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ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 5 ข้อ  ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้  
(AUN-QA 1 ถึง AUN QA-11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น  
7 ระดับ โดยมีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์  
AUN-QA ที่ 

ชื่อเกณฑ์ 
คะแนนผลการประเมิน 

(คะแนน) 

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

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

●  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี (ภาคผนวก 3) 
2 คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า      
- อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
- อาจารย์ผู้สอน ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 



ช 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

- อาจารย์ผู้สอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

อาจารย์พิเศษ   

- ไม่มี - 
10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา พ.ศ.2561  
 หลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด (ปรับปรุงปี 2559) 
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จ านวน 5 ท่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558) 
 

 
1. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร)  
 

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

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

4. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง)  
 

5. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  
 
 
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562  
เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2562 
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์) 

คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 (ถ้ามี) 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกนั) 
1. Expected Learning Outcomes    
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 
the university [1,2] 

4 4  

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

4 4  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

4 4  

 Overall opinion 4 4  
2. Programme Specification    
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
4 4  

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

4 3 การปรับปรุง
คุณลักษณะรายวิชา
ให้ทันสมัย 
การก าหนด CLO ของ
แต่ละรายวิชาให้น ามา
ปฏิบัติใน มคอ.3 

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1,2] 

4 3 มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ และ
เนื้อหาส าหรบั 
stakeholders  แต่
ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 

 Overall opinion 4 3  
3. Programme Structure and Content    
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 
4 3 ออกแบบหลักสูตรโดย

ใช้ ELOs เป็นตัวตั้ง 

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

4 4  

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

4 4  

 Overall opinion 4 3  



ญ 

 

 

 

Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
4. Teaching and Learning Approach    
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
4 3 - ปรัชญาการจัด

การศึกษา คือ ความ
เช่ือร่วมของผูส้อน
เกี่ยวกับการจัดการ 
ศึกษา 
- มีความเช่ือมโยงกับ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

4 3 ความสอดคล้องกับ
การบรรลุความส าเร็จ
ตาม ELOs ยังไม่
ชัดเจน 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3 2 ก าหนดทักษะ life – 
long  learning  
ที่หลักสตูรต้องการ
สร้างให้ชัดเจน 
รายวิชาใดรับผดิชอบ 
จะจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้อย่างไร 

 Overall opinion 4 3  
5. Student Assessment    
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
3 3  

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students [4,5] 

3 4  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

3 3  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

3 3  

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3 3  
 Overall opinion 3 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 

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 2 การมีส่วนร่วมของ
หลักสูตรในการ
ก าหนดแผน
อัตราก าลัง แผนการ
เข้าสู่ต าแหนง่
วิชาการ  แผนการ
ทดแทนผู้เกษียณ 
แผนผู้ได้รับการ
รับรองUKPSF  

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

3 2 - ติดตามข้อมูล 
FTES อย่างต่อเนื่อง 
น าไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

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 3  

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

3 2 ก าหนดสมรรถนะ
ของอาจารย์ให้
ชัดเจนก่อนการ
ประเมินเปน็ระยะ 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3 3  

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

3 3  

6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
7. Support Staff Quality    
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 3  

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

3 3  

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated [3] 

3 2 ก าหนดสมรรถนะ
ของบุคลากรที่ชัดเจน  
ประเมินผลเป็นระยะ 

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them  [4] 

3 3  

7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

3 3  

 Overall opinion 3 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 3  

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2] 

3 3  

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

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 2 กิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่จัดให้กับ
นักศึกษาทุกคนโดย
ไม่มีหน่วยกิต เช่น  
การศึกษาดูงาน 

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 

9. Facilities and Infrastructure    
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 3  

9.2 The library and its resources are adequate and updated 
to support education and research [3,4] 

3 3  

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1,2] 

3 3  

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and 
research [1,5,6] 

3 3  

9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
10 Quality Enhancement    

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

3 3  

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

3 2 - ก าหนดกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรให้ชัดเจน 
- ประเมิน
กระบวนการเป็น
ระยะเพื่อใหไ้ดผ้ลที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment [3] 

3 2 การทบทวนและ
ประเมนิผลความ
สอดคลอ้งกันระหวา่ง
วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา
กับวิธี กระบวนการ
จัดการสอน การ
เรียนรู ้
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 

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

3 2 กระบวนการน า
ผลงานวิจัยส่งเสริม
การสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  
ระบุรายวิชาที่
ด าเนินการ 

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 2 การประเมินคณุภาพ
การให้บริการและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ของทุกศูนย์และ
บริการ 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

3 2 การประเมินผลกลไก
และระบบการรับ
ข้อมูลป้อนกลบัจาก 
Stakeholders เพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 Overall opinion 3 2  
11 Output    

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

3 3  

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

3 2 - แสดงข้อมูล
ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การส าเร็จการศึกษา 
มีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมาย
เพื่อการเทียบเคียง
และปรับปรงุ 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 3  
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Criteria 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

(เช่น ระบุเหตุผลที่

คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
11.4 The types and quantity of research activities by students 

are established, monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

3 2 - ก าหนดประเภท
และปริมาณผลงาน
ของนกัศึกษา 
ติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมาย
เพื่อการเทียบเคียง
และปรับปรงุ 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

3 3  

 Overall opinion 3 3  
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จุดแข็ง (Strengths) และเรือ่งที่สามารถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
1. Expected 

Learning 
Outcomes 

 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university [1, 2] 
 

-  ELOs มี 9 ข้อ มีความชัดเจน ระบุความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาฯ TQF 
จรรยาบรรณของสภาวศิวกร 
- ระบุอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
- เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ABET จาก 4 หลักสูตร ใน USA 

- ระบุความสอดคล้องกับ มคอ.1  ELOs ของสภา
วิศวกร 
 

 
 

1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

- ELOs แบ่งเป็น generic 3 ข้อ  และ subject specific 
6 ข้อ 
 
 

- กระบวนการก าหนดเป็น 2 กลุม่ 

 1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

 
 

- ก าหนด stakeholders 4 กลุ่ม คือ นักศึกษา   ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ 
- ส ารวจความต้องการของ stakeholders ทุกกลุ่ม 
- ELOs สะท้อนความต้องการของ stakeholders  แต่ละ
กลุ่ม 

- ผลจากแบบสอบถามมีข้อมูลจ านวนผู้เข้าประเมิน 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
2. Programme 

Specification 
2.1 The information in the programme 

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

 

- คุณลักษณะของหลักสูตรมีข้อมูลเกือบครบ 
ทุกประเด็น แสดงใน มคอ.2  คู่มือนักศกึษา   

- มีหลักสูตรที่ใช้เป็นคู่เทียบ (จากการสัมภาษณ์) 
- ยังไม่ถึงรอบการปรบัปรุง   

 

 2.2 The information in the course 
specification is comprehensive and 
up-to-date [1, 2] 

คุณลักษณะของรายวิชามีข้อมูลเกือบครบทุกประเด็น 
แสดงใน มคอ.3 
 

การปรับปรงุคณุลักษณะรายวิชาให้ทันสมัย 
การก าหนด CLO ของแต่ละรายวิชาให้น ามาปฏิบัติ
ใน มคอ.3 

 2.3 The programme and course 
specifications are communicated 
and made available to the 
stakeholders [1, 2] 

เผยแพร่ผ่านคู่มือนกัศกึษา เวบ็ไซต์  แผ่นพับ  
สื่อสังคมออนไลน ์

มีช่องทางประชาสัมพันธ์ และเนือ้หาส าหรับ 
stakeholders  แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is designed based 
on constructive alignment with the 
expected learning outcomes [1] 

หลักสูตรถูกออกแบบให้มีล าดับการเรียนรู้ตาม Bloom 
taxonomy ของ ELOs แยกตามกลุ่มรายวิชา 
 

ออกแบบหลกัสูตรโดยใช้ ELOs เป็นตัวตั้ง 

 3.2 The contribution made by each 
course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

มี curriculum Mapping รายวชิาที่รับผิดชอบ ELOs 
 

 

 3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced,  integrated 
and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

แสดงโครงสร้างล าดับรายวิชาในรูป AUN-QA 3-3-1 ใช้
วิชาโครงงานวิศวกรรมธรณเีป็นการบูรณาการ ELOs   
ยังไม่ถึงรอบการปรบัปรุง 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
4.  Teaching and 

Learning 
Approach 

4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to 
all stakeholders [1] 

 

- ปรัชญาการจัดการศึกษา คอื สร้างให้บัณฑิตสามารถ
ออกแบบและแก้ปัญหาด้านวศิวกรรมธรณี  
- สื่อสารให้ stakeholders รับรู้ 
 

- ปรัชญาการจัดการศึกษา คอื ความเชื่อร่วมของ
ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการศกึษา 
- มีความเชื่อมโยงกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์

