ัต ิตาม

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง เชน มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือขายองคกรภาครัฐตอตาน

การทุจริต มีการอบรมเสริมสรางคุณธรรมโดยการสรางสมาธิในการทำงาน และมีการทำบุญตักบาตรใน

โอกาสวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ   
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ตาราง AUN-QA 6-3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย 3 ปยอนหลัง 
 

 

 

 

 

 

ปปฏทิิน 

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
จำนวน

บทความวิจยั

หรือ

บทความ

วิชาการ 

(1) 

มีการตีพิมพใน

รายงานสบืเน่ือง

จากการประชุม

วิชาการ

ระดับชาต ิ

(Proceedings)  

(คาน้ำหนัก = 

0.20) 

มีการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) 

หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ

ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ/ผลงานที่

จดทะเบยีนอนุสิทธิบัตร 

(คาน้ำหนัก = 0.40) 

มีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 

(คาน้ำหนัก 

= 0.60) 

มีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการระดบั

นานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. (ซ่ึงไมอยูใน 

Beall's list)/

วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1  

(คาน้ำหนัก = 0.80) 

มีการตีพิมพใน

วารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติ/

ผลงานที่จด

ทะเบียนสิทธบิัตร 

(คาน้ำหนัก = 

1.00) 

ผลรวม 

คาน้ำหนัก 

(2) 

จำนวน

อาจารย 

(3) 

รอยละ

ผลงานทาง

วิชาการ 

(2)/(3) 

*100 

2558 42 21 14 - 3 4 16.20 5 324 

2559 19 1 10 - 4 4 11.40 5 228 

2560 45 2 11 15 2 15 30.40 6 506 

2561 32 4 7 4 4 13 22.22 6 370 

2562 19 3 - - 3 3 6.00 6 100 

2563 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

 

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

สถานพัฒนาคณาจารยมีกระบวนการในการดำเนินงานโดย มีการแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาแบบ

ประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน เพ่ือพัฒนาแบบประเมินการสอนใหมีความทันสมัย 

และสอดคลองตามเปาประสงคในการใชเปนเครื่องมือมาตรฐานเพื่อระบุถึงสมรรถนะดานการสอนของ

คณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีพึงประสงค การพัฒนาและนำไปใชประเมินการสอนในทุกภาค

การศึกษาตามขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานการประเมินการสอน จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอนโดย

กำหนดขอมูลบันทึกชั่วโมงสอนและกำหนดแบบประเมินการสอนแตละรายวิชา  ดำเนินการประชาสัมพันธ

กิจกรรมการประเมินการสอน และใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการสอนโดยแจกคูมือขั้นตอน

การประเมินการสอนแกนักศึกษา และประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ อาทิ E-mail Facebook เปนตน  

เม่ือกระบวนการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาแลวเสร็จมีการวิเคราะหผลการประเมิน และคัดกรอง

ขอมูลผลการประเมินเบื้องตน ประกอบดวย (1) วิเคราะหผลการประเมินรายบุคคล  (2) สรุปผลการประเมิน

แตละรายวิชาประจำภาคการศึกษา (3) วิเคราะหผลการประเมินผูสอนที่มีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑท่ี

กำหนด และ (4) วิเคราะหผลการประเมินผูสอนที่มีผลการประเมินสูงในแตละสาขาวิชา เพื่อการนำขอมูล

รายงานตอผูที่เกี่ยวของในการนำไปใชประโยชน จากนั้นเพื่อใหขอมูลดังกลาวเปนประโยชนในการบริหาร

จัดการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถานพัฒนาคณาจารยได ทำการสรุปผลและนำเสนอขอมูลการประเมิน
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การสอนแตละรายวิชา (ในรูปของแนวโนมผลการประเมินยอนหลัง 9 ภาคการศึกษา) ในการประชุมประเมิน

ภารกิจการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา  เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของพิจารณานำไปใชประโยชนตอไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารยในหลักสูตรไดมีการประเมินจากขอมูลหลายสวน คือ มีการประเมิน

จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแตละรายวิชาเมื่อเปดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ

อาจารยเองในสวนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผานมาในสวนของการเรียนการ

สอนอาจารยทุกทานมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูใน มคอ. 3 แตในสวนของงานวิจัย และงาน

บริการวิชาการยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร ซึ่งไดประชุมและเสนอแนวทางการแกไขโดยมีการสงเสริม

ใหอาจารยไดไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากข้ึนเพ่ือนำมาประยุกตใชในงานวิจัยตอไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารยในหลักสูตรไดมีการประเมินจากขอมูลหลายสวน คือ มีการประเมิน

จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแตละรายวิชาเมื่อปดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ

อาจารยเองในสวนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผานมาในสวนของการเรียนการ

สอนอาจารยทุกทานมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูใน มคอ. 3 แตในสวนของงานวิจัย และงาน

บริการวิชาการยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร ซึ่งไดประชุมและเสนอแนวทางการแกไขโดยมีการสงเสริม

ใหอาจารยไดไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพื่อนำมาประยุกตใชในงานการเรียนการสอนและ

วิจัยตอไป 

 

ตาราง AUN-QA 6-4-1 จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย 
 

ปการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย 

2558 1 

2559 4 

2560 7 

2561 15 

2562 4  

2563 17 
 

AUN- QA 6-5: Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [8] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมีการวางแผนการลงทุนงบประมาณ 

กิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอาจารยโดยอาจารยในหลักสูตรไดมีการเขารวมสัมมนา 

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี หรือการเขารวมในงานประชุม

วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในและตางประเทศ (มหาวิทยาลัยอุดหนุนงบประมาณการเดินทาง) เมื่อสิ้นสุด

แตละภาคการศึกษาไดมีการประชุมอาจารยในหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการดานการสงเสริมและพัฒนา
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อาจารยของแตละทานเพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนการเพิ่มทักษะของอาจารยในหลักสูตรที่ยังไมมีความ

เชี่ยวชาญเพียงพอในภาคการศึกษาตอไป 

โดยทางสถานพัฒนาคณาจารยมีการใชแบบสำรวจความตองการของคณาจารยในการเขารวมกิจกรรม

อบรม สัมมนา เสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการการอบรมเพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) และมี

การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคณาจารยตามแผนปฏิบัตกิารในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561  ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารยใหเขาใจในบทบาทในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการ

เรียนรูสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู

ความเขาใจกับคณาจารย  

2. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหคณาจารยที่มีผลงานดีเดนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาคณาจารยไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู  มีความรู และเขาใจถึงวิธีการเรียนการสอนเพื ่อท่ี

คณาจารยจะไดนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน และสรางกระบวนการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหคณาจารยไดแลกเปลี ่ยน

ประสบการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองโดย

ศ ึกษาด ู งาน ณ สถาบ ันนว ัตกรรมการเร ียนร ู   ( Institute for Innovative Learning)

มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมี

ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ีท่ีสนใจเขารวมศึกษาดูงาน จำนวนท้ังสิ้น 36 คน 

ในการดำเนินการจัดกิจกรรมในแตละครั้งสถานพัฒนาคณาจารยไดจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงความคิดเห็น เพื่อที่สถานพัฒนาคณาจารยจะไดรวบรวมและนำไปปรับปรุง

ในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป อาทิ การกำหนดปฏิทินกิจกรรม “การใหคำแนะนำในการขอตำแหนงทาง

วิชาการ” ที่มีชวงเวลาการจัดกิจกรรมที่แนนอนใหคณาจารยทราบลวงหนาตั้งแตตนป งบประมาณ ทำให

สามารถเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือเขารวมกิจกรรมได 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื ่อง การฝกฝนและพัฒนาความสามารถของอาจารยโดยสถานพัฒนา

อาจารย ซึ ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมทักษะและองคความรูอื ่นๆ ในดานการสอนใหกับ

อาจารยใหม และมหาวิทยาลัยยังมีการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการทำวิจัยและนำเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ (ตาราง AUN-QA 6-3) รวมถึงการอบรมกิจกรรมการพัฒนาทาง

วิชาชีพของอาจารย (ตาราง AUN-QA 6-5) โดยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตาราง AUN-QA 6-5-1 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย 

ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

ปการศึกษา 2557 
ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

อ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

The 2014 ISRM International 

Symposium - 8th Asian Rock Mechanics 

Symposium (ARMS8), 14-16 October 

2014, Sapporo, Japan.  

ISRM Outstanding Paper 

Award for Young Scientists 

and Engineering   

ปการศึกษา 2558 
ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

 

The 20th National Convention on Civil 

Engineering, 8-10 July 2015, Chonburi, 

THAILAND. 

- 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

อ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

 

The 9thSouth East Asian Technical 

University Consortium (SEATUC). July 

27-30, 2015, Suranaree University of 

Technology, Surasammanakarn, 

Nakhon Ratchasima, Thailand. 

- 

อ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

The 4th International Symposium of 

The International Geosciences 

Programme Project 589. October 26-

27, 2015, Chulalongkorn University, 

Bangkok, Thailand. 

- 

อ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

The 5th International conference on 

Geology, Geotechnology, and Mineral 

Resources of INDOCHINA. November 

23-24, KhonKaen, Thailand. 

- 

ปการศึกษา 2559 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

อ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

อ.เกียรศักดิ์  

การอบรมอุโมงคในชั้นหิน (TUNNELLING IN 

ROCK) พรอมศึกษาดูงานโครงการกอสราง

อุโมงคในชั้นหิน 23-25 พฤศจิกายน 2559 

จังหวัดเชียงใหม 

- 
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

อาจคงหาญ 

ปการศึกษา 2560 

ผศ.ดร.เดโช   

เผือกภูมิ 

 

การอบรม “การเตรียมความพรอมเพ่ือการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยสภา

วิศวกรแหงประเทศไทย” วันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2560 สถานท่ี โรงแรมเอสซี ปารค 

กรุงเทพมหานคร  

- 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “เทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู 

(Technology Enhanced Learning)” วันท่ี 

16 มกราคม 2561 สถานท่ี หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 12 อาคารเครื่องมือ 7 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

อบรมเชิงปฎิบัติการ (workshop) "การเขียน

เอกสารขอรบัรองสมรรถนะดานการสอนตาม

กรอบมาตรฐาน UKPSF  (Application 

report writing for UKPSF accreditation)" 

วันศุกรท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอง

ประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 เวลา 9.30-

16.00 น. 

จัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย มทส 

- 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “CDIO-based Education” วันท่ี 

7-9 มีนาคม 2561 สถานท่ี บานดิน วังน้ำ

เขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

- 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “AUN-QA Implementation 

and Gap Analysis” วันท่ี 18-19 เมษายน 

2561 สถานท่ี หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “ผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA 

ภายใตระบบ CUPT QA” วันท่ี 18-20 

- 
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

อ.ดร. เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

กรกฎาคม 2561 สถานท่ี หองสุรนารี สุรสัมม

นาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “อุโมงคในชั้นดิน (Tunnelling in 

Soft Ground) รุนท่ี 3” วันท่ี 13-15 

มิถุนายน 2561 สถานท่ี โรงแรม ดิ เอม

เมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

- 

ปการศึกษา 2561 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “ภูมิสัณฐานแบบคาสตและการ

สำรวจถ้ำในประเทศไทย” วันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2562 สถานท่ี อาคารเรียนรวม 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 

- 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

การอบรม “การสรางสื่อนำเสนอดวย 

PowerPoint แบบ InfoGraphics” วันท่ี 27 

มิถุนายน 2562 สถานท่ี อาคารเรียนรวม 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 

- 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

สัมมนา “สัมมนาประจำป สำนักวิชา

วิศวกรรมศำสตร” วันท่ี 31 สิงหาคม – 1 

กันยายน 2561 ณ เดอะ ปาซ เขาใหญ อ.

ปากชอง จ.นครราชสีมา 

- 

ศ.ดร.กิตติเทพ 

เฟองขจร 
ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

อ.ดร.ธนิษฐา  

การอบรม “อุโมงคในชั้นหิน (TUNNELLING 

IN ROCK) รุนท่ี 3” พรอมศึกษาดูงาน

โครงการกอสรางอุโมงคในชั้นหิน วันท่ี 21-23 

พฤศจิกายน 2561 สถานท่ี Convention 1-2 

เพ่ือเปนการเพ่ิมองคความรู

ทางดานวิศวกรรมอุโมงค และเปน

ประโยชนตอการนำมาใชในการ

เรียนการสอน 

https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=159003&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/04-11:15:04:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=159003&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/04-11:15:04:02&save_type=&yyyy=2561
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

ทองประภา 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

ชั้น 2 โรงแรม WINTREE City Resort 

จังหวัดเชียงใหม 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

การอบรม “AUN-QA Implementtation 

and Gap Analysis at Program Level” 

วันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 

สถานท่ี โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

นำสาระการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA มา

ใชในการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของ

การศึกษา ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรยีนรู

ใหเหมาะสมและนำไปสูผลสัมฤทธิ์

ท่ีตั้งไว รวมถึงการเชื่อมโยงกับ

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับหลักสูตร 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “การพิจารณาขอมูลดิน ปญหา

ฐานราก และการแกไข” วันท่ี 12-14 

กันยายน 2561 สถานท่ี สถาบันวิศวพัฒน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ กรุงเทพฯ 

หัวขออบรมเก่ียวของโดยตรงกับ

รายวิชาท่ีสอน สามารถนำมา

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาดานการสอน

ในหองเรียนได 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “หองเรียนสนุกไดดวยการเรียนรู

แบบ Active Learning” วันท่ี 26 - 27 

กันยายน 2561 สถานท่ี หองประชุมวีไอพี 3 

สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นำความรูท่ีไดมาเปนประยุกตใชใน

หองเรียนโดยใชเทคโนโลยีและ

เทคนิคตางๆ เขามาชวย ทาให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการ

สอนมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนได

อยางรวดเร็วผานกระบวนการ

วัดผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “STARS 2019” วันท่ี 14 - 16 

มกราคม 2562 สถานท่ี หองประชุม 3 

อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

สามารถนาความรูท่ีไดมา

ประยุกตใชในการสอนในหองเรียน 

โดยเนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห 

และลงมือปฏิบัติจริง อีกท้ังเปนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

มาตรฐานการสอนในระดับสากล

ของมหาวิทยาลัย  

โดยสงเสริมใหคณาจารยไดรับการ

รับรองวิทยฐานะตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพดานการสอน 

UKPSF 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรม “การอบรมอาจารยมืออาชีพ

สำหรับอาจารยใหม” วันท่ี 28-29 มกราคม 

2562 สถานท่ี หองประชุม C2-124 อาคาร

วิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร 

มีความรูความเขาใจในเรื่องการ

เขียนแผนการสอนท่ีมุงเนนผลลัพธ

การเรียนรู การวัดและประเมินผล

การเรียนรู และการนาเทคโนโลยี

มาใชในการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

ประชุมวิชาการ 5th International 

Palaeontological Congress  วันท่ี 8 

กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ณ ณ Pierre 

& Marie Curie University และ the 

National Museum of Natural History 

เขต 5 เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยในงาน

ประชุมวิชาการระดับโลกท่ีมีชื่อเสียง

และเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด ดาน

ธรณี วิทยาและบรรพชีวินวิทยาใน

ปจจบุันและหารือดานความรวมมือ

กับนักวิจัยชาวตางชาติ 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

ประชุมวิชาการ: หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และการ

ประชุมกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครตรอน 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑ วันท่ี 1 – 3 มิถุนายน 

2561  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัล

พลาซา ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

เขารวมเสนอผลงานวิจัยและนำ

นักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน 

จำนวน 2 เรื่อง 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

ประชุมวิชาการ 15th Regional Congress 

on Geology, Mineral and Energy 

Resources of Southeast Asia (GEOSEA 

XV)  วันท่ี 15 – 18 กันยายน 2561  ณ เมือง

ฮานอยประเทศเวียดนาม 

เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยสูวงวิชาชีพ 

และนำนักศึกษาไปนำเสนอผลงาน

ซ่ึงเปนสวน 

หนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญา

โท 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

ไดรับเชิญเปนวิทยากร  ในการประชุม the 

CCOP-DMR conference on Jurassic 

เปนวิทยากรรับเชิญ เพ่ือนำเสนอ

ผลงานวิจัยดานธรณีวิทยาและ

https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/05/25-14:23:07:03&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/09/19-14:36:30:02&save_type=&yyyy=2561
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

201-145 Million year ago  วันท่ี 24 – 26 

ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม 1 อาคารเพชร 

กรมทรัพยากรธรณี  กรุงเทพฯ 

บรรพชีวินวิทยาในชวงยุคจูแรสซิก

ในประเทศไทย 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

อบรม The 2nd International 

symposium on Geoscience Resources 

and Environments of Asian Terranes 

(GREAT 2018)  วันท่ี 18 – 21 พฤศจิกายน 

2561  ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เพ่ือนำนักศึกษาและผูชวยวิจัยไป

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

ระดับนานาชาติ และสราง

เครือขายการวิจัยดานธรณีวิทยา

และธรณีวิทยาประยุกต 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

ประชุมวิชาการ: 389th International 

Conference on Science, Engineering & 

Technology - ICSET 2019  วันท่ี 1 – 4 

เมษายน 2562  ณ Village Hotel Changi  

ประเทศสิงคโปร 

ไดเผยแพรงานวิจัยของบุคคลากร

และนักศึกษา 

ปการศึกษา 2562 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ AUN-QA ภายใตระบบ CUPT 

QA (Refresh Assessors), 18-19 กรกฎาคม 

2562 ณ หองสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมนาคาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ไดทบทวบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ AUN-QA 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

เขารวมการประชุมวิชาการทางธรณีวิทยา 80 

ป ปริญญา นุตาลัย ในหัวขอ บทบาทของนัก

ธรณีวิทยาไทยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 29 พฤษจิกายน 

2562 

เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูดาน

ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต 

และเสวนาในวงวิชาชีพธรณีวิทยา

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

เขารวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 

Advancing Paleontological Research 

and Specimen -Conservation in 

Southeast Asia symposium กรุงเทพ 17-

19 ธันวาคม 2562 

เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูดาน

ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต 

และเสวนาในวงวิชาชีพธรณีวิทยา

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน 

https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2561/10/22-15:59:10:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2562/03/07-08:20:44:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2562/03/07-08:20:44:02&save_type=&yyyy=2562
https://boffice.sut.ac.th/v19.1/index.php?&content_module_id=xxx&content_module_menu=_public_&content_module_share_id=Login&content_submodule_id=132&acmp_personal_id=155023&acmp_section_name_th=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%B8%C3%B3%D5&bnt_action=1&training_autoid=2562/03/07-08:20:44:02&save_type=&yyyy=2562
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

“หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนท่ี 

27 ระหวางวันท่ี  23 - 25 กันยายน  พ.ศ. 

2562 ณ โรงแรม BEST WESTTERN PLUS 

ถนนแจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

เพ่ือใหอาจารยท่ีทำหนาท่ีเปน

คณาจารยนิเทศของอุดมศึกษาไทย

ทราบถึงกระบวนการและข้ันตอน

การนิเทศงานสหกิจศึกษาและ

สามารถทำการนิเทศงานสหกิจ

ศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการ

ดำเนินงานสหกิจศึกษาท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดไว 

ปการศึกษา 2563 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

อบรม “หลักสูตร 21st Century Essential 

Skills For Faculty Teaching” จัดโดย 

SEAC (Southeast Asia Center) วันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2564 ถึง 24 มีนาคม 2564 

เพ่ือใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

 

การรวมตัวเครือขายนวัตกรรุนใหมในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “PIONEERING 

INNOVATOR NETWORK” PIN 2.1 

ระยะเวลา 8 วัน 

กิจกรรมจัดในชวงเดือน สิงหาคม 2563 

จ.นครราชสีมา 

 

กิจกรรมสรางเครือขายนวัตกรรุน

ใหมและผูสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมในสวนภูมิภาค พ้ืนท่ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอบรม

และสัมมนาหลักสูตรเก่ียวกับ

แนวคิด การบริหาร และการพัฒนา

นวัตกรรม เพ่ือสรางนวัตกร รวมถึง

สรางเครือขายผูประกอบการและ

ผูบริหารหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

อ.ดร. เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ  

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  

“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู SPA P2P” 

ประจำปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 

19-21 สิงหาคม 2563 

จ.อุบลราชธานี 

 

เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

แผนงานบมเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Incubation Platform) และ

แผนงานการพัฒนาบริการอุทยาน

วิทยาศาสตร (Service Platform) 

ท้ังนี้ เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร และ
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

เจาหนาท่ีผูดำเนินงานในแตละ

เครือขาย ท้ังสิ้น 16 แหง ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรม ข้ันตอน 

และวิธีการดำเนินงานระหวาง

เครือขาย ผานการนำเสนอ

บทความจากผูแทนอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาค 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

สัมมนาออนไลนเรื่อง “การขอรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 

(TABEE)” 29 มิถุนายน 2563 และ 1

กรกฎาคม 2563 

สรางความเขาใจในการผลิตบัณฑิต

ของหลักสูตร ท่ีมีการเรียนการสอน

แบบเนนผลลัพธทางการศึกษา 

และรับแนวทางการเขียนรายงาน

ประเมินตนเอง ตามแนวทางของ 

TABEE 

อ.ดร. เกียรติศักดิ์ 

อาจคงหาญ 

 

การรวมตัวเครือขายนวัตกรรุนใหมในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “PIONEERING 

INNOVATOR NETWORK” PIN 2.1 

ระยะเวลา 8 วัน 

กิจกรรมจัดในชวงเดือน สิงหาคม 2563 

จ.นครราชสีมา 

 

กิจกรรมสรางเครือขายนวัตกรรุน

ใหมและผูสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมในสวนภูมิภาค พ้ืนท่ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอบรม

และสัมมนาหลักสูตรเก่ียวกับ

แนวคิด การบริหาร และการพัฒนา

นวัตกรรม เพ่ือสรางนวัตกร รวมถึง

สรางเครือขายผูประกอบการและ

ผูบริหารหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุม

วิชาการ สภาพแวดลอมบรรพกาลกับวาฬอำ

แพง จัดโดยกรมทรัพยากรธรณี (ออนไลน) 

26 มกราคม 2564 

พัฒนาตนเองในการทำวิจัย และ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

อบรมออนไลน หองเรียน (ออนไลน) สนุกได

ดวยการเรียนรูแบบ Active learning 

พัฒนาตนเองในการจัดการเรียน

การสอน 
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

จัดโดยสถานพัฒนาอาจารย วันท่ี 1-2 

มีนาคม 2564 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

อบรมออนไลน "เกณฑ AUN-QA Overview 

(Versions 4)" จัดโดยฝายวิชาการ สวน

สงเสริมวิชาการ มทส. วันท่ี 8 มีนาคม 2564 

เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรและงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผศ.ดร.อานิสงส  

จิตนารินทร 

นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุม

วิชาการ Current studies on Past 

Biodiversity in Southeast Asia 2021 จัด

โดย  Institut des Sciences de l' 

Evolution de Montpellier (ISEM) 

ประเทศฝรั่งเศส (ออนไลน) วันท่ี 9-11 

มิถุนายน 2564 

พัฒนาตนเองในการทำวิจัย และ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

การอบรมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รุนท่ี 17 จัดโดย 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันท่ี 

18 กุมภาพันธ 2564 (ออนไลน) 

เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมระบบ

เอกสารคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017” จัด

โดย สถาบันมาตรวิยาแหงชาติ วันท่ี 3-4 

กุมภาพันธ 2564 

เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรและหองปฏิบัติการ 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

อ.ดร.ธนิษฐา  

ทองประภา 

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน เรื่อง "การสราง

ขอสอบออนไลนบนระบบ SUT e-Learning 

อยางปลอดภัยและใชสอบไดจริง"  จัดโดย 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มทส 

วันท่ี 14 มิ.ย. 64 

เพ่ือใชในการปรับปรุงการวัดผล

ออนไลน 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

การอบรมการเตรียมความพรอมขอรับการ

ประเมินหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

(TABEE) ครั้งท่ี 2 จัดโดย สววศ. ในวันพุธท่ี 

19 พฤษภาคม 2564 

เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร 
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/การสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ/

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัล

หรือการยอมรับ 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

อบรมตามบริบทสำนักวิชา "FIRST DRAFT, 

FIRST DAY, UKPSF 2021" ภายใตโครงการ 

SUTFB-2021 จัดโดย สววศ. วันพฤหัสบดี ท่ี 

8 เมษายน 2564 

เพ่ือใชในการพัฒนาผูสอนใหเปนไป

ตามกรอบการรับรองแบบสากล 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอม

ขอรับการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา (TABEE)” จัดโดย สววศ. 

ในวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564  

เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรและงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผศ.ดร.ปรัชญา  

เทพณรงค 

อบรม “หลักสูตร Upskill & Reskill สำหรับ

ผูบริหารฯ 2564” 

• 14 ม.ค. 64 

• 15 ม.ค. 64 

• 22 ม.ค. 64 

• 28 ม.ค. 64 

• 29 ม.ค. 64 

• 18 ก.พ. 64 

จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร สวนทรัพยากร

บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

พัฒนาตนเองในงานบริหาร

หลักสูตรการศึกษา 

ผศ.ดร.เดโช  

เผือกภูมิ 

 

การบรรยายพิเศษหัวขอ “Structural 

geology beneath the surface: Evidence 

from tunnelling in Northern Thailand” 

โดย ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย จัดโดยกรม

ทรัพยากรธรณี ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 

เวลา 09.30-12.00 น. ผาน Zoom ID: 692-

501-1789 

ไดเพ่ิมพูนความรูและตระหนักถึง

ความสำคัญดานธรณีวิทยา

โครงสรางในงานดานวิศวกรรมธรณี 

ซ่ึงสามารถนำกรณีศึกษาดังกลาว

ไปถายทอดใหกับนักศึกษาใน

หลักสูตรตอไป 

 

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

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

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบกลไกลการบริหารอาจารยโดยกำหนดนโยบายจากประธานหลักสูตร

เพ่ือใหอาจารยมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ซ่ึงในดาน
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งานวิจัยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนและสงเสริมอาจารยผูที่มีผลงานตีพิมพใน

แตละปสามารถเบิกเงินคาตอบแทนการตีพิมพผลงานตามเกณฑของสถาบันวิจัยได นอกจากนี ้ทาง

มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินเพ่ือเพ่ิมเงินประจำตำแหนงใหแกอาจารยผูท่ีทำการเรียนการสอนงานวิจัยและ

บริการวิชาการไดอยางครบถวนดวย ซึ่งถือวาเปนการกระตุนและการใหกำลังใจแกคณาจารยไดเปนอยางดี 

ซึ่งใน 3 ปที่ผานมางานวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นแตยังอยูในเกณฑพอใชเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารยในหลักสูตร 

สำหรับแนวทางการปรับปรุงจึงตองสงเสริมใหอาจารยไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพื่อนำมา

ประยุกตใชในงานวิจัยใหเกิดผลมากกวานี้ 

อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานดีเดน สายวิชาการดานการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. แตงตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฝาย

พัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรูทำหนาท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงาน

ดีเดนสายวิชาการดานการสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจัดทำเกณฑและ

วิธีการคัดเลือกของผูสมควรไดรับการคัดเลือก เสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ประชาสัมพันธ การเสนอชื่อพนักงานดีเดน สายวิชาการดานการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี และเชิญสำนักวิชา คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ใหเสนอชื่ออาจารยที่สมควรไดรับ

การคัดเลือก พรอมสงประวัติ และผลงานของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

3. สำนักวิชา เสนอรายชื่ออาจารยในสังกัด ทั้ง 2 ประเภท คือ กลุมผูมีประสบการณการสอนใน

สถาบัน อุดมศึกษา ตั้งแต 3 – 10 ป และกลุมผูมีประสบการณการสอนในสถาบัน อุดมศึกษา

เกิน 10 ปข้ึนไป ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

4. คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารซึ่งจะพิจารณา

ครอบคลุมถึงผลงานในอดีตที่ผานมา สภาพงานในปจจุบัน (เอกสารขอมูลประวัติและผลงาน

ของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ) 

5. คณะอนุกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับรางวัลพนักงานดีเดน

สายวิชาการดานการสอน เสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนาร ีเพ่ือพิจารณา  

6. มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก 

7. พิธีมอบรางวัล ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8. พนักงานดีเดนสายวิชาการดานการสอน จะไดรับเชิญใหเขารวมเปนวิทยากรในงานประชุม 

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

established, monitored and benchmarked for improvement [10] 

 คณาจารยทุกทานจะตองตีพิมพผลงานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผลงานตีพิมพประกอบไป

ดวยการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และการตีพิมพบทความใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยภายใน 1 ป อาจารยทุกทานจะตองมีผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย 1 ฉบับ โดยวารสารนั้นจะตองอยูในฐานขอมูลสากล (ISI, Scopus) 

ซึ่งที่ผานมาคณาจารยสวนใหญมีผลงานการตีพิมพระดับนานาชาติอยูในเกณฑนอย (ดังเอกสารแนบ) ดังนั้น

จึงตองมีแนวทางการปรับปรุงโดยจัดแผนการเรียนการสอนใหเหมาะสมแกคณาจารยทุกทานใหมากกวานี้

เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการทำงานวิจัยใหมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารย และภาระงานของพนักงานตำแหนง

สายปฏิบัติการวิชาชีพตามที่หนวยงาน/มหาวิทยาลัยมอบหมาย และมีการตรวจสอบภาระงานทุกสายงาน

เปนประจำทุกภาคการศึกษา (3 ครั้งตอป) 

 ก) กรณีคณาจารยประจำ กำหนดภาระงานขั้นต่ำรวมไมนอยกวา 40 หนวยภาระงานตอปการศึกษา 

ไดแก  

1) ภาระงานหลัก ไมนอยกวา 33 หนวยภาระงาน ไดแก งานสอน งานวิจัย และ/หรือผลงานทาง

วิชาการ งานท่ีปรึกษานักศึกษา และงานสหกิจศึกษา 

2) ภาระงานอื่น ไมนอยกวา 7 หนวยภาระงาน ไดแก งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาชมชม/

คณะกรรมการ/คณะทำงาน และงานการเปนผูประสานงานรายวิชา 

(ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารยประจำ พ.ศ. 

2550 ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2550) 

ข) กรณีสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป กำหนดภาระงานตามภาระงานหลักตามตำแหนงงาน 

โดยยึดถือ Job Description ในการมอบหมายงาน ทั้งนี ้โดยผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณาตาม

ความเหมาะสม  

มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดตำแหนงงาน คำอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และทักษะ

พ้ืนฐานสำหรับแตละตำแหนงท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตั้งแตเริ่มเขาปฏิบัติงาน และอบรมตอเนื่องตลอดระยะเวลาทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจำทุกป 

โดยผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนผูกำหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานกอนการ

ประกาศรับสมัคร  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอยของ

พนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินพนักงาน ผานระบบ 

Online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website (http://mis.sut.ac.th) 

 

http://mis.sut.ac.th/
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นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มีรองอธิการบดี

ฝายวิชาการและนวัตกรรม เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายวิชาการ และชุดท่ี 2 มีรองอธิการบดี

ฝายบริหาร เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และ

กำหนดใหมีการหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากรณีมีจุดดอยขอควรปรับปรุง กรณี

พนักงานมีผลประเมินระดับดีต่ำ (50-54 คะแนน) และระดับตองปรับปรุงต่ำกวา 50 คะแนน  

มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดภาระงานขั้นต่ำในดานการสอน (http://web.sut.ac.th/dp/) และการ

วิจัยใหกับอาจารย มีการคัดเลือกอาจารยผูสอนดีเดนระดับมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินจากนักศึกษา 

สาขาวิชา สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ และการคัดเลือกอาจารยที่มีผลงานวิจัยและการบริการ

วิชาการดีเดน สาขาวิชา สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามลำดับแตมหาวิทยาลัยยังไมมีการแจงเกณฑ

กระบวนการคัดสรรอาจารยดีเดน และควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับคณาจารยเพ่ือใหมีการ

พัฒนาดานการสอนหรือการวิจัย  

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 6-1 ตาราง AUN-QA 6-1-1 ตาราง AUN-QA 6-2 และ มคอ. 2 

AUN-QA 6-2  มคอ. 2, http://mis.sut.ac.th/ และ http://reg.sut.ac.th/ 

AUN- QA 6-3  สวนการเจาหนาท่ี (http://web.sut.ac.th/dp/) 

AUN- QA 6-4 สวนการเจาหนาท่ี (http://web.sut.ac.th/dp/) และ สถานพัฒนาอาจารย 

http://fda.sut.ac.th/ 

AUN-QA 6-5 ตาราง AUN-QA 6-4-1, ตาราง AUN-QA 6-4-2 และ ตาราง AUN-QA 6-5-1 

AUN-QA 6-6 สวนการเจาหนาท่ี (http://web.sut.ac.th/dp/) 

AUN-QA 6-7 เวปไซต http://mis.sut.ac.th และ http://web.sut.ac.th/dp/ 
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AUN-QA 7 : Support Staff Quality 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 7-1: Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student 

services)  is carried out to fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

มหาวิทยาลัยไดมีการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ตามโครงสรางมหาวิทยาลัย โดยมี

เจาหนาท่ีจากหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเนน 4 ดาน คือ ดานหองสมุด ดานหองปฏิบัติการ ดานหอง

คอมพิวเตอร และดานการบริการนักศึกษา เชน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอรศูนยบริการการศึกษา และสวนกิจการนักศึกษา (ตาราง AUN-QA 7-1-1) 

ซ่ึงใหบริการกับนักศึกษา บุคลากรตางๆ 

ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหนาที่ตาง ๆ เพื่อให

ตรงกับภาระงานที่ตองรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน (Job Description) ใหแตละบุคคลและภาระงานท่ี

ชัดเจน มีการประเมินผลการทำงานของบุคลากรในศูนยบรรณสารฯ เปนประจำ มีการจัดทำคูมือปฏิบัตงิาน 

และนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาประยุกตใชในการดำเนินงานเพื่อใหมั่นใจในขั้นตอน

การดำเนินการที่เปนระบบและเปนมาตรฐานตอผูรับบริการ และมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเขาสูเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) รวมทั้งมีการมอบรางวัลและการเขาอบรม

อยางตอเนื่องในงานที่ตนเองรับผิดชอบโดยมีงบประมาณสนับสนุน มีการยกยองชมเชยเพื่อใหเปนขวัญและ

กำลังใจแกผูปฏิบัติงาน   

นอกจากนี ้ศูนยบรรณสารฯ ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู 

ความสามารถและทักษะที่เพิ่มพูนในดานที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ ดานงานใหบริการหองสมุด 

การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการติดตาม กระตุน สรางแรงจูงใจใหบุคลากรในหนวยงาน

ดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด และมีการวิเคราะหภาระงาน เพื่อใหการวางแผนงานการวางแผนอัตรา

กำลังคนในอนาคตบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามที ่มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาที ่เพิ ่มขึ ้นในแตละปในแตละหลักสูตร ศูนยเครื ่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการจัดบริการดานหองปฏิบัติการ มีการเตรียมความพรอม

เกี่ยวกับอัตรากำลังในสวนของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ รวมถึงเจาหนาที่สวนสนับสนุนเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของหองปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ

การ   โดยศูนยเครื่องมือฯ ไดมีการประเมินความพอเพียงและความตองการดานบุคลากรเปนระยะตามพันธ
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กิจและการขยายขีดความสามารถในการใหบริการ (เชนการเปดหลักสูตรใหม)   ไดมีการจัดทำแบบบรรยาย

ลักษณะงาน (Job Description) รวมกับสวนทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใชเปนเครื่องมือพ้ืนฐาน

สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอันจะนำไปสูการประเมินคางาน การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา

และคัดเลือก การพัฒนาฝกอบรมที่ตรงตามสายงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

พิจารณาความดีความชอบ  โดยในป พ.ศ. 2562 ศูนยเครื่องมือฯ ไดรับการจัดสรรพนักงานใหม จำนวน 4 

อัตรา ซึ่งไดจัดลงตามฝายตาง ๆ ภายในศูนยเครื่องมือฯ โดยมีภาระงานที่มอบหมายตามที่กำหนดไวในคำ

บรรยายลักษณะงาน (Job Description) สำหรับตำแหนงนั้นๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ ศูนยเครื่องมือฯ ยังไดสงเสริมพนักงานไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ในตำแหนงงานที่ไดปฏิบัติอยู เพื่อใหพนักงานของศูนยเครื่องมือฯ มีความชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญ เกิด

ทักษะใหมในวิชาชีพของตนเอง สามารถตอบสนองและสนับสนุนการเร ียนการสอน การวิจ ัยใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปของศูนยเครื่องมือฯ  โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุน

งบประมาณในสวนนี้ จำนวนรอยละ 25 ของจำนวนพนักงานท้ังหมดคูณดวย 10,000 บาท โดยปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ศูนยเครื่องมือฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร จำนวนท้ังสิ้น 265,000 บาท   

ในดานของความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ศูนยเครื ่องมือฯ ไดสงเสริมสนับสนุนการให

บุคลากรในหนวยงานขอตำแหนงเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน  โดยมีกลุมผูบริหารเปนที่ปรึกษา 

ปจจุบันพนักงานศูนยเครื่องมือฯ ไดรับตำแหนงชำนาญการทางดานวิศวกรรมศาสตร จำนวน 1 คน ดาน

วิทยาศาสตร จำนวน 2 คน  และในป พ.ศ. 2562 บุคลากรของศูนยเครื ่องมือฯ ไดยื ่นขอตำแหนง

ความกาวหนาในอาชีพ จำนวน 3 คน  

ในสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนยเครื่องมือฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามลำดับชั้น โดยเริ่มตั้งแตหัวหนางาน หัวหนาฝาย หัวหนากลุมงาน จนถึงผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

เพ่ือใหมีความเท่ียงธรรม ท้ังนี้ การประเมินดังกลาวไดยึดตามเกณฑของมหาวิทยาลัยเปนแนวทาง โดยจัดให

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา  

 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยคอมพิวเตอรมีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 37 คน มีการวางแผนอัตรากำลัง โดยมีการแบงฝายตาม

ลักษะงาน โดยมีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน และแบงสวนงานออกเปน 3 ฝาย และมีการปรับปรุง

โครงสรางหนวยงาน โดยจัดตั ้งหนวยนวัตกรรมบริการขึ ้น ภายในฝายโครงสรางพื ้นฐานและบริการ

คอมพิวเตอร เพื่อใหฝายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบเครือขาย สามารถแกไขปญหาทางดานระบบเครือขาย 

รวมท้ังคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงใหแกผูใชงานโดยตรง เพ่ือลดข้ันตอนการสงงานระหวางฝายเดิม และ

ระยะเวลาการแกไขปญหาใหแกลูกคา โดยมีการแบงปนขอมูลระหวางผูดูแลระบบเครือขาย และหนวย

นวัตกรรมบริการ เพ่ือชวยในการแกไขปญหาไดตรงจุด และแกไขปญหาการรับงานระหวางฝายไดดีข้ึนยิ่งข้ึน 

ซึ่งสามารถสรุปหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย กิจกรรมการ

เรียนการสอน การวิจัย ดังนี้ 
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ฝายงาน จำนวน

บุคลากร 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1.ฝายบริหารงานท่ัวไป 8 คน 1. สารบรรณ งานธุรการ 

2. งานเลขานุการผูบริหาร  งานประชุม 

3. งานการเงิน แผนงานและงบประมาณ งานจัดซ้ือ จัดจาง 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง 

งานการจัดการองคความรู 

5. งานพัสดุ และครุภัณฑ 

6. งานจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

ประจำป 

7. งานยืม-คืน เฉพาะกิจ 

8. งานโอเปอเรเตอร และติดตอสอบถาม 

9. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและ

บริการงานคอมพิวเตอร 

  - หนวยนวัตกรรมบริการ 

19 คน 1. งานขยายโครงขาย - พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

infrastructure 

2. งานสำรองและรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

3. งานบริการดานดาตาเซ็นเตอรและระบบสารสนเทศ 

4. งานประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 

5. งานดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย 

6. งานบริการโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 

7. งานจัดสรร–ยืมคืนคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 

(หนวยนวัตกรรมบริการ) 

8. งานแกไขปญหาคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 

(หนวยนวัตกรรมบริการ) 

3.ฝายบริการการสอนและ

ฝกอบรม 

10 คน 1. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. งานบริการหองเรียน 

3. งานบริการการประชุม 

4. งานบริการดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. งานบริการฝกอบรม 
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สวนกิจการนักศึกษา 

สวนกิจการนักศึกษา จัดใหมีโครงสรางองคกรที ่เอื ้อตอการบริการทุกดานใหเกิดประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจหลักของหนวยงาน คืองานกิจกรรมนักศึกษา งานธุรการ สารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ  งานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทุนการศึกษา งานแนะ

แนวและพัฒนานักศึกษา งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานศิษยเกาสัมพันธ และงานดูแลชวยเหลือ

นักศึกษาพิการ เพ่ือสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   บุคลากรประจำแตละงานทำหนาท่ีในลักษณะงานท่ี

แตกตางกัน  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับบริการและงานที่รับผิดชอบ การพิจารณาบุคลากรในงานตาง ๆ 

พิจารณาจากบริการและปริมาณงานเปนหลัก ทั้งนี้บุคลากรตองมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

โดยตรงเก่ียวกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  

 ในปการศึกษา 2563 สวนกิจการนักศึกษา ไดมีการวิเคราะหอัตรากำลังเพื่อวางแผนทดแทนบุคลากร

ใหเหมาะสมและเพียงพอในทุก ๆ ป และใหตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารงานท่ี

นำสมัย เปนธรรม และการสรางระบบนิเวศแหงคุณภาพ ในประเด็นยุทธศาสตร การจัดการศิษยเกา 

(Alumni Management)   และมีการปรับเปลี่ยนชื่องานอ่ืนๆ เพ่ือใหสอดรับกับภารกิจตางๆ ท้ังปจจุบันและ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ งานธุรการสารสนเทศและประชาสัมพันธ งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา  

รวมท้ังไดมีการหารือกับฝายทรัพยากรบุคคลในการขอเพ่ิมอัตรากำลังใหเพียงพอตอการดำเนินงาน   

 

สวนของทรัพยากรบุคคล 

1. กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

มหาวิทยาลัยได กำหนดกลยุทธ ด านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว ในย ุทธ ศาสตร  “Smart 

Management, Good Governance and Quality Ecosystem” การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล 

และการสรางนิเวศแหงคุณภาพ ดังนี้ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยใชระบบบริหารแบบ 

“3R (Recruit - Retain –Retire)” ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีระบบบริหารคนดีคน

เกง มีระบบท่ีดูแลและใชประโยชนความรูความชำนาญการของผูเกษียณอายุ เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเห็น

ผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามท่ีไดกำหนดไว  มหาวิทยาลัยไดปรับ

โครงสรางการบริหารโดยกำหนดตำแหนง “รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล” เพ่ือดำเนินนโยบายดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และไดกำหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs การดำเนินงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล คือ ผลสำเร็จดานการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM and HRD 

Reengineering) โดยเปาหมายแตละป ดังนี้ 

 ป พ.ศ. 2561 : ผลสำเร็จดานการปรับรื้อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human 

Resource Management Reengineering); 3Rs; Recruit-Retain-Retire 
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 ป พ.ศ. 2562 : ผลสำเร็จดานการปรับรื้อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human 

Resource Development Reengineering) ด านการบร ิหารจ ัดการคนที ่ม ีความสามารถส ูง (Talent 

Management) 

 ป พ.ศ. 2563 : ผลสำเร ็จดานการประเมินและสงเสริมทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Evaluation and  Promotion) 

 ป พ.ศ. 2564 : ผลสำเร็จดานสารสนเทศดิจิทัลสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Succeed in 

Digital Human Resource) 

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเห็นผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกำหนดไว  

1) มหาวิทยาลัยไดปรับโครงสรางหนวยงานหลักซึ่งทำหนาที่ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัย จากชื่อเดิมสวนการเจาหนาท่ี เปน สวนทรัพยากรบุคคล และปรับโครงสรางภายในหนวยงานใหม 

ไดแก งานบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานสวัสดิการ เปน งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน งานสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล งานยุทธศาสตรและศูนยขอมูลทรัพยากรบุคคล และงานสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

กำหนดใหมีงานยุทธศาสตรและศูนยขอมูลทรัพยากรบุคคล การปรับโครงสรางหนวยงานใหมนี ้ เพื่อใหมี

หนวยงานหลักรองรับการนำนโยบายดานการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

 2) กำหนดกรอบแนวคิดในการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกอบดวย 7 ข้ันตอนดวยกัน ดังนี ้

(1) ทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และจัดทำคูมือการปฏิบัติงานท่ี

เปนมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) 

(2) ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องตนเพื่อหาความแตกตางของระบบที่เปนอยูกับระบบท่ี

ตองการจัดทำในประเด็น 3Rs คือ การไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษย (Recruit) การรักษา

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Retention) และ การพนจากองคกรหรือพนจากการ

ทำงาน (Retire)  

(3) ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ 3Rs  

(4) จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถประเมินสมรรถนะ (Performance) 

และศักยภาพ (Potential) รายบุคคลเพื่อนำไปสูการจำแนกผูมีความสามารถโดดเดน 

(Talent) ผูสืบทอดตำแหนง (Successor) เพ่ือจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) 

(5) จัดทำระบบสนับสนุนใหพนักงานเขาสู ความกาวหนาในสายอาชีพตามศักยภาพ 

(Career Path) 
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(6) จัดใหมีระบบแนวทางการบริหารใหบุคลากรไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทาย การ

หมุนเวียนงาน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโอกาสใหคนรุนใหมที่เปนดาวเดนที ่มี

ความสามารถสูง (High Flyer/Talent) ไดเขามามีโอกาสผลักดันมหาวิทยาลัย และ

เตรียมคนใหพรอมเพ่ือสงเสริมและสอดคลองกับการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

(7) จัดใหมีระบบการดูแลพนักงานทั ้งในขณะที่ปฏิบัติหนาที ่กับองคกรและภายหลัง

เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

 3) กำหนดกลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และการสรางนิเวศแหงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดกำหนดกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวของกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 ยุทธศาสตรหลัก 1 ประเด็นยุทธศาสตร 6 กลยุทธ 13 แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหอัตรากาลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

(2) โครงการสนับสนุนใหมีการทบทวนระบบการสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีความ

หลากหลาย 

(3) โครงการพัฒนาแผนแมบทในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(4) โครงการพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการคนท ี ่ม ีความสามารถส ู ง (Talent 

Management) 

(5) โครงการพัฒนาระบบ Executive Pool เพื่อสรางและพัฒนาผูบริหารในอนาคตสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ 

(6) โครงการพัฒนาวิธีการบริหารบุคลากรโดยใช Career Path Management 

(7) โครงการปรับปรุงระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยใช

ร ะ บ บ  Performance- Based KPIs ท ี ่ พ ิ จ า ร ณ า  Personal KPIs จ า ก ร ะ บ บ 

Assignment Matrix 

(8) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะหภาระงาน (Workload) และระบบแรงจูงใจและการ

ใหรางวัลท่ีเหมาะสม 

(9) โครงการพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะรายบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใชในการประเมนิผล

งาน พิจารณาความดีความชอบ และกาหนดเสนทางอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติงาน 

(10) โครงการ Happy and Healthy Workplace 

(11) โครงการ SMART HR 

2. หลักการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดสานตอแนวคิดความเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแตเริ่มแรกกอตั้งจนถึง

ปจจุบัน โดยกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เนนหลักการบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุน สามารถ

ใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด ลดระเบียบขอบังคับท่ีไมเหมาะสมกับการบริหารงาน

วิชาการ ลดข้ันตอนการทำงานเพ่ือชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินภารกิจท้ัง 5 ประการ และบรรลุความ
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เปนเลิศทางวิชาการได โดยการบริหารงานบุคคลไดมีการขยายตัวเพื ่อรองรับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย เชน มีการเปดหลักสูตรใหม ๆ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ เชน 

หลักสูตรแพทยศาสตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร เปนตน   

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรคงนโยบายการ

บริหารบุคคลในการเปนองคกรขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพสูง และการวางแผนเพิ ่มอัตรากำลังอยาง

ระมัดระวังตามความจำเปน โดยการจัดอัตรากำลังเสริมในลักษณะอื่น เชน จัดจางอาจารยพิเศษชวยสอนใน

บางรายวิชา หรือจัดใหมีผูชวยสอนในการสอนกลุมใหญ จัดใหมีบัณฑิตศึกษาเพื่อชวยงานการเรียนการสอน 

เปนตน ในสวนอัตรากำลังในสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยจะระมัดระวังการเพิ่มอัตรากำลังโดย

พิจารณาเฉพาะการสนับสนุนงานวิชาการตามความจำเปนและตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยเนนการพัฒนา

พนักงานใหเปนผูมีพหุทักษะ (Multi - skilled) สามารถทำงานที่หลากหลายได สวนพนักงานในหนวย

วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยไดกำหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยใหเนนการพ่ึงพาตนเองเปนอันดับแรก  

มหาวิทยาลัยเนนการใชทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสมโดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังคนใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ (มหาวิทยาลัยมีเปาหมายใหสัดสวนคณาจารยตอพนักงาน อยูในชวง 1:2) 

ท้ังนี้ สัดสวนคณาจารยและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ตั้งแต งบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2562 ปรากฏดังนี้ 

 

  ตารางจำนวนคณาจารยตอพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ  

ปงบประมาณ คณาจารย พนักงาน สัดสวนคณาจารย/พนง. 

