
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบสอบถามศิษย์เก่าต่อคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปีการศึกษา 2561  

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศของท่าน  1. ชาย  2. หญิง 
2. อายุของท่าน ................... ปี 
3. ระยะเวลาที่ส าเร็จเร็จการศึกษา  1. 15 ภาคการศึกษา  2. 16 ภาคการศึกษา  3. มากกว่า 16 ภาคการศึกษา  
4. ส าเร็จเร็จการศึกษาหลักสูตร  1. ก่อนหลักสูตรปี 2554  2. หลักสูตรปี 2554  3. ปรับปรุงปี 2557 
5. ร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา  1. ออกสหกิจศึกษา  2. ท าโครงงานทดแทนสหกิจศึกษา 
 
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  
ของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณ ี

ระดับความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณ ี

     

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้าน
วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

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

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

     

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

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
     

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ      
 
ส่วนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูล 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

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

     

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

     

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

     

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์       
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร       
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร      

 



 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานท า 
1. ปฏิบัติงานตรงกับหลักสตูรทีบ่ณัฑิตส าเร็จการศึกษามาหรือไม ่
  1. ตรงกับสาขาวิชาที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษามา    2. ไม่ตรงแต่มีความใกล้เคียง   3. ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามา 
  4. ก าลังศึกษาต่อ  5. ท าธุรกิจส่วนตัว  6. อยู่ระหว่างการสมัครงาน 
2. รายไดห้ลักต่อเดือน 
 1. น้อยกว่า 16,000 บาท   2. 16,000-19,999 บาท  3. 20,000-29,999 บาท  4. 30,000-49,999 บาท  
 5. 50,000-99,999 บาท  6. มากกว่า 100,000 บาท  7. ก าลังศึกษาต่อ/อยู่ระหว่างการสมัครงาน 

3. โปรดระบุ ประเภทหน่วยงาน (เพียงหนึ่งด้าน) ของท่าน  
  1. งานวิศวกรรมธรณ/ีธรณีเทคนิค/วิศวกรรมฐานราก  2. งานเหมืองแร่  3. งานธรณีวิทยา  4. งานวิศวกรรมปิโตรเลยีม 
  5. งานวิศวกรรมโยธา/ก่อสรา้งสาธารณูปโภค  6. งานด้านน้ าบาดาล  7. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................  
4. ระยะเวลาท างาน 

  1. น้อยกว่า 1 ป ี  2. 1-3 ปี  3. 3-10 ปี  4. 10 ปีขึ้นไป 
5. ลักษณะงานงาน 

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

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

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

ส่วนที่ 5  ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูล 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน      
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน      
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา      
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน      
10. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู      
11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด สนามกีฬา      
12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส      
13. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด      

 
 



ส่วนที่ 6  ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า 
1. ทักษะหรือคุณลักษณะ รวมทั้งความสามารถทางวิชาการด้านใดที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศิษย์เก่าคาดหวัง  

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

2. ความคาดหวัง/ความต้องการของศิษย์เก่าต่อหลักสตูร..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

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

 
 
 
 
สามารถท าแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VyR5ichQXGWpNLRE6 หรือสแกน 
 
 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  
ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้อกีต่อไป 

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

https://forms.gle/VyR5ichQXGWpNLRE6