 4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

ก าหนดวธิีการสอนและการเรียนรู้ตาม CLOs ของรายวิชา 
และระบุวธิีการประเมินผลในภาคผนวก 6 
 

ความสอดคล้องกับการบรรลุความส าเร็จตาม ELOs  
ยังไม่ชัดเจน 

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

-  ใช้การสบืค้นข้อมูล  การน าเสนอในชั้นเรียน   
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 2 วิชา 
-  กิจกรรมจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ก าหนดทักษะ life – long  learning ที่หลักสูตร
ต้องการสร้างให้ชัดเจน รายวิชาใดรับผิดชอบ จะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 

5.  Student 
Assessment 

5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1, 2] 

 

- การประเมินนักศึกษาแรกเข้าใช้ผลการเรียนระดับมัธยม
ปลาย เกรดปี 1 
- การประเมินระหว่างเรียนใชก้ารสอบข้อเขียน และการ
น าเสนอผลงาน 
- การประเมินเพื่อจบการศึกษาใช้การท าโครงงาน
ทางด้านวิศวกรรมธรณ ี

ใช้ ELOs เป็นตัวตั้งในการออกแบบ / เลือกวธิีการ
ประเมินผล ทั้ง 3 ชว่ง 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 5.2 The student assessments including 

timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to students [4, 5] 

- ตรวจและคืนการบ้านให้นักศึกษาภายใน 1 – 2 สัปดาห์  
พร้อมเฉลย 
- แจ้งคะแนนสอบใหน้ักศกึษาทราบภายใน 48 ชั่วโมง 
 

 

 5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 
[6, 7] 

ใช้ Rubrics ในการประเมินการน าเสนอผลงานและ
ประเมินรายงานท าให้เกิด reliability 
 
 

กระบวนการที่ท าให้เกิด validity 

5.4 Feedback of student assessment is 
timely and helps to improve 
learning [3] 

 

- การเฉลยข้อสอบในชั้นเรียน  ท าให้นักศึกษาทราบ
จุดบกพร่อง/ข้อผิดพลาดของตนเอง 

- การให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินทุก
ประเภท เช่น การบ้าน การน าเสนอรายงาน 

 5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

- นักศึกษายื่นค าร้องผ่านศูนย์บรกิารการศึกษาเพื่อขอดู
ข้อสอบ 

- การอุทธรณ์รอ้งทกุข์กรณีข้อสอบอัตนัย 
-การก าหนดคนกลางรับเรื่องและแจ้งผลการร้องทุกข์ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
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] 

- แสดงข้อมูลจ านวนอาจารย์และ FTES ของอาจารย์  
4 ปีย้อนหลัง  
- มีแผนประจ าปี 

การมีส่วนร่วมของหลกัสูตรในการก าหนดแผน
อัตราก าลัง แผนการเข้าสู่ต าแหนง่วิชาการ  แผนการ
ทดแทนผู้เกษียณ แผนผู้ได้รบัการรับรองUKPSF  
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload 
are measured and monitored to 
improve the quality of education, 
research and service [2] 

มีข้อมูล FTES นักศึกษาต่ออาจารย์ปี 2561 = 24 : 1 - ติดตามข้อมูล FTES อย่างต่อเนื่อง น าไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการวจัิย และบริการ
วิชาการ 

6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic 
freedom for appointment, 
deployment and promotion are 
determined and communicated 

     [4, 5, 6, 7] 

- การบรรจุและเกณฑ์การคัดเลือกด าเนินการโดยส่วน
ทรัพยากรบุคคล โดยสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติที่
สอดคล้องกบัความต้องการของสาขาวิชา 
- มีมาตรฐานภาระงาน 

การสื่อสารให้ผู้สมัครรับรู ้

 6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

- การประเมินสมรรถนะด้านการสอนโดยนักศกึษาจาก
สถานพัฒนาคณาจารย์   
- งานวิจัย  บริการวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ให้ชัดเจนก่อนการ
ประเมินเปน็ระยะ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 

 6.5 Training and developmental needs 
of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [8] 

- อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพจ านวน
มาก 

การส ารวจความต้องการของอาจารย์และหลักสูตร 
จัดกิจกรรมการอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
การประเมินประสิทธิผลการอบรมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

6.6 Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [9] 

- การสนับสนุนอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ 
- ระบบการคัดเลือกพนักงานดีเดน่ 

- การบริหารจัดการที่ท าให้อาจารย์ท างานได้ดีขึ้น 
- ระบบการประเมินความดีความชอบ 

6.7 The types and quantity of research 
activities by academic staff are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

- มีผลงานทางวิชาการถว่งน้ าหนกั ย้อนหลัง 4 ปี  
มีแนวโน้มยังไม่แน่นอน 

ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและการปรับปรงุ 

7.  Support Staff 
Quality 

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] 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ด าเนินการโดยศูนย์/สถาบัน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการสะท้อนว่าแผน
อัตราก าลังตอบสนองความต้องการของหลกัสูตร 
- แผนอัตราก าลังที่ท างานให้กับหลักสูตรโดยตรง 

 7.2 Recruitment and selection criteria 
for appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [2] 

- การบรรจุและเกณฑ์การคัดเลือก ด าเนินการโดยส่วน
ทรัพยากรบุคคลรว่มกับศูนย์/สถาบัน 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการก าหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรบัรู้ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 7.3 Competences of support staff are 

identified and evaluated [3] 
- มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะตาม
สมรรถนะที่จ าเป็น 

- ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ชัดเจน 
ประเมินผลเปน็ระยะ 

 7.4 Training and developmental needs 
of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [4] 

- การจัดอบรมโดยส่วนทรัพยากรบุคคลและให้
งบประมาณไปอบรมภายนอก 

- การส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบคุลากร
และหลักสูตร จัดการอบรมให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการ และประเมินประสิทธิผลการอบรม 

 7.5 Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [5] 

- ก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า 
- สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
- มีรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง 

- การบริหารจัดการที่ท าให้บุคลากรท างานได้ดีขึ้น 
- ระบบการประเมินความดีความชอบ 

8.  Student Quality 
and Support 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and  

      up-to-date [1] 

- มีนโยบายการรับนักศกึษา และเกณฑ์การรับเข้าที่
ชัดเจน 
- การประเมินกระบวนการรบันักศึกษา น าผลไปปรับปรงุ
กระบวนการรับนกัศึกษา 

-การสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ให้ผูส้มัครรับรู ้
-กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เปน็
ระบบ TCAS 

 8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are 
determined and evaluated [2] 

- มีวิธี เกณฑ์การคัดเลือกระดับส านักวิชาฯ 
- ประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ไดน้ักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
ตามที่ต้องการ 

- วิธี เกณฑก์ารคัดเลือกเม่ือมีผู้สมัครมากกว่าจ านวน
รับหรือที่นัง่ 

 8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, 
academic performance, and 
workload [3] 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการศึกษาผ่านระบบ
ลงทะเบียน 

- ความเพียงพอของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
โดยเฉพาะนักศกึษาที่มีผลการเรยีนต่ า 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 8.4  Academic advice, co-curricular  

      activities, student competition, and 
      other student support services are 
      available to improve learning and  
      employability [4] 

มีกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา ตลาดนัดแรงงาน 
โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้กับนักศึกษาทุกคนโดย
ไม่มีหน่วยกิต เชน่  การศึกษาดงูาน 

8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 

ส่วนอาคารสถานที่ดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ไฟฟ้า น้ าประปา  ภูมิทัศน์  รถเมล์ 

ผู้รับผิดชอบของสภาพแวดล้อมทางจิตใจและทาง
สังคม 

9. Facilities and   
Infrastructure 

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] 

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางระดับ
มหาวิทยาลัย ตามระบบรวมบริการประสานภารกิจ  
รับผิดชอบห้องเรียนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยเพื่อปรับปรงุ
ให้สอดคล้องความต้องการของหลักสูตร 

 9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3, 4] 

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาเป็นหนว่ยงานกลาง
ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบหอ้งสมุดและบริการของ
ห้องสมุด 
- การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยของห้องสมุด 
เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 9.3 The laboratories and equipment 

are adequate and updated to 
support education and research 

      [1, 2] 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงาน
กลางระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑ์ประจ าห้อง 

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยของ
ห้องปฏิบัติการ  และอุปกรณ์  เพื่อปรับปรงุให้
สอดคล้องกบัความต้องการของหลักสูตร 

 9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and 
updated to support education and 
research [1, 5, 6] 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์และศนูย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา เป็นหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย 
รับผิดชอบ IT Facilities และ E-Learning  
- มีการประเมินผลการให้บริการระบบ  
SUT E-learning  ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ 
ใช้งาน 

การประเมินความเพียงพอและทนัสมัยของ  
IT Facilities 

 9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

- ส่วนอาคารสถานที่รบัผิดชอบสภาพแวดล้อม  สุขภาพ 
และความปลอดภัย 
- มีการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการขยะ 
 