2546 254 708 1 : 2.8 

2547 253 694 1 : 2.7 

2548 259 676 1 : 2.6 

2549 274 688 1 : 2.5 

2550 282 690 1 : 2.5 

2551 297 718 1 : 2.4 

2552 321 744 1 : 2.3 

2553 335 762 1 : 2.3 

2554 347 766 1 : 2.2 

2555 236 787 1 : 2.1 

2556 377 803 1 : 2.1 

2557 385 820 1 : 2.1 

2558 404 821 1 : 2.0 

2559 422 825 1 : 1.9 

2560 442 852 1 : 1.9 
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ปงบประมาณ คณาจารย พนักงาน สัดสวนคณาจารย/พนง. 

2561 447 862 1 : 1.9 

2562 468 881 1 : 1.9 

2563 n/a n/a n/a 

หมายเหตุ : 1. ปงบประมาณ 2563 (ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562)  

  2. ไมนับรวมพนกังานท่ีสังกัดสถานศึกษาคนควาการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและภาษา 

 

3. การคัดเลือกและการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร  

ในการวางแผนอัตรากำลัง สวนทรัพยากรบุคคลเปนหนวยงานกลางในการติดตอประสานงานงานกับ

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อขอทราบการวางแผนอัตรากำลังของหนวยงานนั้น ๆ โดยทุกหนวยงาน 

จะจัดทำแผนอัตรากำลังของตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขออนุมัติในคณะกรรมการบริหารของ

หนวยงาน จากนั้น สวนทรัพยากรบุคคลจะรวบรวมขอมูล วิเคราะหและตรวจสอบความจำเปน และจัดทำ

แผนสรุปอัตรากำลังที่ตองการในแตละปงบประมาณที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละป  

แตเนื่องดวยขอจำกัดดานงบประมาณจึงไมสามารถจัดอัตรากำลังใหกับหนวยงานที่ขอมาตามที่ตองการ 

ไดครบตามจำนวนที่ขอ โดยจะจัดสรรอัตรากำลังใหกับหนวยงานที่มีความจำเปนและมีผลกระทบดาน 

การเรียนการสอนเปนลำดับแรก  

มหาวิทยาลัยไดกำหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการสรรหา 

การเลือกสรร และการคัดเลือกบุคลากร และการทดลองปฏิบัติงาน ไวอยางชัดเจน จากแผนอัตรากำลัง 

ที่หนวยงานไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัดจะเปนผูกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

บุคลากรที ่ตองการรับสมัคร เพื ่อใหตรงตามภาระงานที ่ตองรับผิดชอบ จากนั ้นสวนทรัพยากรบุคคล 

จะดำเนินงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยใชหลายชองทาง เชน ประชาสัมพันธในเว็บไซตและสื่อสังคม

ออนไลนประเภทอื่น ๆ  ติดประกาศ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ ในสวนการรับใบสมัคร สวนทรัพยากรบุคคลได

ปรับปรุงวิธีการสมัครจากวิธีการเดิมใหผูสมัครสแกนใบสมัครสงทางอีเมล สงไปรษณีย สงใบสมัครดวยตนเอง  

สวนทรัพยากรบุคคลไดพัฒนาระบบการรับสมัครดวยระบบสมัครงานออนไลน ผูสนใจสมัครงาน

สามารถต ิ ดตามการ ร ั บสม ั ค ร  และกรอกข  อม ู ล สม ั ค ร ง าน เข  า ร ะบบสม ั ค ร ง านออนไลน  

https://recruit.sut.ac.th/SUT_Recruit_Sys ซึ่งเปนระบบอัตโนมัติที่ชวยลดขั้นตอนการทำงานและเกิด

ความสดวกรวดเร็ว รายละเอียดกระบวนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการไดอธิบายไว AUN-QA 6 สวน

กระบวนการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพประกอบดวย การสอบคัดเลือกทั่วไป และการสอบวิชา

เฉพาะตำแหนงของหนวยงานเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการสัมภาษณเพื ่อดูทัศนคติ 

บุคลิกภาพ และขอมูลอ่ืน สวนทรัพยากรบุคคลมีการประเมินผลวิธีการดำเนินการสรรหาคัดเลือก โดยท่ีผาน

มาหนวยงานไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามตองการ บุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการคัดเลือกจะมีระยะเวลา

การทดลองงาน 2 ป กอนจะไดรับสถานะเปนพนักงานประจำ บุคลากรทุกคนมีภาระงานที่ชัดเจน มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำตามรอบปการศึกษา (สามครั ้งตอป) โดยเนนประสิทธิผลและ

https://recruit.sut.ac.th/SUT_Recruit_Sys
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ประสิทธิภาพของงาน นอกจากนี้ ไดมีการทบทวนภาระงานของคณาจารย รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ตาม AUN-QA 6 

 การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะที่จำเปนในหนาท่ี 

เปนนโยบายของมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยสวนกลางและหนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยมีระบบ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุมตำแหนงงาน ดังนี้  

1) กำหนดใหมีหนวยงานที่เรียกวา สถานพัฒนาคณาจารย เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริม

ประสิทธิภาพการสอนใหกับพนักงานสายวิชาการเปนการเฉพาะ  

2) สงเสริมใหหนวยงานจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพนักงานไดมีแผนพัฒนาบุคคลเปน

รายบุคคล (Individual Development Plan) ท่ีสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  

3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ In-house Training ตามความตองการของ

หนวยงานภายในอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดยมหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปน (Core Competency) คือ หลักสูตรดานการพัฒนาองคกร กลุมหลักสูตรดานการ

พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน กลุมหลักสูตรดานการสื่อสารพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล และกลุมหลักสูตร

ดานทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการทำงาน 

4) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายวิชาการไดนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือการกาวสู

ตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีงบประมาณสำหรับการเขารับการฝกอบรมในประเทศในวงเงิน 20,000 บาท/ป และมี

งบประมาณสำหรับการเขารวมการประชุมสัมมนาวิชาการในตางประเทศ 70,000 บาท/ป  

5) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพไดไปพัฒนาฝกอบรมตามความ

สนใจในสายงานอาชีพและตำแหนงงานที่ปฏิบัติเปนประจำปทุกป เพื่อเสริมสมรรถนะของตนเองใหสามารถ

รองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหมได โดยมีงบประมาณสำหรับการเขารับการฝกอบรมสัมมนาในประเทศ 

สำหรับหัวหนาสวนและพนักงาน ในวงเงิน 20,000 บาท/ป และ 10,000 บาท/ป ตามลำดับ  

6) มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหแตละหนวยงานเสนอโครงการจัดฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา เฉพาะ

หนวยงานประจำป เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานตามลักษณะเฉพาะและความ

สนใจของหนวยงาน ทั้งนี้ หากหนวยงานใดประสงคจะจัดอบรม สัมมนา ดูงานภายนอกดังกลาว ใหเสนอ

โครงการเพ่ือขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย  

7) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานไดเขารับการอบรมภายนอก

หนวยงาน ตามความจำเปนของมหาวิทยาลัย ตามกลุมเครือขายสมาคมวิชาการ วิชาชีพ และหรือเพิ่มพูน

ทักษะดานเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ฯลฯ  

8) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพใหมีความพรอมที่จะเปนผูบริหาร

ในระดับตาง ๆ ตามแผน Succession Plan โดยผานกระบวนการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณ

จริงกับผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิระดับตาง ๆ รวมทั้ง กรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางเครือขาย เชน 

หลักสูตรของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
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ระดับสูง (นบม.) หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร (นบก.) หลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ เปนตน เพ่ือ

นำประสบการณท่ีไดรับกลับมาพัฒนางานดานการบริหารจัดการตามท่ีไดรับมอบหมาย  

9) มหาวิทยาลัยสงเสริมใหพนักงานไดมีสวนในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน 

คนละ 2-3 หลักสูตรตอคนตอป โดยอาจเปนการเขารวมการอบรมที่จัดขึ้นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง ตามความสนใจ โดยการอบรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย 

สวนทรัพยากรบุคคลจะเปนผูจัดอบรมในหัวขอตาง ๆ ที่สำรวจจากความตองการของบุคคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย สวนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงานอาชีพ มหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณใหหัวหนา

หนวยงานรับไปพิจารณาการสงพนักงานไปอบรมเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดดอยของพนักงานเพื่อใหมี

สมรรถนะการทำงานใหดียิ่งขึ้น โดยมีแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ตามตัวชี้วัดที่ต้ัง

ไวในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 

ตารางแสดงจำนวนตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

แผน ผล 

รอยละของ

ผลผลิต

เทียบกับ

แผน 

แผน ผล 

รอยละ

ของ

ผลผลิต

เทียบกับ

แผน 

1. การจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะหลักของพนักงาน (Core 

Competency) 

หลักสูตร

  

12 37 308.33 32 32 100 

2. การอบรม สัมมนาหนวยงาน

ประจำป  

หนวยงาน 32 27 84.37 35 29 82.85 

3. การสนับสนุนการจัดฝกอบรม

หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

หลักสูตร  4 5 125 4 4 100 

4. การสนับสนุนการจัดฝกอบรม

หลักสูตรท่ีจำเปนของหนวยงาน  

หลักสูตร  4 6 150 4 5 125 

5. การสนับสนุนการจัดสงบุคลากรไป

เขารับการฝกอบรมภายนอกตาม

ความ จำเปนของหนวยงานตามท่ี

มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย  

คน  100 123 123 100 262 262 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

แผน ผล 

รอยละของ

ผลผลิต

เทียบกับ

แผน 

แผน ผล 

รอยละ

ของ

ผลผลิต

เทียบกับ

แผน 

6. การสนับสนุนการเขารวมฝกอบรม 

สัมมนาของผูบริหารเพ่ือเชื่อมโยง

เครือขายภายนอก  

หลักสูตร  4 8 200 4 10 250 

7. การสนับสนุนการเขารวม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ

นำเสนอผลงานท้ังในและ

ตางประเทศ  

รอยละ  40 73 183.25 40 78.8 197 

8. การฝกอบรมใหความรูเรื่องการ

สรางสรรคผลงานเพ่ือเขาสูตำแหนง

ของพนักงานสายปฏิบัติการ  

ครั้ง  1 1 100 4 4 100 

 

4. การติดตามและผลลัพธจากการพัฒนาบุคลากร   

 มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนำความรูและทักษะที่ไดจาก

การไปฝกอบรม/สัมมนา/ดูงานเสนอตอผูบริหารใหทราบ โดยมีประเด็นของการรายงาน คือ สรุปสิ่งที่ไดรับจาก

การฝกอบรม/สัมมนา/ ดูงาน หรือไดรับการถายทอดมาใหชัดเจน และสรุปขอคิดเห็น ประโยชนที่ไดรับ และ

ขอเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีคิดวาจะนำมาปรับปรุงไวใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด) โดยมอบใหผูบังคับบัญชาไดเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม 

 ระบบการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับระบบการสงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรในหนวยงานเขาสูเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ไดแก การเขาสูตำแหนงวิชาการ (พนักงานสาย

วิชาการ) ซึ่งจำนวนคณาจารยที่มีผลงานวิจัยและตำแหนงวิชาการมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตาม AUN-QA 

6) การเขาสูตำแหนงของตามทางกาวหนาในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการยกยองชมเชยเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจเปนแบบอยางท่ีดี และสรางแรงจูงใจ

แกพนักงานในการพัฒนาตนเอง โดยหนวยงานตนสังกัดจะเปนผูเสนอชื่อผูปฏิบัติงานดีเดนในดานตาง ๆ (ท้ัง

พนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) มีกรรมการกลางทำหนาที่คัดเลือกผูที่เหมาะสมตามเกณฑที่กำหนด 

(เชน พนักงานดีเดนสายวิชาการ - ดานการสอน/การบริการวิชาการ/การวิจัย/ ผลงานสิ่งประดิษฐ พนักงานดีเดน

ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป - กลุมบริหาร และธุรการ/กลุมตำแหนงงานเชิงวิชาชีพ/กลุมผูมีผลงาน
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ที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางานและหรือชวยลดตนทุนคาใชจายในการดำเนินงานของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัย) และมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกป  

ตาราง AUN-QA 7-1-1 : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามหนวยงานและคุณวุฒิ 

หนวยงาน 

ท่ีใหบริการนักศึกษา 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

ต่ำกวา 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ต่ำกวา 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

ต่ำกวา 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ศูนยบรรณสารและ

ส่ือการศึกษา 

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

2. ศูนยคอมพิวเตอร 10 16 9 - 35 10 18 8 - 36 10 18 9 - 37 

3. ศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

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

4. ศูนยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

การศึกษา 

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

5. ศูนยบริการ

การศึกษา  

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

6. สวนทรัพยากร

บุคคล 

3 14 2 - 19 3 14 2 - 19 
     

7. สวนกิจการ

นักศึกษา 

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

8. ศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ 

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

รวม 78 250 91 10 429 80 259 87 10 436 69 258 81 7 415 

ที่มา : ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

         ศูนยบริการการศึกษา  สวนทรัพยากรบุคคล สวนกิจการนักศึกษา และศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

   ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
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ตาราง AUN-QA 7-1-2 : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2557 170 

2558 139 

2559 146 

2560 189 

2561 189 

2562 135 (ขอมูลไมครบทุกหนวยงาน) 

2563 130 (ขอมูลไมครบทุกหนวยงาน) 

 

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

promotion are determined and communicated [2] 

หลักสูตรไดมีการวิเคราะหอัตรากำลังและคุณสมบัติของเจาหนาที่สายปฏิบัติการและคุณสมบัติของ

เจาหนาที่ฝายสนับสนุน โดยการประชุมรวมกัน เพื่อยื่นความตองการไปยังหนวยงานที่เกี ่ยวของตอไป

ตามลำดับขั้น เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศรับสมัครผูที่คุณสมบัติตามความตองการของหลักสูตร

ตอไปโดยมีข้ันตอนการคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

1)  มีการคัดเลือกสายพนักงานประเภทตำแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั ่วไป ตำแหนงผู

ใหบริการดานหองสมุด หองปฏิบัติการ ดานคอมพิวเตอรและงานบริการนักศึกษา เปนตน การพิจารณา

คัดเลือกโดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ซ่ึงมีข้ันตอนการคัดเลือก 2 ข้ันตอน ดังนี้  

• การสอบขอเขียน ประกอบดวยวิชาความรูความสามารถทั่วไป และวิชาความรูความสามารถ

เฉพาะตำแหนง 

• การประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง โดยการสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมดาน

ตาง ๆ เชน ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เปนตน 

และมีการทดสอบปฏิบัติงาน หรือการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหนง เพื่อใหหนวยงานมั่นใจวา

สามารถทำงานได ตามภารกิจท่ีหนวยงานกำหนด กำหนดระยะเวลาการทดลองงาน 2 ป 

โดยมีการประกาศรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกผูสมัครทราบโดยทั่วไป ผานชองทางการ

สื่อสารและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

2) มีการกำหนดตำแหนงงาน คำอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และทักษะพื้นฐาน

สำหรับแตละตำแหนงที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต

เริ่มเขาปฏิบัติงาน และอบรมตอเนื่องตลอดระยะเวลาทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจำทุกป โดย

ผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนผูกำหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานกอนการ

ประกาศรบัสมัคร  
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3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเนนการพัฒนาปรับปรุงจุดดอย

ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินพนักงาน ผานระบบ Online ทุกภาค

การศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website  

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

1-2010.pdf)   

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ชุด โดยมีรองอธิการบดีฝาย

บริหาร เปน ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และกำหนดให

มีการหารือรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากรณีมีจุดดอยขอควรปรับปรุง กรณีพนักงานมี

ผลประเมินระดับดีต่ำ (50-54 คะแนน) และระดับตองปรับปรุงต่ำกวา 50 คะแนน  

4) มีการใหความรู ดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ

พนักงานใหม อีกทั ้งมหาวิทยาลัยยังไดเผยแพรจรรยาบรรณผานทางเว็บไซต http://web.sut.ac.th/ 

sutnew/news/2011/ethics_u.pdf เพ ื ่อให คณาจารย และบุคลากรสายสน ับสนุนถือปฏิบ ัต ิตาม

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง เชน มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือขายองคกรภาครัฐตอตาน

การทุจริต มีการอบรมเสริมสรางคุณธรรมโดยการสรางสมาธิในการทำงาน และมีการทำบุญตักบาตรใน

โอกาสวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ   

5) มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรรวมท้ังยกยองใหเกียรติแก

บุคลากรที่มีผลงานดีเดนตาง ๆ โดยจัดใหมีการมอบรางวัลพนักงานดีเดน พนักงานตัวอยาง และมอบโล

ประกาศเกียรติคุณใหกับพนักงานผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก เขารับรางวัลใน

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเปนประจำทุกป 

 

ตาราง AUN-QA 7-2-2: จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ปการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2557 ไมมีขอมูล 

2558 5 

2559 4 

2560 7 

2561 4 

2562 7 

2563 4 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/%20sutnew/news/
http://web.sut.ac.th/%20sutnew/news/
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AUN- QA 7-3: Competences of support staff are identified and evaluated [3] 

 มหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดภาระงานและหนาท่ีรับผิดชอบของแตละสายงานไวชัดเจน โดยพนักงาน

สายปฏิบัติการที่เขาเปนพนังงานใหมทุกคนจะไดรับการอบรมตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึง นโยบาย 

ภารกิจ วิสัยทัศน อัตลักษณ กฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินการทำหนาท่ีความ

รับผิดชอบในแตละปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีรวมท้ังสอดคลองกับตำแหนงงาน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะท่ีจำเปน (Core Competency) ดังนี้ 

1) หลักสูตรดานการพัฒนาองคกร  

2) กลุมหลักสูตรดานการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  

3) กลุมหลักสูตรดานการสื่อสารพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล  

4) กลุมหลักสูตรดานทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการทำงาน 
 

 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดพิจารณาหลักสูตรท่ีจำเปนตอการพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรในแตละหนวยงาน การพัฒนาตนเองดวยการฝกอบรมในงาน (on-the-job 

training) เพื่อใหเกิดการเรียนรูเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบแลวใหหัวหนาหนวยงาน

จัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ิมพูนสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ปละ10,000 บาทตอคน

ตอป (จัดงบ 25% ของจำนวนคนในหนวยงาน) หรือหากจำเปนตองใชงบประมาณเกินกวาที่ตั ้งไวให

ดำเนินการเสนอขอเปนกรณี ๆ ไป และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมหรือสัมมนาใหรายงานผลใหแกผูบังคับบญัชา 

และถายทอดความรู ประสบการณใหแกเพื่อนรวมงานในวงวิชาการ/วิชาชีพเดียวกัน และบุคลากรที่เขารับ

การอบรมตองนำความรูที่ไดจากการอบรมไปปรับใชกับงานในหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาจะตองประเมิน

พัฒนาการในการทำงานของบุคลากรผูนั้นดวย 

 

ตาราง AUN-QA 7-3-1 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวชิาเทคโนโลยีธรณ ี

ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัลหรือ

การยอมรับ 

ปการศึกษา 2560 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

 

อบรม “บุคลากรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เพ่ือการจัดการความรูสหกิจศึกษา”  

วันท่ี 2-3  เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการทำงานใหกระชับ รวดเร็ว 

ถูกตองครบถวน และเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

 

อบรม “การใชระบบการจัดทำแผนปฏิบัติ

การและงบประมาณ ผานเครือขาย

ฝกการใชระบบ PBM ท่ีพัฒนาโดยสวน

แผนงาน ชวยใหทำงานไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัลหรือ

การยอมรับ 

คอมพิวเตอรจดัทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 2562” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “องคความรูในวิธีการสงเสริม

ประสิทธิภาพในการทำงานดานเอกสารของ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร” วันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2561 

รับทราบและเขาถึงการใชงานระบบ 

Electronic form เก่ียวกับงานบัณฑิตศึกษา 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “Overview TQA” วันท่ี 31 

มกราคม 2561 

สามารถชวยคณาจารยเตรยีมขอมลูเก่ียวกับ

การทำประกันคณุภาพการศึกษาไดดีข้ึน 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “การสรางสรรคงานสำนักงานดวย 

Ms-Word 2013” วันท่ี 26 มกราคม 2560 

สามารถใชงานโปรแกรม Ms-Word ได

คลองแคลวและประยุกตในการทำงานได

หลากหลายมากข้ึน 

นางสาวกัลญา  

พับโพธ์ิ 

อบรม “การใชงานโปรแกรมจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส PDFelement Pro” วันท่ี 

13 กันยายน 2560 

สามารถใชโปรแกรมในการแปลงไฟลขอมูล

นามสกุลตางๆไดดีข้ึน ชวยเพ่ิมคามปลอดภัย

ในการเก็บขอมูลเอกสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

นายภูวดิษฐ   

ปญญาคม 

อบรม “การสำรวจฟสิกสดวยคลื่น

แมเหล็กไฟฟา” วันท่ี 14-15 กันยายน 

2560 

สามารถนำความรูมาใชในการเรยีนการสอน 

งานผูชวยสอนปฏิบัติการธรณีฟสกิส ชวยให

งายตอการอธิบายและถายทอดความรูตอ

นักศึกษามากยิ่งข้ึน 

ปการศึกษา 2561 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรม “บุคลากรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เพ่ือการจัดการความรูสหกิจศึกษา” วันท่ี -2

3 เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการทำงานใหกระชับ รวดเร็ว 

ถูกตองครบถวน และเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรม “การใชระบบการจัดทำแผนปฏิบัติ

การและงบประมาณ ผานเครือขาย

คอมพิวเตอรจดัทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 256” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ฝกการใชระบบ PBM ท่ีพัฒนาโดยสวน

แผนงาน ชวยใหทำงานไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรม “องคความรูในวิธีการสงเสริม

ประสิทธิภาพในการทำงานดานเอกสารของ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร” วันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2561 

รับทราบและเขาถึงการใชงานระบบ 

Electronic form เก่ียวกับงานบัณฑิตศึกษา 

นายภูวดิษฐ   

ปญญาคม 

 

อบรมการสรางสือนำเสนอดวย 

PowerPoint แบบ InfoGraphics วัน

พฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 

สามารถผลิตสื่อไดมีความหลากหลายและ

นาสนใจมากข้ึน, สามารถผลติวิดีโอเพ่ือเปน

สื่อการเรียนกหารสอนได, สามารถปรับปรุง
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัลหรือ

การยอมรับ 

13.15-16.15 น. ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 7 ช้ัน 1  อาคารเรียนรวม 2  

สไลด เน้ือหาการเรียนการสอนและ 

ปรับปรุงการนำเสนอผลงานไดดยีิง่ข้ึน 

ปการศึกษา 2562 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

นางสาววิไลลักษณ  คมัภิ

รานนท 

AUN-QA Implementation : 

Constructive  Alignment of CLO and 

Student Assessment 

สามารถนำมาใชในการจัดทำรายงาน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสตูร ไดอยางเปนระบบ  และมีความ

สะดวกรวดเร็วในการจัดสงรายงาน ผาน

ระบบใหคณะกรรมการผูประเมินฯ 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสรางขอสอบออนไลนบนระบบ SUT-

elearning อยางปลอดภัยและใชสอบไดจรงิ 

ไดแนวทางการทำขอสอบออนไลนใน

รูปแบบใหม 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

Show&Share เทคนิคการสอน Lab เพ่ือ

ดึงดูดผูเรียน 

ทำใหสามารถดึงดูดนักศึกษาใหสนใจและ

ตั้งใจในการเรียนออนไลนมากข้ึน 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ

ออนไลน 

ไดรับเทคนิคและวิธีการทำสื่อออนไลนให

งายและรวดเร็วข้ึน 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

การสัมมนาภายในและนอกสถานท่ี สำนัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร ประจำปการศึกษา 

2563 

ไดรับแผนการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน ของ

สำนักวิชาฯ 

นางสาววิไลลักษณ  คมัภิ

รานนท 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบ SUT 

E-OFFICE 2019 สำหรับบริหารจดัการ”  

ในวันท่ี 10 กันยายน 2562 

สามารถนำมาใชงานในการรับและสง

เอกสารระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

ข้ึน  รวมถึงสามารถเขาใจและใชงานเมนู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลของบุคลากรท่ี

ผูพัฒนาระบบไดพัฒนาเพ่ิมเตมิไดดียิ่งข้ึน 

นางสาววิไลลักษณ  คมัภิ

รานนท 
อบรม “การประยุกตใช  Google  Forms  

สำหรับการทำงานองคกร” วันท่ี 19 

มิถุนายน 2563 

เรียนรูการจดัการสรางแบบสอบถาม

ออนไลนดวย Google office รวมถึงการ

ออกแบบรายงานเพ่ือใชสำหรับการนำเสนอ

และนำมาประยุกตใชกับระบบงานสำนักงาน

ในองคกรได 

ปการศึกษา 2563 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการสรางสื่อ

นำเสนอดวย Powerpoint แบบ 

Infographics ขัน้พัฒนา" ในวันท่ี 28 

ตุลาคม 2563 

สามารถนำมาใชงานในการทำงานเพ่ือใหมี

ความสวยงามและสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได

งาย  
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ปการศึกษา/ 

ช่ือ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับรางวัลหรือ

การยอมรับ 

นางสาววิไลลักษณ   

คัมภิรานนท 

 

อบรม “การใชเคร่ืองมือ Google Form” 

จากท่ีประชุมพนักงานสายปฏิบัตกิารวิชาชีพฯ 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร  ในวันท่ี 28 

มกราคม 2564 

เรียนรูการใช Google form เพ่ือนำมา

ประยุกตใชกับการทำงาน  ในการขอขอมูล

ตางๆ ภายในหนวยงาน 

นายภูวดิษฐ  ปญญาคม 

 

อบรม “การสรางขอสอบออนไลน” โดย

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

เรียนรูการสรางขอสอบออนไลน และนำมา

สรางเปนขอสอบออนไลนไดจริงในรายวิชาท่ี

เปดของสาขาวิชาฯ 

นางสาวมุกระวี  โดนหมั้น 

นายภูวดิษฐ ปญญาคม 

เขารวม “การประชุมวิชาการ PTT 

Technical Forum คร้ังท่ี 24 (PTTEP 

KM Week 2020)” ออนไลน ระหวางวันท่ี 

30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2563 

เพ่ิมพูนความรูดานวิชาการ และนำความรู

มาใชกับการเปนผูชวยสอนในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ 

 

AUN- QA 7-4: Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [4] 

มหาวิทยาลัยมีการสำรวจความจำเปนในการอบรมของพนักงานโดยในสวนของการอบรมเพิ ่มพูน

สมรรถนะพ้ืนฐาน ทางสวนกลางโดยสวนการเจาหนาท่ีจะเปนผูจัดอบรม และในการจัดอบรมแตละครั้ง จะมีการ

สอบถามผูเขาอบรมวาตองการใหจัดอบรมในครั้งตอไป ในเรื่องใด สวนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน

อาชีพ มหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณใหหัวหนาหนวยงานรับไปพิจาณาการสงพนักงานไปอบรมเสริมจุดเดนและ

พัฒนาจุดดอยของพนักงานเพ่ือใหมีสมรรถนะการทำงานใหดียิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรที ่มุ งเนนการพัฒนาทุนมนุษย (Human 

Capital)ใหมีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย

มุงเนนไปสูการเปน องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่มีการถายทอดความรูซึ่งกันและ

กันภายในระหวางบุคลากร ควบคู ไปกับการรับความรูจากภายนอก การหาแนวปฏิบัติที ่ดีที ่สุด (Best 

Practices) เพื่อนำไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็ง (Core competence) ขององคกร อัน

จะเปนรากฐานสำคัญในการกาวไปสู องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization/HPO) ท่ี

มีแผนรองรับกับสภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา มีการวิเคราะหสถานการณท่ี

สามารถกระทบตอการทำงานจากรอบดานทุกมุมมอง สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมและเปนท่ียอมรับ  

 มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการสรรหาและบรรจุแตงตั้งพนักงานใหมและพัฒนาบุคลากรที่มีอยูให

เปน ผูมีพหุทักษะ (Multitask/Multi-skilled) ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะทางภาษา

และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันการสรางนวัตกรรมใหม ๆ อันจะเปนการทำงานที่เพิ่มมูลคา (Value-added) 
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ใหกับองคกรอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุม

ตำแหนงงาน ดังนี้ 

1) กำหนดใหมีหนวยงานที่เรียกวา สถานพัฒนาคณาจารย เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริม

ประสิทธิภาพการสอนใหกับพนักงานสายวิชาการเปนการเฉพาะ  

2) สงเสริมใหหนวยงานจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพนักงานไดมีแผนพัฒนาบุคคลเปน

รายบุคคล (Individual Development Plan) ท่ีสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  

3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ In-house Training ตามความตองการของ

หนวยงานภายในอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

4) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายวิชาการไดนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือ

การกาวสูตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

5) จัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพไดไปพัฒนาฝกอบรมตาม

ความสนใจในสายงานอาชีพและตำแหนงงานท่ีปฏิบัติเปนประจำปทุกป เพ่ือเสริมสมรรถนะของ

ตนเองใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหมได 

AUN- QA 7-5: Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and service 

[5] 

ในแตละสิ้นปการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไดมีการกำหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ำของพนักงานและไดมี

การคัดเลือกและใหรางวัลแกพนักงานสายปฏิบัติงาน ดานการบริการและความชำนาญในสายวิชาชีพ เปน

พนักงานดีเดนและ Career Part รวมถึงการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนใหกับพนักงานท่ีมีผลการทำงานดี ตาม

เกณฑการประเมิน โดยพนักงานในหลักสูตรจะถูกประเมินโดยหัวหนาสาขา และสงถึงระดับสูงและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของเปนลำดับถัดข้ึนไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินผลปละ 3 ครั ้งทุกภาค

การศึกษา มีการสนับสนุนการเขาสูตำแหนงทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยปจจุบันมีบุคลากร

ไดรับการแตงตั้งระดับชำนาญการแลวจำนวน 7 ราย และอยูระหวางการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหนงอีก 7 ราย 

มีการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 10,000 บาท ปริญญาเอก 30,000 บาท และสนับสนุน

การทำวิจัยสถาบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานอีกดวย  

มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรรวมทั้งยกยองใหเกียรติแก

บุคลากรที่มีผลงานดีเดนตาง ๆ โดยจัดใหมีการมอบรางวัลพนักงานดีเดน พนักงานตัวอยาง และมอบโล

ประกาศเกียรติคุณใหกับพนักงานผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก เขารับรางวัลใน

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเปนประจำทุกป รายละเอียดดังตาราง AUN-QA 6-6-1  
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รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence 

 AUN-QA 7-1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุ จำแนกตามคุณวุฒิ  ปการศึกษา 2561-2563 

AUN-QA 7-2  จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปการศึกษา 2561-2563 

AUN-QA 7-3  รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปการศึกษา 2561-2563 

 

 

AUN-QA 8 : Student Quality and Support 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 8-1: The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส “ถาเรียนได ตองไดเรียน” โดย
สนับสนุนทรัพยากรและสรรพกำลังมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการสรรหาใหเพียงพอ และพัฒนาให
ใชประโยชนไดเต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพื่อประกันโอกาสใหนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย
สามารถเรียนได  โดยมีผลการดำเนินการจำแนกตามระดับการศึกษาดังนี้       

ระดับปริญญาตร ี:  

เปาหมายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายละเอียด เปาหมาย 

1) การรับเขาของนักศึกษา มากกวาหรือเทากับแผนท่ีสาขาวิชากำหนดไว 

2) รอยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ตามกำหนดเวลา (ภายใน 4 ป) 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 

3) - รอยละของการพนสถานภาพทุกสาเหต ุ
- รอยละของการพนสถานภาพ  
  เน่ืองจากผลการเรียน 

นอยกวารอยละ 20 
นอยกวารอยละ 5 

4) คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา  (GPAX) มากกวาหรือเทากับ 2.50 

1. การรับเขา อัตราการคงอยู และอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีปการศึกษา 2563 ดำเนินการผานระบบ TCAS 

(Thai University Central Admission System)  มีวิธีการสมัคร 5 รอบ ยึดหลักการคือเด็กอยูในหองเรียน

จนจบ ม.6 ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิ์ เพ่ือความเสมอภาคสำหรับการรับสมัครจะมี 5 รอบ ดังนี้  

รอบที ่ 1 Portfolio เปนการรับดวยแฟมสะสมผลงานนักเรียนที ่แสดงตัวตน ความรู 

ความสามารถ ทักษะ การเขารวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ไดรับที่มีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร  

โดยไมมีการสอบขอเขียนหรือขอสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิศษ นักเรียน

โควตา หรือ นักเรียนเครือขาย ใหนักเรียนดำเนินการสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา สำหรับในรอบที่ 1 

นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการรับนักเรียนในโครงการพิเศษตาง ๆ (social assistance) เพ่ิมเติมดวย ไดแก 
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1) โครงการผูมีความสามารถดานกีฬา 

2) โครงการผูมีความสามารถดานดนตรีและนาฏศิลป 

3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

4) โครงการนักเรียนผูพิการ 

รอบที่ 2 โควตา เปนการรับโดยมีผลการสอบขอเขียนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. ประกอบดวย การสอบ O-NET  GAT-PAT หรือ วิชาสามัญ 

9 วิชา สำหรับนักเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีหรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือขายและโครงการความสามารถพิเศษ

ตางๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูกำหนดเกณฑการรับ/คะแนนสอบ ใหนักเรียนดำเนินการสมัครโดยตรง

กับสถาบันอุดมศึกษา  

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน เปนการรับโดยมีผลการสอบขอเขียนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. ประกอบดวย การสอบ O-NET  GAT-PAT วิชาสามัญ  

9 วิชา สำหรับผูสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) หรือ

โครงการอื่นๆ  โดย ทปอ.จะเปนหนวยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะเลือกสมัครได 6 สาขาวิชา

แบบเรียงลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูกำหนดเกณฑการรับ/คะแนนสอบ และคัดเลือกนักศึกษาแบบ

เรียงลำดับ 

อนึ่งในรอบ 2 – 3 แตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดเกณฑที่เปนอิสระของตนเอง 

หากสถาบันใดจะจัดสอบขอสอบเฉพาะของตนเอง ขอสอบนั้นจะตองแตกตางจากขอสอบกลางของ ทปอ. 

และตองประกาศใหผูสมัครทราบลวงหนา 

รอบที่ 4 Admission  สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เปนหนวยงานกลางในการรับสมคัร

นักเรียน เลือกได 4 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ และใชเกณฑการรับตามขอตกลงตามองคประกอบของ 

Admission   

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงดวยวิธีการของสถาบันเอง 
 

 ท้ังนี้ ทุกรอบการสมัครจะตองมีการเคลียริ่งเฮาส เพ่ือใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์ของตนเอง และจะถูก

ตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบตอไป   

นอกจากการรับนักศึกษาจากระบบ TCAS แลว ยังมีการรับนักศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ประกอบดวย 

1. การรับตรงในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. นักศึกษาทุนจังหวัดชายแดนภาคใต นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ 

นักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพฯ สำหรับชาวตางชาติหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาขอกลับเขาศึกษาใหม (Re-

entry) นักศึกษารับโอนจากสถาบันอ่ืน และนักศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาวิชาหนึ่ง  

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอน

และแนวปฏิบัติในสวนท่ีฝายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษารับผิดชอบมีข้ันตอนดังนี้ 
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1) จำนวนรับนักศึกษาของแตละสำนักวิชา จะมีการกำหนดเปาหมายจำนวนรับนักศึกษา

ทั้งหมด โดยสำนักวิชารวมกับฝายยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ ตามกรอบท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอสภาวิชาการเพื ่อขอความเห็นชอบกอนดำเนินการ

ประกาศรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา  

2) คุณสมบัติผู มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาในดานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่เหมาะสม จะกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษาและ

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ    

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสำรวจความพึงพอใจตอระบบการรับ

สมัครนักศึกษารอบ 1 2 และ 5 หลังจากผูสมัครกรอกขอมูลและยืนยันการสมัครเสร็จ

เรียบรอย แลวนำผลมาทำการวิเคราะหขอมูล หากมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะท่ีดีและ

สามารถนำมาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปไดก็จะดำเนินการเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครใหดียิ่งข้ึน    

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษา และเกณฑการรับนักศึกษา ดำเนินการโดย

คณะกรรมการดำเนินการรับนักศึกษาของแตละสำนักวิชา  ภายใตการพิจารณาของ

คณะกรรมการดำเนินการคัดเล ือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ซ่ึง

ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล 

เปนรองประธาน รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ  รองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ คณบดีทุกสำนักวิชา ศูนยบริการการศึกษา

เปนฝายเลขานุการ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการ

ดำเนินการ รายละเอียดตามคำสั่งฯ ท่ี 987/2560 และ คำสั่งฯ ท่ี 2367/2562  

5) การสอบสัมภาษณนักศึกษา จะดำเนินการโดยคณาจารยของแตละสาขา/สำนักวิชา 

ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมตอการศึกษาใน

สาขาวิชา/สำนักวิชา และความพรอมที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม

คำสั่งฯ ท่ี 2329/2562, 217/2563, 706/2563 และ 1440/2563 

6) หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงาน

ผลจำนวนนักศึกษาใหมที ่ไดของแตละสาขาวิชา/สำนักวิชาเทียบกับแผนการรับ

นักศึกษา ตอมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ และนำขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

ที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป 

รวมถึงเพื่อสาขาวิชา/สำนักวิชา จะไดหาแนวทางในการรับนักศึกษาใหไดตามแผนการ

รับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป    
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2.  กระบวนการปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการรับ การคงอยู และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

2.1 แนวทางการรับ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษาและการ

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดรวมกันพิจารณารูปแบบและเกณฑการรับ เพื่อใหไดนักศึกษาที่มี

คุณลักษณะตามความตองการของสำนักวิชา ในปการศึกษา 2563 กลุมสาขาวิชาตาง ๆ ไดแก กลุม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยี

อาหาร เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตรดิจิทัล วิทยาศาสตรการกีฬา และ

กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีการกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครในระบบ TCAS ในรอบตาง ๆ 

ดังนี้  

1) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ ์สมัครรอบที่ 1 Portfolio คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 

ไมต่ำกวา 2.50 และมีผลงานหรือ Portfolio ตามท่ีสาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 

ไมต่ำกวา 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2563 ในรายวิชาท่ี

สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

3) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค

เรียน ไมต่ำกวา 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2563 ในรายวิชาท่ี

สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

4) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบท่ี 4 Admission  ใชเกณฑการรับตามขอตกลงตามองคประกอบ

ของ Admission 

5) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรอบท่ี 5 รับตรงอิสระ คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม

ต่ำกวา 2.50 และมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2563 ในรายวิชาท่ี

สาขาวิชา/สำนักวิชากำหนด 

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีมีอัตราการแขงขันสูงและตองการผูมีศักยภาพเฉพาะ

ดาน ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร)  แพทยศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเปนการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี  

อยางไรก็ตามในปการศึกษาที่ผาน ๆ มา พบวา นักศึกษาที่รับเขาโดยระบบโควตามีผลการ

เรียนดี และมีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาไดมากกวาระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ (ไมรวม

นักศึกษาประเภทการรับตรง)  ดังนั้น ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายกำหนดสัดสวน

การรับนักศึกษาสาขาวิชาในรอบ 1 Portfolio (ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับการรับนักศึกษาประเภท

โควตา) กับรอบ 2 – 4 เปนสัดสวนดังนี้  
 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 

60% 20% 10% 10% 
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 มหาวิทยาลัยมีชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรหลายชองทาง เพ่ือประชาสัมพันธใหผูสนใจสมัคร

เขาศึกษามากข้ึน ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมเปนประจำทุกป  

2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุกในทุกสำนักวิชาฯ โดยโครงการสรรหาและดึงดูดผู มี

ศักยภาพเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

3. การประชาสัมพันธผานสื่อ Socail Media ตาง ๆ เชน facebook  Line  www.dek-d.com 

www.eduzones.com  เปนตน 

4. การแสดงนิทรรศการที่จัดโดยโรงเรียนตาง ๆ หรือ จัดโดยหนวยงานตาง ๆ เชน  นิทรรศการ 

Dek-D’s TCAS Fair  เปนตน 

           นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโควตาไดมีการพิจารณาเครื่องมือท่ีจะ

วัดหรือทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาเชนเดียวกัน เหมือนกับขอสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยสวนใหญใน

สหรัฐอเมริกาใช โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรจะนำรองเปนสำนักวิชาแรกในปการศึกษา 2560 และ

มหาวิทยาลัยสงเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคของหลักสูตร การจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 เนนการเรียนรูแบบ Blended Learning 

System รวมทั้งการมี living and learning center และสงเสริมระบบอาจารยที่ปรึกษาในการติดตามผล

การเรียนของนักศึกษารายบุคคล 

โดยตั้งแตปการศึกษา 2559 สถานพัฒนาคณาจารยไดทำหนาท่ีเปนสวนหนึ่งของคณะทำงานพัฒนา

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี โดยสงเสริมใหแตละสำนักวิชาสรางกระบวนการเพ่ือ

การดำเนินการใหการดูแลนักศึกษาอยางเปนระบบ (ตามธรรมชาติของแตละสำนักวิชา) สงผลใหแตละสำนัก

วิชามีแบบแผน ขั้นตอน การดำเนินการดานการดูแลนักศึกษาที่ชัดเจน และใหแตละสำนักวิชาไปดำเนินการ

ประยุกตใชงานตั้งแตปการศึกษา 2560-ปจจุบัน และสถานพัฒนาคณาจารยไดใหความรวมมือแกสวนกิจการ

นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแกคณาจารยที่ปรึกษา (ในมิติของภาระกิจหนาท่ี 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดแกนักศึกษา) เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษา พบวา ปญหาสวนใหญของนักศึกษาที่สงผล

ตอการเรียนเปนเรื่องการปรับตัว การใชชีวิต และเนนการใหคำปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมี

ระบบกลางสำหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกวา 1.80 จะตองเขาพบอาจารยท่ีปรึกษากอนการลงทะเบียน

ทุกครั้งเพ่ือรับคำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาดานการเรียน 
 

 

AUN- QA 8-2: The methods and criteria for the selection of students are determined 

and evaluated [2] 

มหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานพิจารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและสำนักวิชา ไดรวมกันพิจารณา

ท บ ท ว น ร ู ป แ บ บ แ ล ะ เ ก ณ ฑ  ก า ร ร ั บ น ั ก ศ ึ ก ษ า  เ น ื ่ อ ง จ า ก ไ ด   input ท ี ่ อ  อ น  แ ล ะ 

แตละโรงเรียนมีความเขมในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนที่ตางกัน เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตาม

ความตองการของสำนักวิชา ในปการศึกษา 2559-2560 กำหนดใหการรับนักศึกษาประเภทโควตาแบงเปน 2 
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ประเภท คือ โควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ โดยคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาเรียน คือ มี

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ไมกำหนด GPAX ขั้นต่ำ จากเดิมกำหนด GPAX ขั้นต่ำในการสมัคร คือ 

ไมต่ำกวา 2.75) อยูในตำแหนงเปอรเซ็นไทล ตั้งแต 60 ข้ึนไป ของโรงเรียน โดยจัดสรรโควตา ดังนี้  

1. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 

จำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ของแตละโรงเรียน (375 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเวน 4 จังหวัด ตามขอ 1) จำนวนไมนอยกวา

รอยละ 5 ของจำนวนนักเรียนชั้น ม. 6 ของแตละโรงเรียน (2,800 โรงเรียน) 

สวนคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาสามัญ รับสมัครท่ัวประเทศ โดยมีเกณฑดังนี้  

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ไมต่ำกวา 2.50 

2. มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2559 ในรายวิชาที่สาขาวิชา/สำนักวิชา 

กำหนด  

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีตองมีการสอบคัดเลือก ไดแก วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร

บัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเปนการสอบคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน

ดี 

ในชวงกอนปการศึกษา 2554 พบวา นักศึกษาท่ีรับเขาโดยระบบโควตามีผลการเรียนดี และมีโอกาสท่ี

จะสำเร็จการศึกษาไดมากกวาระบบ Admissions และระบบอื่น ๆ (ไมรวมนักศึกษาประเภทการรับตรง)  

ดังนั้น ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพิ่มจำนวนนักศึกษาประเภทโควตาและ

ลดจำนวนนักศึกษาท่ีรับผานระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ   

ปการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยไดเพิ่มชองทางการรับนักศึกษาอีก 1 ชองทางคือ ประเภท

โควตาวิชาสามัญ โดยจะคัดเลือกจากคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มจำนวน

นักศึกษาอีกหนึ่งชองทางแลว ยังทำใหมหาวิทยาลัยไดนักศึกษาที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นดวย ศูนยบริการ

การศึกษาโดยฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิตดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาผลการเรียนระหวางโควตา

วิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ จากผลการวิจัยสรุปไดวาผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2559 ของ

นักศึกษารุนปการศึกษา 2559 พบวาท้ังนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญและโควตาวิชาเรียน มีคาเฉลี่ยผล

การเรียนสูงกวาโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด (การรับแบบเดิม) โดยนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ มี

คาเฉลี่ยผลการเรียน (GPAX 2.60) สงูกวา ประเภทโควตาวิชาเรียน (GPAX 2.42) 
คาเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 เม่ือสิ้นภาค 3/2560 ประเภทโควตาวิชาเรียน 

= 2.22 ประเภทโควตาวิชาสามัญ = 2.12 ต่ำกวาโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ รุนปการศึกษา 2559 

(2.42 , 2.60)  ต่ำกวาโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด รุนปการศึกษา 2558 (2.28, 2.28)  และต่ำกวาโควตา

โรงเรียน โควตาจังหวัด รุนปการศึกษา 2557 (2.33 , 2.32) 
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ตาราง AUN-QA 8-2-1 จำนวนนักศึกษาในแตละชั้นปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ป

การศึกษา 

นักศึกษา 
รวม 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 >ป 4 

2554 109 80 69 25 6 289 

2555 65 109 80 69 31 354 

2556 46 118 100 75 35 374 

2557 65 141 112 96 24 438 

2558 81 154 135 109 43 522 

2559 62 180 144 133 39 558 

2560 20 90 87 74 23 294 

2561 3 120 87 87 59 356 

2562 2 62 105 82 46 297 

2563 6 6 4 7 6 29 

ท่ีมา : ศูนยบริการการศึกษา 
 

AUN- QA 8-3: There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload [3] 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำระบบแสดงผลการเรียนใหอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งสะดวกตอการตรวจสอบ

และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาในที่ปรึกษาผานระบบทะเบียนและประเมินผลในระบบเวบไซต 

www.reg.sut.ac.th ซ่ึงสรุปคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในหลักสูตร ไดแสดงในตาราง AUN-QA 8-3-1  

 

ตาราง AUN-QA 8-3-1 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

รุนป

การศึกษา 

โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** รวม 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

2554 10 2.20 3 2.28 3 2.15 16 2.21 

2555 37 2.63 11 2.30 2 3.68 50 2.60 

2556 55 2.68 8 2.49 4 3.21 67 2.69 

2557 58 2.28 7 2.25 11 2.58 76 2.32 

2558 83 2.57 2 2.79 2 3.29 87 2.59 

2559 72 2.49 5 2.33 3 3.11 80 2.50 

2560 84 2.43 7 2.35 4 2.44 95 2.42 

2561 42 2.33 9 2.24 8 2.55 59 2.34 
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รุนป

การศึกษา 

โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** รวม 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

จำนวน 

(คน) 

GPAX 

เฉล่ีย 

2562 49 2.24 4 2.32 7 2.26 60 2.25 

2563 53 2.08 6 1.99 2 2.14 61 2.07 

หมายเหตุ : 

*  โควตา ไดแก  โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป  

โควตาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และโควตารอบพิเศษ 

**  การรับนักศึกษาระบบอ่ืน ๆ  ไดแก โควตาภาคใต โควตาผูพิการ กลับเขาศึกษาใหม รับตรง แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร 

ท่ีมา : ศูนยบริการการศึกษา 

 

AUN- QA 8-4: Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and 

employability [4]. 