ก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย การเข้าถึงอาคารของคนพิการ   
โดยเฉพาะที่ห้องปฏิบัติการ  
ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

10. Quality   
     Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback 
serve as input to curriculum 
design and development [1] 

การส ารวจความต้องการ และรับข้อมูลป้อนกลบัจาก 
Stakeholders 6 กลุ่ม 

น าผลความต้องการและข้อมูลปอ้นกลับไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร 

 10.2 The curriculum design and 
development process is 
established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบ 5 ปี ในปี 2560 - ก าหนดกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ให้ชัดเจน 
- ประเมินกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้ได้ผลที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
 10.3 The teaching and learning 

processes and student assessment 
are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

การประเมินผลนักศึกษาโดยการสอบกลางภาคและ
ประจ าภาค 

การทบทวนและประเมินผลความสอดคล้องกัน
ระหว่างวิธกีารประเมินผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษากับ
วิธี กระบวนการจัดการสอน การเรียนรู ้

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

ผู้สอนน าผลงานวิจัยสอดแทรกในการสอนตามความ
เหมาะสม 

กระบวนการน าผลงานวิจัยส่งเสรมิการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  ระบุรายวิชาที่ด าเนินการ 

 10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, 
IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

- การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ระบบ SUT E-learning   

- การประเมินคณุภาพการให้บรกิารและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ ของทุกศูนย์และบรกิาร 

 10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

- มีกลไกการรับข้อมูล วิเคราะหข์้อมูลป้อนกลบัจาก 
Stakeholders ทุกกลุ่ม แสดงในภาคผนวก 5 

- การประเมินผลกลไกและระบบการรับข้อมูล
ป้อนกลับจาก Stakeholders เพือ่ปรับปรงุให้ดีขึ้น 

11. Output 
 

11.1 The pass rates and dropout rates 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- มีข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 4 ปี ย้อนหลัง 
3 ปี มีแนวโน้มไม่แนน่อน 
- มีข้อมูลการตกออกย้อนหลงั 3 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
(รหัส B59 -  B61)  

- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรุง 

 



ฝ 

 

 

 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  
(Areas for Improvement) 

 11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- มีข้อมูลร้อยละของการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 
ปี ย้อนหลัง 3 ป ี

- แสดงข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จ 
  การศึกษา มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- มีข้อมูลการได้งานท าย้อนหลงั 3 ปี   
แนวโน้มยังไม่แน่นอน 

- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 

 11.4 The types and quantity of 
research activities by students are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

- ดูจากรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณี  
- นักศึกษาได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 1 ราย ปี 
2561 

- ก าหนดประเภทและปริมาณผลงานของนักศึกษา 
  ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 

 11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

- มีผลการประเมินความพึงพอใจของ Stakeholders  
  6 กลุ่ม  คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา  ศิษย์เก่า  นักศึกษา  
 ผู้ใช้บัณฑิต  บุคลากรของหลักสตูร  ผู้ปกครอง   
 มีข้อมูลปี 2561 

- ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมายเพื่อการเทียบเคียงและปรับปรงุ 

 
 



 

พ 
 

ข้อมูลป้อนกลับและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ศิษย์เก่า 
1.บัณฑิตรุ่นน้องมีความสามารถมากขึ้น ในด้านการใช้โปรแกรม เช่น  โปรแกรม CAD 3D  โปรแกรม
แบบจ าลองด้านเหมืองแร่  และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
2.สมรรถนะของบัณฑิตที่ต้องการ คือ การเข้ากับคน การท างานร่วมกัน การประสานงาน  การน าเสนอแบบ
มืออาชีพ ใช้โปรแกรม Powerpoint  การใช้ excel ระดับใช้สูตรค านวณได้  การมีทักษะการใช้ GIS 
น าเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่   
3.สมรรถนะของวิศวกรธรณีและเหมืองแร่ที่บริษัทขนาดใหญ่ต้องการ คือ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เหมืองแร่  TOEIC 650  
4.สมรรถนะของบัณฑิตในอนาคต เช่น multi – task skill  เกี่ยวกับงานบริหาร  งานเอกสาร และการ
น าเสนอ  เพราะอนาคต  องค์กรจะลดจ านวนบุคลากร (lean)   
5.บัณฑิตต้องมีความพร้อมและความม่ันใจในตนเองในการแข่งขันกับวิศวกรต่างชาติ 
6. หลักสูตรเดิมท าให้นักศึกษาท างานได้หลากหลาย 
7. วิชา Foundation ควรสอนให้ครอบคลุมทุกประเภททั้งดินและหิน 
8. ควรน าปัญหาการก่อสร้างฐานราก เช่น  หลุมพัง การค้ ายัน มาใช้เป็นกรณีศึกษา 
9. บัณฑิตต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพ่ิมเติม เพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ 
10. บัณฑิตต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมพิเศษ เพ่ือใช้ในการเซ็นต์แบบควบคุมงาน   
11. บัณฑิตได้ใช้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านการเจาะ ชั้นดิน การใช้ Geopolymer  ในการท างานกับ
บริษัทด้านก่อสร้างฐานราก  
 
นักศึกษาปัจจุบัน 

1. นักศึกษาต้องการให้มีการทดสอบหลังบทเรียนแทนการทดสอบก่อนบทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ 
ชอบการทดสอบโดยใช้ KAHOOT  

2. ต้องการให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่มากข้ึน  เรียนรู้จากของจริงจะท าให้จ าได้ดีกว่า  
3. นักศึกษายังไม่เข้าใจในกระบวนการร้องทุกข์ ตามท่ีสาขาวิชาได้แจ้งไว้  
4. นักศึกษาต้องไปเรียนพิเศษกับติวเตอร์ เช่น Engineering  materials , Engineering statics , 

Mechanic of materials   
 
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพ่ือรองรับงานด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ในอนาคต ได้แก่ ด้านงาน
เหมืองแร่ใต้ดิน ด้านความปลอดภัยและการออกแบบ  เพราะเหมืองแร่ผิวดินจะเกิดข้ึนได้ยาก 

2. บัณฑิตมีความสามารถโดดเด่นในการวิเคราะห์โครงสร้างของดิน ความปลอดภัย การท าความชัน
ของเหมืองให้สูงสุด การฟื้นฟู  การควบคุมเสถียรภาพในระยะยาว   
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บุคลากร 

1.  มีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการ  และไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  และนักศึกษาตระหนัก
เรื่องการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย  

2. พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ต้องขอใช้พ้ืนที่จากห้องปฏิบัติการจากสาขาวิชา  MT  
3. ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัสดุการทดลอง  ควรวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 
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บทที่ 1  โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 (หลักสูตร พ.ศ. 2554) และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และ 2559 และปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  รหัสหลักสูตร  
25380171100563 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมือง
แร่และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 
ตามล าดับ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสาระ
วิชาที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่เปิดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปหลายประเทศ 
การประยุกต์นี้มีความส าคัญอย่างยิ่งที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย
เพ่ือตอบสนองการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการส ารวจ 
ออกแบบ และก่อสร้างเข่ือนและอ่างเก็บน้ า อุโมงค์ในมวลหิน ฐานรากบนมวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากร
แร่และน้ าบาดาล  

 มีปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือ การสร้างให้บัณฑิตสามามารถออกแบบและแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมธรณีได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBD) ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้มีคุณลักษณะที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทกัษะข้อมูล (Infoware) 
ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ
จริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้บัณฑิตมีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการน าทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้
ดังกล่าวและความรู้ในศาสตร์อ่ืนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพ่ือออกแบบและก่อสร้าง
โครงสร้างทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา สามารถใช้วิจารณญาณเชิงวิศวกรรมเพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพ่ือให้ผลการออกแบบและก่อสร้างสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรมใหม่
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง มีความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอผลงานทั้งภาษาไทย
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และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม
และในหน่วยงาน มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมและความปลอดภัยของชุมชน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 
1) จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
2) จัดการศึกษาที่ให้ความรู้และประสบการณ์ของวิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและความ

หลากหลายที่กว้างขวาง 
3) จัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีสามารถในการส ารวจและออกแบบทางวิศวกรรธรณีที่

ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการท างาน และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพที่ดีและทันสมัย 

4) จัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความส าคัญของความเป็นผู้น า การท างานเป็น
ทีม การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ พหุวิทยาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา การขอใบอนุญาตในการปฏิบัติทางวิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.วิศวกรรม
เหมืองแร่) และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา
ธรณีวิทยา (กลุ่มท่ีเกียวข้อง) 

5) จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับรู้ถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน ในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติและความสามารถพัฒนา
ตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

 

2. โครงสร้างหลักสูตร  
 โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  (ไตรภาค)  190 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป      12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ       15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์     2 หน่วยกิต 

        สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ      135 หน่วยกิต 

  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   27 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    32 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    64 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์     12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา       9 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หน่วยกิต 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 ควรมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี  (PLO1) 
2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้าน

วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (PLO2) 
3) สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้  

(PLO3) 
4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 

(PLO4) 
5) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (PLO5) 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
(PLO6) 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (PLO7) 
8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม (PLO8) 
9)  มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (PLO9) 
 

3. ลักษณะวิชาชีพ  ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
ลักษณะวิชาชีพวิศวกรรมธรณี เป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

เหมืองแร่ และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน รวมไปถึงการส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า อุโมงค์ในมวลหิน ฐานรากบน
มวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากรแร่และน้ าบาดาล 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมและ
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และแคลคูลัส 
เปิดสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ และกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมธรณีเปิดสอนโดยสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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4. เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา/คุณสมบัติของผู้ศึกษา/ความต้องการของหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) ในหมวดที่ 1 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

5. แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- วิศวกรธรณี/นักวิชาการหรือนักวิจัย 
- ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในมวลหิน 
- ออกแบบและวิเคราะห์เขื่อน อุโมงค์ อ่างเก็บน้ า และเหมืองแร่ 
- ส ารวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
- ส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
- ส ารวจแหล่งน้ าบาดาล 

 
6. รายงานการรับรองมาตรฐานและการเทียบเคียงของหลักสูตร  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

 
7. รางวัลที่ได้รับของหลักสูตร  

ได้ รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เชิ งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู่
ในเกณฑ์ดี (TRF Index = 3.5) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสาขาวิศวกรรรมธรณีของ
ประเทศ 
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บทที่ 2  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559) ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
●  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณ ี(ภาคผนวก 3) 
2 คุณสมบัติของ

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า      
- อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
- อาจารย์ผู้สอน ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

- อาจารย์ผู้สอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

อาจารย์พิเศษ   

- ไม่มี - 
10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
3) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
4) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศกึษา พ.ศ.2561  
 หลักสตูรยังอยู่ในระยะเวลาทีก่ าหนด (ปรับปรุงปี 2559) 
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 
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ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

6. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร)  
 

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

8. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์)  
 

9. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง)  
 

10. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  
 
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562  
เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2562 
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์) 

คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  

 

 
  



 

 8 

บทที่ 3  
ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

1. ข้อมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 
Arizona, USA., 2531 

2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

3. ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 
Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

4. ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง - Ph.D. (Construction Management and IT), University 
of Teesside, UK, 2548 

5. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 

 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 
Arizona, USA., 2531 

2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

3. ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 
Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

4. ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง - Ph.D. (Construction Management and IT), University 
of Teesside, UK, 2548 

5. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน (เฉพาะอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาของตนเอง) 

    ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 
Arizona, USA., 2531 

2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

3. ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551 

4. ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 
Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 

6. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 

 
2. องค์ประกอบที่ 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 11 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินเพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑ์ปรากฏตามภาคผนวกท่ี 1) 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
AUN-QA 1 : Expected Learning Outcomes 
ผลการด าเนินงาน 
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 ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างชัดเจนโดยมีการแผนงานการประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ทุกกลุ่มประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตัวแทนจาก
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สภาวิศวกร ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) และนักศึกษา 
ร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes, PLOs) ทั้ง 9 
ด้านดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-1-1 ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) ของ
ส านักวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกทั้งยังรวมไปถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม 
สกอ. (TQF) ทั้ง 6 ด้าน และจรรยาบรรณของสภาวิศวกร (ตาราง AUN-QA 1-1-2) ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.sut.ac.th) และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (eng.sut.ac.th) มี
ดังต่อไปนี้  
 
Vision of SUT สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้าน STI และความรับผิดชอบต่อสังคม [PLO 1-9] 
 (Excellent Academic Institution in STI and Social Accountability) 
Mission of SUT (1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 
(2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัย
และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ [PLO 6-9] 
(3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากข้ึน [PLO 6-9] 

 (4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน [PLO 2] 
(5) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [PLO 7] 

Core Values ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือจริยวัตรของ มทส. 
Identity บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาและภูมิฐาน  
 (Science and technology graduates with knowledge, moral ethos, wisdom and dignity) 
Uniqueness มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (University of Innovation) 
 
Vision of IE สถาบันวิศวกรรมชั้นน าในอาเซียน (Leading Engineering Institute in ASEAN) [PLO 1-9] 
Mission of IE เหมือนกับระดับมหาวิทยาลัย (Vision of SUT) 
Core Values ใฝ่รู ้ท างานเป็นทีม อาสากิจเพื่อส่วนรวม มีความเป็นสากล มุ่งเน้นความส าเร็จ 
 การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
Identity บัณฑิตวิศวกร (นักแก้ปัญหา) ที่เก่งงาน มีจรรยาบรรณ ท างานเป็นทีม 
Uniqueness องค์กรแห่งการบูรณาการความหลากหลายทางวิศวกรรม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ตาราง AUN-QA 1-1-1 Programme Learning Outcomes (PLOs). 

PLOs 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(Program/Expected Learning Outcomes) 
1 จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้าน

วิศวกรรมธรณี   
Memorize, identify and annotating principles of sciences, social sciences and engineering 
relevant to geological engineering. 

2 สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 
Investigate and classify engineering properties of soil and rock mass in the field. 

4 สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 
Select appropriate techniques and testing equipment and investigate mechanical properties of 
soil and rock mass. 

5 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Able to work effectively as a team under responsibility, professional standards and professional 
ethics, while considering social and environmental impacts 

6 สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 
Able to solve economic, stability and environment problems related to geological engineering 
project 

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

8 สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม 
Able to design geological engineering structures by applying basic principles in geology and 
engineering. 

9 มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 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) จดจ าและอธิบายหลักการ

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
พื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพืน้ฐาน
ในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี  

F F 
1,2,4 

F 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียน
รายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม
ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

M F 
2, 4 

P 

3) สามารถส ารวจและจ าแนก
คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล
ดินและมวลหินในภาคสนามได ้

M F 
3, 5 

F 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบ
และตรวจสอบคณุสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินและหินได ้

M F 
3, 6 

F 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความรับผิดชอบและความปลอดภยั
ในการท างานตามกรอบมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

M F 
1, 4 

F 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณไีด ้

F F 
1, 3, 5, 6 

F 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณ ี

F F 
3,5 

M 

8) สามารถออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณไีด้ โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา
และวิศวกรรม และมีความคิดเชิง
ตรรกะ 

F F 
1, 2, 3, 4, 5, 6  

F 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 
4 มิติ 

F 
 

F 
4, 6 

F 
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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. 

ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) ทั้ง 9 ข้อ สอดคล้องกับ TQF 6 ด้าน ดังนี้ 
TQF-1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) [PLO 1, 5, 6, 8] 
TQF-2 ความรู้ (Knowledge) (PLO 1, 2, 8) 
TQF-3 ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) [PLO 3, 4, 6, 8] 
TQF-4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) [PLO 1, 2, 5, 8, 9] 
TQF-5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) [PLO 3, 6, 7, 8] 
TQF-6 ทักษะพิสัย (Psychomotor) [PLO 4, 6, 8, 9] 
 
การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีตลอดปีการศึกษา 2561 พบว่ามีผลประเมินจากทุกผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีความสอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของส านักวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (แสดงในภาคผนวก 5) 

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

(i.e.  transferable) learning outcomes [3] 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ด าเนินการจัดและจ าแนกประเภทผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLOs) โดยมีเป้าหมายปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งประเภทจ าเพาะ (Specific Learning 
Outcomes) และประเภททั่วไป (Generic Learning Outcomes) ให้ชัดเจน  สามารถแยกกลุ่มผลลัพธ์การ
เรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม คือ ความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ  (Attitude) อีกทั้งก าหนดความ
สอดคล้องของระดับการเรียนรู้เป็นไปตาม Bloom’s Taxonomy และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม สกอ. 
(TQF) ตามแสดงใน มคอ 2 (https://www.geoengsut.com/program-specification) และตารางที่ 
AUN-QA 1-2-1  โดยที่ R แทนระดับการจดจ าได้ (Remembering) หมายถึงการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียน
สามารถจดจ าเนื้อหา ทฤษฎี กฏเกณฑ์ ตัวอย่างการศึกษาได้ U แทน ระดับความเข้าใจ (Understanding) 
หมายถึงการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบายสิ่งที่
เรียนรู้เหล่านั้นได้ด้วยค าพูดของตนเอง Ap แทนระดับการน าไปประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึงระดับการ
เรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่เรียนมาและมีความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการหาค าตอบ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ An  แทนระดับการวิเคราะห์ (Analyzing) ที่ผู้เรียนรู้ต้องสามารถใช้ความคิดที่มี
วิจารณญาณในการแยกแยะและประมวลผลข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาค าตอบในการแก้ ปัญหา
นั้น ๆ ได้  E แทนระดับการประเมินผล(Evaluating)  หมายถึงผู้เรียนรู้ต้องสามารถประเมินปัญหาต่าง ๆ ใน
ทุกมิติเพ่ือหาวิธีการแก้ไขและป้องกันผลกระทบรวมไปถึงความพึงพอใจในด้านเศรษฐศาสตร์ C แทนการ

https://www.geoengsut.com/program-specification
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เรียนรู้ในระดับการสร้างสรร (Creating) หมายถึงการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องสามารถสร้างและออกแบบโครงการ
ด้านวิศวกรรมธรณีได้โดยค านึงถึงผลกระทบทุกด้านและถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีเรียนรู้มาในทุกระดับ 
 