 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรู

และทักษะท่ีเปนประโยชนในการเพิ่มความพรอมในการออกสหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพหลังจากจบ

การศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการไดเรียนรูตนเอง จุดออนและจุดแข็ง และวิธีการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ เชน นักศึกษาที่ไดรับความรูดานอาชีพจากสถานประกอบการสามารถวิเคราะหตนเองได มากขึ้นวา

เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการทำงานในอุตสาหกรรมใดอันจะทำใหนักศึกษาสามารถเลือกงานสหกิจ

ศึกษาในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การพัฒนาอาชีพจากสถานประกอบการตั้งแตยังเรียน

ในมหาวิทยาลัยยังเปนการเพิ ่ม Employability ไดดวย โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ เห็นวาการที ่สถาน

ประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพใหนักศึกษานักศึกษาจะเขาใจ ในกระบวนการทำงานของ

อุตสาหกรรมในเชิงปฏิบัติไดมากข้ึน และ เปนการพัฒนาอาชีพนักศึกษาอยางตอเนื่อง จึงไดมีการดำเนินการ

ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

วัตถุประสงค  เพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรูผลสะทอนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

สามารถนำขอมูลท่ีไดมาพัฒนาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ โดยภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

จำนวน 793 คน มีนักศึกษากรอกขอมูลในระบบออนไลนทั้งสิ ้น 752 คน คิดเปนรอยละ 94.83 ในภาค

การศึกษาที่ 2/2563 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 1,230 คน มี

นักศึกษากรอกขอมูลในระบบออนไลนท้ังสิ้น 1,130 คน คิดเปนรอยละ 91.87 และภาคการศึกษาท่ี 3/2563 
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มีผูเขาตอบแบบสำรวจ จำนวน 961 คน จากนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา จำนวน 963 คน คิดเปนผูทำแบบ

สำรวจ รอยละ 99.80 ท่ี ท้ังนี้นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
- ความคาดหวังของนักศึกษาที่จะไดรับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดแก  เพิ่มทักษะที่จำเปน

ในการทำงาน อาทิ การสื่อสาร การทำงานเปนทีม ทักษะการแกไขปญหา เปนตน และเพิ่ม

ประสบการณในชีวิตจริง 

- สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดแก ไดรับประสบการณในการทำงานจริง  ได

เรียนรูชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ  ทักษะการทำงานรวมกับผูอื่น  การปรับตัวเขากับ

องคกรและบุคคลในระดับตาง ๆ  มีทักษะในการแกปญหาเพ่ิมข้ึน 

- ปญหาที่หนักที่สุดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ไดแก การสื่อสารภาษาอังกฤษ การปรับตัวเขา

กับองคกรในระยะแรกของการสหกิจศึกษา การติดตอสื่อสารกับบุคคลภายในองคกร ความกดดัน

ในการทำงานแขงกับเวลา และการวางตัวในการใช คำพูด และกิริยามารยาท 

- เกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพรอมที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ  ควรจัดอบรมใหนักศึกษา ไดแก การ

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ การเขียนรายงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ/การแนะนำตัวเบื้องตนเปนภาษาอังกฤษ  ทักษะการสื่อสารในองคกร/การติดตอ

ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ  ทักษะการเขาสังคม/การปรับตัวเขาสูองคกรและการทำงาน

เปนทีม เปนตน 

SEDA 

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship 

Development Academy: SEDA) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับ

นักศึกษา ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร การพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับ

คณาจารยและบุคลากร การบมเพาะความเปนผูประกอบการ การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยตอการสราง

ผู ประกอบการและนวัตกร และการสรางภาพลักษณดานนวัตกรรม รายละเอียดตามภาพที่ 1 โดยมี

กระบวนการดำเนินการดังนี้  

1. การพัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Development)  

ในการพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับนักศึกษา โครงการ SEDA ไดออกแบบลักษณะ

กิจกรรมใน 2 ลักษณะคือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-curricular Activity) และ กิจกรรมนอกหลักสูตร 

(Extracurricular Activity) มีว ัตถ ุประสงคเพ ื ่อสร างทักษะ แนวคิด และองคความร ู ด านความเปน

ผูประกอบการ ในกระบวนการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น โครงการ SEDA ไดประชุมรวมกับสำนักวิชา/

สาขาวิชา/อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร ในการออกแบบกิจกรรมที ่สรางความตระหนักดานความเปน

ผูประกอบการ และพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการอยางเขมขน โดยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษานำทักษะ แนวคิดและองคความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในการดำเนินโครงการ 

และเปนเครื่องมือในการสรางสรรคนวัตกรรม จากนั้นในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม  โครงการ SEDA ได

ออกแบบใหกิจกรรมการพัฒนาความเปนผูประกอบการเปนกิจกรรมในลักษณะ Experiential Learning  โดย
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ใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเพื่อเรียนรูขั้นตอน กระบวนการ รวมทั้งประเมินสิ่งที่ไดเรียนรูในแตละครั้ง 

ภายใตการ Coaching ของอาจารยและโคชจากภาคเอกชน  และเม่ือจบกิจกรรมจะมีการประเมินความพึงพอใจ

ในการเขารวมกิจกรรม ประเมินผลอาจารยผู สอน วิทยากรและโคช จากนั้นโครงการ SEDA จึงนำผลการ

ประเมินท่ีไดรับไปปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

สำหรับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activity) โครงการ SEDA ไดใชกรอบทักษะความ

เปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Skill) และทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skill) ในการออกแบบ

กิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพดานความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม ตามความ

ถนัดและความสนใจของนักศึกษาแตละคน โดยครอบคลุมตั้งแตทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะทาง และทักษะ

ดานธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ/บริการ โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติในแตละข้ันตอน โดยมี

วิทยากรซึ่งมาจากคณาจารยของมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญภาคเอกชน และผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ี

เกี ่ยวของ มากไปกวานั ้น ในขั ้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนรู นักศึกษาจะไดนำเสนอผลงาน

นวัตกรรมที่สรางขึ้นตอคณะกรรมการภายนอก ซึ่งใหคำชี้แนะในการพัฒนานวัตกรรม และการขยายผลทั้งใน

รูปแบบการวิจัยและพัฒนาตอยอด การนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และการสรางผลกระทบตอสังคม  

ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2563 โครงการ SEDA ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอก

หลักสูตร จำนวนรวมท้ังสิ้น 22 กิจกรรม และมีนักศึกษาจากทุกสำนักวิชา/หลักสูตร เขารวมกิจกรรมรวมจำนวน 

2,512 คน หรือคิดเปนรอยละ 15.05 จากนักศึกษาท้ังหมด  

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการพัฒนาความเปนผูประกอบการสำหรับนักศึกษา 

 

2. การบมเพาะความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Incubation) 

จากแผนภาพที่ 1 จะพบวา กระบวนการบมเพาะความเปนผูประกอบการ จะเปนการดำเนิน

กิจกรรมตอจากการพัฒนาความเปนผูประกอบการ รองรับนักศึกษาท่ีสนใจและตองการท่ีจะทดลองพัฒนาธุรกิจ

นวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการนำงานโครงการหรืองานวิจัย มาพัฒนาตอยอด โครงการ SEDA ไดพัฒนา

กระบวนการและการบร ิการการบ มเพาะความเป นผ ู ประกอบการ (Entrepreneurship Incubation: 
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EnCubation)  เพื่อเปนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศึกษาหลักสูตรวิชาโทดานความเปน

ผูประกอบการ (Minor in Entrepreneurship)  ทดแทนการออกสหกิจศึกษา และเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร 

(Extracurricular Activity) สำหรับนักศึกษาที่ตองการทดลองจัดตั้งวิสาหกิจเริ ่มตน (Startup) ในขณะที่ยัง

ศึกษาอยู ภายใตการสนับสนุนจากโครงการ Innovative Startup กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) 

 

โครงการ SEDA ไดออกแบบกระบวนการบมเพาะความเปนผู ประกอบการ ตามกรอบแนวคิด Startup 

Development Lifecycle โดยตลอดระยะเวลาอยางนอย 4 เดือน โดยนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาความรูใน

การออกแบบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การทดสอบแบบจำลองธุรกิจ และทดลองดำเนินธุรกิจ เพ่ือ

แสวงหาเงินทุนในการเริ่มตนกิจกรรม ภายใตระบบพ่ีเลี้ยง (Mentorship) จากผูประกอบการและผูเชี่ยวชาญใน

แตสาขาวิชา รวมทั้งไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี ้นักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรม จะตองนำเสนอความกาวหนาในการดำเนินงานท้ังในดานแนวทางการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม แผนการ

จัดตั้งและสรางการเติบโต คุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ/บริการ ผลการดำเนินงาน การหารายไดและความ

คุมคาในการลงทุนในกิจกรรม SUT Demo Day ซึ่งไดรับเกียรตินักลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

ประเมิน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 กระบวนบมเพาะความเปนผูประกอบการ 

 

 ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2563 ไดมีจำนวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการบมเพาะ

ความเปนผูประกอบการ จำนวน 16 ทีม หรือคิดเปน 48 คน โดยไดรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Startup 

Thailand League สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จำนวนทีมละ 25,000 บาท จำนวน 9 ทีม 

เงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Business Brotherhood โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

อุทยานวิทยาศาสตร จำนวนทีมละ 200,000 บาท จำนวน 6 ทีม และเงินทุนสนับสนุนจากโครงการยุววิสาหกิจ 
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(Youth Startup Fund) โดยกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 18 ทีม และไดรับเงินสนับสนุนรวมจำนวน 11,600,000 ลานบาท  

3. การพ ัฒนาระบบน ิ เวศท ี ่ เอ ื ้ ออำนวยการต อการสร างผ ู ประกอบการและนว ัตกร 

(Entrepreneurship Ecosystem Development)  

ในการดำเน ินกิจกรรมการพัฒนาความเปนผ ู ประกอบการ และการบมเพาะความเปน

ผู ประกอบการ โครงการ SEDA ไดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศที ่เอื ้ออำนวยการตอการสราง

ผูประกอบการและนวัตกร โดยไดออกแบบตามกรอบขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแหงการ

ประกอบการ (A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities) โดยองคการเพื่อความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) เพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนใหการดำเนินกิจกรรมตางๆ บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยไดพัฒนาระบบ

นิเวศทั้งในสวนโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) และโครงสรางพื้นฐานการบริการ (Soft 

Infrastructure) โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 -ภาพแสดงระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยตอการสรางผูประกอบการและนวัตกร 

   

จากภาพดานบนจะแสดงใหเห็นวาโครงการไดพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออำนวย อาทิ การพัฒนา

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู (Co-Innovative Space) หองปฏิบัตินักประดิษฐ (Maker Space) หองปฏิบัติการ

ประดิษฐกรรม (FabLab) รวมทั้งการพัฒนาปจจัยเอื้อและการใหบริการเพื่อรองรับการพัฒนาและการบมเพาะ

ความเปนผูประกอบการ ไดแก เครือขายโคชและพ่ีเลี้ยง จากภาคเอกชน ท่ีปรึกษาทางธุรกิจจากภาคเอกชน การ

สนับสนุใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ และการจัดการเงินทุนสำหรับเริ ่มตนการดำเนินธุรกิจ (Seed 

Funding) โดยโครงการ SEDA ไดดำเนินกิจกรรมภายใตการสรางความมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 

เครือขายผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน และหนวยงานในตางประเทศ  
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ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาจากสำนักวิชาตางๆ มาเขาใชพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนรู

เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม มีผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม จำนวนมากกวา 350 ชิ้นงาน เขารวมกิจกรรม

เครือขายผู ประกอบการนวัตกรรม จำนวน 4 กิจกรรม และระดมจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ตางประเทศ เปนเงินจำนวน 4,200,000 บาท  

 

4. การพัฒนาภาพลักษณดานนวัตกรรม (Innovation Outlook)  

จากยุทธศาสตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564 (SUT 

Reprofile 2020) ไดตั้งเปาหมายการดำเนินงานไวคือ จำนวน Student Startup จำนวน 10 ราย/ป การเขา

รวมกิจกรรมการแสดงผลงานในระดับประเทศ 2 กิจกรรม และกิจกรรมในระดับนานาชาติ 1 กิจกรรม ทำให

โครงการ SEDA ไดพัฒนากรอบการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

ในป 2563 โครงการ SEDA ไดดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาภาพลักษณดานนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. จำนวน Student Startup: จำนวน 11 ราย โดยเปนการใชประโยชนจากผลงานวิจัยและพัฒนา

ของนักศึกษาหรือเปนแนวคิดของนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มาเปนฐานในการ

สรางสรรคนวัตกรรมและขอไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล

แลว จำนวน 5 ราย อยูระหวางการจดทะเบียน 5 ราย และไมทำตอจำนวน 1 ราย (เนื่องจากผูรวม

กอตั้งไปศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา)  

2. จำนวนกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับประเทศ:  จำนวน 3 ครั้ง ไดแก 

(1) กิจกรรม Innovation Thailand Exhibition และ Startup Thailand 2020 โดยสำนักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ในเดือนสิงหาคม 2563 มีนักศึกษาเขารวมจำนวน 25 คน 

(2) กิจกรรม Investor Matching โดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) 

ในเดือนมิถุนยายน 2564 มีนักศึกษาเขารวมจำนวน 4 คน 

(3)  กิจกรรม Meet the Angle โดย True Digital Park ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีนักศึกษาเขา

รวมจำนวน 12 คน 

จำนวนกิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับนานาชาติ: จำนวน 1 ครั้ง คืองาน Bio Asia Pacific 2020 โดย

มีทีม Student Startup/Spin Off เขารวมแสดงผลงานจำนวน 12 ทีม และเขารวมนำเสนอใน

กิจกรรม Investor Pitch จำนวน 1 ทีม โดยไดรับรางวัลชมเชย ไดแก ทีม Momentra (การรวม

ทีมระหวางอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนัก

วิชาเทคโนโลยีเกษตร) 
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AUN- QA 8-5: The physical, social and psychological environment is conducive for 

education and research as well as personal well-being [5]. 

สวนกิจการนักศึกษา 

 5.1  มีส่ิงอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  

  สวนกิจการนักศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2563 ในการจัดซ้ือและจัดสรรครุภัณฑตาง 

ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา จัดใหมีคอมพิวเตอรประจำสวนงานตาง ๆ  เพื่อใหบริการสืบคน

ขอมูล จัดอุปกรณที่จำเปนตอการศึกษาเรียนรูในหองพักนักศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย ทั้งนี้ในสวนของ

หอพักนักศึกษามีการปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 11 12 และมีการจัดใหมีการบริหารจัดการแบบ Living & 

Learning Center ภายใตการกำกับดูแลของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก จัดที่พักที่มีสิ่งอำนวย

ความสะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย เพียงพอและทันสมัย เชน หองพักอาศัย หองทบทวนรายวิชา หอง

อานหนังสือ หองประชุม หองพักผอน อุปกรณสื่อโสต และศูนยการเรียนรู เปนตน นอกจากนี้ยังมีบริการสิ่ง

อำนวยความสะดวกเชน รานสะดวกซื้อ มีโรงอาหารขนาดใหญ เครื่องเบิกเงินอัตโนมัติ มีจุดบริการ wifi ท่ี

ทันสมัย ครอบคลุมและท่ัวถึงและในบริเวณอาคารท่ีใหบริการตางๆ  เพ่ือใหบริการดานการสืบคนขอมูล และ

ทบทวนรายวิชาแกนักศึกษา ภายในหอพักนักศึกษา มีการจัดสรรครุภัณฑที่ทันสมัยในศูนยเรียนรูของหอพัก 

มีการนำเทคโนโลยีมาใชสำหรับการใหบริการนักศึกษาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เชน ระบบการ

จดบันทึกการใชน้ำประปาและไฟฟาแบบดิจิทัล ระบบการจองหอพักนกัศึกษาออนไลน ระบบบันทึกกิจกรรม

นักศึกษาออนไลน ระบบงานทุนการศึกษาออนไลน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี

เพียงพอและทันสมัยตอบสนองความตองการของนักศึกษาในการเรียนรู ไดจัดใหมีการประเมินผลการ

ใหบริการในสิ่งอำนวยและเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยและตอบสนองการศึกษาเรียนรูแกนักศึกษา สวน

กิจการนักศึกษาไดจัดใหมีการสำรวจครุภัณฑประจำปเพื่อเปนขอมูลสำหรับการจัดซื้อทดแทนครุภัณฑท่ี

ชำรุดและวางแผนในการจัดสรรครุภัณฑสิ่งอำนวยความสะดวกในปการศึกษาตอไป 

 

 5.2 มีหองสมุด/หองปฏิบัติการ/ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร รวมถึง e-learning 

เพียงพอและทันสมัยในการสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพ  

     ในทุก ๆ ป สวนกิจการนักศึกษาไดนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในสวนกิจการ

นักศึกษาของปที่ผานมา มาวิเคราะหและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสวนกิจการนักศึกษา โดยในป

การศึกษา 2563๓ สวนกิจการนักศึกษา ไดจัดหาหองชมรมนักศึกษา จำนวน 37 ชมรม และจัดใหมีสิ่งอำนวย

ความสะดวก เพื่อใชในการทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ในสวนของงานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา มี

หองสมุดไวบริการนักศึกษา มีหนังสือและวารสารใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา และยังจัดใหมีมุมคลาย

ความเครียดไวใหบริการแกนักศึกษา นอกจากนี้สวนกิจการนักศึกษาไดรับจัดสรรหองซอมดนตรีไทยและ

ดนตรีสากลที่อยูภายใตอัฒจันทร สนามสุรพลากรีฑาสถาน มีจำนวน 2 หอง  ในสวนของหอพักนักศึกษาจัด

ใหมีศูนยการเรียนรู มีหองทบทวนรายวิชา พรอมโสตทัศนูปกรณสำหรับการเรียนการทบทวนรายวิชา และมี

หองอานหนังสือ หองประชุมกลุมยอย ประจำทุกหอพัก และอาคารบริการหอพัก จำนวน 61 หอง เพื่อให
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การสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเพียงพอ ทันสมัยและมีคุณภาพสวนกิจการนักศึกษายังได

ประเมินผลการใหบริการในสวนตางๆ ของสวนกิจการนักศึกษา แลวนำผลมาจัดทำแผนในการพัฒนาหอง

บริการศูนยเรียนรู ในปการศึกษาตอไป  

 

 5.3 ส่ิงแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เปนไปตามขอกำหนดในทุกดาน  

   จากการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของสวนกิจการนักศึกษาประจำป 2562 สวน

กิจการนักศึกษาไดนำผลในดานการดำเนินการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย

ในดานตาง ๆ มาปรับปรุงพัฒนางาน ในปการศึกษา 2563 สวนกิจการนักศึกษาไดมีแผนในการจัดจาง

พนักงานรักษาความปลอดภัยและแมบานประจำอาคาร ทั้งนี้หัวหนาสวนกิจการนักศึกษาและหัวหนางาน

บริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ไดมีสวนในการวิเคราะหจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยและแมบาน

ที่ปฏิบัติงานในสวนกิจการนักศึกษาและหอพักนักศึกษา มีบุคลากรสวนกิจการนักศึกษาเปนคณะกรรมการ

ตรวจการจางดังกลาวดวย  อาคารสถานที่ ที่อยูในความดูแลของสวนกิจการนักศึกษา มีกลองวงจรปดทุก

หอพักทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีระบบสาธารณูปโภค ในดานตาง ๆ เชน มีระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบ

บำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยภายในตัวอาคาร และมีกิจกรรมเพ่ือปองกัน

อันตรายและเพื่อความปลอดภัยดานจราจรใหนักศึกษา โดยมีแผนปฎิบัติการในการตรวจวินัยจราจรรวมกับ

งานรักษาความปลอดภัยของสวนอาคารสถานที่ มีบุคลากรสวนกิจการนักศึกษาเปนคณะทำงานดวย  

นอกเหนือจากนี้สวนกิจการนักศึกษายังไดจัดใหมีการจัดกิจกรรม 5 ส ของสวนกิจการนักศึกษา 2 อาคาร 

รวมถึงหองชมรมนักศึกษาตาง ๆ ดวย ในหอพักนักศึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาโดย

กำหนดเวลาเปด-ปด หอพักนักศึกษาที่เปนเวลาชัดเจนเพื่อปองกันนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องทะเลาะ

วิวาทในยามวิกาล นอกนั้นยังมีการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและบุคลากร โดย

รวมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีคณะกรรมการกำกับดูแลการใหบริการและจำหนาย

สินคาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีคณะอนุกรรมการตรวจการใหบริการและจำหนายสินคาภายใน

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้สวนกิจการนักศึกษา  ไดตรวจสอบคุณภาพของมาตรฐานความปลอดภัย โดยไดตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของแมบานประจำหอพักนักศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

และตรวจสอบสภาพของกลองวงจรปดอยางสม่ำเสมอ และนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงใหมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภัยดียิ่ง ๆ ข้ึน  

 

สวนอาคารสถานท่ี 

1. ดานการดูแลอาคารสถานท่ี ใหมีความพรอมใชงาน 

 งานซอมบำรุงและรักษา สวนอาคารสถานท่ี มีการดำเนินการดานความพรอมของอาคารสถานท่ี ใน

ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 1.1 มีการจัดทำแผนการซอมบำรุงทั้งแผนการดำเนินการ และแผนการใชงบประมาณเพื่อดูแลอาคาร

สถานที่อยางเปนระบบทั้งแผนระยะสั้น (แผนประจำป) และแผนระยะยาว (แผนซอมบำรุง 3 ป) ตั้งแตป พ.ศ. 
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2563 ถึงป พ.ศ. 2565 โดยในแตละปไดแยกประเภทหมวดงานท่ีตองปรับปรุงซอมแซม พรอมท้ังงบประมาณใน

แตละหมวดงานไวอยางชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการเสนอขอตั้งงบประมาณการซอมในแตละปตาม

ชวงเวลาดังกลาว พรอมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู ร ับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงการวางแผน

ดำเนินการในปตอ ๆ ไปดวยโดยผลดำเนินการตามแผนการซอมที่ไดดำเนินการแลวและอยูระหวางดำเนินการ 

เชน การปรับปรงุขยายถนนและไหลทางบริเวณโรงอาหารกาสะลองคำ การปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 7-10 ฯลฯ 
 

  1.2. มีการจัดทำแผนการใชวัสดุทำความสะอาดในแตละปตลอดปงบประมาณพรอมท้ังคิดคนนวัตกรรม 

และวิธีการใหม ๆ ที่มีความเหมาะสมในการใหบริการในงานดูแลรักษาความสะอาด เชน ระบบการควบคุมการ

ใชวัสดุทำความสะอาดโดยประยุกตใชแผนภูมิ S-Curve ของงานกอสรางมาใชในการควบคุมวัสดุทำความ

สะอาด ซ่ึงสามารถใชตรวจสอบปริมาณความตองการได ณ ขณะนั้น เทียบกับปริมาณการใชท้ังหมดวามีผลเปน

เชนไร ซ่ึงสามารถวิเคราะหปรับแผนการใชงานใหเหมาะสมไดตลอดเวลา 
 

  1.3. มีการประเมินผลการใหบริการทำความสะอาดแบบออนไลน โดยการสแกนผาน QR Code เพ่ือ

ทราบถึงความพึงพอใจของผูรับบริการดานใหบริการทำความสะอาด เพื่อนำผลความพึงพอใจที่ไดมาพัฒนา ใน

การใหบริการทำความสะอาดใหดียิ ่งขึ ้น ตรงตามความตองการของผู ร ับบริการใหไดมากที ่สุด เชน การ

ประเมินผลประจำเดือนเมษายน 2564 ดานความสะอาดของหองน้ำหอพักสุรนิเวศ 4 มีการประเมินวา ชวงนี้มี

นักศึกษาท่ีอยูหอตองการใหลางหองน้ำทุกวัน เม่ือผูควบคุมงานตรวจสอบจึงไดแจงผูควบคุมงานบริษัทจางเหมา

ใหทราบถึงขอร องเร ียน เพื ่อจ ัดพนักงานทำความสะอาดเขาทำความสะอาดเพิ ่มเติมไดทันทวงที  

  1.4. มีการผสมผสานกันของแผนงาน รูปแบบวิธีการรวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานระหวางการซอมบำรุง

อาคาร กับงานรักษาความสะอาด เพ่ือผลท่ีสำเร็จของงานไดเปนอยางดี เชน พนักงานทำความสะอาดตรวจสอบ

อุปกรณหองน้ำ ในการทำความสะอาดชวงเชา หากพบการชำรุดจะแจงซอมฯ  ออนไลนผานผูควบคุมงานของ

มหาวิทยาลัยไดทันที ชวยแกปญหาอุปกรณหองน้ำไมพรอมใชงานเปนการทำงานเชิงรุกระหวางงานซอมอาคาร

กับงานจางเหมาบริการทำความสะอาดเปนอยางดี 

 1.5. มีการนำแชรขอมูลผาน Google Drive มาใชในการบันทึกผลการแจงขอรับบริการจากระบบ MIS 

ในการเชื่อมโยงขอมูล สำหรับตรวจสอบขอมูลที่แจงซอม ประเภทงาน และแบงกลุมอาคาร พรอมกับรายการ

วัสดุอุปกรณและงบประมาณท่ีใชตอเลขท่ีใบแจงซอม อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบความลาชาของงานท่ีคาง หาก

ดำเนินการลาชา ขอมูลจะข้ึนแถบสีแดงเพ่ือแจงเตือนวา งานนี้ใชระยะเวลานานเกินกวาเวลาท่ีกำหนดไว 

 1.6. มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานดานการซอมแซมระบบโยธาสถาปตยและระบบประปา

สุขาภิบาลใหมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
 

2. การจัดสาธารณูปโภคใหเพียงพอ ดานระบบไฟฟา แสงสวาง และระบบปรับอากาศ 

 งานระบบไฟฟาและปรับอากาศ สวนอาคารสถานที่ มีการดำเนินการบริหารจัดการดานการ

บำรุงรักษาเชิงปองกันใหกับอุปกรณอาคารเพื่อรักษาและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจน

ความเปนอยูท่ีดีภายในมหาวิทยาลัยไดมีแผนงานและออกขอกำหนดรายละเอียดตางๆ ตามคุณสมบัติในการ

บำรุงรักษาอุปกรณอาคารในเชิงวิศวกรรม เพื่อที่จะสรางความพรอมการใชงานของอุปกรณนั้น ๆ อยางมี



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 161 

ประสิทธิภาพตามอายุการใชงาน โดยการพิจารณาอุปกรณอาคารที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ

เรียนการสอนในการใชงานท้ังภายในและภายนอกอาคาร แบงออกเปน 2 ระบบใหญๆ  

2.1 ทางดานระบบไฟฟากำลัง ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา จำนวน 141 ชุด  สวิตซเกียร จำนวน 

33 ชุด ตู MDB และ Capacitor Bank จำนวน 26 หลัง ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมัติ จำนวน 

44 อาคาร ระบบปองกันฟาผา และสถานีไฟฟายอย มทส.จำนวน 2 สถานี  ท้ังนี้ ไดนำเทคโนโลยีใหม ๆ เขา

มาใช ในการบริหารจัดการดวย เชน ระบบ SCDA สำหรับสถานีไฟฟา 2  

2.2 ทางดานระบบเครื่องกล ประกอบดวย ระบบปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย 

จำนวน 6 อาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับหองเมนคอมพิวเตอร อาคารวิจัย จำนวน 1 ระบบ ระบบ

ปรับอากาศชนิดปรับสารทำความเย็นอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ระบบปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 100,000 

BTU/hr ชนิดตอทอลมเย็น จำนวน 5 อาคาร ระบบปรับอากาศขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานของกลุม

อาคารศูนยเครื่องมือ 1-4 จำนวน 477 เครื่อง กลุมอาคารท่ีทำการ กลุมอาคารเรียนรวม จำนวน 650 เครื่อง  

กลุมอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 578 เครื่อง ระบบขนสงทางดิ่ง (ลิฟต) จำนวน 18 เครื่อง ระบบปองกัน

อัคคีภัย จำนวน 44 อาคาร ระบบปองกันอัคคีภัยดวยสารสะอาด จำนวน 1 อาคาร  ระบบปรับอากาศชนิด

ปรับสารทำความเย็นอัตโนมัติอาคารเครื่องมือ 12 และอาคารบรรณสาร  และระบบปรับอากาศเชิงปองกัน 

จำนวน 907 เครื่อง ทั้งนี้ ไดนำเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการบริหารจัดการรวมดวย เชน ระบบการ

ควบคุมระบบปรับอากาศชนิดปรับสารทำความเย็นอัตโนมัติ แบบศูนยกลาง (Central Control) สำหรับ

อาคารเรียนรวม 1 และอาคารวิจัย  

 การดำเนินงานไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรางขอกำหนด และประมาณราคาในการดำเนินการ

บำรุงรักษาอุปกรณ และการพิจารณาการตรวจสอบงวดงานการบำรุงรักษาที่ทำการออกแบบไวใหในแตละ

อุปกรณนั้นๆ การเขาบำรุงรักษาและปริมาณงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือสอดคลองกับภาระกิจการเรียน

การสอน (บางอุปกรณพิจารณาดำเนินงานในชวงปดภาคการศึกษา หรือ บางอุปกรณเทียบกับการบำรุงรักษา

ตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม ในป 2563-2564 ไดดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาอุปกรณทั้งหมด 28 

งาน แบงเปน 28 สัญญา แตละสัญญาของการบำรุงรักษา เปนระยะเวลา 5-9 เดือน จำนวนครั้งของการ

บำรุงรักษา  มีทั้ง 1 ครั้ง/สัญญา 2 ครั้ง/สัญญา ตามชวงระยะเวลาในการเขาบำรุงรักษาในแตละรอบครบ

ตามสัญญาการบำรุงรักษา โดยดำเนินการตรวจสอบใหครบตามรายละเอียดในปริมาณงานในแตละสัญญา

จาง 

 การตรวจสอบผลดำเนินการบำรุงรักษาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และ ผูควบคุม

งานการบำรุงรักษา ทั้งทางดานระบบไฟฟากำลังและทางดานเครื่องกล ในแตละสัญญาจะมี คณะกรรมการ

ตรวจการจางอยางนอย 3 คน และ ผูควบคุมงานอยางนอย 1 คน ทำหนาท่ีท่ีจะตรวจสอบการดำเนินการให

เปนไปตามสัญญาทั้งการตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาใหเปนตามหลักมาตรฐานในดาน

วิศวกรรมซอมบำรุงและรักษาและการตรวจสอบเชิงปริมาณงานที่กำหนดในแบบฟอรมใหครบตามจำนวน

รายการตองตามวัตถุประสงคของอุปกรณนั้นๆ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการเขาทำการบำรุงรักษา

ของอุปกรณท้ังภายในและภายนอกอาคาร  
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การดำเนินงานการบำรุงรักษาระบบอุปกรณอาคารพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพภายใน

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรูปแบบการบำรุงรักษาโดยใหมีการจัดทำขอมูลการวัดประสิทธิภาพของตัว

อุปกรณนั้นๆ เพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟากอนหนาและหลังการบำรุงรักษา การจัดทำรายงานสรุปผลการ

บำรุงรักษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ การบำรุงรักษาท่ีมีใหท้ังแบบนอยกับทำแบบใหญเต็มระบบ 

โดยกำหนดไวในแบบฟอรมการตรวจสอบใหเพ่ิมมากข้ึน  

2.3  การปรับปรุงพัฒนางาน  ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปการศึกษา 2564 ไดรับผลการ

ประเมินความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด 4.52 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5   โดยผูรับบริการ ไดให

ขอเสนอแนะ คือ กระแสไฟฟาดับบอยและชา โดยในประเด็นนี้งานระบบไฟฟาและปรับอากาศ ไดเพ่ิมความ

รวดเร็วในการจายกระแสไฟฟา ตรวจเช็คอุปกรณไฟฟาแรงสูงเดือนละ1-2 ครั้ง ติดตั้งอุปกรณปองกันสัตวทำ

โครงการเปลี่ยนสายไฟฟาเปลือยเปนสายหุมฉนวน และมีการบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟา ตู MDB และ

capacitor Bank ติดตั้งอุปกรณตัดตอนเปน Power Switch และตัดตนไมใตแนวสายไฟฟาแรงสูงไฟฟาดับ

บอยทำใหเคร่ืองใชไฟฟา ควรแกไขอุปกรณหรือโหลดไฟใหเพียงพอตอการใชงาน 

 

3. ดานการผลิตน้ำประปาเพ่ือใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร และผูอยูอาศัยภายในมหาวิทยาลัย 

  งานระบบประปา  สวนอาคารสถานท่ี มีการดำเนินการ ดังนี้ 

  3.1 มีภารกิจดานการจัดหาน้ำเพื่อการบริโภคใหเพียงพอภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ปริมาณความ

ตองการใชน้ำมีมากกวาปริมาณน้ำที่สำรองไวภายในอางเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยฯ จึงตองจัดหาน้ำ ไดแก 

น้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำรีไซเคิล โดยน้ำประปาและน้ำบาดาล สงจายเขาระบบทอน้ำดี สวนน้ำรีไซเคิล

สงจายเขาระบบทอสำหรับใชกับชักโครก โถปสสาวะ และใชในงานภูมิทัศน ซึ่งน้ำประปามีความตองการใช

ปริมาณมากกวา แตปริมาณน้ำดิบซ่ึงไดจากการรวบรวมน้ำฝนแลวเก็บสำรองไวในอางเก็บน้ำมีไมเพียงพอ จึง

ตองขอสูบน้ำดิบจากลำน้ำลำตะคองมาใชผลิตน้ำประปาและเก็บสำรองไว  

  การสูบน้ำดิบจากลำน้ำลำตะคองมีกำหนดชวงระยะเวลาสูบจึงตองวางแผนในการสูบโดยตองประมาณ

การความตองการ ไดประเมินความตองการการใชน้ำในปการศึกษา 2563 โดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษา

ท่ีอยูในระบบและจากสถิติขอมูลการใชน้ำปกอน เพ่ือวางแผนการสำรองน้ำดิบเพ่ือใชในการผลิตน้ำประปาท่ี

มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ประเมินความตองการใชน้ำประปาประมาณ 1,277,500 ลบ.ม. ตองการสูบน้ำดิบจาก

ลำน้ำลำตะคองประมาณ 2,100,000 ลบ.ม. ดำเนินการผลิตน้ำประปา และสงจายอยางตอเนื่อง เพื่อให

นักศึกษา บุคลากร และผูอยูอาศัยภายในมหาวิทยาลัยไดใชน้ำอยางเพียงพอ รวมถึงการดำเนินการผลิตน้ำรี

ไซเคิลสงเขาไปในระบบชักโครก โถปสสาวะ และรดตนไม เพื่อเปนการลดการใชน้ำประปา ซึ่งผลการ

ดำเนินงานพบวาปริมาณน้ำประปาสงจาย 1,097,329 ลบ.ม. สูบน้ำดิบจากลำน้ำลำตะคอง 398,822 ลบ.ม. 

มีน้ำฝนไหลเขาอางเก็บน้ำ 1,988,000 ลบ.ม. น้ำดิบสวนเกินไดเก็บสำรองไวใชในปการศึกษา 2564 

  ดานปริมาณน้ำ ไดมีการติดตาม และคาดการณปริมาณน้ำดิบคงเหลือทุกเดือน เพื่อใชประกอบการ

วางแผนในการสำรองน้ำดิบใหเพียงพอ จากการติดตามพบวาปริมาณการเก็บกักน้ำดิบเพื่อใชในการผลิต
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น้ำประปา มีปริมาณเพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนไหลเขาอางเก็บน้ำดิบปริมาณมาก สงผลใหลดการสูบ

น้ำดิบจากลำน้ำลำตะคอง ชวยลดพลังงานไฟฟาในการสูบน้ำดิบลงดวย  

3.2 การควบคุมคุณภาพน้ำ ไดมีการวางแผนการจัดหาวัสดุผลิตน้ำประปาใหเพียงพอตลอดทั้งป 

และไดมีการควบคุมปริมาณการใชสารเคมีในการผลิตน้ำใหเหมาะสม โดยมีระบบควบคุมการผลิตน้ำแบบ

อัตโนมัติมาชวยควบคุมการผลิต การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา น้ำรีไซเคิล มีการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ำรายวัน รายเดือน และรายป พบวาน้ำมีคุณภาพไดมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค 

3.3 ดานความพึงพอใจของผูใชบริการ ในปการศึกษา 2563 ไดรับผลการประเมินความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก คะแนน 4.59 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผูรับบริการ ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

- น้ำประปาโซนบานพักบุคลากรยังมีสีเหลือง มีกลิ่น และไมสะอาดเทาท่ีควร 

 ผลการดำเนินการ ในระบบทอสงจายน้ำประปามีการสะสมของตะกอนสนิมเหล็กเอาไวท่ีผนัง

ทอในระหวางการสงจายน้ำประปาอาจทำใหตะกอนสนิมเหล็กที่อยูภายในทอถูกน้ำนำพาไป 

จึงทำใหน้ำที ่เปดใชมีคุณภาพไมดี ซึ ่งในปงบประมาณ 2564 งานระบบประปาไดรับ

งบประมาณเปลี่ยนทอเมนน้ำประปาซึ่งเปนทอเหล็ก จะสงผลทำใหปญหาคุณภาพน้ำประปา

ดอยคุณภาพลดลง 

 

4. ดานการดูแลสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนใหนาอยูนาอาศัย สงเสริมความเปนอยูท่ีดี 

หนวยงานภูมิทัศนไดสำรวจพ้ืนท่ี ตรวจสอบสภาพภูมิทัศนและติดตามขอมูลการใชงานในพ้ืนท่ี เพ่ือ

จัดทำแผนงานประจำปสำหรับการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี  ทั้งในสวนของ

การปรับปรุงภูมิทัศนเพิ่มเติม  และการพัฒนาภูมิทัศนเดิมใหสวยงามสงเสริมใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช

งาน    โดยใหความสำคัญกับการใชพื้นที่เพื่อการสงเสริมการเรียนรูและการอยูอาศัยของนักศึกษาอยาง

ตอเนื ่อง   ซึ ่งในปการศึกษา 2563 นี ้ ไดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารเรียนรวมโดยการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีลานจอดรถเดิมประมาณ 1,500 ตารางเมตร ใหเปนสวนพักผอนดวยงาน Hardscape สราง

จุดนั่งพักซึ่งมีตนไมที่ใหรมเงาและไมดอกที่ใหความสวยงาม   พัฒนาพื้นที่กลุมอาคาร Learning Park ดวย

การปลูกไมยืนตนรอบบริเวณพื้นที่สรางสวนปา    และพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณอาคารกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงสงเสริมกิจกรรม Green Office ดวยการปลูกและตัดแตงไมยืนตนใหเกิดการใชงานในพื้นที่ ปลูก

ปาลมเปนแนวบริเวณขางทางเดิน   

ผลจากการดำเนินงานในแตละพื้นที่ทำใหเกิดความสวยงาม เพิ่มประโยชนในการใชงาน มีความนา

อยูนาอาศัย โดยนักศึกษาสามารถใชพ้ืนท่ีบริเวณอาคารเรียนรวมเปนจุดพักผอนกอนการเขาเรียน มีความรม

รื่นชวยลดมลภาวะรอบอาคาร เพิ่มพื้นที่สีเขียวทดแทนพื้นที่ดาดแข็งโดยไมขัดขวางการใชพื้นที่สัญจรเดิม     

สวนพ้ืนท่ี Learning Park สามารถใชพ้ืนท่ีสวนปาเปนลานจอดรถขนาดประมาณ 2,500 ตารางเมตร รองรับ

รถยนตไดอยางนอย 100 คัน ทำใหลดคาใชจายในการสรางลานจอดรถและไมสูญเสียพื้นที่สีเขียว  และใน
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การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณอาคารสหกิจศึกษาเปนการสรางประโยชนในพ้ืนท่ีเดิมจากการเพ่ิมรมเงาของไมยืนตน

และชวยลดมลพิษสำหรับทางเดิน อีกท้ังใหความสวยงามสำหรับทางเดิน 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ พบวาในการปรับปรุงภูมิทัศนจำเปนตองจัดทำแผน

รองรับการดูแลรักษาอยางเพียงพอจึงจะสามารถระบุไดวางานที่ปฏิบัติมีประสิทธิผลคุมคาและบรรลุตาม

ตัวชี้วัดที่กำหนด  อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่งานดูแลรักษาอาจจะยังไมสอดคลองกับอัตรากำลังของบุคลากรและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู  การดำเนินการในอนาคตจำเปนตองวางแผนและจัดเตรียมในสวนนี้รองรับเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและมีคุณภาพ 
 

5. ดานการบริการขนสงแกนักศึกษา บุคลากร และผูอยูอาศัยภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไป  

 งานยานพาหนะ สวนอาคารสถานท่ี มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

  1. การบริหารจัดการดานการขนสง 

มีการวางแผนการพัฒนางานดานการขนสงภายในประจำป 2564 ไดนำรถโดยสารเครื่องยนตดเีซล 

มีลักษณะเปนรถชานต่ำ (Low floor 1 step) มาพรอมระบบ Smart Transit ท่ีมีความคลองตัวและทันสมัย 

ผูโดยสารสามารถเขาดูรายละเอียดตางๆ โดยผาน Tablet PC ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เขา

มาใชเปนเมลภายใน ใหบริการทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มุงเนนการบริการนักศึกษาเปนหลัก

ดวยรถโดยสารเครื่องยนตดีเซลที่มีกำลังดีเปนปกติทำใหไดรอบการใหบริการที่มากขึ้น อีกทั้งยังสะดวก 

สามารถวางแผนการเดินทางไดจากการตรวจสอบตารางการเดินรถจาก Smart Phone ตอบสนองความ

ตองการกับผูสัญจรได ตลอดจนใชในกิจกรรมนอกเหนือจากงานประจำอีกดวย 

  มีการจัดรถตูเฉพาะกิจ เพ่ือใชในการเดินทาง /สงเอกสาร ระหวาง มทส – หนวยประสานงาน กทม. 

ในทุกวันทำการ โดยมีประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการใชรถเฉพาะกิจเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

  มีการจัดรถตู จำนวน 1 คัน เปนรถวนรับ-สง ภายในมหาวิทยาลัย 2 สาย คือ  

- สายบุคลากร จากเรือนพักอาศัย-อาคารท่ีทำการ ตามเวลาท่ีกำหนด 

- รับ - สงบุคลากร /เอกสาร จากอาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย รถเปนรอบเชาและรอบบาย 

โดยนำเทคโนโลยีใหมเขามาใชในการบริหารจัดการดวย ไดแก ระบบการจองรถออนไลน ผานระบบ 

MIS เขามาใชในการขอใชบริการ และระบบ Barcode และ Application มาใชกับการยืม - คืนรถจักรยาน  

2. ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

จากปญหาที่พบในปงบประมาณ 2563 นำรถโดยสารเครื่องยนตดีเซล ขนาด 39 ที่นั่งเขามาใชเปน

รถโดยสารภายใน (เมล) มีการใชจายงบประมาณคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาไฟฟาของรถโดยสาร

ไฟฟาในป งบประมาณ 2562 แตมีปริมาณของผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยมีการเก็บสถิตินำมา

เปรียบเทียบผูใชบริการรถโดยสาร (รถเมล) ท้ังสองชนิด คาเฉลี่ยการใชรถโดยสารไฟฟามีผูใชบริการเดือนละ 

6,000 -10,000 คน เมื่อเปลี่ยนมาใชรถโดยสารเครื่องยนตดีเซล มีผูใชบริการเดือนละ 16,000 – 20,000  

คน และปงบประมาณ 2563 ไดนำรถโดยสารเครื่องยนตดีเซล มีลักษณะเปนรถชานต่ำ (Low floor 1 step) 

มาพรอมระบบ Smart Transit เขามาใชซึ่งเปนระบบที่ทันสมัย ตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ
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ผูใชงานมากขึ้น ทำใหมีผลการตอบรับที่ดี ทั้งเรื่องจำนวนผูโดยสารมากขึ้น ลดปริมาณการใชพาหนะสวนตัว

ของนักศึกษา และการจัดสายวิ่ง เวลา ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ ปริมาณผูใชบริการรายเดือนละ 20,000 

– 25,000 คน จากสถานการณโควิด(COVID – 19) มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  

การใหบริการดานงานรถยนตเชาไดมีการประเมินความพึงพอใจปาย QR CODE มีผลการประเมิน

อยูในระดับดีมาก ไมมีผลประเมินในเชิงลบ และการประเมินความพึงพอใจมีผูท่ีรวมประเมินเพ่ิมข้ึนจากชอง

ทางการจองรถออนไลน (MIS) เปนการบังคับใหประเมินผลหลังการรับบริการ หากไมทำการประเมินใหแลว

เสร็จจะไมสามารถขอใชรถในครั้งตอไปไดอยูในเกณฑดีมาก  

การใหบริการของรถตาง ๆ ที่มุงเนนนโยบายการรวมบริการประสานภารกิจ สามารถปฏิบัติงานได

ตามวันเวลาท่ีกำหนด 

3. ดานการปรับปรุงพัฒนางาน 

ดานความพึงพอใจของผูใชบริการ ในปการศึกษา 2563 ไดรับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ

ดีมากคะแนน 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผูรับบริการมีขอเสนอแนะใหพนักงานขับรถมีความระมัดระวังใน

การใชความเร็วในการขับข่ีเพ่ือความปลอดภัยมากข้ึน  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ขอมูลปอนกลับดานการวิจัย บริการวิชาการ และ การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัยซึ่งกำหนดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย และ

ดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยกำหนดใหมี “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เปนหนวยงานกลางในการ

ประสานการจัดการบริหารงานวิจัย มี “สถานวิจัย” เปนหนวยงานบริหารงานวิจัยระดับสำนักวิชา  

มีสำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี ทำหนาที่ดูแลและบริหารสินทรัพยทางปญญา

ของมหาวิทยาลัย และผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย

ไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และมี “เทคโนธานี” เปนหนวยงานหลักในการเชื่อมโยงนำองคความรู

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการตาง ๆ ของคณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร 

ประยุกตใชจริงกับชุมชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยตาง ๆ ท้ังในรูปแบบทุนวิจัย

และพัฒนาท่ีสงเสริมใหกับพนักงานของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยในรูปแบบของ

ศูนยวิจัย กลุมวิจัย และหนวยวิจัย ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและระดับบัณฑิตศึกษาใหปฏิบัติงาน

ในศูนย กลุม หรือหนวยวิจัย ทุนทำวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยที่มีผลกระทบสูงใหมากขึ้น และเปนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรวมถึงเปนการสรางเครือขายวิจัยใน

ระดับนานาชาติอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน ปรับปรุงเกณฑ กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย

ใหสอดคลองและอำนวยความสะดวกแกคณาจารยในการผลิตผลงานวิจัยใหมากขึ้น มีการสรางแรงจูงใจให

นักวิจัยทั ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานลงตีพิมพในวารสารที ่เปนที ่ยอมรับระดับ
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นานาชาติ การสนับสนุนคาใชจายในการสงบทความลงตีพิมพ การสนับสนุนคาตอบแทนแกผูมีผลงานตีพิมพ 

การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษาแกคณาจารยที่มี

ผลผลิตดานวิจัยสูง การจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก การจัดสรรทุนวิจัยแกศูนย กลุม หนวย

และหองปฏิบัติการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร หรือตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ตลอดจนมีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย เปนประจำ

ทุกป สถาบันวิจัยฯ ไดนำผลการประเมินภารกิจการวิจัยที่ไดรับจากคณาจารยและนักวิจัยมาปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีการทบทวนและปรับปรุง

เกณฑ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยใหสอดคลองและอำนวยความสะดวกแกคณาจารยใน

การผลิตผลงานวิจัยใหมากข้ึน โดยมีการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลศักยภาพการทำวิจัยของคณาจารย และได

ปรับปรุงระเบยีบท่ีเก่ียวของเพ่ือการรวมกลุมวิจัย ทำใหเกิดศูนย กลุม หนวย และหองปฏิบัติการวิจัย   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดสรรงบประมาณใหแกศูนยวิจัย กลุมวิจัย หนวยวิจัยและหองปฏิบัติการ

วิจัย รวมทั้งสิ้น 27 ศูนย/กลุม/หนวย/หองปฏิบัติการวิจัย แบงเปน 14 ศูนยวิจัย 4 กลุมวิจัย 9 หนวยวิจัย/

หองปฏิบัติการวิจัย  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการจัดสรรงบประมาณใหแก ศูนยวิจัย กลุมวิจัย 

หนวยวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งสิ ้น 30 ศูนย/กลุม/หนวย/หองปฏิบัติการวิจัย แบงเปน 11 

ศูนยวิจัย 7 กลุมวิจัย 12 หนวยวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัย ท้ังนี้ ณ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีศูนยวิจัย กลุมวิจัย หนวยวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัยที่มีการดำเนินงานอยู รวมทั้งสิ้น 68 ศูนย/กลุม/

หนวย/หองปฏิบัติการวิจัย แบงเปน 23 ศูนยวิจัย 15 กลุมวิจัย 30 หนวยวิจัย/หองปฏิบัติการวิจัย ในสวน

ของการกระตุนและสงเสริมความสามารถของนักวิจัย มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักวิจัย คณาจารย ตลอดจน

บุคลากรสายสนับสนุน ไดมีโอกาสเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563 

(Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 วันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ไดแก 

เครื่องกำจัดเชื้อไวรัสและฟอกอากาศดวยระบบโคโรนาดิสชารจ โดย รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย ทอง

โสภา และคณะ  (ป 2564  ยังไมมีการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo เนื่องจาก

สถานการณโควิด)  
 

รายการหลักฐาน 

AUN-QA 8.5-1  แผนการซอมบำรุงอาคารสถานท่ีระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) 

AUN-QA 8.5-2  แผนความตองการใชวัสดุทำความสะอาด ประจำปงบประมาณ 2564 

AUN-QA 8.5-3  แผนปฏิบัติงานประจำป 2564 งานระบบไฟฟาและปรบัอากาศ 

AUN-QA 8.5-4  แผนและผลการจัดหาน้ำใหเพียงพอปการศึกษา 2563 

AUN-QA 8.5-5   พ้ืนท่ีการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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AUN-QA 9 : Facilities and Infrastructure 

ผลการดำเนินงาน 

นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดใชสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานที่จัดบริการโดยทาง

หนวยงานตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยดวยระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเปนแนวคิดในการมุงใช

ทรัพยากรทุกประเภทและความชำนาญการรวมกัน โดยหนวยงานท่ีกลาวถึง เชน สวนพัสดุ สวนการเงินและบัญชี 

สวนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม  อาคารที ่ทำการ ศูนยเครื ่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนย

คอมพิวเตอร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและกิจการนักศึกษา เปนตน ซ่ึงเอ้ืออำนวยใหนักศึกษาในหลักสูตร

การเขาถึงทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การ

ทำปฏิบัติการ การวิจัย การสืบคนขอมูลทางระบบออนไลนเพ่ือเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

AUN- QA 9-1: The teaching and learning facilities and equipment ( lecture halls, 

classrooms, project rooms, etc. )  are adequate and updated to support 

education and research [1] 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยจัดบริการทางหองปฏิบัติการ ซึ่งในสวนของ

สนับสนุนการเรียนการสอน ศูนยเครื่องมือฯ นอกจากมีหองปฏิบัติการที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยแลว ยังจัดใหมีโรงประลองเพื่อสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษา โดยมี

เจาหนาที่ที่มีความชำนาญในการใชเครื่องมือเพื่อใหคำแนะนำแกนักศึกษาในการใชเครื่องมือ รวมถึงการจัด

อบรมการความปลอดภัยในการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการกอนเขาใชหองปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ

ความปลอดภัยสวนบุคคลที่ตองใชสำหรับการทำปฏิบัติการ จัดอบรมการใชเครื่องมือชั้นสูงสำหรับงานวิจัย 

โดยศูนยเครื่องมือฯ เปดใหนักศึกษา คณาจารย เขาใชหองปฏิบัติการไดตลอด 24 ชั่วโมง  

ปงบประมาณ 2562 ศูนยเครื่องมือฯ ไดรับงบประมาณประจำปสำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณใน

หองปฏิบัติการ รวมถึงงบประมาณในโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สรุปได

ดังนี้ 

 

ประเภทคาใชจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รับจัดสรร (บาท) 

1. หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 31,745,000 

1. คาซอมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13,500,000 

2. คาวัสดุการศึกษา-คาวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจำหองปฏิบัติการตาง ๆ 17,845,000 

3. คาใชจายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 400,000 

2.  หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,789,000 

1. คาใชจายโครงงานระดับปริญญาตรี 3,144,000 

2. คาใชจายในการจัดทำระบบวิศวกรรมอาคาร 2,250,000 

http://www.sut.ac.th/cste/
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ประเภทคาใชจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รับจัดสรร (บาท) 

3. คาใชจายสำหรับโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ 630,000 

4. คาใชจายในพิธีสงฆรับรางอาจารยใหญ สัตวทดลอง และอาคารเครื่งอมือ 225,000 

5. คาใชจายในการบริหารระบบคุณภาพ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 540,000 

                                                        รวมท้ังสิ้น 1 + 2 38,534,000 

 

ศูนยบริการการศึกษา 

ศูนยบริการการศึกษามีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. มีแผนการบำรุงรักษาหองเรียนทุกภาคการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาเปนหนวยที่ดูแลอาคารเรียน

รวม ไดจัดทำแผนการบำรุงรักษาอาคารเรียนและอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณโดยการประสานกับ

หนวยงานท่ีดูแลไดแก สวนอาคารสถานท่ี ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนยคอมพิวเตอร (ดัง

เอกสารประกอบท่ี 9.1.1) 

2. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยางนอยใน

ดานหองเรียน มีครุภัณฑและอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดครบถวนทุก

หองเรียน  มีระบบ wifi บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.2) 

3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีระบบสาธารณูปโภคไดแก ระบบ

ประปา ระบบไฟฟา ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย

ในบริเวณอาคารตาง ๆ ซึ่งไดรับการดูแลระบบโดยหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยคือสวนอาคาร

สถานท่ี 

4. มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาท่ีเปดใหบริการท้ังคณาจารย นักศึกษา และผูปกครองตลอด 

24 ชั่วโมง ทำใหนักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน เพ่ิม ลดรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ฯลฯ  ไดทุกท่ี

ทุกเวลา ท่ี http://reg.sut.ac.th  
5. มีการอัตราการใชหองบรรยายตามชวงเวลาตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริการตามรูปแบบการ

บริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.3-1 , 9.1.3-2, 9.1.3-

3) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพการใหบริการการจัดตารางสอนและบริการหองเรียน ซึ่งในปการศึกษา 

2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเทากับ 4.49 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

โดยแยกรายภาค เปน ภาค 1/2563 มีคาเฉลี่ย 4.61 คะแนน ภาค 2/2563 มีคาเฉลี่ย 4.23 คะแนน 

และภาค 3/2563 มีคาเฉลี่ย 4.63 คะแนน (ดังเอกสารประกอบท่ี 9.1.4-1 , 9.1.4-2, 9.1.4-3)  โดย

จากขอความเห็นและขอเสนอะไดนำมาปรับปรุงการใหบริการอยูตลอดเวลา 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงไดใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยระบุไวใน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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ระยะ 5 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เก่ียวกับการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และปรับปรุงหองเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการ

สอนดังกลาวเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา จึงไดจัดสรรงบประมาณให

ปรับเปลี่ยนโตะ-เกาอี้ภายในหองเรียน ณ อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 2 หอง ไดแก หอง B5209 และ 

B5210 โดยจัดโตะ-เกาอ้ีใหมีขนาดใหญและสามารถเคลื ่อนที ่ได การปรับปรุงหองดังกลาวมี

วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม เพื่อใหผู เรียนเกิดการ

เรียนรู รองรับกับระบบการเรียนการสอนแบบใหมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

เอกสารประกอบท่ี 9.1.1 แผนการซอมบำรุงรักษาหองเรียน อาคารเรียนรวม  

เอกสารประกอบท่ี 9.1.2 รายละเอียดหองในอาคารเรียนรวม  

เอกสารประกอบท่ี 9.1.3-1 จำนวนรายวิชาท่ีใชหองบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.3-2  จำนวนรายวิชาท่ีใชหองบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.3-3 จำนวนรายวิชาท่ีใชหองบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.4-1  ผลการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับงานตารางสอนตารางสอบ 

        และการใชบริการหองเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.4-2 ผลการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับงานตารางสอนตารางสอบ 

      และการใชบริการหองเรียนภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.4-3 ผลการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับงานตารางสอนตารางสอบ 

      และการใชบริการหองเรียนภาคการศึกษาท่ี 3/2563 

 

เว็บไซตอางอิง : 

1) ระบบการจัดทำแผนปฎิบัติการและระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/ 

2) ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา http://reg.sut.ac.th 

 

 

AUN- QA 9-2: The library and its resources are adequate and updated to support 

education and research [3, 4] 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผน  

การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุหองสมุดประจำป โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาโดยมีอธิการบดีเปนประธาน เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท
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ตาง ๆ ไดแก หนังสือ ตำรา หนังสืออางอิง วารสาร นิตยสาร เรื ่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกสและ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามความตองการของสาขาวิชา สำหรับใชประกอบการเรียนการสอน การ

คนควาวิจัย ของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำศูนยบรรณ

สารฯ มอบหลักการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยใหทุกสำนักวิชาและสาขาวิชาตาง ๆ ไดพิจารณาการ

บอกรับวารสารและหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น คณาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ สามารถ

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใหหองสมุดจัดหา/บอกรับเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและ

การวิจัย ผานทางเว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> บริการหองสมุด -> 

แนะนำหนังสือเขาหองสมุดได ทั้งนี้ระบบจะแจงผลการดำเนินการใหผูเสนอแนะทราบผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสหรือผูเสนอแนะสามารถติดตามผลการดำเนินการไดเองในทุกขั้นตอน รวมทั้งคณาจารย

สามารถแจงความประสงคใหหองสมุดจัดสงตัวเลมผานบริการนำสงเอกสาร (D.D.) จากระบบไดในคราว

เดียวกัน ทั้งนี้ศูนยบรรณสารฯ ไดมีการจัดกิจกรรม Book Fair เปนประจำทุกป เพื่อใชคณาจารย นักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสคัดเลือกหนังสือท่ีตรงกับความตองการเขาหองสมุด 

ศูนยบรรณสารฯ จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนรวมทั้งสิ ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เชน หองคนควาเดี่ยว/กลุม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โคมไฟต้ัง

โตะ ปลั๊กไฟ เครือขายอินเทอรเน็ต (WiFi) เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลคำศัพท (Quicktionary) เครื่อง

อานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook reader) iPad, iPod, Mini Projecter เปนตน 

นอกจากนี้ศูนยบรรณสารฯ มีการใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ อุปกรณสื่อโสตทัศน และระบบเครื่อง

เสียง ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการสอนของคณาจารยและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน 

ไดแก เครื่องฉาย Projector เครื่อง Video presenter, LED TV จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน 

เปนตน ในดานเครื่องมืออุปกรณโสตทัศนูปกรณที่มีใหบริการ ฝายบริการสื่อการศึกษาไดดำเนินการจัดหา

คุณสมบัติทางเทคนิคอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยคำนึงถึงความคมชัด ความสวางเหมาะสมกับการใชงาน 

รวมถึงการบริการหลังการขาย อะไหลและการบำรุงรักษา เพื่อใหบริการแกผูใชมีความพึงพอใจ มีสำรวจ

ตรวจสอบอุปกรณเปนประจำสม่ำเสมอ และมีการจัดหาอุปกรณโสตทัศนูปกรณทดแทนของเดิมท่ีเกาหรือ

ชำรุด เพ่ือความพรอมในการใชงาน 

 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู) 

ศูนยบรรณสารและสื ่อการศึกษามีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  (หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู) ดังนี้ 

1. มีส่ิงอำนวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  

ศูนยบรรณสารฯ จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนรวมทั้งสิ ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใน

หองสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยจัดใหมีหองคนควาเดี่ยว จำนวน 32 หอง หอง

คนควากลุ ม จำนวน 12 หอง หองทบทวนกลุ มขนาดใหญ จำนวน 2 หอง พื ้นที ่ใหบริการ 24 ชั ่วโมง 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
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(Learning Space) เครือขายอินเทอรเน็ต (Wi-Fi) และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ โคมไฟตั้งโตะ ปลั๊กไฟ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลคำศัพท (Quicktionary) เครื่องอาน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook reader) iPad, Mini Projecter เปนตน 

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกดานอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียน หองประชุม หรือสำหรับ

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ศูนยบรรณสารฯ มีการจัดหาอุปกรณท่ีมีความทันสมัย เหมาะสมกับการ

ใชงาน เชน เครื่องฉาย Projector, Visual presenter Screen ระบบเสียง โดยเนนดานการเรียนการสอน 

งานวิชาการ เปนสำคัญ เชน ที่หองเรียนอาคารเรียนรวม หองเรียนปฏิบัติการอาคารศูนยเครื่องมือวิทย

ศาสตร ซึ่งปจจุบันสื่อโสตทัศนูปกรณรองรับการเรียนการสอนแบบ Digital Classroom รวมทั้งหองประชุม

หนวยงานวิชาการที่ตองรองรับการประชุมสื่อสารสองทางทางผานระบบเครือขาย และเพื่อใหการบริการ

ครอบคลุมพื ้นที ่ร ับผิดชอบจึงมีการมอบหมายผู ร ับผิดชอบใหบริการตามพื้นท่ี กลุ มอาคารตางๆ เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการใหบริการเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ เปนตน ปจจุบันมีจำนวนครุภัณฑ

สื ่อการศึกษาที่ใหบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดแก เครื่องฉาย Projector 296 เครื่อง, Visual 

presenter 184 เครื่อง, LED TV 353 เครื่อง, เครื่องขยายเสียงและลำโพง 392 ชุด เปนตน 

นอกจากนี้ ศูนยบรรณสารฯ ไดมีการดำเนินการพัฒนาระบบแสดงผลการตรวจนับจำนวนผูเขาใชงาน

หองสมุด เพื่อใหเจาหนาที่และผูรับบริการไดทราบถึงจำนวนคนที่กำลังอยูในหองสมุดและยังสามารถบอก

จำนวนคงเหลือที่สามารถเขาใชบริการไดอีกกี่คน ชวยใหหองสมุดสามารถจำกัดปริมาณคนเขาใชไดตาม

จำนวนท่ีตั้งไว เพ่ือลดความแออัดตามสถานการณการแพรระบาดเชื้อ COVID-19 

 

2. มีหองสมุด/ หองปฏิบัติการ/ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร รวมถึง e-learning เพียงพอ

และทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยใหมีคุณภาพ  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการหองสมุดและสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอและ

สอดคลองกับหลักสูตร/สาขาวิชา และการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารยของ

มหาวิทยาลัย ในรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ไดแก หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ตำรา 

หนังสืออางอิง วารสาร นิตยสาร เรื่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูลออนไลน  รวมทั้งวัสดุ 

ครุภัณฑตางๆ ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเนนการบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น และ

ผูรับบริการสามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใหหองสมุดจัดหา/บอกรับเพื่อใชประกอบการ

เรียนการสอนและการวิจัย ผานทางเว็บไซตของศูนยบรรณสารฯ จึงทำใหทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการ

ตรงกับความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง 

ศูนยบรรณสารฯ จัดใหมีบริการหองสมุด โดยนำระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชในการปฏิบัติงานและ

ใหบร ิการย ืม -ค ืนหน ังส ือด วยตนเอง และรวบรวมแหล งเร ียนรู ไว  ท่ี เว ็บไซตศ ูนย บรรณสารฯ 

(http://library.sut.ac.th)  เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก 
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รวดเร็ว จากฐานขอมูลออนไลนและทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ไดตลอดทุกวัน 24 ชั ่วโมง 

นอกจากนี้ยังไดจัดหาเครื่องมือชวยคนเพ่ือใหเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีจัดใหบริการไดโดยงาย 

สะดวกจากการคนเพียงครั ้งเดียวในลักษณะ Single Search โดยฐานขอมูลออนไลนและทรัพยากร

สารสนเทศประเภทตางๆ สามารถสืบคนผานอินเทอรเน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยดวยระบบเครือขายเสมือน 

(Virtual Private Network- VPN) และผานระบบ EZproxy ที่เปนเครื่องมือสำหรับการสืบคนฐานขอมูล

ออนไลนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทำใหผู รับบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ไดตลอด 24 

ชั่วโมง 

ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น หองสมุดไดคำนึงถึง

ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ จึงไดดำเนินการตางๆ เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัส เชน ตั้งจุดคัดกรองหนาหองสมุด จัดเตรียมน้ำยาทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล สำหรับใหบริการใน

หองสมุด และสำหรับทำความสะอาดหนังสือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหบริการ จัดพื้นที่นั ่งอานแบบ 

Physical Distancing รวมทั้งประชาสัมพันธการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคระบาด นอกจากนี้ยังได

ปรับปรุงบริการตางๆ ไดแก ขยายสิทธิ์การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ (Renew) โดยไมจำกัดจำนวนครั้ง 

บริการ SUT Lib Book Delivery นำหนังสือในหองสมุดตามที่ผูรับบริการแจงความตองการ จัดสงใหทาง

ไปรษณีย/ขนสงเอกชน หรือนำไวที่ Locker บริเวณดานหนาหองสมุด เพื่อใหผูรับบริการมารับตามเวลาท่ี

สะดวก   

ในสวนของการใหบริการสื่อการศึกษานั้น ศูนยบรรณสารฯ มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณและอุปกรณท่ี

มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคลองและเหมาะสมกับการใชงาน รวมทั้งปรับปรุง จัดหาทดแทนอยางตอเนื่อง 

โดยปการศึกษา 2563 ศูนยบรรณสารฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณสำหรับ

หองเรียน Digital Classroom เพื่อใหรองรับการเรียนการสอนแบบ Hybrid ทำใหผู สอนสามารถใชงาน

อุปกรณสื่อฯ ไดหลากหลายชองทางมากข้ึน  รวมท้ังปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณเพ่ือรองรับการเรียนการสอน

ชองทาง Online เพิ่มเติม ไดแก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อาคารสุรพัฒน 2  หองทบทวนศูนย

การเรียนรูหอพักนักศึกษา เปนตน    

ในดานบริการโสตทัศนูปกรณแกนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย หนวยงานตางๆ ปจจุบันมีเพียงพอ

ใหบริการ โดยมีการจัดหาอุปกรณใหมทดแทนอยางตอเนื่อง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการขอมูล 

ไดแกระบบยืม-คืน ระบบขอใชบริการโสตทัศนูปกรณ Online และระบบฐานขอมูลครุภัณฑของศูนยบรรณ

สารและสื่อการศึกษา ทำใหสามารถบริหารจัดการอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีมีใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  

 

3.   ส่ิงแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เปนไปตามขอกำหนดในทุกดาน 
 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดใหความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมาตรฐานความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และไดรับการรับรองหองสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว มีการใช
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พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ซ่ึงศูนยบรรณ

สารฯ ไดดำเนินการดานสิ่งแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ดำเนินการวัดความเขมของแสงสวางประจำปเพ่ือใหแสงมีความเหมาะสมตามพ้ืนท่ีใหบริการ  

2. มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการเรื่องมลพิษทางเสียง เพื่อลดผลกระทบตอผูใชอาคารหากพบ

แหลงกำเนิดเสียงดัง 

3. ดำเนินการตรวจสอบมลพิษในอากาศโดยการตรวจวัดหาเชื้อโรคภายในอาคารบรรณสาร เชน เชื้อ

รา เชื้อแบคทีเรีย และดำเนินการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการหาแนวทางแกไข 

4. มีการดำเนินการตามแผนเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน เชน การซอมอพยพหนีไฟ 

5. การปรับปรุงระบบปรับอากาศใหมีประสิทธิภาพ  โดยดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

จำนวน 3 ครั้ง/ป เพ่ือใหเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสมบูรณในการทำงานใชพลังงานไฟฟาอยางคุมคา 

6. ดำเนินการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อใหผูใชอาคารไดใชในการพักผอนหยอนใจ และเพ่ิม

บรรยากาศในการเปนแหลงเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

7. ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือลดการใชพลังงานและคาใชจาย 

8. มีแผนงานเพ่ือลดปริมาณของเสียภายในอาคารบรรณสาร โดยดำเนินการจัดเก็บขอมูลปริมาณขยะ

เพ่ือเปรียบเทียบใหรูถึงปริมาณขยะท่ีถูกท้ิงในแตละประเภทเปนอยางไรและใชขอมูลเพ่ือดำเนินการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

9. ดำเนินการตามมาตรการประหยัดการใชพลังงานและทรัพยากร 

10. ดำเนินกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เชน การจัดการขยะดวยวิธี 3R คือ 

ลดปริมาณขยะ (reduce) การใชซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใชใหม (recycle) 

11. มีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการรวบรวมสารสนเทศรายการสินคาและบริการ

ที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม เพื ่อใชเปนแหลงตรวจสอบและดำเนินการจัดหาใหไดสินคาที ่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมาใชงานในอาคารบรรณสาร รวมถึงการกำหนดคุณลักษณะดานสิ ่งแวดลอมในการจัดจาง

ผูประกอบการท่ีจะเขามาดำเนินการในอาคารบรรณสาร 

ทั้งนี้สามารถเขาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองสมุดสีเขียว ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดท่ี http://library.sut.ac.th/greenlibrary/ 
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ตาราง AUN-QA 9-2-1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามประเภท (ขอมูล ณ สิงหาคม 2564)  

 
โดยฐานขอมูลออนไลนและทรัพยากรสารสนเทศสามารถสืบคนผานอินเทอร เน ็ตภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยดวยระบบเครือขายเสมือน (Virtual Private Network - VPN) และ

ผานระบบ EZproxy ไดตลอด 24 ชั่วโมง  

 

รายการหลักฐาน 

1.  AUN-QA 9-2-1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามประเภท  

2.  AUN-QA 9-2-2 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามหลักสูตร 

3.  วันเวลาการเปดใหบริการหองสมุด 

4.  สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจัดใหบริการ 

 

AUN- QA 9-3: The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research [1, 2] 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเตรียมการและวางแผนลวงหนาในการจัดเตรียมความ

พรอมครุภัณฑเครื่องมือวิทยาศาสตร รวมถึงการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถพรอมใชงาน ซึ่งการ

ดำเนินงานจะประสานกับทุกสำนักวิชาเก่ียวกับรายการครุภัณฑฯ ท่ีตองใชในการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ 

งานวิจัย และนำมาพิจารณาถึงความซ้ำซอน ความจำเปนในการใชงาน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

     1.1) หนังสือฉบับพิมพ (เลม) 128,569 129,079 128,982 130,441 

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

2.  วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   

    2.1) นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพท่ีบอกรับ(ชื่อเรื่อง) 153 153 128 - 

    2.2) วารสารภาษาตางประเทศฉบับพิมพ (ชื่อเรื่อง) 66 66 57 - 

    2.3) วารสารภาษาตางประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส (ชื่อเรื่อง) 4,819 6,200 6,178 3,341 

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

4.  ฐานขอมูลออนไลน (ฐาน) 26 28 20 22 

5.  วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (ฐาน) 2 2 2 2 
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เครื่องมือฯ ไดรับงบประมาณสำหรบการจัดหาเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยแยก

ตามกลุมหองปฏิบัติการ สรุปไดดังนี้ 

 
ศูนยเครื ่องมือฯ ยังมีระบบการซอมบำรุงรักษาเครื ่องมือ ทั ้งใน สวนการซอมแซมเชิงปองกัน 

(preventive maintenance) และการซอมแซมกรณีที่เครื่องชำรุด ซึ่งในการดำเนินงาน ศูนยเครื่องมือฯ ได

จัดใหมีชางซอมประจำอยูแตละฝาย นอกเหนือจากงานซอมบำรุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ซอมแซมเครื่องมือที่ชำรุดไดรับการแกไขโดยเร็ว ไมเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดย

มหาวิทยาลัยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อใชในการซอมแซมและบำรุงรักษา ซึ่งในการจัดการใหบริการ

สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนยเครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง โดยนำขอมูลยอนกลับจากผูขอรับบริการนำมาปรับปรุงการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยคอมพิวเตอร โดยฝายบริการการสอนและฝกอบรม  ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสำหรับ

การเรียนการสอนจำนวน 13 หอง มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรประเภทเชาจำนวน 780 เครื่อง ใหบริการ

อยางเพียงพอ โดยมีการจัดเชาคอมพิวเตอรสำหรับหองปฏิบัติการ จะทำใหมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และหากเครื ่องคอมพิวเตอรเสีย จะมีเครื ่องคอมพิวเตอรทดแทนทันที  โดยมีเครื ่อง

คอมพิวเตอรใหบริการ 60 เครื่อง/หอง รายละเอียดดังนี้  

ทั้งนี้ ในแตละหองปฏิบัติการ ศูนยคอมพิวเตอรจะติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานสำหรับใชในการเรียนการ

สอน และโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอนดานตาง ๆ  เชน ดานการคำนวณ การออกแบบ การ

เขียนโปรแกรม เปนตน นอกจากนี้ ศูนยคอมพิวเตอร  ยังใหบริการพิมพงานสำหรับนักศึกษา โดยใหบริการท่ี

อาคารเรียนรวม 1 และ 2 นอกจากนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดทำขอตกลงรวมกับ google และ Microsoft เพ่ือ

ใหบริการ google account และ office 365 account เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทำใหสามารถใช

เคร ื ่องม ือของ google และ Microsoft เช น Google Meet, google classroom, Ms team สำหร ับช วยใน

กิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมาก ในการเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลน  

ในปงบประมาณ 2564 ศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอของบประมาณเพื ่อปรับปรุงหองปฎิบัต ิการ

คอมพิวเตอร1- 8 และหองบริการคอมพิวเตอร เพื่อซอมแซมและปรับปรุงผนังหอง พื้นหอง ระบบไฟฟา 

ตลอดจนครุภัฑณโตะ เกาอี้ ใหมีความทันสมัยพรอมใชงาน ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใน

ยุทธศาสตรหลักที่ 5 การบริหารงานที่นำสมัย เปนธรรม และการสรางระบบนิเวศแหงการเรียนรู ขณะนี้อยู

ในกระบวกการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
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 ขอมูลการสนับสนุนดานการเรียนการสอนออนไลน (ชวงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของ

ศูนย ดังนี้ 

- การใหบริการโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน : Virtual Application (VA และ VD) โดยมี

แผนขยายจำนวนโปรแกรมและรองรับผูใชงานใหมากข้ึนในอนาคต 

- การใหบริการเขาใชงานระบบเครือขายภายใน (Intranet) ของมหาวิทยาลัยจากระยะไกลผาน internet 

(บริการ SUT VPN) 

- จัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการการเรียนการสอน และการทำงานออนไลน เชน จัดอบรมการใช 

Google Meet, OBS Studio, MS Teams และ Zoom 

- ใหบริการ แนะนำ ปรึกษา ตอบคำถาม ชวยเหลือ แกไข ระบบ SUT Office 365, SUT g.dot, SUT 

ADTT แกนักศึกษาและบุคลากร ที่ลงทะเบียนทาง internet  ทุกชองทาง อาทิ โทรศัพท, Facebook, 

Line 

 

AUN- QA 9-4: The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 

updated to support education and research [1, 5, 6] 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยคอมพิวเตอรซึ ่งเปนผู ร ับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย ไดมีการปรับปรุงระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัยโดยมีการขยายโครงขายระบบ Lan และ Wifi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน

ระบบเครือขายและขยายระบบเครือขายใหสามารถรองรับผูใชงานไดมากขึ้นในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา 

มีการจัดเชาวงจร internet ผานบริษัท True โดยมีความเร็ว (Domestic 6Gbps/Inter 2Gbps) และมีวงจร 

internet อีกเสนทางจาก Uninet โดยมีความเร็ว  Domestic 10Gbps  ซึ ่งจะสามารถรองรับผู ใชงานท่ี

เพ่ิมข้ึนได และศูนยคอมพิวเตอรไดดำเนินโครงการพัฒนาโครงสรางปรับปรุงพ้ืนฐานระบบเครือขาย (Digital 

IT Infrastructure) (ในเฟสที่ 3) มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ

เครือขายและระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอนออนไลน และตอบสนองการ

มุงสู smart university ของมหาวิทยาลัย  

ปจจุบันมีการติดตั้งจุดใหบริการเครือขายไรสายทั้งสิ้น 1,406 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อาคารสำนักงาน 

พื้นที่การเรียนการสอน และพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง (learning space) และพื้นที่พักอาศัยของนักศึกษา 

ซ่ึงตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจะชวยสงเสริมให

เกิดการคนควานอกหองเรียนได 

ขอมูลการสนับสนุนดานการเรียนการสอนออนไลน (ชวงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของ

ศูนย ดังนี้ 

• ดำเนินการปรับปรุงระบบเครื ่องสำรองไฟขนาด 40 kva และระบบเครื ่องกำเนิดไฟฟาสำรอง 

(Generator) รองรับระบบ Internet Data Center ของมหาวิทยาลัย ทำใหระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยสามารถใชงานไดตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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- สำรวจความแรงของสัญญาณ wifi ภายในอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อเสนอแผนปรับปรุงแกไขปญหา

การใชงาน internet บริเวณหอพักนักศึกษา 

- จัดทำแผนโครงการปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย (Wifi) ประจำกลุมอาคารวิชาการ 1-2 

- จัดทำแผนโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีการเรียนรู อาคารเทพรัตนวิทยรักษ (ศูนยเครื่องมือ 12) 

- จัดทำแผนโครงการปรับปรุงสัญญาณระบบเครือขายไรสาย รองรับพื้นที่การเรียนรูกลุมอาคารหอพัก 

S1-S16 และ S18 

- ปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย หอพัก S13,16,18 อาคารบริหาร อาคารบรรณสาร สวนอาคารสถานท่ี 

ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนฐานระบบเครือขาย (Digital IT Infrastructure) เฟสท่ี 3 

- ดำเนินการประสานงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมตอระบบเครือขายของโรงพยาบาลฯท่ี

อาคารสุรพัฒน 2 ในการจัดสรางศูนยฉีดวัคซีนโควิท -19 

- ดำเนินการขยายการใชงานระบบเครือขายและระบบโทรศัพท เพื่อจัดตั้งศูนยประสานงานดานขอมูล

เก่ียวกับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 หองประชุมสารวิธานสวนประชาสัมพันธ 

การดำเนินการดานระบบ internet Data Center  

• จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสำหรับหนวยงานภายใน เพื่อรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

อาทิ ระบบประเมิณความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (http://netcovid.sut.ac.th) ระบบจอง

หองท่ีนั่งหองเรียนออนไลน https://mydesk.sut.ac.th) 

• จัดสรางระบบ intermediateCA server เชื่อมตอกับ Thai University Consortium (Root server) เพ่ือ

ออก certificate สำหรับคณาจารย-บุคลากร ในการจัดทำระบบ Digital Signature ของมหาวิทยาลัย 

• การแกไขระบบสารสนเ และการกูคืนขอมูลระบบสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอร มีตัวชี้วัด สำหรับงาน

บริการดาน Internet data Center ดังนี้ 

- ระยะเวลาท่ีระบบ IDC ไมสามารถบริการหรือใชงานได ไมเกิน 8 ชม.ตอป 

- ระยะเวลาในการแก Mail Server ใหแลวเสร็จภายใน 3 ชม. ทำการ 

- ระยะเวลาในการแก web server ใหแลวเสร็จภายใน 3 ชม. ทำการ 

- ระยะเวลาการกูคืนระบบสารสนเทศ ไมเกิน 3 ชม.ทำาการ ตอขอมูลไมเกิน 500 GB 

 

 

 

 

http://netcovid.sut.ac.th/
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ลำดับ เดือน เหตุการณ ระยะเวลาการแกไข / การกู

คืนระบบสารสนเทศ 

1. ส.ค.63 แกไขระบบ vdi จากเหตุไฟดับ ทำใหเครื ่อง virtual 

server บางเครื่องไมสามารถทำงานไดตามปกติ 

1 ช.ม. 30 นาที 

2. ส.ค.63 recovery ขอมูล vm server : 203.158.7.71 ของศูนย

บรรณสาร มีการรองขอใหทำการ recovery เนื่องจาก

ขอมูลสูญหาย 

3 ช.ม. 

3. ธ.ค.63 recovery ฐ า น ข  อ ม ู ล ร ะ บ บ  mysql cluster : 

beta.sut.ac.th 

3 ช.ม. 

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

เว็บไซตไมสามารถทำงานไดตามปรกติ 

1 ชม 30 นาที 

5. มี.ค.64 ทำการ recovery ขอมูล mailbox ผูใชงาน 1 account 

เนื่องจากผู ใชงานทำเอกสารหายระหวาง การ sync 

mail จาก Microsoft outlook 

3 ช.ม. 

6. พ.ค. 64 recovery ขอมูล virtual server เบญญาลัย เนื่องจาก 

server โดน hack 

3 ช.ม. 

อางอิงขอมูล:  ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและบริการคอมพิวเตอร  ศูนยคอมพิวเตอร   
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ตาราง AUN-QA-9-4-2  : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดใหนักศึกษาตอ FTES ปการศึกษา 2563 

อางอิงขอมูล:  ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและบริการคอมพิวเตอร ฝายบริการการสอนและฝกอบรม  ศูนยคอมพิวเตอร  

 

 

ตาราง AUN-QA-9.4-3 วันและเวลาที่ใหบริการของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน

และฝกปฏิบัติ  ปการศึกษา 2563  

 

รายละเอียด 

ประเภท (จำนวนเครื่อง) 

รวมท้ังหมด Computer 

(a) 

Notebook 

(b) 

mobile device 

ตาง ๆ 

1. มหาว ิทยาล ัยจ ัดให น ักศ ึกษา จำแนกตาม

หนวยงาน 

    

- ศูนยคอมพิวเตอร 942   942 

- ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -   - 

- ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา -   - 

2. น ักศ ึกษาม ีการใชอ ุปกรณเช ื ่อมตอ wifi กับ

มหาวิทยาลัย   (สถานะการโควิท นศ.อาจเขา

พ้ืนที่นอย) 

1,974 

(ขอมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 64) 

13,016 

(ขอมูล ณ วันที่ 23 

ก.ค. 64) 

 
14,990 

(ขอมูล ณ วันที่ 23 

ก.ค. 64) 

รวมท้ังหมด 
2,916 

(c = a+b) 

13,016.. 
 

15,932 

3.  FTES (จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา)  ขอมูลจากสวนแผนงาน  (d)  

4. จำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจัดใหนักศึกษา* ตอ FTES    [สูตร e1 = c/d ; e1 : 1] 15,932.  :  … . . 

(เคร่ือง : คน) 

หรือจำนวน FTES : เคร่ืองคอมพิวเตอร*   [สูตร e2 = d/c ; e2 : 1]  . . . . . . .  :  15,932 

(คน : เคร่ือง) 

วันทำการ 
ช  ว ง เ ว ล า ท่ี

ใหบริการ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(เปดเทอม) 
07.30 น. – 20.00 น. 

ห องปฏ ิบ ั ต ิ ก ารคอมพ ิ ว เตอร  1-13, ห องบร ิ กา ร

คอมพิวเตอร 1-2 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ปดเทอม, ชวงสอบ) 
08.30 น. – 16.30 น. 

ห องปฏ ิบ ั ต ิ ก ารคอมพ ิ ว เตอร  1-13, ห องบร ิ กา ร

คอมพิวเตอร 1-2 

 วันเสาร วันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ    ปดบริการ 

กอนสอบ 
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อางอิงขอมูล:  ฝายบริการการสอนและฝกอบรม  ศูนยคอมพิวเตอร 

 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  

การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ตลอดจนสงเสริมให

มีการผลิตสื่อและตำราท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย  ในการนี้ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ไดดำเนินการดาน

สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสนับสนุนการเรียนรู  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใน

ปการศึกษา 2563 ไดดำเนินงานดังนี้ 

 

ดานการผลิตและพัฒนาส่ือการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู  

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สงเสริมใหคณาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อการศึกษา

เพ่ือใหสื่อการศึกษาสามารถนำไปใชกับการเรียนการสอนไดจริง โดยดำเนินการพัฒนาสื่อการศึกษา ดังนี้ 

1) การพัฒนา/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบรายวิชา (e-Courseware) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีตาง ๆ เขาดวยกัน  โดยมุงหวังใหนักศึกษามีแหลงทรัพยากรการเรียนรู

ออนไลน จัดการรายวิชาที่สนับสนุนการสอนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดทุกที่ ทุก

เวลา มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 โดยปการศึกษา 2563 มีการรวมมือระหวางคณาจารยกับ 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เสนอรายชื่อวิชา เพื่อเขารวมพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบ

รายวิชา (e-Courseware) จากสำนักวิชา จำนวน 6 สำนักวิชา และ 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ ้นจำนวน 32 

รายวิชา ทั้งนี้ในรายวิชาที่ยังไมไดเขาสูกระบวนการผลิตไดมีกระบวนการติดตามเพื่อการดำเนินการตอไป 

(รายละเอียดดังตารางเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-2) 

2) การพัฒนาสื่อกราฟกคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

อาทิ เทคโนโลยี 3 มิติ  เทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาขั้นสูงสำหรับการเรียนการสอน

วันจันทร ถึง วันศุกร 07.30 น. – 20.00 น. 
ห องปฏ ิบ ั ต ิ ก ารคอมพ ิ ว เตอร  1-13, ห องบร ิ กา ร

คอมพิวเตอร 1-2 

วันจันทร ถึง วันศุกร - - 

 วันเสาร วันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ    ปดบริการ 

ระหวางสอบ 

วันจันทร ถึง วันศุกร 08.30 น. – 16.30 น. 
ห องปฏ ิบ ั ต ิ ก ารคอมพ ิ ว เตอร  1-13, ห องบร ิ กา ร

คอมพิวเตอร 1-2 

วันจันทร ถึง วันศุกร - - 

 วันเสาร วันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ    ปดบริการ 
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รวมกับคณาจารย  โดยในปการศึกษา 2563  ไดรวมกับคณาจารยสื่อการสอนบนอุปกรณมือถือ ประเภท 

Mobile Application จำนวน  2 ชิ้นงาน 

ลำดับท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา สำนักวิชา 

1 716414, 

711409 
 ฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ/ปฏิบัติการจัดการพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร 

2 701420 วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research)  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร 

 

3) การผลิตหนังสือและตำรา  โดยสำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สงเสริมใหมีการ

แตง แปล เรียบเรียงตำรา หนังสือและผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการพิมพตำราหนังสือ และผลงาน

วิชาการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยในปการศึกษา 2563 สำนักพิมพฯ มีจำนวนหนังสือท่ีดำเนินการจัดพิมพ 

จำนวน 3 รายชื่อ ดังนี้ 

 

รายการหนังสือ/ผูแตง จำนวน (เลม) 

1.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยไพธอน (Computer Programming with Python) 

     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.คะชา ชาญศิลป  

2,000 

2.  แคลคูลัส 1 (พิมพครั้งท่ี 8) โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ 500 

3 .   ค ู  ม ื อ ภ า ค ส น า ม ร า ย ว ิ ช า ชน บ ท ศ ึ ก ษ า ท า ง ก า ร แ พ ท ย   1 - 4   ( พ ิ ม พ  ค ร ั ้ ง ท ี ่  3) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย พญ.สีขาว เช้ือปรุง 

300 

 

ดานระบบการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ปจจุบันการเรียนรูเปนการเรียนรูที่เกิดจากผูเรียนศึกษา คนควาดวยตนเองผานสารสนเทศ ซึ่งการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบการศึกษาตองสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรียนประเมินความกาวหนา

ของการเรียนรูของตนเองได ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จึงไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ี

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยดำเนินการดังนี้ 

1) ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Learning) เปน

ระบบการเรยีนการสอนท่ีสนับสนุนการเรียนรูในทุกท่ี ทุกเวลา โดยคณาจารยสามารถพัฒนารายวิชาออนไลน

ไดดวยตนเอง และนำไปจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติหรือสำหรับการศึกษาตลอดชีวิตให

กลุมผูเรียนใหม โดยมีจำนวนรายวิชาที่ใชกับการเรียนการสอนจริงจำนวน 1,194 รายวิชา (รายละเอียดดัง

ตารางเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-1) 

2) ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม ZOOM โดยจัดหาโปรแกรม 

ZOOM จำนวน 130 ยูนิต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนประจำหองเรียนและหองปฏิบัติการอาคารเรียน
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รวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 96 หองเรียน และรองรับการเรียนการสอนนอกตารางการจัดการ

เรียนการสอนอีก 34 หอง 

3) สนับสนุนการจัดสอบออนไลนผานระบบ SUT e-classroom รวมกับโปรแกรม ZOOM ในการ

สอบประจำภาคการศึกษาท่ี 3/2563 จำนวน 157 รายวิชา ท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวม 2

และการสอบวัดความรูการเรียนลวงหนาสำหรับนักศึกษาใหมชั้นปท่ี 1 

 

ดานนวัตกรรมทางการศึกษา 

 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ใหความสำคัญตอการนำนวัตกรรมดานตาง ๆ มาใช

กับการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและสงผลใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูท่ี

รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ในปการศึกษา 2563 ไดพัฒนา หองเรียน e-Classroom ที่ใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม ผูสอนสามารถใชสื่อการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มี

ระบบบันทึกการเรียนการสอนในหองเรียนขนาดใหญ จำนวน 10 หองเรียน และใชงานรวมกับระบบ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม ZOOM ซึ่งไดจัดหาโปรแกรม ZOOM จำนวน 

130 ยูนิต เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยติดตั้งประจำหองเรียนทุกหองเรียน และ

หองปฏิบัติการ ซึ่งสำนักวิชาวิทยาศาสตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดใช

งาน หองเรียน e-Classroom จำนวน 31 รายวิชา (รายละเอียดดังตารางเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-3)  

 นอกจากนี ้ย ังดำเนินงานดานพัฒนานวัตกรรมสื ่อการศึกษา และดานพัฒนานวัตกรรม

สื่อการศึกษาดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ดังนี้  

 1.งานดานพัฒนานวัตกรรมสื ่อการศึกษา ไดดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา 

แชทบอทเผยแพรขอมูลและวิเคราะหผูใชงาน : พัฒนา Chatbot เพื่อเปนเครื่องมือในการเผยแพรขอมูล 

ประชาสัมพันธหลักสูตร ชองทางในการติดตอสื่อสาร เก็บขอมูลและวิเคราะหผูใชงาน เพื่อใชขอมูลในการ

สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต “SUTX-Lane” 

 2.งานดานพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ไดผลิตตนแบบ

ผลิตภัณฑ เพื ่อใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดังนี ้ 1) รายวิชา 1101143 โครงงาน

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ชื่อวิชาโครงงานนวัตกรรมจากการคิดเชิงออกแบบ หลักสูตรศาสตรและศิลปดิจิทัล 

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชิ้นงาน 2) รายวิชา 533364 พื้นฐานการออกแบบ

สำหรับการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร จำนวน 3 ชิ ้นงาน และ 

3) รายวิชา 533491 สหกิจศึกษา 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร จำนวน 2 

ชิ้นงาน 

ดานการเปนหองปฏิบัติการฝกประสบการณสำหรับนักศึกษา 

 ภารกิจการสนับสนุนดานการเรียนการสอนโดยเปนหองปฏิบัติการฝกประสบการณสำหรับนักศึกษา

เปนภารกิจหลักประการหนึ่งที่ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ
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ดานการผลิตสื ่อ การใชเทคโนโลยีและเครื ่องมือไดอยางถูกตอง โดยไดเปดโอกาสใหนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาใน 2 รูปแบบ  ไดแก  

1. สนับสนุนการเรียนการสอนการปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รวมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินภารกิจฝก

ประสบการณดานการผลิตและเผยแพรวีดิทัศน รายการโทรทัศน ใหกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ

ศาสตรดิจิทัล ใชอุปกรณเครื่องมือระดับมืออาชีพผลิตรายการโทรทัศน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี

ประสบการณดานการผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนก อนการไปสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการจริง ฝกปฏิบัติการในหองสตูดิโอ และถายทอดสัญญาณโทรทัศน ซึ่งในปการศึกษา 

2563 นักศึกษาไดเขาฝกประสบการณ จำนวน 110 คนจำนวน 19 ครั้ง ใน 2 รายวิชา 

1.1. รายว ิชา 224222 การเข ียนเพ ื ่อการผล ิตส ื ่อด ิจ ิท ัล (WRITING FOR DIGITAL MEDIA 

PRODUCTION) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล ชั้นปที่ 2 จำนวน 70 คน ภาค

การศึกษาท่ี 2/2563 จำนวน 4 คาบ อาจารยประจำรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย 

ขอผลกลาง 

1.2. รายวิชา 224357 เทคโนโลยีการผลิตสื ่อดิจิทัลขั ้นสูง (ADVANCED TECHNOLOGY OF 

DIGITAL MEDIA PRODUCTION) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล ชั้นปที ่ 3 

จำนวน 40 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 13 คาบ อาจารยประจำรายวิชา อาจารย 

ดร.ธวัชพงษ พิทักษ 

2. สนับสนุนการฝกประสบการณในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาในทุกสาขาวิชา ท่ีมีความสนใจดานการผลิตและพัฒนา

สื่อการศึกษา ไดทดลองและฝกปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 

2.1. การฝกประสบการณใหบริการถายทอดสด Live Facebook กิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งใน

สตูดิโอและนอกสถานท่ี จำนวน 5 กิจกรรม มีนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณ จำนวน 17 คน 

ไดแก 

2.1.1.กิจกรรม คนมีของ 4 ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 

2.1.2.ประชุมวิชาการ SUT-IVCST 2021 ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 

2.1.3.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 

2564 

2.1.4.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 

2564 ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

2.1.5.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 

2564 
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2.2. การฝกประสบการณบันทึกเทปวีดิทัศน ณ สตูดิโอ 1 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

จำนวน 3 กิจกรรม มีนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณ จำนวน 5 คน ไดแก 

2.2.1.การสอนออนไลน รายวิชา 1101041 English for Business Presentations ในวันที่ 3 

มีนาคม – 22 เมายน 2563 

2.2.2.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ในวันที ่ 22, 29, 30 กรกฎาคม 2-4 

สิงหาคม 2564 

2.2.3.การนำเสนอผลงานของนักเรียนโรงรียนสุรวิวัฒน ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2564 

 

กระบวนการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 

 การดำเนินการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยาง

มีระบบศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ไดกำหนดกระบวนการประเมินเพื่อนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ โดยไดดำเนินการ การประเมินผลการใหบริการระบบการเรียนการสอน

ผานเครือขาย SUT e-Learning ในปการศึกษา 2563 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

จำนวน 154 คน  มีความพึงพอใจตอระบบ SUT e-Learning อยู ในระดับมาก (คาเฉลี ่ย = 3.89)  

นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงโมดูลการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของระบบ SUT e-Learning โดยนำเครื่องมือ

วิเคราะห Google Analytic และ IntelliBoard เพ่ือรวบรวมขอมูลการใชงานของผูรับบริการ ศึกษารูปแบบ

การใชงาน ซึ่งจะนำมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ใหตรงกับ

ความตองการใชงานของผูรับบริการใหมากท่ีสุด 

 

การใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน ในชวงสถานการณการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื ่อรองรับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 

10) ลงวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2564 และ (ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564  มีคำสั่งใหปดทำการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนการชั่งคราว และจัดภารกิจดานการเรียนการสอนทุกรายวิชาเปนการ

สอนออนไลน โดยศูนยนวัตกรรมฯ ไดใหบริการรองรับสถานการณเฝาระวังโรคระบาด ตลอดจนสนับสนุน

การจัดการในภาวะวิกฤต ดังนี้  

1) เปนสวนรวมในหนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ มทส. เปนกรณีเฉพาะ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จัดตั้งหนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ มทส. เปนกรณี

เฉพาะ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ หองเรียน B5201-B5205 อาคารวิชาการ 2 ระหวางวันที่ 19 เมษายน 

2564 – 6 พฤษภาคม 2564 รวมกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือรองรับการ

บริการดานเครือขาย และการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปดวยความราบรื่น 

และแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางทันทวงที ไดใหบริการในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน  

2. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ สนับสนนุการเรียนการสอนออนไลน 

3. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย SUT e-Learning 

4. เทคนิคการสรางสื่อการสอนแบบออนไลน 

5. ใหบริการหองสำหรับการสอนออนไลน 

2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM โดยการจัดหาโปรแกรม 

ZOOM จำนวน 130 ยูนิต เพื ่อรองรับการใชงาน ชวยในดานสนับสนุนการดำเนินงานขององคกร ใน

สถานการณเฝาระวังโรคระบาดฯ  และไดใชการบริหารจัดการหองประชุม/หองเรียนออนไลน ZOOM 

จำนวน 96 หองเรียน โดยการจองใชบริการหองเรียนออนไลนผานระบบ SUT e-Booking สำหรับจอง

หองเรียนออนไลน/หองประชุมออนไลน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3) จัดอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน ใหกับคณาจารย ผูชวยสอน และผูสนใจ โดยจัดการ

อบรมลักษณะ face to face ในหองปฏิบัติการปกติในชวงตนของสถานการณเฝาระวังโรคระบาดฯ และการ

อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ SUT e-Learning เพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลนอยาง

เต็มรูปแบบ ใหบริการการจัดการเรียนการสอนบนระบบ SUT e-Learning เพื่อรองรับการเรียนการสอน

ออนไลน   ในรายว ิชาท ี ่ เป ดทำการเร ียนการสอนในภาคการศ ึกษาท ี ่  2  และภาคการศ ึกษา 

ที่ 3 ปการศึกษา 2563 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดจัดทำเนื้อหา บทเรียน และสื่อการสอน ใชงาน

บนระบบเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน ผานเครือขายจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังไดมีการ

จัดสอบออนไลนผานระบบ SUT e-Learning โดยใชแนวทางการสรางขอสอบเพื่อการจัดสอบออนไลน ตาม

แบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ รองรับการใชงานของผูใชงานจำนวนมากใน

ขณะเดียวกันของระบบ SUT e-Learning ผานระบบเครือขายมหาวิทยาลัย ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ

เรงดวนจากโครงการเฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

COVID-19 เพื่อการจัดหาครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรแมขายสำหรับการเรียนการสอนออนไลน รองรับการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณดังกลาวขางตน 

5) จัดหาชุดอุปกรณสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง เพื่อรองรับการเรียนการสอน

ออนไลน เพื่อใหคณาจารยที่มีความตองการที่จะผลิตสื่อการสอน เพื่อประกอบการสอนในรายวิชาที่เปดการ

สอนออนไลนในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการใหบริการหองบันทึกการเรียนการสอนดวยตนเองที่ศูนย

นวัตกรรมฯ และท่ีหนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ มทส. ท่ีอาคารเรียนรวม 2 รวมถึงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สำหรับการเรียนการสอนออนไลน เพื่อเสริมศักยภาพในการสรางสรรค

การเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับคณาจารย ไดอยางเต็มประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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จากการใหบริการในชวงสถานการณวิกฤต COVID-19 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได

รวบรวมเก็บขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานระบบ SUT e-Learning ในการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนตามนโยบายมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ COVID-

19 ไดทันทีอยูในระดับ “มาก” (คาเฉลี่ย = 3.73, S.D. = 0.90) 

 

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

with special needs are defined and implemented [7] 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีมีการกำหนดและดำเนินการตามตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และ

ความปลอดภัยและการเขาถึงการดูแล สำหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษใหตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 

มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม, สุขภาพและความปลอดภัยและการเขาถึง/การ

ดูแล สำหรับผูทีมีความตองการพิเศษ 

ผลการดำเนินงาน 
 

1. การบริหารจัดการดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย 

งานรักษาความปลอดภัย สวนอาคารสถานที่ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 และกำหนดแผนงานโครงการและงานประจำครอบคลุมภาระงานดานงานพัฒนาการบริหารจัดการ

ดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ดังนี้  

  1.1. งานกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก  

        1.1.1 การจัดหาและปรับปรุงอุปกรณดับเพลิงอุปกรณรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ

จราจร  

การสำรวจ ตรวจสอบ และจัดหาทดแทน หรือเพิ่มเติมอุปกรณดับเพลิงและอุปกรณรักษาความปลอดภัยให

พรอม 

ใชงานตลอดเวลา 

1.1.2  โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา และควบคุมปรมิาณสุนขัจรจัด 

      ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของ

พื้นที่มหาวิทยาลัย สูการเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ เปนชุมชนการศึกษาที่นาอยู เอื้อตอการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร จึงกำหนดใหมหาวิทยาลัยมีการควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดควบคู

ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูขอสุนัขเหลานี้ใหดีขึ้น เพื่อเปนการแกไขปญหาสุนัขจรจัด 

เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ สอดคลองกับหลักคุณธรรม หลักจรยิธรรม โดยการสนับสนุน

ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาคมทุกภาคสวน ทั ้งจาก นักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบขาง ตลอดจน

ประชาชนผูรักสุนัขทั่วไป         ในปงบประมาณ 2564 มีการรณรงคฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว

ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย และมีการสรางโรงเรือนพักสุนัขชั่วคราว โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

เง่ือนไขท่ี 1 พ้ืนท่ีเฉพาะสุนัขจรจัดภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทานั้น 
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เง่ือนไขท่ี 2 พ้ืนท่ีเพ่ือกักขังสุนัข เพ่ือรอการทำหมัน และพักฟนหลังจากการทำหมัน 

      กรณี สุนัขไมไดสรางความเดือดรอน ปลอยคืนถ่ินเดิม 

               กรณี สุนัขท่ีสรางความเดือดรอนรำคาญ กักขังเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เง่ือนไขท่ี 3 พ้ืนท่ีเพ่ือกักขังสุนัขท่ีมีนิสัยดุราย กาวราว และสรางความเดือดรอนรำคาญ 

1.1.3  โครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย สรางวินัยจราจร มทส.  

         การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที ่ไดกำหนดไวตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

โครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัยสรางวินัยจราจรใน มทส. กลาวคือ การกำหนดกิจกรรมรณรงคขับข่ีปลอดภัยสราง

วินัยจราจรใน มทส. ครั้งที่ 18  โดยความรวมมือกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง และสวนกิจการนักศึกษา ในการ

กวดขันวินัยจราจรการสวมใสหมวกกันน็อคของนักศึกษา และผูไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  การจัดทำสื่อและ

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  เพื่อเพิ่มชองทางในการแจงประชาสัมพันธ และเพิ่มความรวดเร็วในการรับรู

ขอมูลขาวสารใหกับบุคลากร และนักศึกษา 

1.1.4 การปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย  

       มีคณะกรรมการดำเนินงานรณรงคปองกันและระงับอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดำเนินกิจกรรมในการเตรียมพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิด

อัคคีภัย เพ่ือใหสามารถปองกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัด

อบรมกับเพลิงขั้นตน และซอมอพยพหนีไฟ เปนประจำทุกป และการปรับปรุงปายหนีไฟ การตรวจสอบถัง

เพลิงใหพรอมใชงานเปนประจำทุกเดือน 

1.2. งานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  

      นโยบายในการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี โดยผูรับจางตองจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย

ตามตำแหนงตางๆ รวมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณในระบบรักษาความปลอดภัย เชน อุปกรณประจำตัว

พนักงาน ระบบการติดตอสื่อสารรับแจงเหตุ และสั่งการ เพื่อแกปญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นไดอยาง

ทันทวงที ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน และสามารถปองกันเหตุรายที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบควบคุมการทำงานของผูรับเหมาบริการความปลอดภัยใหเปนไป

ตาม TOR และการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกเดือน   

1.3. งานเชาเหมาติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  

      นโยบายในการเชาเหมาติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) โดยใหผู เชาตองจัดหา

เครื่องมือ 

อุปกรณระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และตองใชงานรวมระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีอยูเดิมเสมือนเปน

ระบบเดียวกัน เพื่อความตอเนื ่องในการใชงาน และมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจการจาง

ตรวจสอบควบคุมการทำงานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  และประเมินผลการปฏิบัติงานเปน

ประจำทุกเดือน 
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1.4. งานอ่ืน ๆ  

      การสำรวจ ตรวจสอบและเสนอซอมบำรุงปายจราจร เครื่องหมายจราจร ถนนชำรุด ใหกับ 

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการแกไข งานใหบริการดานการแจงซอมตาง ๆ การใหบริการจัดทำบัตร

รักษาความปลอดภัย มีการตรวจสอบและซอมบำรุงระบบประตูคียการด และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของให

สามารถใชงานไดตลอดเวลา การรับเรื่องแจงซอมแรงดวน/การขอความชวยเหลือผานระบบ SOS  ระบบ 

MIS และทางวิทยุ/โทรศัพท  การจัดทำบัตรผานประตูเขา-ออกมหาวิทยาลัยสำหรับยานพาหนะ  การจัดทำ

บัตรรักษาความปลอดภัยใหกับบุคคล และยานพาหนะงานพระราชทานปริญญาบัตร การจัดทำประกัน

อัคคีภัยกลุมอาคารตาง ๆ การรางขอกำหนดเงื่อนไขการจางเหมาบริการ (TOR) เชาเหมากลอง CCTV  การ

แตงตั้งกรรมการราง TOR งานจางเหมาบริการความปลอดภัย โดยสามารถดำเนินการไดตามแผนงาน คิด

เปนรอยละ 92.16 เม่ือเทียบกับปริมาณงานท้ังหมด   

     ท้ังนี้  เม่ือสิ้นสุดแตละไตรมาส ไดมีการสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดผลงานท่ีตั้งไว โดยแบงเปน 

2  

สวน ไดแก ตัวชี้วัดผลงานในภาพรวมของหนวยงาน และตัวชี้วัดผลงานตามผลผลิต-มีการรายงานผลดำเนินงาน 

ผานระบบ On-line ของสวนแผนงาน เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ตัวชี้วัดผลงานของหนวยงานที่กำหนดไว สรุปผล

สามารถดำเนินการไดตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด  

     ดังนั้น จากผลการดำเนินงานดานการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไดมี

การ 

ปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

     1.4.1 การปรับรูปแบบการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย ไดแก มีการเพิ่มความเขมงวด

การ 

ปฏิบัติงาน โดยกำหนดชวงเวลาของการทำงาน ดานการตรวจตราความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ

นักศึกษา บุคลากร และผู ร ับบริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด และประจำอาคาร 

โดยเฉพาะการจัดระบบการเขา-ออก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประตู และมีการตรวจสอบการทำงาน

ตามลำดับขั้นตอนของสายตรวจ รปภ.สายตรวจรถยนต และสายตรวจรถจักรยานยนต โดยมีการกำกับดูแล 

และการควบคุมการปฏิบัติงาน จากสายตรวจ มทส. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และเปนไปตาม

ขอกำหนดสัญญา 

1.4.2 การนำอุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหม  มาใชควบคูกับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูรับบริการ  เชน บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก ไดความตระหนัก

ถึงความสำคัญดานความปลอดภัย เชน การนำระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (SMART CCTV) การบันทึกปาย

ทะเบียนยานพาหนะผานเขา-ออกประตูมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประตุ  การสแกนใบหนาบุคคลภายนอกที่เขา – 

ออกพื้นที่มหาวิทยาลัย  การใชระบบประตูคียการดในการเขา – ออกอาคารเพื่อบันทึกขอมูลบุคคล การใช

ระบบนาิกายามชวยควบคุมการตรวจจุด การใชเครื่องโดรนบินสำรวจสภาพการจราจรในชั่วโมงเรงดวน และ

การสำรวจแนวเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอทำรั้วปองกันการรุกล้ำพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย เปนตน 
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        การปรับรูปแบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย มีดังนี้ 

1) เพื่อใหเขากับสถานกรณปจจุบันที่มีการระบาดของ COVID-19 มีการปรับเปลี่ยน

การ 

ดำเนินการเปนรูปแบบออนไลน การจัดทำแผนการอพยพหนีไฟประจำอาคาร การ

จัดตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และการ

จัดซ้ือประกันอัคคีภัยใหกับอาคารท่ีมีความเสี่ยง  

2) การนำเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานความ

ปลอดภัยและดานอาชีวอนามัยเพื ่อใหตรงกับกลุมเปาหมาย เชน มีการลงขาว

ประชาสัมพันธรับแจงเหตุผานทางจอ LED  และผานสื่อ Online เพื่อเพิ่มชองทาง

ในการแจงประชาสัมพันธ และเพ่ิมความรวดเร็วในการรับรูขอมูลขาวสารของผูแจง

เหตุ 

3) การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และเกิดรวดเร็วในการเขาพ้ืนท่ี 

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 

4) การทดสอบการทำงานเกี่ยวกับการขชั้นตอนปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เปน

ระยะ ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความชำนาญ และพรอมตอการทำงานอยูเสมอ 

ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานในปงบประมาณตอไป มีดังนี้  

- การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดานขอมูลสถิติงานความปลอดภัย เชน ฐานขอมูล  

ประวัติ ผูทำบัตรผานเขา – ออกภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประวัติผู

ขออนุญาตทำทางเชื่อมตอถนนมหาวิทยาลัย ประวัติผูขออนุญาตถายภาพภายใน

มหาวิทยาลัย ประวัติผูรับจางขอเขาทำงานในวันหยุดและนอกเวลาทำการ เปนตน 

         - การปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง จุดอันตราย และถนนไหลทางท่ีชำรุด เปนตน 

 - การจัดสื่อ Online เพื่อเพิ่มชองทางในการแจงประชาสัมพันธ และเพิ่มความ 

รวดเร็ว ในการรับรูขอมูลขาวสารของผูแจงเหตุ และการใหความรูเรื่องเกี่ยวกับ

กฎหมายจราจร ความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใหกับบุคลากร และ

นักศึกษา เพ่ิมข้ึน 
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2. การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเปน 2 สวน คือ 1) การจัดการขยะ และ 2) การจัดการน้ำ

เส ีย โดยมีการทำงานตามระเบ ียบปฏิบัติ (Quality Procedure, QP) และวิธ ีการปฏิบัต ิงาน(Work 

instruction, WI) ตลอดจนแบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

สวนอาคารสถานที ่ และมีการจัดเก็บเอกสารผลการดำเนินงานที ่เกี ่ยวของในระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (http://web.sut.ac.th/dbg) ดังนี้ 

1. QP-EN-01 บริการสิ่งแวดลอม-การควบคุมงานจางเหมาบริการจัดเก็บ/กำจัดขยะ 

2. WI–EN-01-1 การตรวจสอบและจัดทำเอกสารตรวจการจางบริการจัดเก็บ/กำจัดขยะ 

3. QP-EN-02 บริการสิ่งแวดลอม-การบำบัดน้ำเสีย    

4. WI-EN-02  การบำบัดน้ำเสีย    

 และมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานผานระบบ Project Base Management หรือ PBM ของงาน

พัฒนาการบริหารจัดการสิ ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย 1) แผนดำเนินงาน 2) 

แผนการใชจายเงิน และ 3) กำหนดตัวชี้วัด  โดยแผนดำเนินงานครอบคลุมภาระงานดานการบำบัดน้ำเสีย

ทางเคมีและชีวภาพ งานวิเคราะหคุณภาพน้ำเสีย งานซอมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบทอรวบรวมน้ำ

เสีย งานจัดเก็บและ กำจัดขยะ การจัดกิจกรรมรณรงครักษาสิ่งแวดลอม และการบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม 

เปนตน  

มีการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานที่ไดกำหนดไว และสามารถดำเนินการไดตามแผนในภาพรวม

ของ 

งานพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีผลดำเนินการไดรอยละ 100 เม่ือ

เทียบกับแผนท่ีตั้งไวในระบบ PMB ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1  งานจัดเก็บและกำจัดขยะ : 

 มีการจัดเก็บและกำจัดขยะของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร (ส.ค.63-ก.ค.64) จำนวน  

2,781,179 กก. โดยนำมาใชประโยชน (แปรรูปเปนวัสดุปรับปรุงดินและเชื้อเพลิงขยะและรีไซเคิล) จำนวน  

2,593,585  กก. คิดเปนรอยละ 93.25 และมีสงขยะไปฝงกลบ จำนวน  187,595 กก. คิดเปนรอยละ 6.75 

 มีรายไดจากการจำหนายขยะรีไซเคิล วัสดุปรับปรุงดิน และเชื้อเพลิงขยะ (ส.ค.63 - ก.ค.64) 

เปนจำนวนเงิน  983,426.90 บาท เพื่อเขากองทุนสิ่งแวดลอม และสามารถนำไปจัดสรรทุนเพื่อการทำ

โครงการและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม จำนวน 7 ทุน เปนเงิน 440,000 บาท 

2.2  การบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ 
  มีการบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ จำนวน 364,488 ลบ.ม. (ส.ค.63-ก.ค.64) และมีการ

สงผลวิเคราะหคุณภาพน้ำรายเดือนไปยังศูนยเครื่องมือฯ พบวาผลวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียผานเกณฑ

มาตรฐาน 

 น้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวไมมีการปลอยสูภายนอกแตมีการนำกลับมารีไซเคิลใชในระบบ

สุขภาพภัณฑ (ส.ค.63-ก.ค.64) จำนวน 365,018 ลบ.ม. ชวยลดคาใชจายในการซื้อน้ำดิบสำหรับผลิต

น้ำประปา เปนเงิน 365,018 บาท 

 2.3  กิจกรรมรณรงครักษาสิ่งแวดลอม 
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2.3.1  ธนาคารวัสดุรีไซเคิล : มีการเปดบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลของธนาคารวัสดุรีไซเคิลทุกวัน

พฤหัสบดี สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิล ได จำนวน 221,577 กก. คิดเปนรอยละ 15 ของปริมาณขยะท้ังหมด 

2.3.2  กิจกรรมจัดแคมเปญไปรษณีย reBOX “กลอง BOX บุญ”: เขารวมกิจกรรมกับ บริษัท 

ไปรษณียไทย จำกัด ชวนเปลี ่ยนกลอง ซองไมใชแลว เปนอุปกรณที ่จำเปนทางการแพทยสงมอบให

โรงพยาบาลใชประโยชน โดยตั้งจุดรวบรวมไว  6  จุด รวมบรวมได จำนวน 134 ชิ้น 

2.3.3  กิจกรรม E-Waste The Battle University Challenge ถารักษจริง...มาทิ้งแขงกัน : 

เขารวมกิจกรรมกับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดยไดรวมกันรณรงค

ปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสอยางถูกวิธี เพื่อนำไปกำจัดอยางถูกวิธีตอไป ไดตั้งจุดรวบรวม 

จำนวน 15 จุด รวบรวมชิ้นสวนได  284  ชิ้น  
2.3.4  การประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมผานสื่อออนไลนอยางตอเนื่อง โดยมีเพจหลักคือ 

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

2.4  การประเมินความพึงพอใจดานการจัดการสิ่งแวดลอมและขยะ 

 มีการประเมินความพึงใจการใหบริการจัดเก็บขยะประจำอาคาร ไดรับผลประเมินระดับดีมาก 

คะแนน 4.62 โดยมีคะแนนเพ่ิมมากข้ึนจากปท่ีผานมา 

2.5 การพัฒนางาน 

2.5.1ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สวนอาคารสถานที่ โดยสวน

อาคารสถานที่ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สวนอาคารสถานท่ี Certifiicate No. 

21IQHW32 ภายใตขอบเขต Management of Buildings and grounds for Suranaree University of 

Technology ระยะเวลาตั ้งแต 28 กรกฎาคม 2564 ถึง 29 มิถุนายน 2565 ครอบคลุมกระบวนการ

ใหบริการ 10 งานบริการหลักรวมการบริการสิ่งแวดลอมดังนี้ 

 
ลำดับ บริการหลัก ผูรับผิดชอบ 

1 บริการซอมระบบโยธาสถาปตย/ระบบประปาและสุขาภิบาล งานซอมบำรุงและรักษา 

2 บริการซอมระบบไฟฟาและปรับอากาศ งานระบบไฟฟาและปรับอากาศ 

3 บริการรักษาความปลอดภัย 

- การควบคุมงานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

- การควบคุมงานจางเหมาบริการกลอง CCTV 

งานรักษาความปลอดภัย   

4 บริการภูมิทัศน 

- การควบคุมงานจางเหมาบริการภูมิทัศน 

งานภูมิทัศน 

5 บริการยานพาหนะ 

- การควบคุมงานจางเหมาบริการยานพาหนะ 

งานยานพาหนะ 

6 บริการสิ่งแวดลอม 

- การควบคุมงานจางเหมาบริการจัดเก็บ/กำจัดขยะ 

- การบำบัดน้ำเสีย 

หนวยสิ่งแวดลอม  

7 บริการน้ำประปา 

- การผลิตน้ำประปา 

งานระบบประปา 
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8 บริการออกแบบ งานออกแบบและกอสราง  

9 บริการรับและจายวัสดุ งานธุรการ  

10 การรับขอรองเรียน และการประเมินความพึงพอใจ หนวยพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

 

     2.5.2  มีการใชระบบออนไลนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมประเมินความพึงพอใจงานจาง

เหมาบริการจัดเก็บ/กำจัดขยะของผูรับจางรายเดือน เพ่ือการใหบริการท่ีรวดเร็ว และเปนขอมูลประกอบการ

ตรวจการจางรายเดือน ไดผลประเมินเฉลี่ย ระดับดีมาก ( 4.39 คะแนน) 

2.5.3 จัดทำโครการรณรงคคัดแยกเศษอาหารจากสำนักงานเพ่ือสงเสริมแนวทาง SUT Waste 

โดยจัดใหมีถังคัดแยกเศษอาหารประจำหองอาหารแตละสำนักงาน มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื ่อง 

สามารถคัดแยกเศษอาหารไดรอยละ 11 เมื่อเทียบปริมาณขยะทั้งหมด และอยูระหวางนำไปผลิตไบโอแกส

ตอไป 

2.5.4 พัฒนาระบบจัดเก็บขยะชิ้นใหญและขยะที่กำจัดยากออกจกขยะทั่วไปเพื่อลดภาระใน

การคัดแยกปลายทางที่โรงจัดการขยะแบบครบวงจร สามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ ไดรอยละ 7 เมื่อเทียบ

ปริมาณขยะท้ังหมด 
2.6  การเขารวมการจัดอันดับ 

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric World University Ranking)  ป 

ค.ศ. 2020 ไดอันดับที่ 115 ของโลก และอันดับที่ 8 ของประเทศ ไดคะแนน 7,375 คะแนน ไดคะแนน

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 1,200  คะแนน (รอยละ 20)  โดยมีการดำเนินการดานการจัดการน้ำ การจัดการของ

เสีย การจัดการพลังงานและการจัดการระบบขนสงดีข้ึนจากปท่ีผานมา 

  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสไดมีการสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดผลงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001 : 2015 ท่ีไดตั้งไว ไดกำหนดไว 2 ขอ โดยสามารถดำเนินการไดตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด ดังนี้    

 2.6.1 คาเฉลี่ยผลวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 ดำเนินการได รอยละ 

100 

 2.6.2 การนำขยะมาใชประโยชน (รีไซเคิล/วัสดุปรับปรุงดิน/เชื้อเพลิงขยะ) รอยละ 90 ขึ้นไป 

ดำเนินการได รอยละ 93.25 ทั้งนี้  ในปงบประมาณหนามีการตั้งเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

              2.6.3 ปรับปรุงกระบวนจัดเก็บขยะจากอาคารตาง ๆ ใหเปนการเก็บขยะแบบแยกประเภท

โดยเฉพาะขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใชประโยชน และเพิ่มการรณรงคคัดแยกขยะตนทางตามแนวทาง SUT 

Zero Waste 

        2.6.4  ดำเนินการดำรงและรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สวนอาคารสถานท่ี    
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ภาพท่ี 1 กิจกรรมรณรงครักษาส่ิงแวดลอม 
3. การจัดพ้ืนท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวกตอการเขาถึง และการดูแลสำหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 

สวนอาคารสถานที่ โดยงานออกแบบและกอสราง ไดดำเนินการออกแบบและกอสรางสิ่งอำนวย

ความสะดวกตอการเขาถึง สำหรับผูที่มีความตองการพิเศษ ในอาคารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกำหนด ดังนี้ 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ืออาคาร 

ท่ีจอดรถ ทางลาด หองน้ำ ลิฟทโดยสาร 
หมายเหตุ 

1 อาคารบริหาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

2 อาคารเรียนรวม  1 ⁄ ⁄ - - 
ไมมีหองน้ำและ

ล ิฟทสำหร ับผู

พิการ 

3 อาคารเรียนรวม 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

4 อาคารวิชาการ 1 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

5 อาคารวิชาการ 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

6 อาคารบรรณสาร 1 และ 2 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

7 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา 

(อาคารเครื่องมือ 9) 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

8 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร 

ว ิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร   แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

(อาคารเครื่องมือ 10) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

9 

อาคารศิรินธรวิศวพัฒน 

อาคารปฏ ิบ ั ต ิ การพ ื ้ นฐานด  าน

วิศวกรรมศาสตร 

(อาคารเครื่องมือ 11) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

10 

อาคารเทพรัตนวิทยรักษ 

อาคารปฏ ิบ ัต ิการว ิทยาศาสตร

ส ุขภาพพ ื ้นฐานและสาธารณสุข

ศาสตร 

(อาคารเครื่องมือ 12) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

11 
อาคารเกษตรภิวัฒน 

(อาคารเครื่องมือ 13) 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ืออาคาร 

ท่ีจอดรถ ทางลาด หองน้ำ ลิฟทโดยสาร 
หมายเหตุ 

12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ⁄ ⁄ ⁄ - 
ไมมีลิฟทสำหรับ

ผูพิการ  (อาคาร 

1 ชั้น) 

13 โรงเรียนสุรวิวัฒน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

14 โรงอาหารครัวทานทาว ⁄ ⁄ - - 

ไมมีหองน้ำและ

ล ิฟทสำหร ับผู

พ ิ ก า ร     

(อาคาร 1 ชั้น) 

15 โรงอาหารอาคารเรียนรวม 2 ⁄ ⁄ ⁄ - 
ไมมีลิฟทสำหรับ

ผูพิการ 

16 อาคารสวนกิจการนักศึกษาเดิม ⁄ ⁄ - - 

ไมมีหองน้ำและ

ล ิฟทสำหร ับผู

พ ิ ก า ร     

(อาคาร 1 ชั้น) 

17 
อาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา

จากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

18 
อาคารรัตนเวชพัฒน โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

19 
อาคารท ันตกรรม  โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

20 

อาคารศ ูนย คว าม เป น เล ิ ศทา ง

การแพทย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

21 
อาคารปฏิบัต ิการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

อ ย ู  ร ะ ห ว  า ง

ด ำ เ น ิ น ก า ร

กอสราง 

22 

อาคารอ ุทยานว ิทยาศาสตร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนลาง 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
อ ย ู  ร ะ ห ว  า ง

ด ำ เ น ิ น ก า ร

กอสราง 
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รายการหลักฐาน 

AUN-QA 9.5-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 1606 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย สรางวินัย

จราจรในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18 

AUN-QA 9.5-2 คำสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference 

: TOR) การทำกรมธรรมประกันอัคคีภัย ที่ 1803/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 

2563 

  AUN-QA 9.5-3 การนำขยะมาใชประโยชน 

  AUN-QA 9.5-4 ปริมาณรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

  AUN-QA 9.5-5 รายไดกองทุนสิ่งแวดลอม 

  AUN-QA 9.5-6 ผลวิเคราะหน้ำเสียทางเคมี 

  AUN-QA 9.5-7 ผลวิเคราะหน้ำเสียทางชีวภาพ 

  AUN-QA 9.5-8 ผลวิเคราะหน้ำเสียของโรงพยาบาล 

  AUN-QA 9.5-9 ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

AUN-QA 9.5-10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกป ค.ศ. 2020 

 

AUN-QA 10 : Quality Enhancement 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 10-1: Stakeholders ’needs and feedback serve as input to curriculum design 

and development [1] 

ความตองการและผลสะทอนกลับจากผู มีสวนไดสวนเสียไดนำมาใชในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร (ตาราง AUN-QA 10-1) ซึ่งหลักสูตรไดรับผลสะทอนกลับจากสถานประกอบการผานการประเมิน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และทางหลักสูตรเองไดทำแบบสอบถามผานระบบ Google form ซึ ่งเปน

แบบสอบถามออนไลนที ่สามารถเขาถึงใหผู มีสวนไดสวนเสียไดสะดวกและรวดเร็ว โดยมีการจัดทำชุด

แบบสอบถาม 6 ชุดตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (ภาคผนวก 5) ซ่ึงประกอบดวย 

1. ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

2. ศิษยเกา 

3. นักศึกษาปจจุบัน 

4. สถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5. นักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

6. อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 
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 ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ขอมูลที่ไดทั้งหมดจะถูกนำมาใชพิจารณาในการปรับปรุง PLOs และ 

CLOs ในรอบถัดไปปการศึกษา 2564 โดยความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. กลุมผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 มีความตองการใหหลักสูตรสามารถขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ไดงายขึ้นสำหรับผูจบใหม และตองการใหหลักสูตรมีการเรียนการ

สอนท่ีเปลี่ยนไปตามความตองการของตลาด นอกจากนี้ยังตองการใหมีการเนนการสอนการใชโปรแกรมท่ีใช

ในวิชาชีพเพิ่มขึ้นและมีการสอนปฏิบัติการในรายวิชาวิศวกรรมน้ำใตดิน รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาการสอน

เก่ียวกับการรังวัดในภาคสนาม  

2. กลุมศิษยเกา มีความเห็นคลายกับกลุมบัณฑิตจบใหม คือตองการใหสามารถขอ กว. ไดภายหลัง

จากจบการศึกษา และตองการใหมีรายวิชาที่เรียนแลวสามารถใชประกอบอาชีพจากรายวิชานั้นๆไดเลย 

นอกจากนี้ยังแนะนำใหมีการเชิญศิษยเกามาแชรประสบการณการทำงานกับนักศึกษาปจจุบัน ซึ่งทาง

หลักสูตรเห็นดวยกับแนวคิดและมีแผนการจัดกิจกรรมการพบปะพูดคุยผานชองทางออนไลนอยางตอเนื่อง 

3. นักศึกษาปจจุบัน สวนใหญตองการไดทำงานที่ตรงกับองคความรูที่ไดเรียน และตองการมีทักษะ

ดานการปฏิบัติท่ีดี เนื่องจากสถานการณการแพระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำใหไมสามารถทำปฏิบัติการได

อยางท่ีควรจะเปนสงผลใหเกิดความกังวล จึงตองการใหการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไปสามารถชดเชย

ทักษาะที่ขาดหายที่เกิดจากการเรียนออนไลนได ซึ่งทางหลักสูตรไดหารือกับคณาจารยเพื่อหาแนวทางเพ่ิม

ทักษะการปฏิบัติใหนักศึกษาภายใตสถานการณดังกลาวตอไป 

4. สถานประกอบการ มีความตองการใหบัณฑิตมีความรูทางดานธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ทักษะ

ภาษาอังกฤษ การใชโปรแกรมวิเคราะหเสถียรภาพ และมีความคิดสรางสรรค  

5. กลุมนักเรียนและผูปกครอง ทางหลักสูตรไดทำการสงแบบสอบถามไปยังผูสนใจ เพื่อทราบวากลุม

คนเหลานี้มีคามรูจักและเขาใจในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีหรือไม ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกวางานท่ี

เกี่ยวของกับวิศวกรรมธรณีจะเกี่ยวกับงานดานธรณีวิทยา ดานธรณีเทคนิค และงานดานวิศวกรรมฐานราก 

และคาดหวังวาหากจบการศึกษาจะมีงานทำ 

6. อาจารยและบุคลากรประจำหลักสูตร มีความคาดหวังในนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 

สามารถเรียนรูสิ่งใหมในสายงานไดดวยตนเอง แกปญหาทางดานวิศวกรรมได มีบรรยากาศในการเรียนการ

สอนท่ีมีความสุขท้ังผูเรียนผูสอน และตองการใหหลักสูตรไดรับการรับรองคุณภาพ TABEE 

 

สวนผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาปจจุบันทางมหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลสรุปมาใหทาง

สาขาแลว โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนสูงขึ้นกวาปกอน แตขอมูลที่ไดเปนขอมูลผลการประเมินการ

สอนรวม ยังไมแยกเปนขอมูลเฉพาะหลักสูตร ทำใหยังไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดดีเทาท่ีควร 

ทางมหาวิทยาลัยกำหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีอาจารยที ่ปรึกษาวิชาการทำหนาที ่ด ูแล

ตลอดเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรไดแก การให

คำปรึกษาในดานวิชาการแกนักศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีแผนการใหคำปรึกษานักศึกษาแตละรายใหชัดเจน ให
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คำปรึกษาดูแลดานการเรียนอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษามีปญหาดานการเรียน เปดโอกาสหรือสามารถให

นักศึกษาเขาพบเพ่ือขอคำปรึกษาไดอยางสะดวกและเหมาะสม มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีปญหา

ดานการเรียนและใหความชวยเหลือ ตลอดจนรับฟง แนะนำ และชวยแกไขปญหาดานอื่นที่เกี่ยวของกับการ

เรียนในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักศึกษาจะมีความใกลชิดกับอาจารยที่ปรึกษา และมีการปรึกษาผานหลาย

ชองทาง เชน มาพบโดยตรงท่ีหองพักอาจารย ปรึกษาผานโทรศัพท e-mail Facebook ฯลฯ ซ่ึงการปฏิสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา เปนชองทางหนึ่งที่จะไดรับขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอนนำไปแจงแกผูรับผิดชอบหลักของมหาวิทยาลัยไดเชนกัน จากการติดตามผลการเรียนและการ

สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา แนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงและนำมาใชเพื่อชวยติดตามพัฒนาการ

ของนักศึกษาผานระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ คือ กำหนดใหนักศึกษาท่ีมี GPAX ต่ำกวา 2.00 จะตองเขาพบ

อาจารยท่ีปรึกษากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน มิฉะนั้นจะไมสามารถลงทะเบียนได    

การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยกำหนดใหนักศึกษาเขาทำการประเมินการสอนของ

คณาจารยทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยระหวางภาคการศึกษานั้น คณาจารยแตละทานสามารถเขาดู

ผลการประเมินการสอนเพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการสอนระหวางภาคได และเมื่อทุกสิ้นภาค

การศึกษาสถานพัฒนาคณาจารยดำเนินการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินการสอนเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ประกอบการตัดสินใจในการปบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา/หลักสูตร และ

ดำเนินการพิจารณาผลการประเมินในระดับบุคคล หากมีผูสอนที่มีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑมาตรฐานท่ี 

กำหนด จักดำเนินการแจงชอมูลดังกลาวถึงผูบริหารชั้นตน และสงเสริมใหคณาจารยทานนั้น ๆ ไดเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาการสอนท่ีทางสถานพัฒนาคณาจารยไดจัดข้ึน  
คณาจารยมีหนาที่รายงานผลการเรียนการสอน ปญหา ขอเสนอแนะจากนักศึกษาและผูสอน และ

แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไปใน มคอ. 5 และนำไปปรับปรุงและกำหนด มคอ. 3 ของ

รายวิชาในการสอนครั้งถัดไป และผูดูแลหลักสูตรของทุกหลักสูตรจะมีการรายงานสรุปการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรใน มคอ.7 โดยรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกรายวิชา เสนอตอ

หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีเพื่อรับทราบและใชเปนขอมูลในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และมีการ

ประชุมระดับหลักสูตร สาขาวิชา สำนักวิชา เพื่อรับทราบผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

นอกจากนี้ สถานพัฒนาคณาจารยจะดำเนินการสรุปผลการประเมินการสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือ

รายงานตอท่ีประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหทุกภาค

การศึกษา เพ่ือคณาจารยจะไดนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
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ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

โดยนักศึกษาเปนผูประเมิน 

ปการศึกษา 
ผลประเมินการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 คาเฉล่ียท้ังปการศึกษา 

2559 4.31 4.11 4.20 4.24 

2560 4.19 4.33 4.18 4.24 

2561 4.51 4.27 4.28 4.35 

2562 4.26 4.45 4.10 4.27 

2563 n/a n/a n/a n/a 

ท่ีมา : สถานพัฒนาคณาจารย 

 

AUN- QA 10-2: The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement [2] 

หลักสูตรไดมีการปรับปรุงตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด ซ่ึงการปรับปรุงตองไมเกิน 5 ป โดยมีกำหนดการ

ปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 นี้ ซึ่งกำลังอยูระหวางการดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

แลวประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูแทนจากภาควิชาการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูแทน

จากภาคเอกชน/สถานประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูแทนจากศิษยเกา อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเปนผูแทนจากองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  และอาจารยท่ีมีความรูตามเกณฑ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่หลักสูตรปรับปรุงป 2564 จะตองสอดคลองกับองคความรูพื้นฐานและ

ความรูเฉพาะดานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา 

ที่ประกาศใชในป 2563 นี้ดวย ซึ่งไดระบุงานไว 5 ดาน คือ  งานธรณีวิทยาวิศวกรรม งานธรณีวิทยาเหมือง

แร งานอุทกธรณีวิทยา งานธรณีวิทยาพิบัติภัย และงานธรณีวิทยาปโตรเลียม เพื่อใหหลักสูตรไดเปนไปตาม

หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา

ธรณีวิทยาตอไป 

สวนในปการศึกษา 2563 ที่ผานมานี ้ ไดดำเนินการออกแบบและพัฒนาในสวนของรูปแบบการ

กระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานการเรียนรูตามการขอรับรองมาตรฐาน TABEE จากหลักสูตรสูผลลพัธ

การเร ียนของหลักสูตรว ิศวกรรมธรณี มีการดำเนินการออกบบและพัฒนาดัชนีว ัดความสามารถ 

(Performance Indicator, PI) สำหรับเปนเกณฑการวัดการบรรลุตาม PLOs ของหลักสูตร ซึ่งไดนำรองใช

ในภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และตั้งเปาหมายการประเมินใหแลวเสร็จในปรการศึกษา 2564 
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AUN- QA 10-3: The teaching and learning processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 

alignment [3] 

หลักสูตรมีกระบวนการสอบ เชน สอบกลางและประจำภาค โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสอบกลาง มี

อาจารยผู สอนและกรรมการเปนผูคุมสอบ มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผานระบบออนไลนของ

ศูนยบริการการศึกษา (ตาราง AUN-QA 10-1-1) และมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในท่ี

ประชุมสาขาวิชา มีการทวนสอบความรูนักศึกษาในรูปแบบ pre-test กอนเรียนในวิชาลำดับถัดไป และใน

กระบวนการเรียนการสอนจะมีการทบทวนโดยการจัดวิพากษขอสอบระหวางคณาจารย 

สถานพัฒนาคณาจารยจัดใหมีการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา ผานระบบทะเบียนและ

ประเมินผลนักศึกษา มทส. (http://reg5.sut.ac.th/) สัปดาหที่ 8 ของทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ สถานพัฒนา

คณาจารยไดมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาทำการประเมินทุกชองทางของมหาวิทยาลัยทั้ง Website 

มทส. facebook และ e-mail ของนักศึกษา และเมื ่อสิ้นสุดระยะเวลาการเขาทำการประเมินการสอน 

(สัปดาหที่ 15-17 ของภาคการศึกษา) ไดนำเสนอผลการประเมินการสอนอาจารยในระบบทะเบียนและ

ประเมินผลนักศึกษา และไดทำการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินการสอนเพื่อนำเสนอในที่ประชุมประเมิน

ภาระทุกภาคการศึกษา เพ่ือใหคณาจารยและหลักสูตรนำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษาไปใช

ในการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน/การเรียนรู ตามผังกระบวนการดำเนินงานประเมินการสอน ดัง

ภาพขางลางนี้ 
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AUN- QA 10-4: Research output is used to enhance teaching and learning [4] 

ทางหลักสูตรมีชองทางสำหรับนักศึกษาที่สนใจในการทำวิจัย ไดเขามาทำงานเปนผูชวยนักวิจัย โดยมี

การคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสนใจเขามารวมทำงานเปนนักศึกษาจางงานที่หนวยวิจัย

กลศาสตรธรณี www.geomechsut.com นอกจากนี ้ย ังมีรายวิชาทดแทนสหกิจ 9 หนวยกิจ สำหรับ

นักศึกษาที่ตองการทำงานวิจัยหรือโครงงานแทนการออกสหกิจศึกษา ซึ่งมีอาจารยในหลักสูตรเปนที่ปรึกษา 

สวนการนำผลงานวิจัยของอาจารยแตละทานมาใชในการเรียนการสอนนั้น สวนใหญทางหลักสูตรใหเปน

หนาที่ของอาจารยแตละทานเปนผูดูแล และสอดแทรกในการสอนตามความเหมาะสมของแตละทาน ซ่ึง

อาจจะไมไดเปนขอกำหนดหรือขอตกลงภายในอยางชัดเจน  

ผลจากงานวิจัยท่ีอาจารยแตละทานท่ีทำมานั้น สามารถชวยสงเสริมความเขาใจในวิชาการของอาจารย

ไดเปนอยางดี เนื่องจากงานวิจัยที่แตละทานทำเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาและหลักสูตรโดยตรง 

นอกจากงานวิจัย อาจารยในหลักสูตรยังเพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาการของตนเองจากงานบริการวิชาการท่ี

ตนเองมีสวนรวมอีกดวย สงผลใหคณาจารยมีความม่ันใจในเชิงวิชาการเพ่ิมข้ึน  

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัยซึ่งกำหนดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย และ

ดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยกำหนดใหมี “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เปนหนวยงานกลางในการ

ประสานการจัดการบริหารงานวิจัย มี “สถานวิจัย” เปนหนวยงานบริหารงานวิจัยระดับสำนักวิชา  

มีสำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี ทำหนาที่ดูแลและบริหารสินทรัพยทางปญญา

ของมหาวิทยาลัย และผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย

ไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และมี “เทคโนธานี” เปนหนวยงานหลักในการเชื่อมโยงนำองคความรู

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการตาง ๆ ของคณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร 

ประยุกตใชจริงกับชุมชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน  

 

AUN- QA 10-5: Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

 

มหาวิทยาลัยมีสวนสนับสนุนท่ีชวยพัฒนาและยกระดับนักศึกษามากมาย ประกอบดวย 

1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

2. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. ศูนยบริการการศึกษา 

4. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

5. สวนกิจการนักศึกษา 

http://www.geomechsut.com/
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6. ศูนยคอมพิวเตอร 

7. สถานกีฬาและสุขภาพ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากเปนแหลงตำราเรียนใหนักศึกษาวิศวกรรมธรณีไดสือคน

ขอมูลแลว ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดมีการจัดอบรมการใชโปรแกรม EndNote เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนออนไลนในปการศึกษา 2563 รวมถึงการฝกอบรมการทำสื่อและการนำเสนอแบบมืออาชีพ  

มีการดำเนินงานเก่ียวกับคุณภาพของบริการสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ท่ีหองสมุด หองปฏิบัติการ 

สิ่งอำนวยความสะดวกดานเทคโนโลยี และบริการนักศึกษา) ดานการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยทาง

ศูนยบรรณสารฯ มีการเก็บขอมูลผานแบบประเมินในลักษณะสเกล 5 ระดับ อยางตอเนื่องเปนประจำทุกภาค

การศึกษา ในทุกบริการที่ทางศูนยบรรณสารฯ มีใหบริการและมีคำถามปลายเปดเพื่อใหผู รับบริการได

เสนอแนะความคิดเห็น สิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ตองการใหปรับปรุง จากนั้นนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงจะทำใหบริการท่ีมีตรงกับความตองการของผูรับบริการมากท่ีสุด  

โดยการรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะจากผูรับบริการนั้น มีการเก็บขอมูลในทุกกลุม ทั้งนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณาจารย นักวิจัย โดยจำแนกเปนกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร 

โดยประเด็นในการประเมิน มี 3 ดานคือ 1) ดานบริการสารสนเทศท่ีมีใหบริการ 2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

3) ดานสิ ่งอำนวยความสะดวก เครื ่องมือ/อุปกรณที ่สนับสนุนการเรียนการสอนที ่มีใหบริการ และ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา และการใหบริการสื่อการศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศตางๆ ที่ศูนยบรรณ

สารฯ จัดใหบริการ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศของผูรับบริการ โดยใชแบบประเมินและการ

สัมภาษณจากผูเขารวมกิจกรรม เชน การฝกอบรมการออกแบบสื่อ PowerPoint เพื่อการนำเสนออยางมือ

อาชีพ การอบรมการสืบคนสารสนเทศ การอบรมการใชหองสมุด รวมทั้งไดมีการประสานงานกับสาขาวิชา

ตางๆ เพื่อบูรณาการกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศกับรายวิชาในการเรียน จัดทำเปนโปรแกรมพัฒนา

ทักษะการรูสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ เชน การฝกอบรมทำ VDO Clip การ

อบรม “Startup รุนใหม เรียนรูและเขาใจ Digital Disruption” กิจกรรมพบนักเขียน เปนตน   

จากผลการประเมิน ศูนยบรรณสารฯ ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมดระดับมาก  (𝑋𝑋 4.49) 

และดาน 1) ดานบริการสารสนเทศที่มีใหบริการ พึงพอใจระดับมาก (𝑋𝑋 4.21) 2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

พึงพอใจระดับมาก (𝑋𝑋 4.01) 3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ/อุปกรณท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน

ที่มีใหบริการ และสภาพแวดลอมที่เอื ้อตอการศึกษาคนควา พึงพอใจระดับมาก (𝑋𝑋 4.08) 4) ดานการ

ใหบริการสื่อการศึกษา พึงพอใจระดับมากที่สุด (𝑋𝑋 4.87) และนำขอมูลจากคำถามปลายเปด และสิ่งท่ี

ตองการใหปรับปรุงมาใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงการใหบริการตางๆ ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความ

สะดวก และกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศตางๆ  เชน มีการดำเนินการปรับปรุงการเขาถึงระบบสารสนเทศท่ี

จัดไวใหบริการแกผู ใช โดยการเขาใชระบบสารสนเทศดวยรหัสผานตัวเดียวกันกับระบบอื ่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัย มีระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลนจากภายนอก
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มหาวิทยาลัยไดตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยการใชรหัสพนักงาน/นักศึกษาและรหัสผานตัวเดียวกันกับระบบ

อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงเครือขายอินเทอรเน็ต การบรรยายของวิทยากรใหชาลง การพักเบรค

ระหวางการอบรม เปนตน 

ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ศูนยบรรณสารฯ ไดมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการบางอยางเปนออนไลน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ เชน การ

ฝกอบรมการสืบคนแบบออนไลน กิจกรรมพบเขียนแบบออนไลน การอบรมการใชหองสมุดแบบออนไลน 

รวมทั้งการปรับพื้นที่ใหบริการแบบ Physical Distancing และประชาสัมพันธการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันโรคระบาด 

หลักฐาน AUN-QA 10.5-1 ตารางกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ ปการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ ปการศึกษา พ.ศ. 2563 

การสงเสริมการรูสารสนเทศ จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 3 Online  

 อบรมการใชหองสมุดนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใชบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส วางไวบน SUT eLearning ท่ีสามารถเขาเรียนรูไดตลอดเวลา 

-  1,100 

 ฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
52 

703 

 ฝกอบรมการใชโปรแกรม EndNote 643 

การฝกอบรมหัวขออ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 3 166  

การฝกอบรม 1) การจัดทำสื่อ PowerPoint เพ่ือการนำเสนออยางมืออาชีพ 

2) การฝกอบรม การนำเสนออยางมืออาชีพ  3) การฝกอบรมทำ VDO Clip  

4) การอบรม  "Startup รุนใหม เรียนรูและเขาใจ Digital Disruption  5) 

กิจกรรม พบนักเขียน 

5 933 

                                                      

หลักฐาน AUN-QA 10.5-2 ระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและ

ส่ือการศึกษา ปการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

เกณฑการแปลผลขอมูล 

 คาเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลคือ นอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลคือ นอย 

 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลคือ ปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลคือ มาก 

 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลคือ มากท่ีสุด 
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ท่ี 

 

เรื่อง 

ผูรวม

กิจกรรม 

(คน) 

ผูตอบ 

(คน) 
�̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1.  การฝกอบรม “การคนคืนสารสนเทศเฉพาะ

สาขาวิชา” 

703   

563 4.57 

 

0.64 

 

มากท่ีสุด 

2.  การฝกอบรม “การใชโปรแกรม EndNote”  643 มากท่ีสุด 

3.  การอบรมการใชหองสมุด สำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปการศึกษา 2563 
1,100 1,100 4.40 0.58 มาก 

4.  การฝกอบรม “การนำเสนออยางมืออาชีพ” 25 21 4.98 0.07 มากท่ีสุด 

5.  การฝกอบรม “การออกแบบสื่อ PowerPoint เพ่ือ

การนำเสนออยางมืออาชีพ” 

41 28 
4.44 0.91 

มาก 

6.  การฝกอบรม ทำ VDO Clip อยางไร ใหโดนใจผูชม     37 22 4.48 0.65 มาก 

7.  การอบรม   

- Research Workflow  

- ScienceDirect and  Scopus for Research  

- Reference data management for Research  

:สงเสริมการทำวิจัยและการตีพิมพบทความใน

วารสารระดับชาติและนานาชาติ” 

166 

 

76 4.46 0.62 มาก 

8.  กิจกรรม “พบนักเขียน: อังคาร จันทาทิพย            80 52 4.13 0.81 มาก 

9.  การฝกอบรม "Startup รุนใหม เรียนรูและเขาใจ 

Digital Disruption"   

650  568 4.39 0.73 มาก 

 

ศูนยเครื ่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยจัดใหบริการดานหองปฏิบัติการ เพ่ือ

พัฒนาการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจแกผู ขอรับบริการ จึงจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผู ใช

หองปฏิบัติการ จำแนกตามหนวยงานภายในท่ีใหบริการ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาวางแผน ปรับปรุง

การใหบริการแกผูใชใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการประเมินทำเปนประจำอยางสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา 

รวมถึงโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีศูนยเครื่องมือฯ จัดข้ึน  

 นอกจากออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการแลว ศูนยเครื่องมือฯ ยังมีชองทางอ่ืนใหกับ

ผูรับบริการไดเสนอแนะการใหบริการ เชน ขอเสนอแนะ แบบฟอรมขอรองเรียนตามระบบคุณภาพ ISO 

17025 Facebook โดยศูนยเครื่องมือฯ จะรวบรวมขอเสนอแนะทุกประเภท เพื่อพิจารณาและปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 
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ดาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จำนวน จำนวน จำนวน คาเฉลี่ย จำนวน คาเฉลี่ย 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 1,179 1,179 200 4.18 224 4.18 

 

ในปการศึกษา 2563 สวนกิจการนักศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกหองเรียนเพ่ือ

พัฒนานักศึกษาสู Thailand 4.00 & 21st Century skills โดยจัดใหมีโครงการฝกอบรมผานระบบเครือขาย 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) รุนท่ี 3 รูปแบบ 

ONLINE ผานระบบ ZOOM จิตอาสานักศึกษาหอพักพัฒนาลานตัวหนอนหอพักสุรนิเวศ 2-3 และอาคาร 

Learning Park พัฒนาชีวิตดวยจิตประภัสสร คายวัย Teen สูอุปนิสัยแหงความสำเร็จ และกิจกรรมซึ่งจัด

โดย องคการบริหาร องคการนักศึกษา ชมรมตางๆ พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะ

ชีวิตและอาชีพ ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะความเปนผูนำ ทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา ทักษะ

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพการเขาสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามี

จิตอาสาจิตสาธารณะตลอดปการศึกษา ในป 2563 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผูรวม

กิจกรรม และความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการตางๆของสวน

กิจการนักศึกษาผูใชบริการเปนนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.41)  

สวนกิจการนักศึกษา ไดนำผลการประเมินความพึงพอใจ การใหบริการขอเสนอแนะและความ

คิดเห็นตางๆ ของผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาบริการสวัสดิการและการดำเนินงาน

ตามพันธกิจ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 

AUN- QA 10-6: The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement [6] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลไกลการวิเคราะหผลสะทอนกลับจากสถานประกอบการผานการประเมิน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา จากรายงานผลการประเมินสหกิจศึกษาของหลักสูตร และมีการ

เก็บขอมูลดวยระบบออนไลนได โดยใชแบบสอบถามออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback  

หรือการพบปะศิษยเกาหรือสถานประกอบการประจำป  

ซึ่งจะไดผลการวิเคราะหจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (แสดงในภาคผนวก 5) สะทอนกลับไปสูการ

พัฒนาหลักสูตร ทั้งในดานองคความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียน และอีกหนึ่งกลไกที่ใชมาอยาง

ตอเนื่องคือ ผลประเมินระดับความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถมารถนำ

ผลประเมิน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแบบปลายเปด มาปรับปรุงการสอนในแตละภาคการศึกษาถัดไป 

ผานการประชุมประเมินการเรียนการสอนของคณะกรรมการหลักสูตในทุกสิ้นภาคการศึกษา 

 

https://www.geoengsut.com/feedback
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รายการหลักฐาน 

AUN-QA 10-1 ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในระดับปริญญา

ตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยนักศึกษาเปนผูประเมิน 

  ภาคผนวก 5 

AUN-QA 10-2 มคอ. 2 ป หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be4

73faf00.pdf 

AUN-QA 10-4  หนวยวิจัยกลศาสตรธรณี www.geomechsut.com 

AUN-QA 10-5 แบบประเมินความพึงพอใจ (ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 

AUN-QA 10-6 แบบสอบถามออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback 

  ภาคผนวก 5 

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be473faf00.pdf
http://www.geomechsut.com/
https://www.geoengsut.com/feedback
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AUN-QA11: Output 

ผลการดำเนินงาน 

AUN- QA 11-1: The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

ผลการดำเนินการในสวนนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อติดตามอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการตก

ออกของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการเพื่อให

เกิดการปรับปรุงพรอมท้ังทำการเปรียบเทียบกับ Benchmark เพ่ือสรางเปาหมายในการปรับปรุงตอไป 

โดยมีแผนการทำงาน ติดตามขอมูลอัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการตกออกของนักศึกษาท่ี

เรียนในหลักสูตรและนำขอมูลมาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตออัตราการสำเร็จการศึกษาและการตกออก ซ่ึงหลังจาก

เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา จะมีการประชุมภายในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเพื่อพิจารณา

ผลระดับคะแนนของแตละรายวิชา โดยอาจารยผูสอนหรือผูรับผิดชอบแตละรายวิชาเปนผูรายงานผลการศึกษา 

ซึ่งประกอบดวย จำนวนผูลงทะเบียน จำนวนผูถอนรายวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ย และจำนวนนักศึกษาที่ลาออก 

และตองชี้แจงเพิ่มเติม หากมีกรณีที่ระดับคะแนนสูงหรือต่ำมากกวาปกติ หรือมีการกระจายตัวของคะแนน

ผิดปกติ เม่ือเปรียบเทียบกับผลการเรียนรายวิชาเดียวกันในภาคการศึกษากอนหนา หรืออาจมีการเปรียบเทียบ

ระหวางระดับคะแนนของแตละวิชาท่ีมีนักศึกษากลุมเดียวกันเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือวิเคราะหปจจัย

ที่อาจสงผลใหระดับคะแนนมีความแตกตางกัน ทั้งนี้คณาจารยในหลักสูตรจะชวยกันตรวจสอบ รวมวิเคราะห

และใหความคิดเห็นหรือคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับใชในการเรียนการสอนครั้งตอไป ผลระดับคะแนนที่ผานการ

พิจารณารวมกันแลวจะถูกสงเขาในท่ีประชุมคณะกรรมการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ

สงผลระดับคะแนนใหฝายทะเบียนและประเมินผลของศูนยบริการการศึกษาดำเนินการประกาศผลใหนักศึกษา

ในระบบออนไลน (www.reg.sut.ac.th) 

นอกจากนี้ คณาจารยผูสอนจะตองรายงานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในรูปของ มคอ.

5 ซ่ึงจะตองกลาวถึงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปญหาท่ีเกิดข้ึน การแกปญหา อัตราการผาน อัตราการ

ตกของรายวิชา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป การรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลใน มคอ.5 ของแตละรายวิชาถือวาเปนการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหเห็นจุดออนและจุด

แข็งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเห็นแนวทางท่ีจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดียิ่งข้ึน ท้ังนี้ผลการ

เรียนของนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีสวนใหญอยูในเกณฑดี เปนไปตามมาตรฐานท่ีแตละรายวิชาตั้งไว 

และมีจำนวนนักศึกษาที่สอบผานแตรายวิชาจำนวนมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ แตยังมี

นักศึกษาจำนวนหนึ่งท่ีไมผานเกณฑในบางรายวิชา 

โดยในแตละปการศึกษา หลักสูตรมีการรับนักศึกษาตามจำนวนที่สำนักวิชากำหนด ผานทางระบบ

สวนกลางของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามีอิสระในการเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ จำนวนรับนักศึกษาใน

แตละปอาจมากนอยแตกตางกันไป สำหรับในปการศึกษา 2563 นักศึกษาที่ตองสำเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด (4 ป) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3 คือนักศึกษารุนรหัส B60xxxxx ทางหลักสูตรได

รวบรวมจำนวนไวซึ่งแสดงดังตาราง AUN-QA 11-1-1 จากภาพรวมของหลักสูตรจะเห็นไดวา นักศึกษาท่ี

http://www.reg.sut.ac.th/
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สามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลา 4 ป อยูท่ีรอยละ 30.3 ซ่ึงต่ำกวาในปท่ีผานมา โดยไดตั้งเปาหมาย

การสำเร็จการศึกษาตามกำหนด 4 ป ไวท่ีรอยละ 50 ในปการศึกษาหนา 

 

ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยูและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ป

การศึกษา

ที่รับเขา 

จำนวณ

รับเขา 

(100%) 

พนสภาพ/

ลาออก 

จำนวนและรอยละของผูสำเรจ็การศึกษาในปการศึกษาตาง ๆ เทยีบกับนักศึกษาเขาสาขาวิชาในชัน้ปที่ 2 

(คน/รอยละ) 

 
กำลังศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
รวมจบ

การศึกษา 
 

2554 
45 

(โควตา = 0) 

14 

(31.1%) 

15 

(33.3%) 

10 

(22.2%) 

5 

(11.1%) 
- 

1 

(2.2%) 
- - - 

31 

(68.9%) 
- 

2555 

59 

(โควตา = 

28) 

12 

(20.3%) 
- 

33 

(55.9%) 

10 

(16.9%) 
- 

2 

(3.4%) 

2 

(3.4%) 
- - 

47 

(79.7%) 

- 

- 

2556 

69 

(โควตา = 

21) 

3 

(4.3%) 
- - 

53 

(76.8%) 

8 

(11.6%) 

2 

(2.9%) 

3 

(4.3%) 
- - 

66 

(95.7%) 
- 

2557 

76 

(โควตา = 

26) 

4 

(5.3%) 
- - - 

46 

(60.5%) 

24 

(31.6%) 

2 

(2.6%) 
- - 

72 

(94.7%) 
- 

2558 

91 

(โควตา = 

40) 

4 

(4.4%) 
- - - - 

52 

(57.1%) 

28 

(30.8%) 

4 

(4.4%) 
- 

84 

(92.3%) 

3 

(3.3) 

2559 

90 

(โควตา = 

33) 

11 

(12.2%) 
- - - - - 

32 

(35.6%) 

32 

(35.6%) 
- 

64 

(71.1%) 

15 

(16.7%) 

2560 

119 

(โควตา = 

20) 

26 

(21.8%) 
- - - - - - 

36 

(30.3%) 
- 

36 

(30.3%) 

57 

(47.9%) 

2561 
63 

(โควตา = 3) 

5 

(15.9%) 
- - - - - - - 

- 
- 58 

2562 
60 

(โควตา = 4) 

- 

(0.0%) 
- - - - - - - 

- 
- 60 

2563 
61 

(โควตา = 3) 

- 

(0.0%) 
- - - - - - - 

- 
- 61 

2564 
1 

(โควตา = 1) 

- 

(0.0%) 
- - - - - - - 

- 
- 1 

รวม 

 
734 

79 

(10.8%) 
15 43 68 54 81 67 72 36 400 255 
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AUN- QA 11-2: The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาเมื่อพิจารณาจากตาราง AUN-QA 11-1-1 จำแนก

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาออกเปน 3 ชวง คือ  1) สำเร็จการศึกษานอยกวา 4 ป (3 ป 2 ภาคการศึกษา) 

2) สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ป และ 3) สำเร็จการศึกษาเกินเวลา 4 ป จากขอมูลจะพบวานักศึกษาสวนใหญ

สามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลา 4 ป แตยังคงมีอีกหลายคนท่ีไมสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา

ได ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงพอสมควร ท้ังนี้ปจจัยมาจากนักศึกษาท่ีเขามาในหลักสูตรแตละปมีผลการเรียนท่ีไมสูง

มากนัก และมีแนวโนมที่ไมสามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปตั้งแตกอนเขามาในหลักสูตรในปที่ 2 สงผลให

นักศึกษาในกลุมนี้ไมสามารถเรียนตามเกณฑที่หลักสูตรระบุได สำหรับระยะเวลาในการจบการศึกษาท่ี

แนนอนของนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรมียังไมสามารถประเมินเปนตัวเลขท่ีชัดเจนได เนื่องจากเปน

ขอมูลที่ตองรอใหศูนยบริการการศึกษาเปนผูเผยแพร ซึ่งทางหลักสูตรเล็งเห็นถึงปญหานี้และมีแผนในการ

รวบรวมปรับปรุงเพ่ือไดมาซ่ึงขอมูลในปการศึกษาหนา 

การปรับปรุงติดตามผลการเรียนของนักศึกษา จากวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาในการสำเร็จ

การศึกษาโดยปรึกษาหารือในที่ประชุมคณาจารยในหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการปรับการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียนตกมาก โดยมีเพ่ิมการสอนเสริม ใหทำแบบฝกหัดเพ่ิมเติม และเปดให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ  

 

AUN- QA 11-3: Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1]. 

อัตราการไดงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดจากแบบสำรรวจบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในป 

2563 ที่ผานมา จำนวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 89.13 พบวามีอัตราการไดงาน 17 คน (รอยละ 36.96) 

ศึกษาตอ 5 คน (รอยละ 10.87) อยูระหวางการรองาน 24 คน (รอยละ 52.17) โดยสามารถสรุปจำนวณ

บัณฑิตที่ไดงานทำทั้งหมดตามสูตรการคำนวณของ สกอ. อยูที่รอยละ 41.46 มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 17,884 

บาท ซึ่งถือวามีอัตราการไดงานที่ลดลงจากปกอน ๆ พอสมควรอันอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจในชวงเวลา

ดังกลาวท่ีมีการลดลงตามสภาวะท่ัวโลกดวยสาเหคุหลายๆปจจัย ทางหลักสูตรไดดำเนินการชวยประสานงาน

ติดตอหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนชองทางในการสมัคงงาน และบางสวนก็แนะนำใหเขาทำงานชั่วคราวใน

หลายๆโครงการของทางรัฐบาลและงานวิจัยของทางคณาจารย โดยตั้งเปาหมายไดงานทำอยูท่ีรอยละ 80 
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ตาราง AUN-QA 11-3-1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำและประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป (บัณฑิต รุนปการศึกษา 2562) 

บัณ
ฑ

ิตป
กา

รศึ
กษ

า 
25

…
 

 

บัณฑิตตอบ 

แบบสำรวจ 
 

บัณฑิต  รุนปการศึกษา 2558 
บัณฑิตท่ีตอบแบบ 

สำรวจ (ไมนับท่ี 

ศึกษาตอ เกณฑ

ทหาร 

และอุปสมบท) 

บัณฑิตท่ีได

งานทำ

ท้ังหมด (ตาม

สูตรการ

คำนวณของ 

สกอ.) 

เงินเดือน 

เฉลี่ย 

ที่ไดงานทำ  

ที่ไดงานทำ

และ 

ศึกษาตอ  

ศึกษาตอ  

ยังไมไดทำงาน 

/อยูระหวางรอ

งาน 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

58 40 81.63 26 65.00 1 2.50 10 25.00 3 7.50 30 75.00 27 90.00 17,434 

59 53 80.30 40 75.47 - - 7 13.21 6 11.3 46 86.79 40 86.96 17,596 

60 52 94.55 39 75.00 1 1.92 7  13.46 5 9.62 45 86.54 40 88.89 18,678 

61 71 85.54 50 70.42 - - 3 4.23 18 25.35 68 95.77 50 73.53 19,284 

62 41 70.77 17 36.96 - - 5 10.87 24 52.17 36 87.80 17 41.46 17,884 

 

AUN- QA 11-4: The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2]. 

หลักสูตรมีรายวิชาที่ใหนักศึกษาไดฝกใชกระบวนการคลายกับงานวิจัยคือ รายวิชาโครงงานวิศวกรรม

ธรณี ที่นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียน โดยกระบวนการเรียนการสอนจะฝกนักศึกษาตั้งแตการ

รวบรวมและเก็บขอมูลทางธรณีวิทยา เพื ่อใชในการออกแบบและแกปญหาทางวิศวกรรมธรณีที ่ไดรับ

ขอกำหนดจากทางคณาจารย อีกรูปแบบหนึ่งของการวิจัยที่นักศึกษาทำไดคือนักศึกษาที่ไมไดออกสหกิจ

ศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ซ่ึงจะมีอาจารยท่ีปรึกษามอบหมายโครงงานใหทำ ใน

การคนควางหาคำตอบตามแตความเหมาะสม นอกจากนี้กระบวนการทำโครงงานและวิจัยที่สำคัญอีก

ชองทางท่ีนักศึกษาสามารถทำไดคือ การทำวิจัยและโครงงานจากการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดย

การไดรับโจทยจากสถานประกอบการ และมีคณาจารยในสาขาวิชาเปนผูใหคำปรึกษารวมกับที่ปรึกษาของ

สถานประกอบการ โดยในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที ่ออกสหกิจศึกษาและทำโครงงานรวมดวย

นอกเหนือจากทำงานประจำที ่ไดรับมอบหมายประมาณรอยละ 70 แตยังไมมีการวิเคราะหขอมูลและ

คุณภาพของโครงงานอยางจริงจัง โดยหลักสูตรจะทำการเก็บขอมูลและวิเคราะหคุณภาพของโครงงานเพ่ือใช

ในการพัฒนาตอไปในปการศึกษา 2564 

นักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีไดรับรางวัลดังนี้ 

1) นางสาวนภัตสร ตัณฑสุระ ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ประจำภาคสห

กิจศึกษาท่ี 3/2563 หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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นักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีจำนวณ 5 คน มีผลงานวิชาการรวมงานวิจัยและตีพิมพบทความ

วิชาการระดับชาติ ในการประชุมวิชาการธรณีไทย 2564 ระหวาง 4-6 สิงหาคม 2564 จำนวณ 3 บทความ

ดังตอไปนี้  

1) สภาพแวดลอมการทับถมตะกอนบริเวณแหลงขุดคนซากดึกดาบรรพวาฬ ตาบลอาแพง อาเภอบาน

แพว จังหวัดสมุทรสาคร: การแปลความจากกลุมออสตราคอด โดย อานิสงส จิตนารินทร*, ลลิตา วี

ราชัย และ อภิสิฐ จันทรอา 

2) Remote Sensing Geology เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ำในภูมิประเทศหินปูน: กรณีศึกษา 

โครงการพัฒนาแหลงน้ำสระบอดินขาว พื้นที่เขาวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค โดย ศักดา ขุนดี, 

แพรวพรรณ คิดอาน, อมรรัตน โขลนกระโทก, วราลักษณ มาตยภูธร และ เนตรพิมล วิเศษ

วงษา 

3) การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐานเขาตาปู โดย ศักดา ขุนดี, เสาวภาพ อุทัยรัตน, ธนวัฒน 

รักเฮงกุล และ นภัตสร ตัณฑสุระ 

 

 
 

รูป AUN-QA 11-4-1 นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2563 หลักสูตรวิศวกรรม

ธรณี 
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รูป AUN-QA 11-4-2 นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมธรณี รวมตีพิมพผลงานวิจัย การประชุมวิชาการธรณี

ไทย 2564 ระหวาง 4-6 สิงหาคม 2564 

 
 

รูป AUN-QA 11-4-2 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี รวมตีพิมพผลงานวิจัย การประชุมวิชาการธรณี

ไทย 2564 ระหวาง 4-6 สิงหาคม 2564 
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AUN- QA 11-5: The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement [3] 

ผลการดำเนินงาน 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบริบทแตกตางกัน 7 กลุม ไดแก 1) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 3) สภาวิศวกรแหงประเทศไทย 4) ผูใชบัณฑิตหรือสถาน

ประกอบการณ 5) นักศึกษาปจจุบัน 6) ศิษยเกา และ 7) บุคลากรของหลักสูตร ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ

หลักสูตรไดถูกรางขึ้นในกรอบเปาประสงคและวิสัยทัศนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสามกลุมแรก และมีการ

ดำเนินงานของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของกลุมที่เหลือ ดังนั้นจึงมีการติดตามตรวจสอบความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการสอบถามหรือสัมภาษณ เชน ในโอกาสที่คณาจารยไป

นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการณ เมื ่อมีศิษยเกากลับมาเยี ่ยมสถาบัน และวิธ ีตอบ

แบบสอบถาม ผานชุดแบบสอบถามหรือผานระบบออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback 

(ภาคผนวก 5) โดยเนนไปท่ีกลุมผูใชบัณฑิต นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และบุคลากรของหลักสูตร สรุปไดดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563  

รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 1. 

 

ทานพึงพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เชน กระบวนการ

ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล 

3.64 3.63 4.00 

2. 

 

ทานพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับกอนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เชน 

การประชาสัมพันธหลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 3.91 

3. ทานพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน

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

เนื้อหากอนเรียนการอบรมกอนเปดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 3.91 

4. ทานมีความพึงพอใจตอคณาจารยผูสอนและผูสอนปฎิบัติการในหลักสูตร

เพียงใด 

3.96 3.63 4.18 

5. 

 

 

ทานพึงพอใจตอการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา

นักศึกษาเพียงใด เชน การจัดตารางเรียน การเปดรายวิชา การจัดอบรมตาง 

ๆ การแจงขอมูลกอนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก

ภาคสนาม 

3.37 3.38 3.73 

6. 

 

ทานพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงใด เชน หองปฏิบัติการ 

หองเรียน ระบบสารสนเทศ หองสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 3.82 

https://www.geoengsut.com/feedback
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รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
7. ทานพึงพอใจตอการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม 

โปรงใส 

3.76 3.38 4.27 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 4.00 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 3.98 

 

ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2563) 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.94 4.27  3.75  

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.81 3.91  3.75  

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

4.00 4.36  3.83  

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64  3.25  

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.81 3.73  3.42  

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82  3.67  

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91  3.75  

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91  3.58  

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45  4.50  

10. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.31 4.73  4.42  

11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน ระบบสารสนเทศ 

หองสมุด สนามกีฬา 

4.06 4.27  4.17  

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 4.06 4.36  4.17  

13. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 

3.94 4.36  3.67  

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13  3.84  

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 215 

ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากนักศึกษาปจจุบัน 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.80 3.90 3.84 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 4.13 4.02 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

3.99 4.13 4.08 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 3.92 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.87 3.99 3.90 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 3.58 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 3.65 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 3.69 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 4.38 

10. อาจารยสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.25 4.36 4.23 

11. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ำเสมอ 

4.27 4.35 4.19 

12. อาจารยใหคาปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

4.14 4.28 4.08 

13. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.32 4.39 4.18 

14. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.54 3.87 3.53 

15 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.48 3.91 3.57 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.55 3.97 3.60 

17. หองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.56 3.88 3.65 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

และเพียงพอตอนักศึกษา 

3.44 3.78 3.56 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

3.97 4.11 3.98 

20. การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.99 4.17 4.01 
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รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

21. วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.97 4.11 3.92 

22. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 4.04 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 3.80 

24. มีการจัดสอนซอมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน 3.48 3.90 3.66 

25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.86 3.99 3.90 

26. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ที่กาหนด

ไวลวงหนา 

3.92 4.03 3.92 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 3.98 

28. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

3.85 4.08 3.94 

29. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรู 4.12 4.24 4.14 

30. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

ทางปญญา 

3.99 4.14 4.11 

31. การเรียนรู ตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 4.15 

32. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.90 4.12 4.01 

33. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของ ดานทักษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 3.99 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 3.91 
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ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอคุณลักษณะและความสามารถของพนักงาน 

จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 4.20 

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทำงาน 4.29 3.75 4.20 

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 4.43 4.00 4.20 

4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ 4.29 4.25 4.00 

5. 
ยอมรับคำแนะนำ ขอเสนอแนะ คำวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ

ปรับปรุงแกไข 

4.00 3.75 4.00 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และการตัดสินใจของตน เปนที่

ไววางใจได 

4.29 3.75 4.00 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานใหไดมาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 3.80 

8. 
สามารถทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันทางการศึกษา สังคม

และวัฒนธรรมได 

4.29 3.75 4.20 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รูจักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ

ของผูอ่ืน  

4.29 3.75 4.00 

10. 
ใหเกียรติ ยอมรับบทบาทหนาที่ผูอ่ืน และปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยความ

เคารพ 

4.43 3.75 4.00 

11. 

 

รักษาความสัมพันธที่ดี และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนทั้ง

ภายในกลุมและระหวางกลุมที่ชวยใหเกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหวางบุคคลและเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 3.40 

13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 3.80 

14. ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม  4.29 3.75 3.80 

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 4.00 

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือรน และมีความเปนผูใหญ 4.29 3.75 3.40 

17. 

 

สามารถคิดดวยการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนำไปสูการแกปญหาและการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 3.80 

18. แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.71 3.50 3.60 

19. มีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล 3.86 3.25 3.80 

20. มีวิสัยทัศนเก่ียวกับองคกรและงานที่ทำ 3.71 3.75 3.40 

21. สามารถลำดับความสำคัญของงาน 3.86 3.50 3.00 

22. สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 3.20 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

23. 
สามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ สิ่งแวดลอมใน

องคกร 

4.00 3.25 4.00 

24. 

 

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหการ

ทำงานบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 3.60 

25. สามารถทำงานใหสำเร็จไดโดยลำพังอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 3.40 

26. สามารถเปนผูแทนของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 4.00 

27. สามารถแกปญหาอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 3.40 

28. สามารถระบุปญหา และพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา 4.00 3.25 3.40 

29. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 3.60 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม และทักษะที่เก่ียวของกับงาน

อยางตอเนื่อง   

3.57 3.75 3.20 

31. สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะเลือกรู และมีความเขาใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 3.60 

32. 

 

สามารถใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน

ชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 3.20 

33. 

 

สามารถใชภาษาไทยดวยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 

ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาทาทางที่แสดงออกเหมาะสม 

ถูกตอง) 

4.00 3.75 3.20 

34. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเปน 3.29 2.50 2.80 

35. 

 

เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ (ฟงไดตรงประเด็น มีมารยาทในการฟง กิริยา

ทาทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกตอง) 

3.57 3.25 3.80 

36. 
มีความเขาใจในสิ่งที่อาน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.60 

37. 
รูจักเลือกใชขอมูลที่จำเปน เพื่อการประยุกตใชในการตัดสินใจและ

แกปญหา  

3.86 3.25 3.40 

38. 
สามารถจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลไดเขาใจ และเปน

ระบบ 

3.86 3.50 3.40 

39. มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 3.80 

40. มีความรูในวิชาชีพที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 3.60 

41. 
สามารถประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 

3.86 3.00 3.40 

42. สามารถนำเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตรที่จำเปนในการทำงาน 3.86 3.25 3.20 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

43. 
สามารถประยุกตใชวิธีการคำนวณข้ันพื้นฐานที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหา

และตัดสินใจ 

4.14 3.75 3.40 

44. 
รูจักประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.86 3.50 3.40 

45. 
มีทักษะและสามารถใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ในวิชาชีพที่เก่ียวของกับ

งาน 

4.00 3.75 3.20 

46. 

 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรที่จำเปน 

เพื่อใหทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 4.00 

47. 
มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนางาน 

4.00 3.50 3.60 

48. 

 

สามารถทำงานเสร็จตามขอบเขตและกำหนดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 3.60 

49. 

 

สามารถทำงานใหสำเร็จภายใตความกดดัน และมีความอดทนในการ

ทำงานหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.40 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 3.63 

 

ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.20 4.33 4.56 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 4.33 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.80 4.33 4.33 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.80 4.00 4.33 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.80 4.00 4.33 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 4.44 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 4.39 

 

ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยหลักสูตรวศิวกรรมธรณี 

จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.14 4.50 4.40 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 4.25 4.40 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

4.14 4.00 4.40 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 4.00 4.80 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

4.14 4.13 4.40 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 4.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 4.47 
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ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน แต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.40 

2. การกำกับและติดตามการจดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวชิา และ

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

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.80 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนด

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

ละปการศึกษา 

3.43 3.50 3.80 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน 

มคอ.๗ ปที่แลว 

3.57 3.63 3.80 

5. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน

อ่ืนที่มีความเก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

3.57 3.63 3.60 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 3.20 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 3.60 

 

ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย

ประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที ่เหมาะสม เอื ้อใหน ักศึกษามีพื้น

ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

3.57 3.75 3.80 

2. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสำเร็จ

ไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 4.00 

3. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 3.60 
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รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กำหนดในคำอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

4.14 4.25 3.80 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ มเรียนใหได

มาตรฐานเดยีวกัน 

3.57 3.88 3.20 

6. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษา 

3.57 3.75 3.60 

7. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย 3.71 3.38 3.00 

8. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

3.71 3.75 3.00 

9. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามี สวนรวมในการจัดการเรียน

การสอนและสงผล ตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.86 3.63 3.20 

10. การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

3.71 3.63 3.20 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.57 3.13 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 3.44 

 

ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอำนวยความสะดวกตอการเรียนที่

เหมาะสม พรอมใชงาน 

3.43 3.63 3.20 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 4.00 3.75 3.40 

3. หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 3.40 

4. หองปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอตอการสอน 2.71 2.63 2.60 

5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 

3.57 3.25 3.20 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 3.40 

7. จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพยีงพอตอการใชงาน 3.43 3.38 3.60 
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รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

8. สถานที่ สำหรับคณาจารยใหคำปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 

3.57 3.75 3.60 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย 3.29 3.00 3.20 

10. หองทำงานวิจัย (ไมใชหองเรียน) เพื่อใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.00 2.88 3.40 

11. อุปกรณและเคร่ืองมือวิจัยที่จำเปนและเหมาะสม ในการทำวิจัย 3.14 2.88 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 3.31 

 

รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามคำแนะนำหัวขอ Sources of Evidence  

AUN-QA 11-1 แบบสอบถามออนไลน https://www.geoengsut.com/feedback 

ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยูและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

มคอ.5 ประจำปการศึกษา 2561 https://www.geoengsut.com/tqf5-2563 

AUN-QA 11-2 เชนเดียวกับ AUN-QA 11-1 

AUN-QA 11-3 ตาราง AUN-QA 11-3-1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำและ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (บัณฑิต รุนปการศึกษา 2562)  

AUN-QA 11-4 https://www.facebook.com/sutcoop 

AUN-QA 11-5 ภาคผนวก 5 

 ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 

 ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากศิษยเกา 

ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักศึกษาปจจุบัน 

ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที ่ตรงตอคุณลักษณะ

และความสามารถของพนักงาน จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

https://www.geoengsut.com/feedback
https://www.geoengsut.com/tqf5-2563
https://www.facebook.com/sutcoop
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ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและ

พัฒนาอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน 

ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหาร

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผู ช วยสอน ผู สอน

ปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนใน

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผู ช วยสอน ผู สอน

ปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิ ่งสนับสนุนการ

เรียนรูหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอน

ปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4   
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สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN QA  

 
1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 

the university [1,2] 

  3     

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

  3     

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

  3     

 Overall opinion   3     

2 Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 

  3     

2.2 The information in the course specification is comprehensive 

and up-to-date [1,2] 

  3     

2.3 The programme and course specifications are communicated 

and made available to the stakeholders [1,2] 

  3     

 Overall opinion   3     

3 Programme Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 

  3     

3.2 The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear [2] 

  3     

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  3     

 Overall opinion   3     

4 Teaching and Learning Approach 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 

  3     

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

  3     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]   3     

 Overall opinion   3     

5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 
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5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 

  3     

5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are 

explicit and communicated to students [4,5] 

  3     

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure validity, reliability and 

fairness of student assessment [6,7] 

  3     

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

  3     

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

 Overall opinion   3     

6 Academic Staff Quality        

6.1 Academic staff planning ( considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) 

is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service [1] 

  3     

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and 

monitored to improve the quality of education, research 

and service [2] 

  3     

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

  3     

6.4 Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 

  3     

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

  3     

6.6 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [9] 

  3     

6.7 The types and quantity of research activities by 

academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement [10] 

  3     

 Overall opinion   3     

 
7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
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7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT 

facility and student services)  is carried out to fulfil the 

needs for education, research and service [1] 

  3     

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated [2] 

  3     

7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated [3] 

  3     

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

  3     

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [5] 

  3     

 Overall opinion   3     

8 Student Quality and Support        

8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 

  3     

8.2 The methods and criteria for the selection of students 

are determined and evaluated [2] 

  3     

8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload [3] 

  3     

8.4 Academic advice, co- curricular activities, student 

competition, and other student support services are 

available to improve learning and employ- ability [4] 

  3     

8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as 

personal well-being [5] 

  3     

 Overall opinion   3     
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9 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 

updated to support education and research [1] 

  3     

9.2 The library and its resources are adequate and updated 

to support education and research [3,4] 

  3     

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research [1,2] 

  3     

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and 

research [1,5,6] 

  3     

9.5 The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

  3     

 Overall opinion   3     

10 Quality Enhancement        

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 

  3     

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and 

enhancement [2] 

  3     

10.3 The teaching and learning processes and student 

assessment are continuously reviewed and evaluated 

to ensure their relevance and alignment [3] 

  3     

10.4 Research output is used to enhance teaching and 

learning [4] 

  3     

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 

laboratory, IT facility and student services)  is subjected 

to evaluation and enhancement [5] 

  3     

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 

and subjected to evaluation and enhancement [6] 

  3     

 Overall opinion   3     
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11 Output 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.2 The average time to graduate is established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.4 The types and quantity of research activities by students 

are established, monitored and benchmarked for 

improvement [2] 

  3     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

  3     

 Overall opinion   3     
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บทที่ 5 

การวิเคราะหจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา 

 

จุดเดน 

1. มีการกำหนด PLOs ของหลักสูตรที่สอดคลองกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ

ครอบคลุมท้ัง Subject specific และ Generic โดยมีสัดสวนท่ีเหมาะสม 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดทำผลลัพธการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม โดยการเก็บรวบรวมความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกลั่นกรองเพื่อใหไดผล

ลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

3. มีการวางโครงสรางหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานของ สกอ. มีการปรับปรุงตามกรอบเวลา 

4. มีสัดสวนของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 100% และมีผลงานการวิจัยยอนหลัง 5 ป 

5. มีระบบสหกิจศึกษาสนับสนุน work integrated learning 

 

 

โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน

สัมฤทธิผลรายวิชาฯ โดยการใชผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรเปนตัวตั้งในการกำหนดกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2. การใช Backward curriculum design ในการออกแบบหลักสูตร (กำลังปรับปรุงในป 2564) 

3. การกำหนดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (ในดานองคความรู ทักษะ และเจตคติ) ใหสอดคลองกับ

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยการถอด PLOs ดานทักษะและทัศนคติมาใชในการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินในทุกรายวิชา 

4. การออกแบบหลักสูตรใหมีการบูรณาการ ความรูไดอยางตอเนื่อง (ขาดความตอเนื่องแตละรายวิชา) 

การประเมินการตอเนื่องของความรู และทักษะของผูเรียน ใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังยังไม

ครบถวน  

5. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

เกณฑการประเมินตามองคประกอบ 

 

- องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

 

- องคประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสตูร 
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เกณฑการประเมนิตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอยางนอย 5 คน  
- กรณีที ่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได 
ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึง
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดไมเกิน 2 คน      

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- ตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้ง
ใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
 

● อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน  

- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
● อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ทั้งนี ้ มีชั ่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสตูร 6 ป ประกาศ ใช
ในปท่ี 8) 

รวม เกณฑ 5 ขอ 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม
ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  
หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนำท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนำสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑการประเมนิตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี หมายเหตุ 

1. จำนวนอาจารยประจำ
หลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจำเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศกึษาตามหลักสูตรน้ัน 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  
18 เม.ย. 2549 กำหนดวา 
  อาจารยประจำสามารถเปนอาจารยประจำ

หล ักส ูตรท ี ่ เป นหล ักส ูตรพห ุว ิทยาการ  
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดย
ตองเป นหลักส ูตรที ่ตรงหร ือส ัมพันธ  กับ
หลักสูตรท่ีไดประจำอยูแลว 

  บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 
11 มีค. 2557 กำหนดวา 
  กรณีหลักสูตร ป.ตรี ท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 

กำหนดใหต องมีอาจารยประจำหลักสูตร 
จำนวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนง
วิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเทา หรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา ผศ. ในสาขา 
ที ่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที ่เปดสอน 
อยางนอย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมตัิ/ใหความ
เหน็ชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพ่ือให
หลักสตูรใชงานในปท่ี 6) 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร  
5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ป 
ประกาศ ใชในปท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ 3 ขอ  
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม

ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้ 

1. เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนำท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนำสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัต/ิใหความเห็นชอบหลักสตูร 
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เกณฑการประเมินตามองคประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 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 

การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบงช้ี CUPT QA  

ระดับสำนักวิชาและระดับสถาบัน 
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การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบงช้ี CUPT QA ระดับสำนักวิชาและระดับสถาบัน 

สำหรับตัวบงช้ี C.1-C.6 และตัวบงช้ี C.10-C.11 
 

ตัวบงชี้ที่ C.1  : การรับและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate) 

 (AUN QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 

  3     

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

  3     

8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload [3] 

  3     

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  3     

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.2  : การไดงานทำของบัณฑติ หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ (AUN QA 11.3)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.3  : คุณภาพของบัณฑิต  (AUN QA 10.6, 11.5)    

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement [6] 

  3     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.4  : ผลงานของผู้เรียน  (AUN QA 11.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.4 The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

  3     
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ตัวบงชี้ที่ C.5  : คุณสมบัติของอาจารย์  (AUN QA 6.2, 6.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored 

to improve the quality of education, research and service [2] 

  3     

6.4 Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.6  : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  (AUN QA 6.7, 11.4)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.7 The types and quantity of research activities by academic 

staff are established, monitored and benchmarked for 

improvement [10] 

  3     

11.4 The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.10  : บุคลากรไดรับการพัฒนา (AUN QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning ( considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 

carried out to fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

  3     

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

  3     

6.6 Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and 

service [9] 

  3     

7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility 

and student services)  is carried out to fulfil the needs for 

education, research and service [1] 

  3     

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

  3     
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AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

7.5 Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and 

service [5] 

  3     

Overall opinion   3     

 

ตัวบงชี้ที่ C.11  : ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (AUN QA 8.4, 8.5, 10.1-10.6)   

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, 

and other student support services are available to improve 

learning and employability [4] 

  3     

8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as personal 

well-being [5] 

  3     

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 

  3     

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and enhancement [2] 

  3     

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 

are continuously reviewed and evaluated to ensure their 

relevance and alignment [3] 

  3     

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

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 

laboratory, IT facility and student services)  is subjected to 

evaluation and enhancement [5] 

  3     

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement [6] 

  3     

Overall opinion   3     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  

ประจำปการศึกษา 2563 

ตามมติสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2563 
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ภาคผนวก 4 

เอกสารแนบ องคประกอบท่ี 1 

การกำกับมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตร ี

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (ขอ 2 และ ขอ 3) 
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รายช่ือผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป (2015 – 2020)  

ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร 

International Journals: 

1) Thongprapha, T., Liapkrathok, P., Chanpen, S., and Fuenkajorn, K., 2020, Frictional behavior 

of sandstone fractures under forward-backward pre-peak cyclic loading. Journal of Structural 

Geology. 138, 104106. 

2) Naphudsa, P. , Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. , 2020, Effect of stress path on shearing 

resistance of sandstone fractures. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 42(2), 

339-345. 

3) Saoanunt, N., Chanpen, S., Khamrat, S., Thongprapha, T., and Fuenkajorn, K., 2019, Prediction 

of shallow salt cavity geometry from surface subsidence configurations, Arabian Journal of 

Geosciences, 12. DOI: 10.1007/s12517-019-4976-x. 

4) Sartkaew, S. , Khamrat, S. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Physical model simulation of 

surface subsidence under sub- critical condition.  International Journal of Physical 

Modelling in Geotechnics, DOI 10.1680/jphmg.17.00029. 

5) 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) 

6) Liapkrathok, P. , Khamrat, S. , Thongprapha, T.  and Fuenkajorn, K. , 2018, Shearing 

resistance of fractures in saturated Phra Wihan sandstone, Research and Development 

Journal of the Engineering Institute of Thailand. 29(3), 37-46. 

7) Junthong, P. , Khamrat, S. , Sartkaew, S. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Determination of time-

dependent strengths of salt   pillars based on strain energy principle.  International Journal  

of Mining Science and Technology, DOI 10.1016/ j.ijmst.2018.04.011 

8) Khamrat, S. , Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. , 2018,  hermal effects on shearing 

resistance of fractures in Tak  granite. Journal of Structural Geology, 111, 64-74. 

9) Weingchanda, P., Khamrat, S., Thongprapa, T., and Fuenkajorn,  K., 2018, Shear strengths of 

fractures in Tak granite under orthotropic stresses.  Songklanakarin Journal of Science and 

Technology, (Accepted for publication) 

10) Artkhonghan, K. , Sartkaew, S. , Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Effects of stress 

path on shear strength of a rock salt.  International Journal of Rock Mechanics and Mining 

Sciences, 104, 78-83.  
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11) Artkhonghan, P., Sartkaew, S., Khamrat, S., and Fuenkajorn, K., 2018.  Compressive strengths 

of Maha Sarakham salt under constant σm and constant σ3 stress paths.  Songklanakarin 

Journal of Science and  Technology, 40(6), 1291-1299. 

12) Khamrat, S. , Tepnarong, P. , Artkhonghan, K. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Crushed Salt 

consolidation for borehole sealing in potash Mines. Geotechnical and Geological Engineering, 

36(1), 49-62. 

13) Khamrat, S. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Mechanical performance of consolidated crushed 

salt as backfill in boreholes and shafts.  Songklanakarin Journal of Science & Technology, 

40(2), 430-438. 

14) Phatthaisong, K. , Sartkaew, S. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Effects of loading rate and 

temperature on strength and deformability of Maha Sarakham salt.  Songklanakarin Journal 

of Science & Technology, 40(2), 359-366. 

15) 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. 

16) Luangthip, A., Wilalak, N., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2017, Effects of 

carnallite content on mechanical properties of Maha Sarakham rock salt. Arabian 

Journal of Geosciences. Vol. 10, No. 149, pp. 1-14.  

17) Khamrat, S. and Fuenkajorn, K., 2017, Mechanical performance of consolidated 

crushed salt as backfill in boreholes and shafts. Songklanakarin Journal of Science and 

Technology. (Accepted for publication).  

18) Phatthaisong, k., Sartkaew, S. and Fuenkajorn, K., 2016, Effects of loading rate and 

temperature on strength and deformability of Maha Sarakham salt. Songklanakarin 
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publication). 

2) Junthong, P., Tepnarong, P., Artkhonghan, K. and Fuenkajorn, K., 2016., Prediction of 
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Conference Papers: 
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diversity of Lower Paleozoic limestones on the East side of Sri Nakharind Reservoir, Sri Sawad 
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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 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 258 

Symposium on Geological Significant of Khorat Geopark: Khorat Cuesta 2019. 26-28 August, 

2019. Nakhon Ratchasima. P21. 
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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. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช  เผือกภูมิ 
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Conference Papers: 
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ภาคผนวก 5 

การประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง 

และขอเสนอแนะของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี โดยผูมสีวนไดสวนเสีย 

 

- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

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

3) นักศึกษาปจจุบัน (ผูทำแบบสอบถาม 158 คน) 

4) สถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) (ผูทำแบบสอบถาม 5 คน) 

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

6) อาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ (ผูทำ

แบบสอบถาม 5 คน) 

 

- แบบประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความ

คาดหวัง และขอเสนอแนะ  

1) แบบสอบถามผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
2) แบบสอบถามสำหรับศิษยเกา 

3) แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาปจจุบัน 

4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5) แบบสอบถามสำหรับ นักเรียน ผูปกครอง 

6) แบบสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ 

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

2021) 

 

https://www.geoengsut.com/feedback-2020-2021
https://www.geoengsut.com/feedback-2020-2021
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1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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รางวัลท่ีเคยไดรับระหวางศึกษา 

- คณะกรรมการหอพักนักศึกษา 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.44 3.25 3.91 

2. สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสิทธิผล 

3.32 3.50 3.82 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.63 4.00 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.72 3.88 4.09 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.16 4.00 4.18 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.48 3.50 3.82 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.84 4.00 4.27 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.20 3.75 3.82 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.28 3.75 4.00 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.56 3.70 3.99 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

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

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

2.96 2.75 4.09 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 3.50 4.27 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.00 2.38 4.00 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.56 3.25 4.18 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.16 3.00 4.09 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 3.13 4.09 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.25 3.00 4.12 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 1. 

 

ทานพึงพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เชน กระบวนการ

ประกาศรับสมัคร การสมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล 

3.64 3.63 4.00 

2. 

 

ทานพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับกอนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เชน 

การประชาสัมพันธหลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 3.13 3.91 

3. ทานพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียน

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

เนื้อหากอนเรียนการอบรมกอนเปดภาคการศึกษา 

3.68 3.63 3.91 

4. ทานมีความพึงพอใจตอคณาจารยผูสอนและผูสอนปฎิบัติการในหลักสูตร

เพียงใด 

3.96 3.63 4.18 

5. 

 

 

ทานพึงพอใจตอการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนา

นักศึกษาเพียงใด เชน การจัดตารางเรียน การเปดรายวิชา การจัดอบรมตาง 

ๆ การแจงขอมูลกอนเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออก

ภาคสนาม 

3.37 3.38 3.73 

6. 

 

ทานพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงใด เชน หองปฏิบัติการ 

หองเรียน ระบบสารสนเทศ หองสมุด สนามกีฬา 

3.84 3.38 3.82 

7. ทานพึงพอใจตอการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม 

โปรงใส 

3.76 3.38 4.27 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 3.75 4.00 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.67 3.49 3.98 

 
 
ขอมูลเกี่ยวกับภาวะการไดงานทำของ ผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 272 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 273 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 274 

 
ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- พัฒนาไปเร่ือยตามยุคสมัยนะครับ 

- อยากใหหลักสูตรแนนกวานี้และเนื้อหาเขมขนกวานี้หนักๆทางโปรแกรมยิ่งดี 

- การที่มีความรูตามงานที่หลักสูตรสามารถไปทำตอได 

- อยากใหหลักสูตรเปนที่ยอมรับ และคาดหวังใหหลักสูตรพัฒนาตอไปเร่ือยๆ 

- ใบ กว 

- มีงานทำและมีกว 

- รายไดสงู 

- ใบอนุญาตื กว 

- อยากทำงานตรงสาย 

- มีทำงานทำ 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- การสอนแลปวิศวกรรมบาดาล ใตดิน 

- การวางรูปแบบในการเจาะระเบิดโดยละเอียด 

- การเพิ่มการเรียนรังวัดอยางละเอียดมีทำงานทำ 
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2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2563) ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.88 3.82 3.75 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.31 3.64 3.50 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.94 4.00 3.67 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.88 4.00 3.75 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.44 4.27 4.17 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.94 3.73 3.67 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.88 4.09 3.92 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.50 3.73 3.67 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.56 3.82 3.83 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.81 3.90 3.77 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.00 3.91 3.08 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 3.64 3.50 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.44 3.64 3.17 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.38 3.73 2.83 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.44 4.27 2.92 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 4.00 2.83 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.32 3.87 3.06 
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.94 4.27  3.75  

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.81 3.91  3.75  

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

4.00 4.36  3.83  

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.63 3.64  3.25  

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.81 3.73  3.42  

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 3.82  3.67  

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 3.91  3.75  

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 3.91  3.58  

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 4.45  4.50  

10. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.31 4.73  4.42  

11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน ระบบสารสนเทศ 

หองสมุด สนามกีฬา 

4.06 4.27  4.17  

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 4.06 4.36  4.17  

13. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษา

เพียงใด 

3.94 4.36  3.67  

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.89 4.13  3.84  

 

ขอมูลเกี่ยวกับภาวะการไดงานทำของศิษยเกา (สำเร็จการศึกษากอนป 2562) 
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ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 1 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่ศิษยเกา

คาดหวัง) 

- ภาษาอังกฤษ 
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- ดานโปรแกรม 

- การเรียนรูดวยตนเอง ภาษา การแปลความหมายและวิเคราะหขอมูลเปนลำดบัข้ันตอน 

- ความรูดานพืน้ฐานวิศวกรรม และคำนวนแมนๆอยางรวดเร็ว 

- เขาใจหลักการและสามารถนำไปใชในการทำงานจริงๆได 

- ทักษะการออกแบบ 

- การวิเคราะห ความรูทั่วไป ภาษา 

- ทักษะภาษาอังกฤษและความเชือ่มั่นในการแสดงความคิดเห็น 

- ใบกว. 