ตาราง AUN-QA 1-2-1  Categories of Program Expected learning outcomes (PLOs) 

PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

1) จดจ าและอธิบายหลักการ
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
พื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี  

Knowledge    R, U 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียน
รายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม
ธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

Skills    Ap 

3) สามารถส ารวจและจ าแนก
คุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวล
ดินและมวลหินในภาคสนามได ้

Skills    Ap, An 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบ
และตรวจสอบคณุสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินและหินได ้

Skills    Ap, An 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความรับผิดชอบและความปลอดภยั
ในการท างานตามกรอบมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Attitude    An 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของ
โครงการวิศวกรรมธรณไีด ้

Skills    E 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณ ี

Attitude    E 

8) สามารถออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

Skills    C 
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PLOs 
Group of 

PLOs 
Specific Generic Competency Level 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 
4 มิติ 

Skills    C 

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

 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้สรรหามหาวิทยาลัยคู่เทียบ ผลลัพธ์ประกอบด้วย  

University of Arizona, University of Minnesotaม Colorado, School of Mines และ South Dakota 
School of Mines and Technology และได้สืบค้น PLOs ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้ผลดังแสดงในตาราง
ที่ AUN-QA 1-2-2 จากนั้นได้มีการวิเคราะห์ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่
เทียบทั้ง 4 แล้ว ผลปรากฏว่ามีความสอดคล้องในประเด็นของ PLOs อยู่ในเกณฑ์ดี (ดังแสดงในตารางที่ 
AUN-QA 1-2-3)   
 
ตาราง AUN-QA 1-2-2  PLOs ของมหาวิทยาลัยคู่เทียบที่มีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/เหมืองแร่ 

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     
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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) 

(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 

    

(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. 

PLOs  
วิศวกรรมธรณี/เหมืองแร่ 
มหาวิทยาลัยคู่เทียบในต่างประเทศ 

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

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. 

PLOs  
วิศวกรรมธรณี/เหมืองแร่ 
มหาวิทยาลัยคู่เทียบในต่างประเทศ 

 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] 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการพัฒนาและจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ ใช้การสอบถามความเห็นต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5 กลุ่มคือ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และนักเรียนมัธยม/ผู้ปกครองที่สนใจ มีข้ันตอน คือ 
1) ออกแบบแบบสอบถามความเห็นต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งแบบปลายปิดและเปิด (ภาคผนวก 5)  
ส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 2) รวบรวมแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์และ และ 3) ประมวลผล
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลความต้องการทั้งหมดได้น ามาสรุปเพื่อสะท้อนไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ
ข้อได้ดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-3-1 (ข้อมูลปี 2560) รวมไปทั้งยังน าความต้องการด้านต่างๆ ที่สะท้อน
มาจากวิสัยทัศน์ของส านักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ข้อก าหนดจรรยาบรรณของสภาวิศวกร ผู้ใช้บัญฑิต 
นักศึกษา ศิทย์เก่า และบุคลากรในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเม่ือน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปได้อย่างชัดเจนซึ่ง
สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงในตาราง AUN-QA 1-3-2 (ข้อมูลปี 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. สถาบันการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด้าน STI และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

Mission of SUT 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
2. วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
น าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือให้ประเทศไทย
พ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น  
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1-9 

 
 

6, 7, 8, 9 
 

6, 7, 8, 9 
 

6, 7, 8, 9 
 
2 
 
7 

VMENG Vision of IE 
1. สถาบันวิศวกรรมชั้นน าในอาเซียน 
Mission of IE (เหมือนของ SUT) 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
น าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือให้ประเทศไทย
พ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น  
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1-9 

 
6, 7, 8, 9 

 
6, 7, 8, 9 

 
6, 7, 8, 9 

 
2 
 
7 

COE จรรยาบรรณวิศวกร 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน 

 
5 
 
5 
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Stakeholder Needs PLOs 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องละเว้นจาการสนับสนุน ส่งเสริมหรือ

เป็นตัวการเก่ียวกับการทุจริต  
3. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยวาม

ชื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและ

วิชาการ 

 
5 
 
8 

Employer 1. ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา (หินปูน หรือ ทั่วไป) 
2. ความรู้ด้านกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี 
3. ความรู้ทางด้าน soil Mechanics 
4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพ้ืนฐานที่สามารถประยุคต์ใช้ในลักษณะงาน เช่น 
- Microsoft office, Auto CAD, Surfer, GIS, Seepage Analysis, Aqufer 

test, Ipi2win 
5. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากในมวลหินและดิน 
6. ความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์ 
7. ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร หรือ Toeic 

1, 2, 3 
1, 2, 3 
1, 2, 3 

2 
 
 
8 
4 
2 

Students ความต้องการพื้นฐาน 
1. อยากให้จัดเพ่ิมห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ เพ่ิมบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอแก่นักศึกษา 
2. มีการออกภาคสนามบ่อย ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง จัด

ให้มีการศึกษานอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างทั่งถึง เพ่ือให้ได้
เรียนรู้ คุ้นเคยและดึงดูดความสนใจ 

3. เรียนรู้กระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนในการท าเหมือง เขื่อน หรือโครงสร้าง
ด้านวิศวกรรมธรณีอ่ืนๆ ว่า เราต้องเริ่มจากท าอะไร ขั้นตอนการท างานเป็น
อย่างไร  

4. แนะน าสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางด้านที่เรียนให้นักศึกษามี
แนวทางในการหางาน 

5. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาให้ความรู้และ
ประสบการณ์การทางาน สายงานและ การเตรียมพร้อมต่อสายงานนั้นๆ  

6. จบไปสามารถท างานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายงานทางด้านโยธา 
เหมืองแร่ หรือปิโตรเลียม 

7. อยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการออกหน้างาน  
8. มีการจัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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Stakeholder Needs PLOs 
เพ่ือ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

9. อยากให้ทางหลักสูตรมีโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์แท้ 
 
ความต้องการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. เพ่ิมวิชาที่เก่ียวกับโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร 
 
 
ความต้องการทางด้านภาษา 
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนรายงาน/โครงงาน 
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
ความต้องการทางด้านหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีวิชารองรับการสอบ กว. ได้ 
2. มีการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตที่

จ าเป็นในงานด้านวิศวกรรมธรณี  
3. อยากให้มีการจัดการสอนใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆในห้องปฏิบัติการ  
4. อยากให้มีการเปิดสอนเพ่ิมในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรู้การออกแบบ

โครงสร้างบนดินและใต้ดินมากยิ่งขึ้น 
5. อยากให้มีวิชา ธรณีเคมี  
6. อยากให้มีวิชาสอนการ Logging 
7. อยากให้บรรจุวิชา Soil mechanics เป็นวิชาเลือกบังคับ 
8. อยากให้มีการสอนเรื่อง มาตรฐานต่างๆ เช่น ASTM และ ISRM เป็นต้น 
9. อยากให้มีวิชาทางด้าน การบริหารทางด้านวิศวกรรม  
10. อยากให้มีวิชาที่สอนเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
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Alumni ความต้องการพ้ืนฐาน 
1. มีการออกภาคสนามบ่อย ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง จัด

ให้มีการศึกษานอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างทั่งถึง เพ่ือให้ได้
เรียนรู้ คุ้นเคยและดึงดูดความสนใจ  

2. อยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการออกหน้างาน  

 
5 
 
 
4 



 

 22 

Stakeholder Needs PLOs 
3. อยากให้จัดเพ่ิมห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ เพ่ิมบุคลากร เครื่องทดสอบ 

หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอแก่นักศึกษา  
4. จัดวิทยากรจากภายนอกในสายงานวิศวกรรมธรณี มาให้ความรู้และ

ประสบการณ์การท างาน สายงานและ การเตรียมพร้อมต่อสายงานนั้นๆ  
5. มีการจัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายๆสถาบัน มีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาของหลักสูตรเรากับมหาวิยาลัยอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เพ่ือ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

6. แนะน าสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสายงานทางด้านที่เรียนให้นักศึกษามี
แนวทางในการหางาน  

7. จบไปสามารถท างานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายงานทางด้านโยธา 
เหมืองแร่ หรือปิโตรเลียม  

 

ความต้องการทางด้านหลักสูตร 
1. มีการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนกรีตที่

จ าเป็นในงานด้านวิศวกรรมธรณี  
2. อยากให้มีการเปิดสอนเพ่ิมในวิชาที่เกี่ยวกับฐานราก เรียนรู้การออกแบบ

โครงสร้างบนดินและใต้ดินมากยิ่งขึ้น  
3. อยากให้บรรจุวิชา Soil mechanics เป็นวิชาเลือกบังคับ  
4. มีความรู้ทางด้านธรณีวิทยา หินแร่ ธรณีเทคนิค  
5. อยากให้มีการจัดการสอนใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆในห้องปฏิบัติการ 
6. หลักสูตรมีวิชารองรับใบประกอบวิชาชีพได้  
7. อยากให้มีวิชาที่สอนเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ สอนเรื่อง 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  
8. อยากให้มีวิชาทางด้าน การบริหารทางด้านวิศวกรรม  
9. อยากให้มีวิชาธรณีเคมี  
10.  อยากให้มีวิชาสอนการ Logging  
11.  อยากให้มีการสอนเรื่อง มาตรฐานต่างๆ เช่น ASTM และ ISRM เป็นต้น  

 

ความต้องการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. เพ่ิมวิชาที่เก่ียวกับโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีพ้ืนฐานลงในหลักสูตร  

 

ความต้องการทางด้านภาษา 
1. เน้นย้ าการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
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Stakeholder Needs PLOs 
Staff  
 
 
 
 
 

1. ต้องการชุดตัวอย่างหินตัวอย่างแร่ส าหรับเป็นตัวอย่างส าหรับใช้สอน
รายวิชาพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา (เดิมมีไม่เพียงพอ) 

2. ต้องการโปรแกรมส าหรับงานส ารวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรมธรณี 
3. ต้องการให้เพิ่มรายวิชาที่เก่ียวกับการทดสอบทางวิศวกรรมธรณีใน

ภาคสนาม 
4. ต้องการอุปกรณ์ทดสอบส าหรับห้องปฎิบัติการธรณีเทคนิค 
5. ต้องการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
6. ต้องการมีบทบาทหรือโอกาสในงานบริการวิชาการโครงการทางวิศวกรรม

ธรณีหรือที่เก่ียวข้อง 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 

6, 7, 8, 9 

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

PLOs CO
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1) จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ดา้นวิศวกรรมธรณี  

F F P P F 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เสนอผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

M F F P F 

3) สามารถส ารวจและจ าแนกคณุลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน
ภาคสนามได ้

M F M F F 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคณุสมบัติทางวิศวกรรมของ
ดินและหินได ้

F P F F F 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผดิชอบและความปลอดภัยในการ
ท างานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 

F P M F F 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการ
วิศวกรรมธรณไีด ้

F P F P F 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณ ี F M F M F 
8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณไีด้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้

พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
F F M M F 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 4 มิติ F F M F F 
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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. 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้เผยแพร่ผลสะท้อน (Reflections) ของผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
( PLOs)  ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต์  https: / / www. geoengsut. com แ ล ะ สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ สู่สาธารณะให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมไปถึงผู้ที่
สนใจ อีกทั้งหลักสูตรยังมีระบบการเผยแพร่ PLOs ให้กับนักศึกษาใหม่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในช่วง
การเปิดภาคการศึกษาทุกปีการศึกษา 
 หลักสูตรมีการวางแผนเพ่ือก าหนดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มต่อ PLOs โดยออกแบ่งเป็น 1) ช่วงคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานที่สถาน
ประกอบการ โดยสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง และ 2) แบบสอบถามออนไลน์ประจ าปีการศึกษา 
https://www.geoengsut.com/feedback  โดยในปีการศึกษา 2561 มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงดัง
ในตาราง AUN 1-3-3 และจะน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
  
ตาราง AUN 1-3-3   ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2561 

PLOs 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษาใน
ปีการศกึษา 

2561 

ศิษยเ์ก่า 
นักศกึษา
ปัจจุบัน 

สถาน
ประกอบการ 
(ผู้ใช้บณัฑิต) 

นักเรียน 
(มัธยมปลาย) 

และ
ผูป้กครอง 

อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร 

1) จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ดา้นวิศวกรรมธรณี  

3.44 3.88 3.81 4.00 3.60 3.86 

2) สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอ
ผลงานด้านวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.32 3.31 3.52 3.43 3.80 3.86 

3) สามารถส ารวจและจ าแนกคณุลักษณะเชิง
วิศวกรรมของมวลดินและมวลหินใน
ภาคสนามได ้

3.64 3.94 3.64 3.57 3.80 3.86 

4) สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
และหินได ้

3.72 3.88 3.73 3.86 3.80 3.86 

5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
รับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างาน
ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ

4.16 4.44 4.23 3.71 4.20 4.00 

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


 

 25 

PLOs 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษาใน
ปีการศกึษา 

2561 

ศิษยเ์ก่า 
นักศกึษา
ปัจจุบัน 

สถาน
ประกอบการ 
(ผู้ใช้บณัฑิต) 

นักเรียน 
(มัธยมปลาย) 

และ
ผูป้กครอง 

อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6) สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ 
และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ 

3.48 3.94 3.61 3.86 3.80 3.71 

7) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ
ด้านวิศวกรรมธรณ ี

3.84 3.88 4.07 3.71 3.80 3.86 

8) สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
ธรณไีด้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมี
ความคิดเชิงตรรกะ 

3.20 3.50 3.64 3.57 4.20 3.86 

9) มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปญัหาใน 4 มิติ 3.28 3.56 3.64 3.43 3.40 3.71 

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 1-1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 http://www.sut.ac.th/2012/content/detail/ปณธิาน-วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

http://eng.sut.ac.th/qaeng/2016/ 
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 ของมหาวิทยาลัยคู่เทียบที่มีหลักสูตรวิศวกรรมธรณี/

เหมืองแร่ 
 ตาราง AUN-QA 1-2-3 เปรียบเทียบ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีกับ

มหาวิทยาลัยคู่เทียบในประเทศสหรัฐอเมริกา 
AUN-QA 1-3 ภาคผนวก 5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2561 
 แบบสอบถามออนไลน์ประจ าปีการศึกษา 2561 
 https://www.geoengsut.com/feedback 

http://www.sut.ac.th/2012/content/detail/ปณิธาน-วิสัยทัศน์
http://eng.sut.ac.th/qaeng/2016/
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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 ตาราง AUN-QA 1-3-1 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders. 

 ตารางที่ AUN 1-3-2  Aligning Stakeholder’s Needs to Programme Learning 
Outcomes 
ตาราง AUN 1-3-3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ผลสะท้อน (Reflections) ของผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b3856bf943b34956bd3e36964e
bb6b46.pdf 

 
AUN-QA 2 : Programme Specification 
ผลการด าเนินงาน 
AUN-QA 2-1: The information in the programme specification is comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 
 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย แสดงไว้ในเอกสาร เล่มหลักสูตร มคอ.2 คู่มือนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา เวปไซต์ และแผ่นพับ (brochure) โดย มคอ.2 มีข้อมูลครบตามที่ AUN-QA ต้องการครบ
ทุกด้าน มีรอบการปรับปรุงทุก 5 ปี และในปี 2559 (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) มีการปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้มีใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม (กว.เหมืองแร่)  
 เว็ปไซต์หลักสูตรวิศวกรรมธณณี สื่อสังคมออนไลน์ facebook คู่มือนักศึกษา แผ่นพับ (Brochure) ได้
แสดง PLOs ทั้งหมดของหลักสูตรตามรายการหลักฐานแนบ โดยที่สื่อทุกช่องทางสามารถเข้าถึงและดาวน์
โหลดข้อมูลที่สะดวกและทันสมัยได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีช่องทางเพ่ือ feedback กลับมาเพ่ือน าไปพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
 มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ในชั้นเรียนหรือผ่านทาง
เว็บไซต์ www.geoengsut.com อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.00-4.42 และทาง ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
www.facebook.com/geo.eng.sut อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.57-4.43 ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme and course specifications) ผ่านทาง
คู่มือนักศึกษา และแผ่นพับ (brochure) อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.00-4.14 (ดังแสดงในภาคผนวก 5)  
 