- มีความรู ความเขาใจ และเพิ่มทกัษะ ทางดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย สาหรับการนา

ไปพฒันาการเรียนการสอนในสาระตางๆ ที่เก่ียวของกับองคความรูทางธรณีวทิยา 

- จำแนกและวิเคราะหองคประกอบของหิน แร 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 2 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่ศิษยเกา

คาดหวัง) 

- อดทน 

- การวิเคราะหแรง 

- หลักสูตรที่คำนึงถึงการใชงานในอนาคตของผูสำเร็จการศึกษา ควรมีวิชาเลือกบังคับที่จำเปนตองมีการสอบ

วัดผลกอนและหลงัเรียนเพื่อประเมินความรูและความเขาใจของผูเรียน และการสอบวัดผลควรมีวิธีการให

หลากหลายและใหเหมาะสมกับวิชาเรียนหรือองคความรูนั้นๆ เนนความเขาใจและใชไดจริงใหกับผูเรียน 

- ภาษาอังกฤษ 

- ทักษาทางดานภาษาและการสื่อสาร 

- เทคโนโลย ี

- วัสดุศาสตร งานสำรวจ ออกแบบ 

- เนนการประยุกตใชงาน ของความรูทางวชิาการกับหนางานจริง 

- Petroleum engineering 

- การใชโปรแกรมในงานเหมืองไดเชี่ยวชาญ 

- สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาโดยผานทางศูนยศึกษาวจิัย และระบบเครือขายในพื้นที่ ของกรม

ทรัพยากรธรณี 

- วิเคราะหเสถียรภาพของหิน 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 3 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่ศิษยเกา

คาดหวัง) 
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- ความรูดานธรณ ี

- ความเปนผูนำ 

- กฎหมายเก่ียงกับการทำงานดานวิศวกรรมและวิศวกรรมธรณีพื้นฐานที่ขำเปนตองรูและไดใชจริง 

- ความรูดานธรณี จำแนกหิน 

- สามารถทำงานเปนทีมได และอดทนตอความกดดนัในหนวยงาน 

- การทดสอบคุณสมบัติหิน-ดนิ 

- การประเมินคุณภาพ ราคา โปรแกรม Excel 

- การวิเคราะหผลคราวๆจากผลการสำรวจภาคสนาม และการวิเคราะหทางโปรแกรม 

- Data management 

- ฝกอบรม สามารถนาความรูทางดานธรณีวิทยาและทักษะที่ไดไปพัฒนาระบบการเรียน การสอนในสาระที่

เก่ียวของกับองคความรูทางธรณีวิทยา 

- ทำแผนภาพทางธรณี GIS ตางๆ เปนตน 

ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- มีงานทำและรายไดสูง 

- เพิ่มโปรแกรม CAD and Sketches 

- อยากใหหลักสูตรของวิศวกรรมธรณี ปรับใหเขากับสถานการณปจจุบนัและความตองการของผูใชแรงงาน 

รวมถึงองคความรูที่เปนพื้นฐานที่ควรเขาใจและใชงานไดจริง มกีารสอบวัดผลดวยวิธีการที่หลากหลายและ

นำไปสูการมองเห็นภาพรวมของผูเรียนเปนหลัก 

- เปดสอนวิชาที่ตรงๆอาชีพไปเลย เชนวิชาเจาะอุโมงค ตองทำอะไรบาง 1 วิชา สามารถเจาะอุโมงคไดเลย 

- ปรับปรุงหลักสูตรทีส่ามารถสอบขอใบประกอบวิชาชีพไดเลยหลังจากเรียนจบ เหมือนสาขาอ่ืน 

- สามารถนำความรูไปปฏิบัติงานไดจริงอยางมัน่ใจ 

- จบมามีงานทำ 

- อยากใหหลักสูตรรองรับในงานฐานราก งานอุโมงคและงานจโีอเทค 

- คนสวนที่จบจะไดทำงานในบริษทัรับเหมา อยากใหนองๆๆที่จบใหมไดมีโอกาสทำงานตรงกับบริษัทน้ำมนั 

- ขอใบกว.ได 

- เมื่อจบการศึกษานิสิตสามารถเขาทำงานในแตละองคกรไดทนัทีจากความสัมพันธและการทำงานที่

เก่ียวเนื่องกันตอมา และใชเวลานอยในการเรียนรูสายงานนั้นๆ ในการทำงานใหมีประสิทธิผล 

- คาดหวังวาสาขาธรณีจะเปนที่ตองการของตลาดมากกวานี ้

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- การทำงานจริงไมไดงายเหมื่อนอยูในมหาลัยครับ 
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- การออกภาคสนามสำคัญมากในการเขาใจและเขาใกลการทำงานจริง ควรออกแบบกิจกรรมนี้ใหมากและ

เนนคุณภาพของกิจกรรมวาผูเรียนไดรับมากหรือนอย การไปพรอมกันหลายๆคนอาจจะไมใชคำตอบ อาจมี

การแบงเซคชั่นใหความรูหรือทำกิจกรรม(เนนการปฏิบัตจิริง) โดยใหนักศึกษาเวียนเหมือนเขาฐานกิจกรรม

กับ อ ผูสอนในสาขาวชิาและควรมีการสัมมนาเพื่อสรางกำลังใจและเปาหมายใหกับผูเรียน โดยเชิญพี่ศิษย

เกามาใหคำแนะนำและ knowledge แชร่ิงบอยๆ อาจจะเดือนละคร้ัง เปนตน 

- ติดตอศิษยเกาหรือบริษัทตางๆ วาตองการใหนักเรียน ทำงานอะไรเปนบาง มีความรูอะไร จากหลายๆ

บริษัท หลายๆธุรกิจงาน เผื่อจะไดมีหลักสูตรที่ตรงตลาดครับ 

- เนนการปฏิบตัิเก่ียวกับวิเคราะหผลดานจีโอเทค การจำแนกหิน ความรูทางดานโปรแกรมจีโอเทค การ

ประเมินความเสี่ยงจากหนางานจริง เพื่อทำใหนักศึกษามีความมั่นใจ ในการแสดงความคิดเห็นตอ

ผูประกอบการ 

- อยากใหมีการทำงานวจิัยเปนกลุมในระดับ ป ตรี โดยมีการเรียนวิชาเตรียมโปรเจ็คกอน ทำโปรเจ็คจริงใน

เทอมถัดไป 

- เพิ่มวิชาอุทกธรณีเขาไปในหลักสูตร 
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3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักศึกษาปจจุบัน ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.81 3.84 3.79 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.52 3.58 3.77 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.64 3.66 3.65 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.73 3.80 3.71 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.23 4.35 4.25 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.61 3.61 3.65 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 4.07 4.16 4.16 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.64 3.67 3.75 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.64 3.66 3.76 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.77 3.81 3.83 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.49 3.75 3.85 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 3.89 3.98 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.19 3.31 3.34 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.61 3.75 3.81 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.54 3.69 4.00 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 3.65 3.84 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 3.67 3.80 
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ผลประเมินระดบัความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.80 3.90 3.84 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 4.13 4.02 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยาง

ชัดเจน 

3.99 4.13 4.08 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.78 3.97 3.92 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของ

นักศึกษา 

3.87 3.99 3.90 

6. การกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 3.85 3.58 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 3.86 3.65 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 3.84 3.69 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 4.45 4.38 

10. อาจารยสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.25 4.36 4.23 

11. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ำเสมอ 

4.27 4.35 4.19 

12. อาจารยใหคาปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

4.14 4.28 4.08 

13. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครู 4.32 4.39 4.18 

14. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.54 3.87 3.53 

15 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.48 3.91 3.57 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื ้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.55 3.97 3.60 

17. หองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.56 3.88 3.65 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

และเพียงพอตอนักศึกษา 

3.44 3.78 3.56 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

3.97 4.11 3.98 

20. การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.99 4.17 4.01 

21. วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/

หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.97 4.11 3.92 
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รายการ 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

22. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 4.13 4.04 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 4.07 3.80 

24. มีการจัดสอนซอมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน 3.48 3.90 3.66 

25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.86 3.99 3.90 

26. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ที่กาหนด

ไวลวงหนา 

3.92 4.03 3.92 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 4.08 3.98 

28. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

3.85 4.08 3.94 

29. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรู 4.12 4.24 4.14 

30. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

ทางปญญา 

3.99 4.14 4.11 

31. การเรียนรู ตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 4.24 4.15 

32. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.90 4.12 4.01 

33. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของ ดานทักษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ 

4.05 4.18 3.99 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.87 4.08 3.91 
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ขอมูลเกี่ยวกับความตองการทำงาน 
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ความคาดหวัง/ความตองการของนักศึกษาปจจุบันตอหลักสตูร 

- การเนนสอนวชิาทีน่ักศึกษาแตละคนใหความสนใจ 

- อยากใหมีสถานประกอบที่รับนกัศึกษาสหกิจที่หลากหลาย 

- มีความรูที่จะนำไปใชจริงได 

- สำเร็จการศึกษาแลวมีงานทำ 

- หวังวาจะรับนักศึกษาในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนอาจารย 

- ความรูใหม 

- ตองการใหมีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบนัที่สุด 

- ความรูพื้นฐานที่จำเปน 

- พัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาบุคคลทีด่ีตอโลก 

- เพิ่มพทักษะตางๆ 

- มีความเปนสากลมากข้ึน (ภาษา) 

- สามารถนำไปใชในการทำงานได 

- เรียนจบแลวมีงานทำใชความรูที่เรียนมาไปประกอบอาชีพ 

- ไดงานตามที่เรียน 

- นำไปใชไดจริง 

- มัความตรงตอความตองการของหนวยงานที่เก่ียวของ 

- สามารถใชงานไดจริงในการทำงาน 

- ตองการใหตลาดงานมีเพิ่มมากข้ึน 

- รับปรุงใหสอดคลองกับสถาณการณปจจบุัน 

- จบออกไปมีงานรองรับในสายที่เรียนมา 
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- เขาใจในเนื้อหาที่เรียน 

- เพิ่มรายวิชาทีส่ำคัญตอการใชงานในสายงานและลดรายวิชาที่ไมสำคัญในสายงานโดยอาจเปลีย่นไปเปน

วิชาเลือกบังคับแทนก็ได 

- ความรูที่จำเปนตอการทำงานในภายภาคหนา 

- อยากจะเรียนใหตรงกับสายงานที่มีอยูปจจุบนัและมงีานมากพอที่ตรงกับหลักสูตรมากที่สดุ 

- คาดหวังวาจะนำความรูที่เรียนไปใชไดในการทำงาน 

- มีความรูที่เฉพาะทางในเร่ืองนั้นๆ เนื้อๆน้ำไมตอง และใหทำซำ้ๆไมตองกลัววาจะเรียนไมจบหัวขอ 

- คาดหวังวาจะสามารถนำเอาความรูไปใชในการทำงานไดอยางเต็มที ่

- ความรู ทักษะการทำงาน 

- ชวยนักศึกษาใหไดบริษัทที่เขาตองการ 

- อยากไดลองออกภาคสนามดูคา 

- สามารถนำความรูไปใชไดจริง 

- อยากใหเปดการเรียนการสอนวิชาเก่ียวกับอุโมงคโดยเฉพาะ 

- มีงานทำเมื่อเรียนจบแลว 

- มีทักษะที่ด ี

- ความเขาในวิชาชีพ 

- การวิเคราะหโครงสรางเพื่อการออกแบบ 

- เนื้อหาครบถวนชัดเจน 

- จบแลว ไดทำงานตรงตามสายทีเ่รียน 

- นำความรูทีไ่ดไปใชทำงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- ลดรายวิชาทีไ่มเก่ียวของลงเพื่อไมใหนักศึกษาหลุกดโฟกัสจากวิชาสาขา 

- เนื่องจากมีสถานการณโควิด อยากคาดหวังวาใหการเรียนผานไปดวยดีและหวังวาการเรียนในชัน้เรียนจะ

สามารถนำไปใชในภาคสนามไดอยางมีประสทิธิภาพเหมือนที่เรียนในหองแลป เนื่องจากเรียนออนไลน

ไมไดสัมผัสเคร่ืองมือการทดลองตางๆโดยตรง จึงคาดหวังวาในอนาคตถาหากมีการออกภาคสนามก็ขอให

สามารถนำความรูจากการเรียนออนไลนไปใชไดจริงในสถานการณจริง 

- หวังใหไดงานทำหลังเรียนจบ 

- คาดหวังที่จะนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพ 

- ขอใหจบการศึกษาโดยสวัสดิภาพ 

- การเรียนการสอนทันสมัยและรองรับงานในอนาคต 

- สามารถนำไปประยุกตในการทำงานได 
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- ตองการใหบางรายวชิาสอนใหลึกข้ึนเพื่อที่จะสามารถนำความรูที่ไดไปใชในตอนสหกิจหรือทำงานจริงได

อยางมีประสทิธิ์ภาพ 

- มีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมธรณี สามารถเปนอาชพีวิศวกรธรณีอยางมีคุณภาพ 

- ตองการไดความรูไปประกอบอาชีพไดจริง 

- คาดหวังงวาจะนำความรูไปใชในการทำงานจริงๆและสามารถชวยแกปญหาในการทำงานได 

- มีความรูเพียงพอ แบวความเขาใจเพียงพอ 

- อยากใหมีรายวิชาเก่ียวกับเหมือง มากข้ึนคะ 

- จบการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

- จะสามารถนำความรูที่เรียนมาไปในการประกอบอาชีพไดจริง 

- คาดหวังวาเนื้อหาหรือหลักสูตรการสอนจะมีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบนั 

- มีงานดีๆทำ 

- มีการออกภาคสนามเยอะๆ 

- มีทักษะ ไดงานที่ตรงตามความสามารถของตนเอง 

- เปนวิศวธรณีที่ด ี

- จะใชในการทำงานในอนาคตไดด ี

- สามารถเก็บเก่ียวความรูจากรายวิชาตางๆไดดี และสามารถนำไผใชไดจริง 

- มีความเขาใจ 

- คาดหวังวาจะไดนำความรูจากทีเ่รียนมาทั้งหมดไปใชในอนาคตใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

- คาดหวังวา สามารถนำความรูไปใชในการแกปญาหาในการทำงานไดอยางถูกตอง 

- พัฒนาการสอนตอไป 

- ไมมี 

- มีความรูและทักษะที่พรอมในการทำงานหรือศึกษาตอ 

- เรียนใหจบใน4ป 

- สอดคลองกับปจจบุันไดมากทีส่ดุ 

- มีความรูทางดานนี ้

- จบมามีงานทำ เศรษฐกิจดีกวาตอนนี้คะ ตองรวยเทานั้นคะ 

- เพิ่มหลักสูตรในการปฏิบัติจริงใหแนนกวานี้ตัง้แตปนอยๆ หรือมีโอกาสกลับไปเรียนในหองเรียนอยากให

ซอมแลปชวงทายเทอมหรือตอนสถานการณดีข้ึน เนื่องจากโควิด19 ทำใหไมไดเขาแลปจริง ทำใหนักศึกษา

ขาดโอกาสในการลงมือทำจริง ทำใหนักศึกษารุนปจจุบนัจะจบไปมีทักษะนอยกวารุนอ่ืนในการทำงานหนา

งานจริง 
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- คาดหวังความรูทางวิชาการและทักษะการแกปญหาทีส่ามารถนำมาใชไดจริง คาดหวังวานักศึกษาจะ

สามารถเลือกรายวิชาเรียนไดหลากหลาย และเฉพาะทาง 

- อยากใหมีอุปกรณในแลปมากข้ึน การออกภาคสนามมีมากกวานี้ 

- จบไปแลวมีงานทำที่มัน่คง 

- หวังวาจะนำความรูที่เรียนมาไปใชในการทำงานไดอยางดีเยี่ยม 

- เรียนใหจบกอน 

- ความรูและทักษะการทำงานจริง 

- อยากใหสภาวิศกร รับรองหลักสูตรซักที เรียนจบไปก็ไมมีสามารถสอบกว. ในสาขาวชิาตนเองไดซักที 

- นำทักษะไปใชในชีวิตจริงได 

- ความรูความเขาใจสิ่งทีน่ำไปปฏิบัติใชในการทำงานชีวิตจริง 

- ขุดเจาะสำรวจใตดนิ 

- จากสถานการณcovid19 ทำใหไมสามารถไปภาคสนามได ไมอาจเห็นสภาพแวดลอมจริง คาดหวังวาการ

เรียนออนไลนจะไดเห็นสภาพแวดลอมจริงที่ครบถวนสมบูรณมองเห็นไดอยางชัดเจนจากวิดโีอและการ

บรรยายของคณะอาจารยคะ 

- คาดหวังความรูที่กำลังศึกษาสามารถนำไปใชในการทำงานได 

- สามารถนำไปประยุกตกับงานในอนาคตได 

- คาดหวังวาจะไดนับความรูสูงสดุ 

- คาดหวังวาจะมีตลาดแรงงานในเร่ืองที่เรียนมากข้ึน 

- การศึกษาจากสถานที่จริง 

- สามารถนำความรูไปตอยอดได 

- อยากใหหลักสูตรเพิม่วิชาเลือกหรือวิชาบังคับทีส่ามารถไปไดหลากหลายอาชีพ ไมเนนเพียงแค 2 งาน

หลักๆ 

- ไดรับความรูอยางเต็มที ่

- ไดเรียนรูจนครบหลักสูตรหรือมากกวา 

- มีความรูในวิชาชีพ 

- จบแลวสามารถนำความรูไปใชไดจริง แหละโอกาสการทำงาน 

- มีความรูดานทางวิศวกรรมธรณ ี

- คาดหวังวาจะสามารถไดเรียนรูสิ่งที่สนใจและไดเขาทำงานตามที่ตองการ 

- มีความรูมากพอจะตอยอดสูการทำงาน 
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ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- อยากใหลดวิชาทางพืน้ฐานดานวิศวกรรมที่ไมจำเปนหรือจำเปนนอยลง และเพิ่มวชิาทางดานธรณีอ่ืนๆเปน 

- อยากใหการเรียนการสอน นำการวิจัยที่เก่ียวของ มาวิเคราะหดวยกัน หรือเเคนำมาเปนตัวอยาง ซึ่งเปน

การเรียนรูที่ลึกซึ้งในเนื้อหา ตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนไดชัด เเละจดจำได เพราะมันจะเปน

เร่ืองราว มากกวาเปนทฤษฎีที่เปนหัวขอ ทองจำแลวลืมงาย 

- เเตอาจจะนาเบื่อเเละหนักกับนกัศึกษาที่ไมถนัดวิเคราะหเเละอานหนังสือ 

- เพราะหลายคนถนัดคำนวณ เเละถนัดฟงในหอง มากกวาศึกษาดวยตัวเอง 

- ซึ่งคิดวาหากใหศึกษาวิจัย อาจจะตองมีรูปเเบบการคุยทีช่วนคิดตาม 

- อาจเปนการเรียนที่ใชเวลานาน เเละหนักหากนำไปใชกับทุกวชิาพรอมกัน เเตคิดวาไดผลกับความจำระยะ

ยาว 

- นี่เปนรีวิวจากการทำโปรเจค รายวิชาเเหลงเเรและเเหลงพลังงาน 1/2563 

- เพิ่งรายวิชาเก่ียวกับคอนกรีตเทคโนโลย ี

- มีเกณฑการรับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนสาขานีท้ี่เหมาะสมมากข้ึน 

- โควิหายไป จะไดกลับไปเรียนทีห่อง 

- อยากเรียนในหองแลวคะ 

- สำหรับตอนนี้ อยากเรียนในหองเรียนตามปกติครับ 

- เลือกเร่ืองที่สำคัญ ตรงประเดน็ เขาเนื้อหา เจาะหัวขอ 

- ไมมีคะอาจารย 

- อยากใหการออกสหกิจสามารถสมัครหลายบริษัทไดในคราวเดยีวกัน เนื่องจากถาเราไมไดอีกทีจ่ะสามารถ

เลือกอีกที่ไดเลยไมตองรอสงอีกที ถารอสงอาจมีคนสงไปแลวแลวบริษัทนั้นรับไปเต็มจำนวนแลวไมสามารถ

รับเราเพิ่มไดอีก 

- อยากใหลดงานและความยากของงานในแตละวชิาลง 

- เพิ่มตัวอยางแตละบทเรียนเยอะๆใหเห็นภาพมากข้ึน 

- จากสถานการณโควิด19 ทำใหนักศึกษาไมสามารถเขาใชอุปกรณทดสอบตางๆ ได เเละนักศึกษาชัน้ปที่ 4 

ไมสามารถออกภาคสนามได จึงคิดวานักศึกษาอาจเกิดการไมคุนชิน ทั้งอุปกรณทดสอบ เเละทกัษะทาง

ภาคสนาม ซึ่งอาจทำใหเกิดความไมมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

- ตอนนี้ยังไมมีคะ แตหลักจากเรียนวิชาprojectไปเร่ือยก็อาจจะมีคะ 

- ควรมีการศึกษาจากสถานที่จริงใหมากจึ้น 

- หองปฏิบัติการไมเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 

- อาจารยนำความคิดเห็นของนักศึกษาในแตเทอมไปปรับปรุงและแกไข 

- การสอนผานคริปวิดโีอหรือซูมขอใหสอนชากวานี้อีกนิดครับเพราะในหองกับซูมแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
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- ปรับการเรียนสอนตามสถานการณปจจุบนัแบบนี้ใหดีตอๆไป 

- อยากใหมีภาพประกอบเยอะๆ 

- สนใจนักศึกษาเปนสำคัญ 

- การออกสหกิจอยากใหจัดที่โครงการใหญเชนไปออกงานที่เหมืองของตางประเทศ 

- ปนี้ผมคิดวาไมไดไปหนางานอาจสงผลไมมากก็นอยตอการจบไปทำงานในอนาคต ควรเพิ่มหรือเสริมความรู

ตางๆที่จำเปนตอการทำงานครับ 

 

4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) ในปการศึกษา 2563 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

4.00 3.75 4.00 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.43 3.75 4.00 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.57 3.50 4.00 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

3.71 3.75 4.20 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.86 3.75 3.80 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.71 3.75 4.20 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.57 3.50 4.00 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.43 3.50 4.00 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.68 3.69 4.02 
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

3.71 3.75 3.80 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 3.75 3.60 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.43 3.50 3.20 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 3.75 4.00 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.71 3.50 3.80 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 3.75 3.60 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.64 3.67 3.67 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจที่ตรงตอคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานทาน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดี 4.29 4.00 4.20 

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทำงาน 4.29 3.75 4.20 

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 4.43 4.00 4.20 

4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ 4.29 4.25 4.00 

5. 
ยอมรับคำแนะนำ ขอเสนอแนะ คำวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ

ปรับปรุงแกไข 

4.00 3.75 4.00 

6. 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และการตัดสินใจของตน เปนที่

ไววางใจได 

4.29 3.75 4.00 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานใหไดมาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 3.75 3.80 

8. 
สามารถทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันทางการศึกษา สังคม

และวัฒนธรรมได 

4.29 3.75 4.20 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

9. 
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รูจักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ

ของผูอ่ืน  

4.29 3.75 4.00 

10. 
ใหเกียรติ ยอมรับบทบาทหนาที่ผูอ่ืน และปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยความ

เคารพ 

4.43 3.75 4.00 

11. 

 

รักษาความสัมพันธที่ดี และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนทั้ง

ภายในกลุมและระหวางกลุมที่ชวยใหเกิดผลดีกับงาน 

4.43 4.00 4.00 

12. สามารถสื่อสารระหวางบุคคลและเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 3.50 3.40 

13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรีจิต 4.14 3.25 3.80 

14. ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม  4.29 3.75 3.80 

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 4.00 4.00 

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือรน และมีความเปนผูใหญ 4.29 3.75 3.40 

17. 

 

สามารถคิดดวยการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนำไปสูการแกปญหาและการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 3.75 3.80 

18. แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.71 3.50 3.60 

19. มีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล 3.86 3.25 3.80 

20. มีวิสัยทัศนเก่ียวกับองคกรและงานที่ทำ 3.71 3.75 3.40 

21. สามารถลำดับความสำคัญของงาน 3.86 3.50 3.00 

22. สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน 4.00 3.50 3.20 

23. 
สามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ สิ่งแวดลอมใน

องคกร 

4.00 3.25 4.00 

24. 

 

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหการ

ทำงานบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 3.75 3.60 

25. สามารถทำงานใหสำเร็จไดโดยลำพังอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.50 3.40 

26. สามารถเปนผูแทนของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 3.25 4.00 

27. สามารถแกปญหาอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 4.00 3.40 

28. สามารถระบุปญหา และพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา 4.00 3.25 3.40 

29. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 3.25 3.60 

30. 
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม และทักษะที่เก่ียวของกับงาน

อยางตอเนื่อง   

3.57 3.75 3.20 

31. สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะเลือกรู และมีความเขาใจในสิ่งที่เรียน 3.57 3.25 3.60 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

32. 

 

สามารถใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียน

ชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา) 

3.86 3.75 3.20 

33. 

 

สามารถใชภาษาไทยดวยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน 

ตรงประเด็น มีมารยาทในการพูด และกิริยาทาทางที่แสดงออกเหมาะสม 

ถูกตอง) 

4.00 3.75 3.20 

34. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเปน 3.29 2.50 2.80 

35. 

 

เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ (ฟงไดตรงประเด็น มีมารยาทในการฟง กิริยา

ทาทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกตอง) 

3.57 3.25 3.80 

36. 
มีความเขาใจในสิ่งที่อาน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.60 

37. 
รูจักเลือกใชขอมูลที่จำเปน เพื่อการประยุกตใชในการตัดสินใจและ

แกปญหา  

3.86 3.25 3.40 

38. 
สามารถจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลไดเขาใจ และเปน

ระบบ 

3.86 3.50 3.40 

39. มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 3.50 3.80 

40. มีความรูในวิชาชีพที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 3.50 3.60 

41. 
สามารถประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 

3.86 3.00 3.40 

42. สามารถนำเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตรที่จำเปนในการทำงาน 3.86 3.25 3.20 

43. 
สามารถประยุกตใชวิธีการคำนวณข้ันพื้นฐานที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหา

และตัดสินใจ 

4.14 3.75 3.40 

44. 
รูจักประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.86 3.50 3.40 

45. 
มีทักษะและสามารถใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ในวิชาชีพที่เก่ียวของกับ

งาน 

4.00 3.75 3.20 

46. 

 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรที่จำเปน 

เพื่อใหทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 4.00 

47. 
มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนางาน 

4.00 3.50 3.60 

48. 

 

สามารถทำงานเสร็จตามขอบเขตและกำหนดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

4.00 3.50 3.60 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

49. 

 

สามารถทำงานใหสำเร็จภายใตความกดดัน และมีความอดทนในการ

ทำงานหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.50 3.40 

 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 3.57 3.63 

 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผูใตบงัคับบัญชาของทาน 
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ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 1 (ที่หนวยงานของทานตองการ) 

- ความรูดานธรณีวทิยา สามารถจำแนกชัน้ดิน ชั้นตะกอน และชัน้หินได เขาใจถึงคุณสมบัติของชั้นดนิ ชัน้

ตะกอน และชัน้หินได 

- อุทกธรณวีิทยา 

- ทักษะการคิดนอกกรอบ 

- การวิเคราะหสเถียรภาพดวยโปรแกรม 

- ภาาษาอังกฤษ 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 2 (ที่หนวยงานของทานตองการ) 

- ทักษะการนำมาประยุกตใชกับความรูทางดานวิศวกรรมธรณี และธรณีวิศวกรรมได 

- ธรณีฟสิกส 
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- คุณลักษณะความเปนผูนำ 

- ภาษาอังกฤษ 

- ขยันอดทน สูงาน 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 3 (ที่หนวยงานของทานตองการ) 

- ภาษาอังกฤษ และความรูทางดานเทคโนโลยีอ่ืนๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยสีื่อสาร 

- ธรณีวิทยาโครงสราง 

- ทักษะการเจรจาตอรอง 

- กลาแสดงความคิดเห็น 

- ทางดานการหาความรูใหมๆ 

ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- จำแนกลักษณะชัน้ดินและชัน้หินฐาน วิเคราะหคุณสมบัตทิี่เหมาะสมสำหรับฐานรากอาคารได 

- สามารถวิเคราะหขอมูลกาตสำรวจเพื่อกำหนดจุดเจาะบอน้ำบาดาล สามารถจำแนกชัน้นำ้บาดาลและ

ออกแบบกอสรางบอน้ำบาดาลโดยใชหลักการทางวชิาการ 

- มีการพัฒนาตนเองในทุกๆดานอยูเสมอ 

- การใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะห 

- ทำรายงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- บัณฑิตความมีเปาหมายหรือแรงบันดาลใจในการเขามาทำงานในสถานประกอบการ นอกเหนือจากความรู 

ความสามารถและทักษะทางวิชาการ 

- คงไวซึ่งวชิาเลือกดานนำ้บาดาลหรือน้ำบาดาล 2 และ Subsurface Geology 

- ปรับปรุงภาาาอังกฤษ 

- อนทน สูงานหนัก 
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5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักเรียน/ผูปกครอง ในปการศึกษา 2562 ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.60 4.44 4.44 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.80 4.44 4.44 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.80 4.56 4.56 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.80 4.33 4.33 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.20 4.33 4.33 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.80 4.33 4.33 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.80 4.33 4.33 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

4.20 4.44 4.44 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.40 4.33 4.33 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.82 4.65 4.40 
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.20 4.33 4.56 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 4.83 4.33 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

3.80 4.33 4.33 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.80 4.00 4.33 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

3.80 4.00 4.33 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 4.00 4.44 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.83 4.25 4.39 

 

ความคาดหวัง/ความตองการของนักเรียน/ผูปกครอง 

- ไดทำงาน 

- มีงานทำ 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

 -ไมมี- 
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6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากอาจารยประจำหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี ในปการศึกษา 2561 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี

3.86 4.00 4.40 

2. สามารถสื ่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได

อยางมีประสิทธิผล 

3.86 4.00 4.40 

3. สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชงิวิศวกรรมของมวลดินและมวลหิน

ในภาคสนามได 

3.86 4.00 4.20 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินและหินได 

3.86 4.00 4.00 

5. สามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.00 4.25 4.20 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของ

โครงการวิศวกรรมธรณีได 

3.71 4.13 3.80 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณ ี 3.86 4.25 4.20 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.86 4.00 4.20 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ 3.71 3.75 3.80 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.84 4.04 4.13 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการดำเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือ

ผานทางเว็บไซต www.geoengsut.com 

4.14 4.50 4.40 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเร ียน (programme and course specifications) ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 4.25 4.40 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง (PLOs) และ

แผนการเรียน (programme and course specifications) ผานทางคูมือ

นักศึกษา และแผนพับ (brochure) 

4.14 4.00 4.40 

4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 4.00 4.80 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร  

4.14 4.13 4.40 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 3.75 4.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.10 4.11 4.47 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเป นไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

3.57 3.38 3.40 

2. การกาหนดบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำ

หลักสูตรมีความชัดเจน 

3.43 3.25 3.40 

3. อาจายประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

3.71 3.63 4.00 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามาถของอาจารย

ผูสอน 

3.86 3.75 4.20 

5. จำนวนภาระงานสอนของอจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 3.63 3.80 

6. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.71 3.38 3.80 

7. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

3.71 3.75 4.80 

8. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งคร้ัง 

3.86 3.88 4.20 

9. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.14 3.63 3.40 

10. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจายทั้งในหลักสูตร และ

ระหวางหลักสูตร 

3.71 3.63 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.59 3.84 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลกัสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน แต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.40 

2. การกำกับและติดตามการจดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวชิา และ

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

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.75 3.80 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนด

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

ละปการศึกษา 

3.43 3.50 3.80 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน 

มคอ.๗ ปที่แลว 

3.57 3.63 3.80 

5. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน

อ่ืนที่มีความเก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

3.57 3.63 3.60 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 3.75 3.20 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.71 3.67 3.60 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนในหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที ่เหมาะสม เอื ้อใหน ักศึกษามีพื้น

ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

3.57 3.75 3.80 

2. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสำเร็จ

ไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.71 4.38 4.00 

3. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.43 4.13 3.60 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กำหนดในคำอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

4.14 4.25 3.80 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ มเรียนใหได

มาตรฐานเดยีวกัน 

3.57 3.88 3.20 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

6. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษา 

3.57 3.75 3.60 

7. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย 3.71 3.38 3.00 

8. การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

3.71 3.75 3.00 

9. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามี สวนรวมในการจัดการเรียน

การสอนและสงผล ตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.86 3.63 3.20 

10. การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

3.71 3.63 3.20 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.57 3.13 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.69 3.79 3.44 

 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอำนวยความสะดวกตอการเรียนที่

เหมาะสม พรอมใชงาน 

3.43 3.63 3.20 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 4.00 3.75 3.40 

3. หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 3.25 3.40 

4. หองปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอตอการสอน 2.71 2.63 2.60 

5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 

และเหมาะสม 

3.57 3.25 3.20 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.57 2.75 3.40 

7. จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพยีงพอตอการใชงาน 3.43 3.38 3.60 

8. สถานที่ สำหรับคณาจารยใหคำปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาสะดวก

และเหมาะสม 

3.57 3.75 3.60 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย 3.29 3.00 3.20 

10. หองทำงานวิจัย (ไมใชหองเรียน) เพื่อใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.00 2.88 3.40 

11. อุปกรณและเคร่ืองมือวิจัยที่จำเปนและเหมาะสม ในการทำวิจัย 3.14 2.88 3.40 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.39 3.20 3.31 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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ความคาดหวัง/ความตองการของอาจารยและผูสอนประจำหลักสูตร 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 1 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่อาจารยและ

ผูสอนประจำหลักสูตรคาดหวัง) 

- ความสามารถในการออกแบบและแกปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

- มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ 

- ความตั้งใจ 

- การประยุกตองคความรูตางๆ ในการทำงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

- ทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 2 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่อาจารยและ

ผูสอนประจำหลักสูตรคาดหวัง) 

- การเรียนรูตลอดชีวิต 

- สามารถแกปญหาในทุกมิติ โดยมีผลกระทบนอยที่สุด 

- การคำนวณ 

- การทำงานเปนทีมในฐานะผูนำและผูตาม รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสังคมวัยทำงาน 

- ทักษะการนำเสนอ 

ทักษะ/คุณลักษณะ/ความสามารถทางวิชาการดานใดทีส่ำคัญอันดับที่ 3 (ของผูสำเร็จการศึกษาที่อาจารยและ

ผูสอนประจำหลักสูตรคาดหวัง) 

- ความสามารถดานการสื่อสารและการนำเสนอ 

- ความรูทางวชิาชีพนัน้ๆ 

- การใชภาษาอังกฤษ 

- การสื่อสาร (การเขียนและการพูด) และการเรียนรูตลอดชวีิต 

- ทักษะการทำงานเปนทีม การทำงานรวมกับสาขาวชิาอ่ืน 

ความคาดหวัง/ความตองการของอาจารยและผูสอนประจำหลักสูตร 

- มีการพัฒนาดานการสอนและการจัดการเเรียนรู อยางเปนหนึ่งเดียวกัน 

- นักศึกษามีความสุขกับการเรียน มีความรูที่สามารถประกอยอาชีพที่ตรงกับสายงาน และเปนบคุลากรที่ดี

ของหนวยงานนั้นๆ 

- บัณฑิตจบไปมีงานทำ 

- หลักสูตรไดรับการรับรองในระดบั TABEE 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- ควรวางแผนพฒันาบุคคลากรและทำความเขาใจเร่ืองเปาหมายในระยะใกลและระยะไกล 
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ภาคผนวก 6 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 
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รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก     

CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร หลักการจำแนกแร และจดจำแรประกอบหินท่ัวไปได 50 ชนิด 

CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจำแนกหิน และจดจำหินท่ีพบท่ัวไปได 30 ชนิด  

CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในโลกและบนผิวโลกได    

CLO 1-5:   อธิบายหลักการลำดับชั้นหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได    

CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได 

CLO 1-7:   อธิบายองคประกอบและการใชประโยชนแผนท่ีและภาพถายในงานทางธรณีวิทยาได 

CLO 1-8:   อธิบายหลักการสำรวจธรณีวิทยาได      

 
หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความสำคญั แผนท่ี

ความคิดสำหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การกำเนิดของโลกและจักรวาล 

ระบบสรุิยะ สนามแมเหล็กโลก ช้ัน

บรรยากาศ และพ้ืนผิว  โครงสราง

และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลอืก

โลก 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

 

2 - ความหมายของแร 

- สมบัติทางกายภาพของแร 

- การจำแนกแร  

- การเกิดแร 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

 

3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจำแนก

หิน 

- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 - กระบวนการท่ีเกิดจากแรงกระทำ

ภายในโลก แผนดินไหว ภูเขาไฟ 

- กระบวนการท่ีเกิดบนผิวโลก การผุ

พัง การยายมวล การเกิดดิน 

4 1-4 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 - กระบวนการจากน้ำ  

- กระบวนการลม  

- กระบวนการจากธารน้ำแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

6 - หลักการลำดับช้ันหิน 

- ความไมตอเน่ือง  

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 - โครงสรางปฐมภูม ิ

- โครงสรางทุติยภูม ิ

4 1-6 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศ 

- แผนท่ีธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 - ภาพถายทางอากาศ 

- ภาพถายดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี

- การเก็บตัวอยางหิน 

- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538204 ปฏบิัตกิารธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถจำแนกแรประกอบหินและหินท่ีพบไดท่ัวไปตามหลักการจำแนกได  

CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอยางงายได     

CLO 1-3:  สามารถอธิบายการลำดับชั้นหินและการวางตัวของชั้นหินได    

CLO 1-4:  สามารถอานแผนท่ีภูมิประเทศ หาความชันและสรางภาพตัดขวางได   

CLO 1-5:  สามารถอานแผนท่ีธรณีวิทยาและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได   

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแรประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแรประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

4 หินแปรและแรประกอบหินแปร 3 1-1, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ

ช้ันหิน 

3 1-3, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองคประกอบแผนท่ี 3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 แผนท่ีภูมิประเทศ เสนช้ันความสูง 

และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง 3 1-5, 2-

1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538205 หินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายและใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสรางผลึกและสมบัติทางแสงของแร ใน

การจำแนกได          

CLO 1-2:  สามารถจำแนกแรกลุมซิลิเกตและจดจำแรกลุมซิลิเกตอยางนอย 50 ชนิด  

CLO 1-3:   สามารถจำแนกแรกลุมไมใชซิลิเกตและจดจำแรกลุมไมใชซิลิเกตอยางนอย 50 ชนิด 

CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจำแนกหินแตละประเภท และจำแนกหินไดอยางถูกตอง 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคณุสมบัติทางกายภาพ

ของแร 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 พ้ืนฐานผลึกศาสตร โครงสรางผลกึ 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  

3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 การจำแนกแรแรกลุมซิลเิกต 3 1-1, 

1-2 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การจำแนกแรกลุมไมใชซิลิเกต 3 1-1, 

1-3 

- กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร  3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

อัคนี 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิแปร 3 1-4 - กิจกรรมนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538206 ปฏบิัตกิารหินและแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร ในการจำแนกแรไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

CLO 1-2:  สามารถใชกลองจุลทรรศนแบบแสงโพลาไรซฺในการจำแนกแรได    

CLO 1-3:  สามารถจดจำและอธิบายลักษณะเฉพาะของแรกลุมซิลิเกตและไมใชซิลิเกตได 100 ชนิด 

CLO 1-4: สามารถจำแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากกอนตัวอยางไดอยางมีหลักเกณฑ  

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบัติการสมมาตร 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 

 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแรดวยกลองจุลทรรศนโพลา

ไรซิ่ง 

 

3 1-1, บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจกรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1-2,  

2-1, 

2-2 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

5 แรกลุมซลิิเกต 3 1-1, 

1-3,   

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 แรกลุมไมใชซิลเิกต 

 

3 1-1, 

1-3,    

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 หินอัคนี 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 

 

3 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษา

ท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐาน

แบบตางๆ ได          

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสรางทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสรางแบบตางๆ ได

อยางถูกตอง          

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความสำคัญของภูมิสารสนเทศตองานดานวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ 

และการจำแนกลักษณะธรณสีัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 ธรณสีัณฐานทางน้ำผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ธรณสีัณฐานคาสต 3 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 โครงสรางทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ

และทุติยภูม ิ

6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 การบรรยายโครงสรางทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองคประกอบของภูมิ

สารสนเทศ การอางอิงตำแหนงของ

ขอมูลระบบภูมสิารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

7 โครงสรางและแบบจำลองขอมลู

ระบบภมูิสารสนเทศ วิธีการสำรวจ

และการนำเขาขอมลู 

3 1-3 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 การวิเคราะหและแสดงผลขอมูลภมูิ

สารสนเทศ และการประยุกตภูมิ

สารสนเทศในงานธรณีสณัฐาน

วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 

- ยกตัวอยางโจทย

ปญหา แนวทางแกไข 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538208 ปฏบิัตกิารธรณีสัณฐานโครงสราง 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร และอาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาค

การศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สามารถจำแนกธรณีสัณฐานจากภาพถายทางอากาศและแผนท่ีภูมิประเทศได  

CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั ้นหินและสรางภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนท่ี

ธรณีวิทยาได           

CLO 1-3: สามารถการแกปญหามุมเอียงเท ความกวางของหินโผล และแกปญหาสามจุดได  

CLO 1-4: สามารถใชสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น ระนาบ เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนนของขอมูล

ในการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาได       

CLO 1-5: สามารถใชการใชโปรแกรม ArcGis ในการสรางแผนท่ีได    

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปากปลาวไดอยางชัดเจน   

CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการไดอยางชัดเจน    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถาย

ทางอากาศ 

3 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศ  

6 1-1, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

3 แผนท่ีธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล 

เสนช้ันโครงสราง และภาพตดัขวาง 

3 1-2, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4 การแกปญหามุมเอียงเท และความ

กวางของหินโผลการแกปญหาสาม

จุด 

3 1-3, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน ระนาบ 

เสนโพล การวิเคราะหความหนาแนน

ของขอมูล 

6 1-4, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใชโปรแกรม 

ArcGis การปอนขอมูล กำหนด

ตำแหนง  สรางเสน การใสขอมลู 

attribute data 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพ้ืนท่ี การ

เปลี่ยนหนวย การตรึงแผนท่ี 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการทำแผนท่ี การ

ซอนทับขอมูล การเลือกพ้ืนท่ี และ

การแสดงผล 

3 1-5, 

2-1, 

2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝกหดั

ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ชาญวิทย แกวกสิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 2 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: รูและเขาใจหลักการวนลูป การสรางและเรียกใชงานฟงกชันและการสงผานพารามิเตอร การ

กำหนดและเขาถึงขอมูลแบบอะเรยและเมตริกซ       

PLO 2: สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถใชคอมพิวเตอรในการแกโจทยปญหาตามคำสั่งในหองปฏิบัติการได   

CLO 2-2: ประยุกตใชคำสั่งในการอานและบันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลการใชงานฟงกชันสำหรับการแสดงผล 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบ้ืองตน 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวดำเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

3 อะเรย 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

4 เมตริกซ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

5 ฟงกชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

6 ฟงกชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

7 การประยุกตใชงานฟงกชัน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

8 แฟมขอมูล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

9 ฟงกชันสำหรับการแสดงผล 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

10 การแกโจทยปญหา 1 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 

11 การแกโจทยปญหา 2 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 

2-2 

สอนบรรยาย และใหนศ. 

ทำปฏิบัติการ 
ตรวจปฏิบัติการตามใบงาน 

(lab sheet) 
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รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการสำรวจมวลดินไดอยางเหมาะสมสำหรับการประยุกตใชใน งานทางดาน

วิศวกรรมธรณี 

CLO 3-2: สามารถคำนวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได  

CLO 3-3: สามารถจำแนกประเภทชนิดดวยระบบการจำแนกดินเชิงทางวิศวกรรม (ระบบ Unified Soil 

Classification System, USCS แ ล ะ ร ะ บ บ  American Association of State Highway and Transportation 

Officials, AASHTO)  

CLO 3-4: สามารถวิเคราะหและแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะท่ีแตกตางกันได  

CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ำใตดินตอโครงสรางทางวิศวกรรมและกำหนดแนวทางปองกัน

และแกปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของน้ำใตดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 

CLO 3-6: สามารถประยุกตองคความรูทางธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะมวลดินได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap, 

An) 

CLO 4-1: สามารถใช อ ุปกรณและเคร ื ่องม ือทดสอบคุณสมบัต ิทางว ิศวกรรมของด ินได อย างมี 

ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได   

CLO 4-2: สามารถคำนวณและวิเคราะหผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินไดอยางถูกตอง

ตามหลักการ 

CLO 4-3: สามารถอธิบายและกำหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามใหเหมาะสมกับประเภทของดิน และ

วิธีการควบคุมคุณภาพการบดอัด   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคญั

ของรายวิชา 

หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● การกำเนิดดิน 

● ประเภทของดนิ 

4 3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-4 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในช้ันเรยีน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

2 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดิน 

● ธรรมชาติของเมด็ดิน 

● ความสัมพันธเชิงปรมิาตร

และน้ำหนัก 

4 3-1 

3-2 

3-4 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบ

ประจำภาค รวมท้ังตั้งคำถาม

เพ่ือรวมกันวิเคราะหในช้ันเรยีน 

3 หัวขอ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดนิ 

● การวิเคราะหการคละขนาด

ของเม็ดดิน 

● การจำแนกประเภทของดิน 

 

4 3-1 

3-3 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดนิ 

● การตานทางแรงเฉือนของดิน 

● กำลังแบกทานของดิน 

 

4 3-4 

4-1 

4-2 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● หลักการบดอัดดิน 

● การทดสอบในหองปฏิบัติการ 

 

4 3-2 

3-6 

 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

6 หัวขอ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดิน 

● การบดอัดดินในภาคสนาม 

● การทดสอบหาความ

หนาแนนของดินใน

ภาคสนาม 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● หนวยแรงประสิทธิผล 

● หนวยแรงเฉือน 

 

4 3-2 

3-6 

 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

8 หัวขอ 3:  หนวยแรงในมวลดิน 

● การประเมินแรงดันดิน 

● วงกลมมอรสำหรับกลศาสตร

ดิน 

 

4 3-5 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 หัวขอ 4:  การอัดตัวคายน้ำ 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

10 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

12 หัวขอ 5:  การประยุกตทางดาน

ธรณีเทคนิคสำหรับการขุดเจาะดิน 

 

4 3-2 

3-6 

4-2 

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยาง

โจทย แนวทางการ

แกไข มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเติม

ท่ีเก่ียวของ 

 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538302 ปฏบิัตกิารธรณีเทคนิค 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคำนวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถใหคำแนะนำในการเลือกใชอุปกรณทดสอบดินเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของการ

ทดสอบได  

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ และนำผลไปจำแนกคุณสมบัติของดินได 

CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินท่ีทดสอบในหองปฏิบัติการได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-2: สามารถคำนวณ วิเคราะห และจำแนกผลจากการทดสอบในหองปฏิบัติการได 

CLO 4-3: สามารถกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในขณะท่ีทำการทดสอบใหหองปฏิบัติการ

ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การสำรวจช้ันดิน

เบ้ืองตนและการจำแนกดินทาง

วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา

น้ำหนักรวมตอหนวยปริมาตรและ

หาปริมาณความช้ืน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา

ขีดจำกัดของอัตเตอรเบอรก 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ

ถวงจำเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด

การกระจายตัวของเมด็ดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ

แคลิฟอรเนีย แบริ่ง เรโช 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ

หนาแนนของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาคา

ความซึมผานของดิน 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบกำลังรับ

แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบกำลัง

รับแรงอัดแบบไมถูกจำกัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4-1, 4-2 

4-3 

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบกำลัง

รับแรงอัดแบบถูกจำกัด 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอัด

ตัวคายน้ำ 

3 2-1, 2-2 

3-1, 3-2 

4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

คำนวณ วิเคราะหและ

เขียนรายงาน 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล  
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รายวิชา 538304 วิศวกรรมน้ำใตดิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คำนวณคุณสมบัติการจายน้ำของชั้นหินกักเก็บน้ำไดถูกตอง    

CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผานของชั้นน้ำบาดาลได   

CLO 4-3:  คำนวณคุณสมบัติความซึมผานของชั้นน้ำบาดาลได     

CLO 4-4:  วิเคราะหการไหลของน้ำบาดาลในหลุมเจาะไดถูกตอง    

CLO 4-5:  ประยุกตใชหลักการของดารซีและสมการเบอรนูลีย เพ่ือวิเคราะหโครงขายการไหลของน้ำบาดาล

ในชั้นหินได        

CLO 4-6:  คำนวณแรงดันของน้ำบาดาลท่ีเกิดข้ึนในโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: อธิบาย หรือนำเสนอวัฎจักรน้ำได       

CLO 5-2:  สามารถสืบคนขอมูล เพ่ือทำงานกลุมตามหัวขอท่ีกำหนดได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดิทัศน 

ทำ mind map ของวัฏจักร

น้ำ หรือ นำเสนอวัฏจักร

น้ำหนาช้ัน 

2 ธรณีวิทยาน้ำใตดิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, ทำงานกลุม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันน้ำ

บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

4 สมการเบอรนูยลีย 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 

5 กฎของดารซ ี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบกลางภาค, การบาน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 360 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การไหลของน้ำบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

7 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ฝกวาด

โครงขายการไหลใน

หองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

8 โครงขายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, คำนวณ

สัมประสิทธ์ิความซึม

ผาน จากโครงขายการ

ไหล 

สอบประจำภาค, การบาน 

9 การทดสอบคาความซมึผานใน

หองปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซมึผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

10 การทดสอบคาความซมึผานใน

ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ชมวิดีโอการ

ทดสอบความซมึผาน 

สอบยอย, ถามตอบใน

หองเรียน 

11 ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจำภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรียน 

12 ผลกระทบของน้ำบาดาลตอ

โครงสรางวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ยกตัวอยาง

จากภาคสนาม 

สอบประจำภาค, การบาน, 

ถามตอบในหองเรียน 
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รายวิชา 538306 แหลงแรและแหลงพลังงาน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจำแนกแรและพลังงานได   

CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหลงแรชนิดตางๆ ได อยางถูกตอง 

CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการสำรวจแหลงแรและแหลงพลังงานได    

CLO 1-4: สามารถระบุแหลงแรและแหลงพลังงานท่ีสำคัญในประเทศไทยได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจำแนกแร

และพลังงาน สถานการณแรและ

พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหลงแร 

 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 ถานหิน-พลังงานฟอสซิล 

 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

4 น้ำมันและแกสธรรมชาต-ิพลังงาน

ฟอสซิล 

4 1-2 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การสำรวจแหลงแรและแหลง

พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

 - ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

6 แหลงแรและแหลงพลังงานใน

ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 

7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

รอนใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานน้ำ พลังงานลม 

พลังงานนิวเคลียร 

16 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

- ประเมินจากการนำเสนอ

หนาช้ันเรียน 
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รายวิชา 538305 กลศาสตรธรณีสิ่งแวดลอม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทยได  

CLO 5-2: สามารถระบุองคประกอบสำคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการที่เกี่ยวของกับ

งานวิศวกรรมธรณีได         

CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรม

ของมนุษยได          

CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาพธรณีวิทยาแบบตางๆ ได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจาการทำเหมือง 

 

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

3 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากโครงการทาง

วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 

5-3 

 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 กลไกลการทรดุตัวของพ้ืนผิว  

 

 

4 5-3, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพ้ืนผิว 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 แผนดินเลื่อน  

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

7 การกัดเซาะรมิทางน้ำและชายฝง 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

8 ของเสียจากการทำเหมือง  4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

9 การเคลื่อนตัวของน้ำใตดิน 4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

10 การปนเปอนของน้ำใตดิน  

 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 

 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- การบานเดี่ยว 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการบาน 

12 การควบคุมฝุนและเสยีง 
 

4 5-3,  

5-4, 

6-1 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 3: สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได 

CLO 3-2: สามารถวิเคราะหและจำแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได 

CLO 3-3: สามารถประยุกตใชเข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการสำรวจทางวิศวกรรมธรณีได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารภวิเคราะหคุณสมบัติของมวลหินโดยใชอุปกรณทดสอบและทักษะในภาคสนามได 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห และทำงานสำรวจทางวิศวกรรมธรณีเปนกลุมได   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและ

หินดินดาน 

6 3-1 

3-2 

บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝกหัดวิธีการใชเข็มทิศและ

อุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-3 บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินปูนและการ

เจาะระเบิด 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมดู

งานหนาเหมืองหินออน 

6 3-2 บรรยายใหสังเกตการณ

ในภาคสนาม 

ซักถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางและฝก

วิธีการใชเข็มทิศและอุปกรณตาง 

ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-1 

3-2 

4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน

วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 

5-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ซักถามและสงรายงานกลุม 
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รายวิชา 538319 กลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: ประยุกตพ้ืนฐานดานกลศาสตรวัสดุใชในการวิเคราะหความเคนและความเครียดในหินได 

CLO 3-2: จำแนกมวลหินดวยการทางกลศาสตรหินไดอยางเหมาะสม     

CLO 3-3: วิเคราะหการวิบัติของหินท้ังภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม         

CLO 3-4: วิเคราะหเสถียรภาพของมวลหิน โดยใชวิธีการไดอยางถูกตอง     

CLO 3-5: สามารถสรางแบบจำลองในการวิเคราะหพฤติกรรมหิน ภายใตเง่ือนไข และความเคนท่ีกำหนดได 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: ประยุกตใหหลักการทางดานกลศาสตรหินในการคำนวณคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินทั้งใน