AUN-QA 2-2: The information in the course specification is comprehensive and up-to-

date [1, 2] 
มีการด าเนินการการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือให้มีครอบคลุมและทันสมัยอยู่เสมอ รายละเอียด

ข้อก าหนดทุกรายวิชาระบุไว้ใน มคอ.3 (ภาคผนวก 6) มีความครอบคลุมประกอบด้วย ชื่อรายวิชา วิชาบังคับ

https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b3856bf943b34956bd3e36964ebb6b46.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b3856bf943b34956bd3e36964ebb6b46.pdf
http://www.geoengsut.com/
http://www.facebook.com/geo.eng.sut
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ก่อน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในรูของ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ และ
วิธีการประเมินผลที่ตรวจสอบการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ course syllabus การประเมินผลการเรียน วันที่
มีการปรับปรุงข้อก าหนดรายวิชา แจกให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เปิดเทอม โดยมีการด าเนินการทุกภาค
การศึกษา และอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลไว้
ใน มคอ.5 และน าเสนอในที่ประชุมของสาขาวิชาเพ่ือวิเคราะห์แล้วน าไปใช้ในการปรับปรุง มอค.3 ในรอบ
ต่อไป  
 มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจดังแสดงในหัวข้อ AUN-QA 2-1 (ภาคผนวก 5) 
 
AUN-QA 2-3: The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders [1, 2] 
 มีการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายวิชาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้  โดยจัดท า
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และส าเนาเล่มหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง ปี 2559) โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เล่มหลักสูตร มคอ.2 คู่มือนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา เวปไซต์ และแผ่นพับ (brochure) ในเว็ปไซต์ https://www.geoengsut.com/ สื่อสังคม
ออนไลน์ https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ ตามรายการหลักฐานแนบ 
 มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังแสดงในหัวข้อ AUN-QA 
2-1 (ภาคผนวก 5) 
 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ 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 
 คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

https://drive.google.com/file/d/14vfOs7tmXGfdVze8S6gVx2pObGq82zoN/view?fb
clid=IwAR1C_zOa-SR2VABe8k57mH15kXC6Pjrr4EWdiikRbWv_KCavEQ54I1B71-E 
แผ่นพับ Brochure หลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_ba8e09856b194660bfea3493bd2d71ec.pdf 
แผนการศึกษา 
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b55db972d00c45809cff930f06ea3c67.pdf 
ค าอธิบายรายวิชา 
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_c10c53ce26464f5e91d879e924cc0d1c.pdf 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ  (ภาคผนวก 5) 

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
https://drive.google.com/file/d/14vfOs7tmXGfdVze8S6gVx2pObGq82zoN/view?fbclid=IwAR1C_zOa-SR2VABe8k57mH15kXC6Pjrr4EWdiikRbWv_KCavEQ54I1B71-E
https://drive.google.com/file/d/14vfOs7tmXGfdVze8S6gVx2pObGq82zoN/view?fbclid=IwAR1C_zOa-SR2VABe8k57mH15kXC6Pjrr4EWdiikRbWv_KCavEQ54I1B71-E
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_ba8e09856b194660bfea3493bd2d71ec.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_b55db972d00c45809cff930f06ea3c67.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_c10c53ce26464f5e91d879e924cc0d1c.pdf
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AUN-QA 2-2 รายละเอียดข้อก าหนดรายวิชา (Course specification) (ภาคผนวก 6) 
 มคอ. 3 https://www.geoengsut.com/3  
 มคอ. 5 https://www.geoengsut.com/5-2561 
AUN-QA 2-3 เช่นเดียวกับรายการ  AUN-QA 2-1 

 
AUN-QA 3 : Programme Structure and Content 
ผลการด าเนินงาน 
AUN-QA 3-1: The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการถ่ายทอด PLOs/ELOs ลงสู่รายวิชา หลักสูตรมีการท า Curriculum 

mapping โ ด ย แบ่ ง ร ะดั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม  Bloom’ s Taxonomy คื อ  R =  Remembering, U = 
Understanding, Ap = Applying, Analyzing = An, E = Evaluating และ C = Creating ซึ่งได้จัดล าดับ
การเรียนรู้ของรายละเอียดว่าวิชาใดต้องเรียนรู้ก่อน ทักษะใดต้องท าได้ก่อน 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 เคมีพื้นฐาน 1 1 4 R, U - - - - - - - - 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 1 R, U - - - - - - - - 
103101 แคลคูลัส 1 1 4 R, U - - - - - - - - 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี 1 3 R, U - - - - - - - - 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1 3 R, U - - - - - - - - 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1            1 2 R, U - - - - - - - - 
103102 แคลคูลัส 2 1 4 R, U - - - - - - - - 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 R, U - - - - - - - - 
105101 ฟิสิกส์ 1 1 4 R, U - - - - - - - - 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 1 R, U - - - - - - - - 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 R, U - - - - - - - - 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 R, U - - - - - - - - 
103105 แคลคูลัส 3 1 4 R, U - - - - - - - - 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 1 3 R, U - - - - - - - - 
105102 ฟิสิกส์ 2 1 4 R, U - - - - - - - - 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 1 R, U - - - - - - - - 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 R, U - - - - - - - - 
531101 วัสดุวิศวกรรม 1 4 R, U - - - - - - - - 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 2 3 R, U - - - - - - - - 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 2 3 R, U - - - - - - - - 

https://www.geoengsut.com/3
https://www.geoengsut.com/5-2561
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รายวิชา ชั้นป ี นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 2 3 R, U - - - - - - - - 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 2 4 R, U - - - - - - - - 
538203 ธรณีวิทยา 2 4 R, U - - - - - - - - 
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
202213 โลกาภิวัตน ์ 2 3 R, U - - - - - - - - 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 2 4 R, U - - - - - - - - 
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 2 R, U Ap - - - - - - - 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 2 4 R, U - - - - - - - - 
530251 การส ารวจ 2 4 R, U Ap - - - - - - - 
530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 2 R, U - - - - - - - - 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 2 4 R, U - - - - - - - - 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 4 R, U - - - - - - - - 
538205 หินและแร ่ 2 3 R, U - - - - - - - - 
538206 ปฏิบัติการหินและแร ่ 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
538207 ธรณีสณัฐานโครงสร้าง 2 3 R, U - - - - - - - - 
538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสร้าง 2 1 R, U Ap - - - - - - - 
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 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 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 3 4 R, U - - - - - - - - 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 3 R, U - - - - - - - - 
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 3 4 - - - - An E - - - 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 3 2 - - Ap, An Ap, An An - - - - 
538319 กลศาสตร์หิน 3 4 - - Ap, An Ap, An - - - - - 
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 3 1 - Ap Ap, An Ap, An - - - - - 
วิชาเลือกบังคับ (1) 3 4 - - - - - - - - - 
538324 กระบวนการแต่งแรส่ าหรับวิศวกรรมธรณ ี 3 4 - - - Ap, An An - - - - 
538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 3 4 - - - - - E E C C 
538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 3 4 - - - - - E E C C 
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 3 1 - Ap - - - E - - - 
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 3 1 - Ap - - - E - - - 
วิชาเลือกบังคับ (2) 3 4          
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร ่ 4 4 - - - - - E - - - 
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี 4 4 - Ap Ap, An Ap, An An E E C C 
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รายวิชา ชั้นป ี นก. PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

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          
วิชาเลือกบังคับ            
538311 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 3 4 - - - - An E - - - 
538312  การออกแบบฐานรากบนหิน 3 4 - - - - An E - - - 
538313  วิศวกรรมเหมืองแร่เบื้องต้น 3 3 R, U - - - - - - - - 
538315 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลยีม 3 4 R, U - - - - - - - - 
538316 เทคโนโลยีปโิตรเลยีมส าหรับวิศวกร 3 4 R, U - - - - - - - - 
538317 ธรณีฟิสิกส ์ 3 3 R, U - Ap, An Ap, An - - - - - 
538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส ์ 3 1 R, U Ap - - - - - - - 
538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 3 2 - Ap - - - - - - - 
-538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 3 4 R, U - - - - - - - - 
538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 3 4 R, U - - - - - - - - 
538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 4 4 - - - - An E - - - 
538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 4 4 - - - - An E - - - 
538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 4 4 - - - - An E - - - 
538422 กลศาสตร์หินช้ันสูง 4 4 - - - - An E E - - 
538423 กลศาสตร์หินเกลือ 4 4 - - - - An E E - - 
538430  ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 4 4 R, U - - - - - - - - 
538431  ธรณีวิทยาถ่านหิน 4 4 R, U - - - - - - - - 
538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ 4 4 - Ap - - An - - - - 
538434  การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณ ี 4 2 - Ap - - - - - - - 
538435  เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี 4 2 - Ap - - - - - - - 