หองปฏิบัติการ และภาคสนามได      

CLO 4-2: เลือกใชวิธีการทดสอบดานกลศาสตรหินไดเหมาะสมกับจุดประสงคท่ีกำหนดให  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
ความสำคญัของกลศาสตรหิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 

การวิเคราะหความเคน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

3 

การวิเคราะหความเครยีด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

4 

ความเสยีดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝกหดั

ทายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล

ศาสตรของหิน 

4 3-1, 

3-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 
การเปลีย่นรูปรางและการแตก

ของหิน 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 
ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

4 3-1, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

8 

การทดสอบเชิงกลศาสตรหิน 

4 3-1, 

3-2, 

3-3 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, , แบบฝกหัด

ทายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน

ภาคสนาม 

4 4-1, 

4-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 

วิศวกรรมหินเบ้ืองตน  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

ในหองเรียน 

สอบประจำภาค, การบาน 

12 การคำนวณดวยแบบจำลอง

คอมพิวเตอร 

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการสราง

แบบจำลองทาง

คณิตศาสตร เพ่ือ

วิเคราะหพฤติกรรมหิน 

สอบประจำภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2559)  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีปการศึกษา 2563 

 

 368 

รายวิชา 538320 ปฏบิัตกิารกลศาสตรหิน 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด   

CLO 2-2:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

CLO 2-3:  สามารถนำเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ใหเพ่ือนนักศึกษา หรืออาจารยเขาใจ

ได         

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: วิเคราะหคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินทดสอบ เพ่ือจำแนกคุณภาพหินได  

CLO 3-2:  วิเคราะหการวิบัติของหินท้ังภายใตความเคนตั้งฉาก และความเคนเฉือน โดยใชเกณฑการวิบัติได

อยางเหมาะสม        

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอยางหินใหตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินท่ีกำหนดได   

CLO 4-2:  ทดสอบดานกลศาสตรหินตามท่ีกำหนดไดอยางถูกวิธี     

CLO 4-3:  คำนวณหาคุณสมบัติดานกลศาสตรของหินท่ีทดสอบไดถูกตอง   

CLO 4-4:  สามารถซอมบำรุงอุปกรณทดสอบข้ันพ้ืนฐานได     . 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยางหิน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-1 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 
การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 
การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3,3-1, 

3-2, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

5 การทดสอบความเคนกดสูงสดุใน

สามแกน  

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

3-2, 4-2, 

4-3 

6 
การทดสอบความเคนดึงแบบบลา

ซิล 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การทดสอบความเคนเฉือน

โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 

2-3 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 

การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคลื่นและ

คุณสมบัติเชิงพลศาสตร 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-2 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 
การซอมบำรุง เครื่องมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 

2-3, 4-4 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : รองศาสตราจารย ดร.พรวสา  วงศปญญา ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สมามารถเลือกใชกระบวนการแตงแรท่ีเหมาะสมไดท้ังแรท่ีเปนโลหะและไมใชโลหะ  

CLO 4-2: สามารถใชเทคนิคการตรวจวิเคราะหแรได       

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถเลือกใชเทคโนโลยีการแตงแรใหเหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทนำหัวขอกระบวนการแตงแร

สำหรับวิศวกรรมธรณี ชนิดของแร 

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแตงแร การขนสงแร การชัก

ตัวอยางแร การวิเคราะห

องคประกอบทางเคมี ทาง

กายภาพของแร ดวยเทคนิคตางๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการยอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร การคำนวณ

ประสิทธิภาพการแตงแร การซื้อ

ขายแร 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแตงแรดวยมือ และการแตงแร

ดวยความถวงจำเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรดวยอำนาจ

แมเหล็กไฟฟา 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแตงแรดวยไฟฟา การลอยแร 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแตงแรโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแตงแรอโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ 

ซักถาม 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

11 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 

12 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 5-1 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย 

ซักถาม 
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รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรสำรองได       

CLO 6-2: สามารถการวิเคราะหการพังทลายความลาดเอียงมวลหินได     

CLO 6-3: สามารถกำหนดแนวทางการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทำเหมืองได  

CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ำใตดินตอการขุดเจาะบนพ้ืนผิวได   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถเรียนรูและประเมินปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได       

CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได       

CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได      

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถแกปญหาในการออกแบบการค้ำยันในมวลหินได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  การสำรวจ การประเมินและการ

พัฒนาแหลงแร  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

2 การจำแนกและการใชวิธีการทำ

เหมืองบนผิวดินแบบตาง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 - บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การวิเคราะหการพังทลายความ

ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน สอบ

ยอย  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 น้ำใตดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การขุดเจาะในดิน 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การออกแบบการค้ำยัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 การปองกันผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถกำหนดแนวทางการสำรวจและประเมินการทำเหมืองใตดินได 

CLO 6-2: สามารถอธิบายปจจัยท่ีสงผลตอเสถียรภาพตอเหมืองและงานขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-3: สามารถใหแนวทางในการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 6-4: สามารถออกแบบการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพและความปลอดภัยของผูทำงาน 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถกำหนดแนวทางในการศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง   

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพื ่อนำมาสนับสนุนและแกปญหางานที ่เกี ่ยวของกับการออกแบบ 

 เหมืองและการขุดเจาะใตดิน   

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแบะการขุดเจาะใตดินใหเหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาใน

พ้ืนท่ี 

CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะหเสถียรภาพของการทำเหมืองและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ำยันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการทำเหมืองและการขุดเจาะ

ใตดินได 

CLO 8-4: สามารถใชโปรแกรมทางดานวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการทำเหมืองและการ

ขุดเจาะใตดินได  

CLO 8-5: สามารถกำหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรับการขุดเจาะใตดิน 

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใตดิน 

CLO 9-2:  สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม 

ความสำคญัของรายวิชา 

การสำรวจและประเมินการทำ

เหมืองใตดิน 

4 6-1, 

6-2 

6-3, 

6-4  

บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

2 การจำแนกและการใชวิธีการทำ

เหมืองใตดินแบบตาง ๆ 

4 7-1, 

7-2 

7-3, 

8-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

3 การศึกษาขอมูลธรณีวิทยา

โครงสราง 

 

4 8-1, 

8-2 8-

3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ

ทดสอบ 

 

4 8-1, 

8-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    สอบ

ยอย บทท่ี ๒ 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 การวิเคราะหการพังทลายของมวล

หิน 

 

 

4 8-3, 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

6 การขุดเจาะในดินและหิน  

 

4 8-1, 

8-2 

8-3, 

8-4 

8-5 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดสำหรบั

การขุดเจาะใตดิน  

4 8-1, 

8-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8-3, 

8-4 

8-5 

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

8 การค้ำยันชองเหมืองเบ้ืองตน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 การระบายอากาศ  

 

 

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

10 การระบายน้ำและแสงสวางใตดิน  

 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 การศึกษาและการควบคมุการทรดุ

ตัวของผิวดิน  

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน

เหมืองใตดินเบ้ืองตน 

4 6-2, 

6-3 

6-4, 

9-1 

9-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538433 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สมารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหผลการทดสอบได   

CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได      

CLO 2-3: สามารนำเสนอผลการทดสอบหนาชั้นเรียนได      

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถนำผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจำแนกมวลหิน 3 2-1 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจำแนก

มวลหิน 
3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคช่ัน 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง

เฉือนโดยตรง 

 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัตกิารจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การทดสอบ

แรงเฉือนโดยตรง 

 

3 2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 2-2 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชิงกายภาพ 

 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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รายวิชา 538434 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตดิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถคำนวณ วิเคราะห สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได  

CLO 2-2: สามารถจำแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตรเพ่ืองานดานการออกแบบและการขุดเจาะใตดินได 

CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสรางดวยวิธีสเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นเพื่องานทางดาน

การออกแบบและขุดเจาะใตดินได 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหการกระจายความเคนที ่เกิดขึ ้นจากการขุดเจาะใตดินและนำมาประเมิน

เสถียรภาพของโครงสรางท่ีเก่ียวของกับการขุดเจาะใตดิน 

CLO 6-2: สามารถกำหนดวิธิการทดสอบเพ่ือหาความเคนในภาคสนามไดอยางเหมาะสม 

CLO 6-3: สามารถกำหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการทำเหมืองแรและการขุดเจาะใตดินได  

CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินไดและกำหนดแนวทางในการปองกันและ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจำแนกมวลหิน 3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ตอ) การจำแนก

มวลหิน 
3 2-1 

2-2 

2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟก

โปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ตอ) สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคช่ัน 

 

3 2-1 

2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ

ความเคนรอบการขุดเจาะ 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ตอ) การกระจาย

ตัวของความเคนรอบการขุดเจาะ 
3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ

ตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ตอ) การทดสอบ

และตรวจวัดในภาคสนาม 

 

3 2-1 

6-1 

6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด

ระดับของผิวดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ตอ) การตรวจวัด

การลดระดับของผวิดิน 

 

3 2-1 

6-3 

6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ใหปฏิบัติการจริง การเขียน

รายงาน การคำนวณและการ

วิเคราะหผล การทำงานกลุม 

การสื่อสารระหวางบุคคล 
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รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหกระแสเงินทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรมเหมืองแรได   

CLO 6-3: สามารถประเมินปญหาการกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง     

CLO 6-4: สามารถประเมินปญหาการดำเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตรใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร 
4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

 

2 เศรษฐศาสตรมหภาคของ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 -  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ทดสอบยอย 

3 การวิเคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหกระแสเงิน 

 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

 

4 (ตอ) การวิเคราะหเศรษฐกิจและ

การเงิน 

 การวิเคราะหตนทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ถาม-ตอบ 

 

5 การวิเคราะหความเสีย่ง 

 การตดัสินใจ 

 ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินคาใชจายของ

การดำเนินการทำเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 (ตอ) การวางแผนโครงการและ

ควบคุม 

 ราคาแรและสญัญาจาง 

 คุณคาของแหลงแร 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การจัดระบบเหมือง 

 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

9 (ตอ) การจดัระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ

พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

10 การกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง 

 การวิเคราะหแหลงทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

11 ยุทธศาสตรและการวางแผนการ

ดำเนินการของบรรษัทในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

 

12 (ตอ) ยุทธศาสตรและการวาง

แผนการดำเนินการของบรรษัทใน

ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถนำเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเปนภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ          

CLO 2-2: สามารถจำลองเสถียรภาพของโครงสรางทางวิศวกรรมโดยใชแบบจำลองทางคอมพิวเตอร  

CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาในการสำรวจทางดานธรณีวิทยา    

CLO 2-4: สามารถจัดทำแผนท่ีทางดานธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมธรณีเพ่ือนำเสนอไดอยางถูกตอง 

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: สามารถสำรวจผิวดินและภูมิประเทศ และบงบอกชนิดของหินได    

CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามไดอยางถูกตอง  

CLO 3-3: สามารถสรางแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได  

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: สามารถใชเข็มทิศและอุปกรณทดสอบในภาคสนามไดอยางถูกตอง    

CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตรของหินเบื้องตนในภาคสนามได   

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถทำงานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืนในการวางแผนการสำรวจภาคสนาม   

CLO 5-2: สามารถทำงานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    

CLO 5-3: มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในขณะสำรวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี    

CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตรของโครงสรางเชิงวิศวกรรมธรณี   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถศึกษาและสำรวจในภาคสนามดวยตนเอง      

CLO 7-2: สามารถแกปญหาทางดานธรณีวิทยาในภาคสนามดวยตนเอง    

CLO 7-3: สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือนำมาสนับสนุนและแกปญหาในภาคสนาม    
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PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมธรณีจากขอมูลท่ีสำรวจในภาคสนาม  

CLO 8-2: สามารถนำความรูพ้ืนฐานดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใชในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  

CLO 9-2: สามารถวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางการทำการสำรวจ 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง 

แนวทางแกไข การบาน 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) แนวทางในการ

สำรวจ 

แนวทางในการจัดทำแผนท่ี 

การเก็บขอมูล 

การทำภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 

3-3 

 บรรยาย ยกตัวอยาง

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลท่ีไดจาก

ภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทางธรณ ี

4 6-1, 6-2, 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ 

แนวทางแกไข การ

ทำงานเปนกลุม 

การบาน 

สอบปฏิบัตยิอยเพ่ือเก็บ

คะแนน และแจงผลสอบ

ในทันที 

4 บทท่ี ๔ รวบรวมขอมลู 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บขอมลู 

4 3-1, 3-2, 

4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 

5-3, 9-1, 

9-2     

จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการสำรวจใน

แตละวันจากสมดุจดบันทึก

ของนักศึกษา  

7 บทท่ี ๕ การจัดทำแผนท่ี 

 การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

 การตอแผนท่ีกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 

4 2-4, 5-1, 

5-2, 5-3    

การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปร

ขอมูลท่ีไดจาก

ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกตองของ

แผนท่ีและการเช่ือมโยงขอมูล

กับพ้ืนท่ีใกลเคียงดวยการสอบ

ปากเปลา 

8 บทท่ี ๖ การทำภาพตดัขวาง 

 การทำภาพตัดขวางดวยมือ 

 การทำภาพดวยคอมพิวเตอร 

4 3-3, 5-1, 

5-2, 5-3    

แปรผลขอมูลธรณีวิทยา

ท่ีไดจากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ภาพตัดขวางและขอมูล

ทางดานธรณีวิทยาโครงสราง

ดวยการสอบปากเปลา 

9 บทท่ี ๗ การประมวลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

ภาคสนาม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

หองปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 

6-3, 

7-1, 7-2, 

7-3 

ประมวลผลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ตรวจสอบผลการแปลความ

ดานธรณีวิทยาและผลการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการจาก

เอกสารท่ีนักศึกษาจดัทำ 

10 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

11 บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการออกแบบ 

(ตอ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสราง ตรวจสอบรายงานการ

ออกแบบ 

12 บทท่ี ๙ การนำเสนอผลการ

ออกแบบ 

 Presentation 

4 2-1, 2-2, 

2-3 

นักศึกษาออกมา

นำเสนอผลงานท่ีไดทำ

การสำรวจและออกแบบ 

ใหนำเสนอผลงานดวยวาจา

โดยสรุป 
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รายวิชา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ       

CLO 2-2: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทำงานในสถานประกอบการ   

CLO 2-3: นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการนำเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  

CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องตนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสูสังคมการทำงาน  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคดิ กระบวนการสห

กิจศึกษา และระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ

เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเขาเรียนและ

การตรงตอเวลา 

 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  

การเขียนประวัตสิวนตัว และการ

กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ

นำเสนอผลงาน และการเขียน

รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

5 สัมภาษณอยางไรใหไดงาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองคกร     2 2-3 

2-4 

บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

7 จัดการใหได วางแผนใหเปน 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

8 เทคนิคการตดัสินใจและแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

9 เทคนิคการปรบัตัวใหเขากับสังคม

การทำงานภายใตสภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  
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 387 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 การกรอกเอกสารออนไลน /

ข้ันตอนการชำระเงินลงทะเบียน 

ขอควรปฏิบัตสิำหรบัการไป

ปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรคและ

แนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเน้ือหาในขณะ

บรรยาย 

11 นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา 

นักศึกษารับฟงโอวาทจาก

อธิการบดี  และฟงบรรยายพิเศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุมยอย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

12 (เสริม) การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ

สังคมการทำงาน 

3 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคำถามและให

ความเห็น 

13 (เสรมิ) ระบบบรหิารงานคณุภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

14 (เสรมิ) วัฒนธรรมขามชาติ : 

เทคนิคการทำงานตางวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบคำถามและให

ความเห็น 

16 (เสรมิ) ปลอดภยัไวกอน 2 2-4 บรยาย/สาธิต การตอบคำถามและให

ความเห็น 

17 (เสรมิ) ภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 

18 (เสรมิ) ภาษาอังกฤษกับการ

สนทนาเบ้ืองตน 

8 2-4 บรรยาย การตอบคำถาม 
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รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค และคณะ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน     

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1: นำความรู ทักษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง     

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: นำเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง       

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

CLO 5-2: มีความสัมพันธท่ีดีกับทีมงาน        

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: วางแผนการทำงานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง   

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: ตระหนักถึงความจำเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาท่ีการทำงานท่ีตองการได  

PLO 9: มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มิติ (C) 

CLO 9-1: ระบุและวิเคราะหปญหา และนำเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถนำไปใชไดจริง
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 

สัปดาห 

2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

5-2 

6-1 

7-1 

8-1 

9-1 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 

และคณาจารณนิเทศ 
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 390 

รายวิชา 538311 เข่ือนและอางเก็บน้ำ  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนำขอมูลมาใชออกแบบเข่ือนและอางเก็บน้ำได โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูในการสำรวจพ้ืนท่ีเชิงธรณีวิทยาและเก็บขอมูลทางดานวิศวกรรมธรณีได 

CLO 6-2: สามารถวิเคราะหเสถีรภาพฐานรากของเข่ือนและองคประกอบท่ีเก่ียวของ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1  บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ ชนิด องคประกอบและ

พ้ืนท่ีสรางเข่ือน 

  ชนิดของเข่ือน 

  องคประกอบของเข่ือน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) ชนิด องคประกอบ

และพ้ืนท่ีสรางเข่ือน 

 พ้ืนท่ีในการสรางเข่ือน 

บทท่ี ๓ ประเด็นและจุดประสงค

ในการออกแบบเข่ือน 

 เหตผุลของการสรางเข่ือน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ (ตอ) ประเด็นและ

จุดประสงคในการออกแบบเข่ือน 

 จุดประสงคในการสรางเข่ือน 

 ประเด็นในการออกแบบสราง

เข่ือน 

4 5-1 

6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การทดสอบยอย 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความตองการในปจจัยท่ี

สำคัญ และองคประกอบของการ

ออกแบบ 

 ปจจัยท่ีสำคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน   

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 บทท่ี ๔ (ตอ) ความตองการใน

ปจจัยท่ีสำคญั และองคประกอบ

ของการออกแบบ 

 องคประกอบในการออกแบบ 

บทท่ี ๕ การเก็บขอมูลธรณีวิทยา

และการประเมิน 

 การเก็บขอมลูในภาคสนาม 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

การทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การเก็บขอมูล

ธรณีวิทยาและการประเมิน 

 การประเมินขอมูลท่ีไดจากการ

เก็บขอมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 

 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การซึมของน้ำและเช่ือน

ดิน 

 ความซึมผานของน้ำในดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ (ตอ) การซมึของน้ำและ

เช่ือนดิน 

 ปจจัยท่ีทำใหเกิดการรั่วซึมของ

น้ำในเข่ือนดิน 

4 6-1 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ (ตอ) การซึมของน้ำและ

เช่ือนดิน 

 กรณศีึกษา 

บทท่ี ๗ การออกแบบฐานราก

เข่ือน 

 วัตถุประสงคในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การบาน การ

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 ข้ันตอนการออกแบบ 

 การประเมินขอมูลเพ่ือการ

ออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเข่ือน 

 กรณศีึกษา 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

บทท่ี ๘ เสถียรภาพและอายุอาง

เก็บน้ำ 

 วิธีการคำนวณเสถียรภาพของ

อางเก็บน้ำ 

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

12 บทท่ี ๘ (ตอ) เสถียรภาพและอายุ

อางเก็บน้ำ 

 วิธีการคำนวณเสถียรภาพอายุ

อางเก็บน้ำ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

การบาน การทดสอบ

ยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถวิเคราะหและประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได      

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (C)  

CLO 8-1: สามารถประยุกตหลักการทางกลศาสตรหินมาประยุกตใชในการออกแบบ   

CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได       

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง ถาม-ตอบ 

2 หลักการทางกลศาสตรหินมา

ประยุกตใชในการออกแบบ 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยการประยุกตใช  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การวิเคราะหฐานรากของ

โครงสรางวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 คุณสมบัติและการตรวจวัด

คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 กำลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล

หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การกระจายความเคนใตฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานกลุมนำเสนอ

การวิเคราะหหนา

หองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

9 ฐานรากเข่ือน 4 8-2 ใหโครงงานเปนกลุม

นำเสนอหนาหองเรียน 

ถาม-ตอบ 

 

10 ฐานรากฝงในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

โจทยปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

11 ฐานรากความเคนแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 งานกอสรางฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอยาง

การวิเคราะห  

ใหทำงานเดี่ยว 

(การบาน) 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538315 กลศาสตรหินสำหรับวิศวกรปโตรเลียม 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1: จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: นักศึกษามีความรูเก่ียวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน   

CLO 1-2:  สามารถจำแนกมวลหินและวิเคราะหความเคน ความเครียดได    

CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑการแตกของหินได       

CLO 1-4: มีความรูในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนะนำรายวิชา นิยาม ความสำคญั

ของรายวิชา 

บทท่ี ๑ ความสำคญัของกลศาสตร

หินในงานทางดานวิศวกรรม

ปโตรเลียม 

 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

การบานบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ

หิน 

● มวลหินและหินแข็ง 

● คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 

● ปญหาทางดานกลศาสตรหิน 

● ทฤษฎีพ้ืนฐานกลศาสตรหิน 

4 1-1 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๒ สอบ

ยอยบทท่ี ๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน 

● การวิเคราะหความเคนใน 2 มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

สอบยอยบทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเคน (ตอ)  

● การวิเคราะหความเคนใน 3 มิต ิ

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตัวอยางโจทย แนว

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

ทางการแกไข การทำงาน

เดี่ยว มอบหมายใหคนควา

เอกสารเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๓ 

5 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด  

● การวิเคราะหความเครยีดใน 2 

มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจดบันทึก 

ยกตวัอยางโจทย แนว

ทางการแกไข การทำงาน

เดีย่ว มอบหมายให

คนควาเอกสารเพ่ิมเตมิท่ี

เก่ียวของ สอบยอยบทท่ี 

๓ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเครียด 

(ตอ)  

● การวิเคราะหความเครยีดใน 3 

มิต ิ

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ  

การบานบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ ความสัมพันธความเคนและ

ความเครยีด  

● ความสัมพันธความเคนและ

ความเครยีด 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๕ สอบ

ยอยบทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๖ การจำแนกมวลหินและการ

ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 

● การทดสอบคณุสมบัติของหิน

แข็ง 

● การจำแนกมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

● ความเคนในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๖ สอบ

ยอยบทท่ี ๕ 

ถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

9 บทท่ี ๗ กฎเกณฑการแตกของหิน  

● กฎเกณฑการแตกของหินแข็ง 

● กฎเกณฑการแตกของมวลหิน 

● การประยุกตใชในงานดาน

วิศวกรรมหิน 

4 1-3 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๗ สอบ

ยอยบทท่ี ๖ 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๘ การไหลของของไหลผาน

รอยแตกในมวลหิน 

● ผลกระทบของความดนัของไหล 

● การไหลของของไหลผานรอย

แตกในมวลหินภายใตแรงดัน 

● ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการไหล

ของน้ำมันดิบสูหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๘ สอบ

ยอยบทท่ี ๗ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๙ กลศาสตรการขุดเจาะ 

● วิธีการขุดเจาะ 

● การเลือกใชหัวเจาะ 

● การทำไฮโดรแฟลด 

● ความเคนรอบหลุมเจาะ 

● เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๙ สอบ

ยอยบทท่ี ๘ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๐ การกักเก็บน้ำมันและกาซ

ในโพรงหิน 

● การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 

● การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 

 

4 - บรรยาย และใหจด

บันทึก ยกตัวอยางโจทย 

แนวทางการแกไข การ

ทำงานเดี่ยว มอบหมาย

ใหคนควาเอกสาร

เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวของ 

การบานบทท่ี ๑๐ สอบ

ยอยบทท่ี ๙ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปโตรเลียมสำหรับวิศวกร 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองคประกอบท่ีสำคัญในการเกิดแหลงปโตรเลียมได  

CLO 1-2:  สรุปข้ันตอนการสำรวจปโตรเลียมได      

CLO 1-3: เปรียบเทียบขอดีขอเสียของระบบสัมปทานปโตรเลียมในประเทศไทยได  

CLO 1-4:  อธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของชั้นหินกักเก็บปโตรเลียมได   

CLO 1-5:  ระบุชนิดหินข้ันตนจากขอมูลการสำรวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได 

        

CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหลงปโตรเลียมได   

CLO 1-7:  อธิบายหนาที่ขององคประกอบของแทนเจาะ หรือเครื่องมือสำคัญที่มีใชในงานทางดานการขุด

เจาะปโตรเลียมไดถูกตอง       

CLO 1-8:  ยกตัวอยางหรืออธิบายความหมายของศัพทเทคนิค ท่ีควรทราบไดอยางถูกตอง  

CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมได 

         

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดโีอ

ประกอบ 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

2 บทท่ี ๑ กำเนิดน้ำมันและกาซ 

(ตอ) 

4 1-1, 

1-8 

 บรรยาย, เปดวิดโีอ

ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 บทท่ี ๒ การสำรวจปโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปดวิดีโอ

ประกอบ, นำเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

4 บทท่ี ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, นำเสนอสถาน

การอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในปจจุบัน 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานกลุม 

5 บทท่ี ๔ ประสิทธิภาพแหลงกัก

เก็บ  

4 1-4, 

1-5 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

โจทยปญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 บทท่ี ๕ พ้ืนฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 

1-5, 

1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ

, งานเดี่ยว 

 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

7 บทท่ี ๖ การประเมินแหลง

ปโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือ

การผลิต 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

9 บทท่ี ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือ

การผลิต (ตอ) 

4 1-6, 

1-7 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

10 บทท่ี ๘ ความรูพ้ืนฐานการผลติ 4 1-8, 

1-9 

บรรยาย  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 บทท่ี ๙ การขนสงน้ำมันและกาซ

ธรรมชาต ิ

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, ยกตัวอยาง

จากสถานการณจริง 

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 บทท่ี ๑๐ การตลาดและการกลั่น

น้ำมันและกาซ 

4 1-8, 

1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอยาง

จากสถานการจริง  

 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538317 ธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟสิกส ท่ีใชในการสำรวจดานธรณีฟสิกสได   

CLO 1-2:  จำแนกความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากมวลผิดปกติหรือการสำรวจตางชนิดกันได 

CLO 1-3:  สรุปขอดี ขอเสีย ของการสำรวจธรณีฟสิกสแตละวิธีได    

PLO 3:  สามารถสำรวจและจำแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได (Ap, 

An) 

CLO 3-1:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการการเคลื่อนท่ีของคลื่นทางกลได   

CLO 3-2:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางไฟฟาได   

CLO 3-3:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการของแรงดึงดูระหวางมวลได   

CLO 3-4:  วิเคราะหมวลผิดปกติโดยใชหลักการทางแมเหล็กได   

CLO 3-5:  คำนวณคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นหินท่ีอยูใตผิวดินไดถูกตอง    

CLO 3-6:  วิเคราะหรูปลาง ขนาด ตำแหนง ขั้นตน ของมวลผิดปกติในการสำรวจดานธรณีฟสิกสแตละ

รูปแบบได   

PLO 4:  สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. 

An) 

CLO 4-1: คำนวณคาความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการสำรวจ โดยประยุกตใชหลักการทางฟสิกส

ไดถูกตอง        

CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจำกัดท่ีมี         

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการและขอจำกัดของวิธีการ

สำรวจธรณีฟสิกส 

3 1-1 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน, งานเดี่ยวสืบคน

ขอมูลการสำรวจธรณีฟสิกสท่ี

มีในปจจุบัน 

2 คาความผดิปกติทางธรณีฟสิกส

ของคุณสมบัติทางกายภาพ 

3 1-1, 

1-2 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

3 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 1 

3 1-1, 

3-1, 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

4-1, 

3-5 

คำนวณ, ทำแบบฝกหัด

ในหอง 

4 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ช้ันหิน จากการสำรวจ

คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

5 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 1 

3 1-1, 

3-1, 

3-5, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, สาธิตการ

คำนวณ, ทำแบบฝกหัด

ในหอง 

สอบกลางภาค, การบาน, 

เฉลยแบบฝกหัดในหอง 

6 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 2 

3 1-1, 

3-1,3-

6 

ฝกวิเคราะหโครงสราง

ช้ันหิน จากการสำรวจ

คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบาน, ถาม

ตอบในหอง 

7 การสำรวจดานไฟฟา 3 1-1, 

3-2, 

3-5, 

3-6, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

หนาช้ันหินจากขอมูล

การสำรวจความ

ตานทานไฟฟา 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 3 1-1, 

3-3, 

4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิเคราะหความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากการ

สำรวจความเรงโนมถวง, 

แบบฝกหัดหาความลึก

ของมวลผิดปกต ิ

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

9 การสำรวจดานแมเหล็ก 3 1-1, 

3-4,3-

5, 3-

6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, ทำแบบฝกหัด

เพ่ือคำนวณความเขา

สนามแมเหล็กจากมวล

ผิดปกต ิ

สอบประจำภาค, เฉลย

แบบฝกหัด 

10 การสำรวจธรณีฟสิกสในพ้ืนท่ี

กอสราง 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

11 การหาแหลงแรและปโตรเลียม

ดวยการสำรวจธรณีฟสิกส 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 

12 ทบทวนและสรุปขอดีขอเสยีของ

การสำรวจแตละรปูแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ,  

สอบประจำภาค, ถาม-ตอบใน

หองเรียน 
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รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 

ผูสอน : อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถสำรวจธรณีฟสิกสไดเสร็จทันเวลา  

CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับปญหาทางดานวิศวกรรมธรณีไดเหมาะสมกับ

ขอจำกัดท่ีมี         

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: แกไขสถานการณเฉพาะหนา เพ่ือกำหนดบริเวณการสำรวจธรณีฟสิกสท่ีเหมาะสม 

CLO 2-2:  ใชหลักการทางฟสิกส เพ่ือแกปญหาดานการสำรวจได    

CLO 2-3:  สามารถใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บขอมูลทางธรณีฟสิกสไดอยางถูกตอง  

CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด   

CLO 2-5:  ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนวิชาการ   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

2 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบหักเห 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

3 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

คลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนกลบั 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

4 การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือน

แบบสะทอนกลับ 

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

5 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดาน

ไฟฟา 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

6 การสำรวจดานไฟฟา 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

7 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจ

คาโนมถวง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

8 การสำรวจดานคาโนมถวง 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

9 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจ

ดานแมเหล็ก 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

10 การสำรวจดานแมเหล็ก 4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 

11 การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจใน

งานกอสราง 

4 1-1, 

1-2, 

2-1 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละ

กลุมเพ่ือกำหนด

ตำแหนง และแนวการ

สำรวจ 

ตรวจสอบความเรียบรอย และ

คุณภาพงาน 

12 การสำรวจธรณีฟสิกสในงาน

กอสราง  

4 2-2, 

2-3, 

2-4, 

2-5 

บรรยายและทำ

ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการสำรวจ 
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รายวิชา 538321 วิธกีารศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการสำรวจธรณีวิทยาได    

CLO 2-2: สามารถกำหนดวัตถุประสงคในการสำรวจภาคสนามและระบุประเด็นสำคัญในการเก็บขอมูล

ภาคสนามได           

CLO 2-3: สามารถวางแผนการสำรวจและเตรียมแผนท่ีพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีกำหนดได   

CLO 2-4: สามารถนำเสนอผลการสำรวจภาคสนามแบบปากปลาวและเขียนรายงานการสำรวจได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 หลักการการสำรวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

3 การพิกัดตำแหนงบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศในภาคสนาม GPS และ

แผนท่ี  

2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

4 การใชเข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสราง

ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 

2-2 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

7 แผนท่ีธรณีวิทยา 2 2-1, 

2-2, 

2-3  

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การเขียนรายงานการสำรวจ

ภาคสนาม 

2 2-2, 

2-3, 

2-4 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 
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รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดลอมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและ

เคมี รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและท่ัวโลก     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานท่ีเกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   

CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณสำรองและเทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน   

CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากเกลือหิน   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเรื่องการสะสมตัว

ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร

เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 การกำเนิดและสวนประกอบของ

เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับช้ันและสภาพแวดลอม

ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 แบบจำลองการสะสมตัวของแอง

เกลือในปจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

8 การทำเหมืองเกลือหิน 

 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 ปริมาณสำรองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดลอม 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพ่ือการสำรวจธรณีวิทยา 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3  

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจำแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดลอมของการทับถม และธรณี

ประวัติได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการลำดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธชั้นหินได  

CLO 1-3: สามารถอธิบายลำดับชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยใชซากดึกดำบรรพได   

CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณคาของซากดึกดำบรรพและกฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกำเนิดและวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 หลักการจำแนกซากดึกดำบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 สภาพแวดลอมของการสะสมตัว

ของหินและซากดึกดำบรรพ 

8 1-1 - กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 การลำดับช้ันหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ  

5 วิธีการเทียบสมัพันธตามลักษณะ

บรรพชีวินของการลำดับช้ันหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกดำบรรพ 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 การลำดับช้ันหินและซากดึกดำ

บรรพในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 เทคนิคการสำรวจทางธรณีวิทยา

โดยใชซากดึกดำบรรพ 

8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

9 คุณคาของซากดึกดำบรรพและ

กฎหมายคุมครองซากดึกดำบรรพ 

4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถนำความรูทางดานการออกแบบในการทำเหมืองแร การจัดการเหมืองแร การควบคุม

คุณภาพและการซอมบำรุงมาประยุกตใชในการวางแผนและออกแบบเหมืองแรบนดินและใตดิน

โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร   

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแรได     

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 แนวคิดสำหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง 

ปญหา แนวทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดสำหรับการวางแผนและ

ออกแบบเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  สอบ

ยอย 

ทดสอบยอย 

5 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

6 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 การประยุกตใชองคความรูการ

ออกแบบในการทำเหมืองแร (ตอ) 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 การจัดการเหมืองแร 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 การจัดการเหมืองแร (ตอ) 4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

 

10 การควบคุมคณุภาพและการซอม

บำรุง 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ทดสอบยอย 

11 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจำลองการออกแบบ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

การจำลองการออกแบบ (ตอ) 

 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโช เผือกภูมิ  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการทำเหมืองเกลือหินและวิธีการทำเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสม

ของแหลงเกลือหิน 

CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและชองทางเขาและชองเหมืองโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

CLO 5-3: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแรเกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งคำนึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแรเกลือหินที่ผลิตไดในเชิงพื้นที่ตามแหลงสะสมและวิธีการทำเหมืองแร

เกลือหิน 

CLO 6-2: สามารถคำนวณความเคน และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแหง

ได 

CLO 6-3: สามารถประยุกตใชชองวางของโพรงเกลือละลายและชองเหมืองเกลือใตดินสำหรับเทคโนโลยีท่ี

เปนประโยชนอ่ืนได 

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

2 บทท่ี ๒ หลักการของระบบการทำ

เหมือง 

● คำกัดความในเหมือง 

● องคประกอบภายในเหมือง 

● อุปกรณท่ีใชในการทำเมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

3 บทท่ี ๒ (ตอ) หลักการของระบบ

การทำเหมือง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองสำหรับช้ันแรบางและ

หนา 

• หลักการของระบบการทำ

เหมืองในรูปแบบอ่ืนๆ 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

4 บทท่ี ๓ ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• บทนำ 

• การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

5 บทท่ี ๓ (ตอ) ขอพิจารณาในการ

ออกแบบโครงสรางเหมือง 

• การพิจารณาโครงสรางของ

เกลือหินสำหรับการออกแบบ 

• สิ่งท่ีควรคำนึงถึง 

4 5-1 

5-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

6 บทท่ี ๔ การประเมินเสถียรภาพ  

● บทนำ 

● หลักการประเมิน 

● การพิจารณาโครงสรางสำหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

5-3 

6-2 

6-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

7 บทท่ี ๔ (ตอ) การประเมิน

เสถียรภาพ  

● การจำแนกตัวแปร  

● การคำนวณกฏเกณฑการแตก

สำหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

8 บทท่ี ๕ การวิเคราะหความเคน 

● บทนำ 

● ความเคนในสามมิต ิ

● การเคราะหความเคน 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

9 บทท่ี ๕ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การประยุกตใช 

● การจำลองดวยคอมพิวเตอร 

4 5-2 

6-2 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ผลกระทบของน้ำใตดิน ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

10 บทท่ี ๖ การพัฒนาทางเขาและ

ชองเหมือง 

● บทนำ 

● รูปรางของชองเหมือง 

● ผลกระทบของความเคนตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

11 บทท่ี ๖ (ตอ) การพัฒนาทางเขา

และชองเหมือง 

● หลักการพัฒนาชองเหมือง 

● ผลกระทบของน้ำใตดินตอชอง

เหมือง 

4 5-1 

5-2 

5-3 

บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 

12 บทท่ี ๗ การประยุกตใชเทคโนโลยี

การทำเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ใหแบบฝกหัด ทดสอบยอย 

การสอบกลางภาคและการ

สอบประจำภาค รวมท้ังตั้ง

คำถามเพ่ือรวมกันวิเคราะหใน

ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: มีความรูเกี ่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบแหลงกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดย

ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม     

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนในการนำของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถ

สำรวจแหลงกักเก็บของของเสีย        

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ลักษณะธรณีท่ีเหมาะสม

สำหรับการกักเก็บ 

4 5-1 

6-1 

บรรยายการทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ การจำแนกของเสีย 

● ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 

● กากนิวเคลียร 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ วิธีการสำรวจหาแหลง

สำหรับกักเก็บของเสีย 

● การสำรวจดวยธรณีฟสิกส 

● การหยั่งธรณีหลมุเจาะ 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) วิธีการสำรวจหา

แหลงสำหรับกักเก็บของเสยี 

● การใชขอมูลหลมุเจาะในการหา

แหลงกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๑-๓ 

ทดสอบยอย 

5 บทท่ี ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 

● การกักเก็บของเสียในรูปของแข็ 

● การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๔ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ การแพรกระจายของของ

เสียในช้ันหิน 

● อัตราการแพรกระจายของของ

เสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การวิเคราะหการแพรกระจาย

ของของเสีย 

7 บทท่ี ๖ การปนเปอนของของเสีย

สูช้ันช้ันน้ำบาดาล 

● การวิเคราะหการปนเปอนของ

ของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การแพรกระจายของ

กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลยีร 

● บทนำ 

● อัตราการแผรังส ี

● ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังส ี

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การออกแบบการควบคุม

ของเสีย 

● วิธีการควบคุมของเสยี 

● ระบบการควบคุมของเสยี 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

 

10 บทท่ี ๙ การตรวจวัดระบบการกัก

เก็บของเสีย 

● การตรวจวัดในภาคสนาม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน สอบยอย 

บทท่ี ๘-๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ กรณีศึกษาของแหลงกัก

เก็บท่ีมีประสิทธิภาพ 

● แหลงกักเก็บกากนิวเคลียร 

● แหลงกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ งานวิจัยในปจจุบันท่ี

เก่ียวของกับการท้ิงกากของเสีย 

4 5-1 

6-1 

บรรยาย การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538422 กลศาสตรหินช้ันสูง 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถวิเคราะหและออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก

ถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร    

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใชขอมูลจากการทดสอบ    

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการท่ีเก่ียวของกับความเคนและความเครียดใน 3 มิติ  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ การวิเคราะหความเคน 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิต ิ

● ความเคนสามมติ ิ

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ (ตอ) การวิเคราะหความ

เคน 

● การคำนวณความเคนสามมิต ิ

● การคำนวณความเคนในรูปของ 

วงกลม Mohr 

● การคำนวณความเคนในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเครยีด 

● คำกัดความของความเคน 

● ความเคนสองมิต ิ

● ความเคนสามมติ ิ

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๓ (ตอ) การวิเคราะห

ความเครยีด 

● ความเครยีดเฉลี่ยและความ

เบ่ียงเบน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การคำนวณความเครียดจาก 

Strain Gauge Rosette  

5 บทท่ี ๔ ความเสยีดทานของรอย

แตกในหิน 

● บทนำ 

● กฏ ของ Amonton 

● กฏ ของ Coulomb 

● กฏอ่ืนๆสำหรับความเสยีดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม

เชิงกลศาสตรของหิน  

● บทนำ 

● การเปลีย่นแปลงรปูรางของหิน 

● การแตกของหิน 

● กฏการแตกของ Coulomb 

● กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● พฤติกรรมของหินท่ีข้ึนกับเวลา 

 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๕ (ตอ) คุณสมบัติและ

พฤติกรรมเชิงกลศาสตรของหิน  

● ความไมเปนเน้ือเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๖ ความยืดหยุนเชิงเสนตรง 

● บทนำ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครยีดเชิงเสนตรง 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

และความเครยีดในกรณีพิเศษ 

● ความสัมพันธระหวางความเคน

เบ่ียงเบนและความเครียดเชิง

เบ่ียงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

10 บทท่ี ๖ (ตอ) ความยืดหยุนเชิง

เสนตรง 

● สมการของสภาวะสมดลุ 

● พลังงานความเครยีด 

● ความยืดหยุนท่ีตางกันในตางละ

ทิศทาง 

● ความหนืดแบบยดืหยุนเชิง

เสนตรง 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยว 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๗ การทดสอบในหองปฏิบัต ิ

● การทดสอบข้ันพ้ืนฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๗ (ตอ) การทดสอบในหอง

ปฏิบัต ิ

● การทดสอบข้ันสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา การ

ทดสอบในหองปฏิบัต

การ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538423 กลศาสตรหินเกลือ 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 5:  สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม (An) 

CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะหโครงสรางของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบตอสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร 

PLO 6:  สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณีได 

(E) 

CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอ่ืนท่ีมีผลกระทบท่ีข้ึนกับเวลา 

PLO 7:  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพดานวิศวกรรมธรณี (E) 

CLO 7-1: สามารถจำลองพฤติกรรมของเกลือหินดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศยัขอมูลจากการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการ        

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 บทท่ี ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 

● การตกทับถมของเกลือหิน 

● การเปลีย่นแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 

● ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ ทบทวนความสัมพันธ

ระหวางความเคน และ

ความเครยีดเชิงยืดหยุน 

● สมการเชิงยืดหยุน และทฤษฎ ี

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน    สอบยอย 

บทท่ี ๒ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 บทท่ี ๓ เกณฑการแตกของเกลือ

หิน 

● ตัวอยางกฎเกณฑการแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 บทท่ี ๔ ความเคน และ

ความเครยีดเชิงพลาสติก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ทดสอบยอย 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● ความแตกตางระหวาง

ความสัมพันธเชิงพลาสติก และ

เชิงยืดหยุน 

● สมการ Prandtl-Reuss 

● ความเคน และความเครียดจาก

เกณฑของ Tresca 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

5 บทท่ี ๕ การกำหนดกฎเกณฑและ

ตัวแปร (Constitutive law) 

● บทนำ 

● ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคืบ

ของเกลือหิน 

● แบบจำลองสมการสำหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การทำงานเดี่ยว 

การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 บทท่ี ๕ (ตอ) การกำหนด

กฎเกณฑและตัวแปร 

● Rheological Models    

● Empirical Laws 

● Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทท่ี ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 บทท่ี ๖ การยืดหยุนเชิงเวลา 

(Visco-elasticity) 

● บทนำ 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครยีด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน การ

ทำงานเดี่ยวและกลุม 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

8 บทท่ี ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-

plasticity) 

● ทฤษฏีและกฎเกณฑ 

● การวิเคราะหความเคนและ

ความเครยีดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

สอบยอย บทท่ี ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 

 

9 บทท่ี ๘ การทดสอบเกลือหินใน

หองปฏิบัติการ 

● การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 

● การทดสอบการคืบ 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน

หองปฏิบัติการ การ

ประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

● การทดสอบการคืบในสามแกน

จริง 

10 บทท่ี ๙ การจำลองการไหลของ

วัตถุ (Numerical simulation) 

● การวิเคราะหความเคนดวย

แบบจำลองคอมพิวเตอร 

● การวิเคราะหความเคน และ

ความเครยีดในวัสดุท่ีมีการคบื 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การประยุกตใชงาน 

สอบยอย บทท่ี ๙ 

ทดสอบยอย 

11 บทท่ี ๑๐ การออกแบบควบคุม

แรงยึด (Stress-control) 

● บทนำ 

● การวิเคราะหความเคนในสาม

แกนจริง 

● การออกแบบความเคนในโพรง

เกลือ 

● การประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยว 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 บทท่ี ๑๑ การออกแบบโดยใช

คอมพิวเตอร 

● การจำลองโพรงเกลือสำหรับกัก

เก็บกาซธรรมชาต ิ

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การ 

ทดสอบยอย บทท่ี ๑๐, 

๑๑ 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝงทะเล 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝงได     

CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝง และปจจัยที่สำคัญในสภาวะ

แตกตางกัน           

CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกรอนและพัดพา ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย          

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ภูมิสณัฐานชายฝง 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว

ชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเปลีย่นแปลงระดับน้ำทะเล

บริเวณชายฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ

ภูมิอากาศ 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 สภาพแวดลอมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝง 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 น้ำข้ึนน้ำลง ท่ีราบน้ำข้ึนถึง  4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 ดินดอนสามเหลี่ยม 4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

10 ชายฝงโขดหิน 

 

4 1-1, 

1-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

11 การกรอนของชายฝง  4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย

บริเวณชายฝง 

4 1-2, 

1-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถานหิน 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 1:  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี (R, U) 

CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถานหิน การจำแนกถานหิน และการกระจายตัวของแหลงถานหิน

ได           

CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการสำรวจและการเก็บขอมูลและตัวอยางถานหินได   

CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธของถานหินกับลักษณะทางธรณีฟสิกสและอุทกธรณีวิทยาได   

CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการทำเหมืองถานหิน การคำนวณปริมาณสำรอง ผลกระทบของการทำ

เหมืองถานหินตอสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีถานหินสะอาดได    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การกำเนิดถานหิน  4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 อายุและการปรากฏของถานหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

3 การจำแนกถานหินตามสมบัติทาง

กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การจำแนกถานหินตามสมบัติทาง

เคม ี

4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

5 การเก็บตัวอยางและขอมลูถานหิน 4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 เทคนิคการสำรวจและเก็บขอมูล

ถานหิน 

4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

7 ถานหินและธรณีฟสิกส 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

8 ถานหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

9 การทำเหมืองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

10 ปริมาณสำรองถานหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

11 ถานหินกับสิ่งแวดลอม   4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถานหิน 

4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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รายวิชา 538432 การขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัตกิาร 

ผูสอน : ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: นักศึกษารูการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องตน นักศึกษาสามารถฝกฝน

กิจกรรมการขุดเจาะปโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได  

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลมุ

เจาะเบ้ืองตน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกิจกรรมการการขุดเจาะ

  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

3 สภาพแวดลอมบนทานขุดเจาะท่ี

ปลอดภัยตอสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

4 ปจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือ

บนแทนขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ทดสอบยอย 

5 การเจาะหลมุเอียงและการเจาะ

หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

7 ทอกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

8 การอัดซีเมนต  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

ถาม-ตอบ 

 

9 ปญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ทดสอบยอย 

ถาม-ตอบ 

 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ทดสอบยอย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพ่ือการผลิต

  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การ

ทำงาน 

เดี่ยวและกลุม  

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ

ท่ีซับซอน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอยาง

โจทย ปญหา แนว

ทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

ถาม-ตอบ 

ตรวจการบาน 
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รายวิชา 538434 การเขียนรายงานสำหรับวิศวกรรมธรณี  

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญของการเขียนรายงานแตละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของ

รายงานแตละประเภทได        

CLO 2-2: สามารถอานและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการสำรวจ รายงานความกาวหนา และขอเสนอ

โครงการได          

CLO 2-3: สามารถสรางกราฟและภาพประกอบรายงานไดอยางเหมาะสม    

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 ความสำคญัและรูปแบบของ

รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเขียนรายงานปฏิบัติการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเขียนรายงานการสำรวจ 6 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การเขียนขอเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 รายงานความกาวหนา 2 2-1, 

2-2 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การสรางตารางและภาพกราฟฟค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนาช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 
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รายวิชา 538435 เทคนิคการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมธรณี 

ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นป 4 

PLO 2:  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

CLO 2-1: สามารถอธิบายความสำคัญและความเหมาะสมของการนำเสนอผลงานแบบตางๆ ได  

CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวขอ กรอบความคิด เอกสารอางอิง ไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-3: สามารถใชเครื่องมือในการเตรียมสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม   

CLO 2-4:  สามารถนำเสนอแบบปากเปลาและแบบโปสเตอรได และมีเทคนิคการตอบคำถามท่ีเหมาะสม 

CLO 2-5:  สามารถฟงการนำเสนอและตั้งคำถามไดอยางเหมาะสม   

 

หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความสำคัญของการ

นำเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

2 การเลือกหัวขอและกรอบความคดิ 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

3 การเตรียมสื่อการนำเสนอ 4 2-1, 

2-3 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

4 การนำเสนอแบบโปสเตอร  4 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

5 การตั้งคำถาม-ตอบคำถาม 2 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

6 การนำเสนอแบบปากเปลา 6 2-3, 

2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 
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หัวขอ

ท่ี 

เร่ือง 

(Content) 

จำนวน

ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 

No. 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment Methods) 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- ประเมินจากการนำเสนอ 

7 การอภิปรายกลุม 4 2-4, 

2-5 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม 

- กิจกรรมนำเสนอหนา

ช้ัน 

- สังเกตการทำกิจรรมใน

หองเรียน การตั้งคำถาม-

ตอบ 

- ประเมินจากการนำเสนอ 
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