 
มีผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจดังแสดงในหัวข้อ 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] 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาต่อ Program Expected 
Learning Outcome (PLOs) โดยวางแผนก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเขียน Course Learning 
Outcome (CLOs) ของรายวิชาและระบุความสอดคล้องกับ PLOs ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และ
ให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงความสอดคล้องนี้ให้เหมาะสมกับ มอค.3 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะระบุกล
ยุทธ์การเรียน การสอน และการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs และ PLOs เมื่อจบภาค
การศึกษาแล้วมีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องในทุกภาคการศึกษา ดัง



 

 31 

ตัวอย่างแสดงในรายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี และกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู่ CLOs 
ต่อแผนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดังแสดงในภาคผนวก 6 
 

รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร และคณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถน าเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
CLO 2-2: สามารถจ าลองเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรมโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  
CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในการส ารวจทางด้านธรณีวิทยา    
CLO 2-4: สามารถจัดท าแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาและด้านวิศวกรรมธรณีเพ่ือน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถส ารวจผิวดินและภูมิประเทศ และบ่งบอกชนิดของหินได้    
CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง  
CLO 3-3: สามารถสร้างแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได้  

PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เข็มทิศและอุปกรณ์ทดสอบในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง    
CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินเบื้องต้นในภาคสนามได้   

PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนการส ารวจภาคสนาม   
CLO 5-2: สามารถท างานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    
CLO 5-3: มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะส ารวจภาคสนาม     

PLO 6:  สามารถแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี    
CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   

PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง      
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหาในภาคสนาม    

PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม (C)  
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CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีจากข้อมูลที่ส ารวจในภาคสนาม  
CLO 8-2: สามารถน าความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ   

PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการส ารวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  
CLO 9-2: สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  

หัวข้อที ่ เรื่อง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรยีน 
(Teaching and Leaning 

Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางการท าการส ารวจ 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง แนว
ทางแก้ไข การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพือ่เก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางในการจัดท าแผนที ่
 การเกบ็ข้อมูล 
 การท าภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหา 
แนวทางแก้ไข การท างาน
เป็นกลุ่ม การบา้น 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพือ่เก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
โครงสร้าง 
 การประเมินผล 
 การประมวลผลที่ได้จากภาคสนาม 
 การออกแบบโครงสร้างทางธรณี 

4 6-1, 6-2, 
6-3 

บรรยาย ยกตวัอย่างการ
วิเคราะห์และออกแบบ แนว
ทางแก้ไข การท างานเป็น
กลุ่ม การบา้น 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพือ่เก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 
 
 
 
 
 
 

4 บทที่ ๔ รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-
3, 9-1, 9-2  

จัดเก็บข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมุดจดบันทกึ

ของนักศึกษา 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล 

4 3-1, 3-2, 4-
1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-
3, 9-1, 9-2    

จัดเก็บข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมุดจดบันทกึ
ของนักศึกษา 

6 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล 

4 3-1, 3-2, 4-
1, 4-2, 

5-1, 5-2, 5-
3, 9-1, 9-2     

จัดเก็บข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจวิธแีละผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมุดจดบันทกึ
ของนักศึกษา  

7 บทที่ ๕ การจัดท าแผนที่ 
 การบันทกึข้อมูลลงในแผนที ่
 การต่อแผ่นที่กับพื้นที่ใกล้เคียง 

4 2-4, 5-1, 5-
2, 5-3    

การรวบรวมข้อมูล 
ยกตัวอย่างการแปลขอ้มูลที่
ได้จากภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนที่และการเชื่อมโยงข้อมูล
กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการสอบ
ปากเปล่า 

8 บทที่ ๖ การท าภาพตัดขวาง 
 การท าภาพตัดขวางด้วยมอื 
 การท าภาพด้วยคอมพวิเตอร์ 

4 3-3, 5-1, 5-
2, 5-3    

แปลผลข้อมูลธรณีวิทยาที่ได้
จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพตัดขวางและขอ้มูล
ทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง
ด้วยการสอบปากเปล่า 
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9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมินข้อมูล
ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 
 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในภาคสนาม 
 กรณีศึกษาการประมวลและประเมินผล

ธรณีวิทยาในหอ้งปฏิบัตกิาร 
 

4 6-1, 6-2, 6-
3, 

7-1, 7-2, 7-
3 

ประมวลผลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิง
วิศวกรรม 
 

ตรวจสอบผลการแปลความ
ด้านธรณีวิทยาและผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก
เอกสารที่นักศึกษาจัดท า 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ (ต่อ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การน าเสนอผลการออกแบบ 
 Presentation 

4 2-1, 2-2, 
2-3 

นักศึกษาออกมาน าเสนอ
ผลงานที่ได้ท าการส ารวจ
และออกแบบ 

ให้น าเสนอผลงานด้วยวาจา
โดยสรุป 

 

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

date [3, 4, 5, 6] 
โครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.2 ได้ถูกก าหนดให้มีความสมเหตุสมผล มีความทันสมัยเพ่ือสอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่มีการจัดล าดับของความส าคัญก่อน-หลังของการเรียนรู้น ามาก าหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตรแยกตามรายวิชา ใน 12 ภาคการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา มีการก าหนดรายวิชาบังคับก่อน 
(prerequisite) วิชาบังคับร่วม (Corequisite) เพ่ือให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งเป็นไปตามระดับ
การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ดังแสดงในตาราง AUN-QA 3-1-1 และรูป AUN-QA 3-3-1 

ทุกภาคการศึกษาได้ด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์แล้วพบว่า แผนการเรียน
หนักเกินไปในชั้นปีที่ 3 และในการออกสหกิจศึกษา Project ที่นักศึกษาได้ท ากับสถานประกอบการไม่ตรง
ต่อสาขาวิชาที่ได้เรียนมา  
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รูป AUN-QA 3-3-1 Course Alignment in Geological Engineering Program 
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รายการหลักฐาน 
หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 3-1  ตาราง AUN-QA 3-1-1 Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559) 
AUN-QA 3-2   ภาคผนวก 6 กระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู่ CLOs ต่อแผนการสอนของ

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

all stakeholders [1] 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีปรัชญาการศึกษาคือ การสร้างให้บัณฑิตสามามารถออกแบบและแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมธรณีได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBD) ที่ทันสมัยและเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้มีคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล 
(Infoware) ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การท างานในสถาน
ประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้บัณฑิตมีความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพใน
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาและคณะกรรมการ
หลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนทา งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือเป็น
ก าลังในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ทั้งนี้การพัฒนา
หลักสูตรมุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดไว้ คือ 
เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ประการ 
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1) การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการ เพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคม 
4) การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

 36 

5) การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
4 และ 5 ดังนี้ 
 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (ข้อที่ 1)  โดยใน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรปี พ.ศ. 2554 เป็น พ.ศ. 2557 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ได้สืบค้นข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมธรณีและ/หรือวิศวกรรมที่มีความใกล้เคียงกัน ที่สอนอยู่ในสถาบันใน
ต่างประเทศ มาใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรก่อนจะพัฒนาเป็นหลักสูตร
วิศวกรรมธรณีของ มทส. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแบบของ 
Bloom’s Taxonomy ในการออกแบบระดับการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งแม้ว่ายังไม่ได้ถูก
ประเมินด้วยมาตรฐานระดับสากล แต่มีแนวทางท่ีสามารถน าไปสู่มาตรฐานในระดับสากลได้ 
 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้ถูกเผยแพร่ผ่านทุกช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ www.geoengsut.com
สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/geo.eng.sut คู่มือนักศึกษา แผ่นพับปรชาสัมพันธ์ (brochure) 
ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการประเมินความพิงพอใจต่อการได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
ในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์อยู่ในระดับคะแนนระหว่าง 3.38-3.86 (ดังแสดงในภาคผนวก 5)  
 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  มีการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้อที่ 4) ในการจัดการเรียนรู้ในหลายวิชา อาทิ ธรณีวิทยา (538203) ธรณี
สัณฐานโครงสร้าง (538207) ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี (538307) ซึ่งมีการน านักศึกษาไปศึกษานอก
สถานที่ ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้แหล่งเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งแห่งต้ องเป็นแหล่งศาสนาหรือแหล่ง
ศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือจะได้สอดแทรกความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมแก่นักศึกษาไปด้วย 
ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว เช่น  

1) แหล่งหินตัดสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะหินโผล่ โครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย และได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนอีสานในอดีต  

2) วัดเขาจันทร์งาม อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะหินโผล่ โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การบรรยายหินทราย แหล่งภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ และสถานปฏิบัติธรรมในพุทธ
ศาสนา 

3) ปราสาทหินพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะหินโผล่ 
โครงสร้างทางธรณีวิทยา การบรรยายหินภูเขาไฟ และได้เรียนรู้ถึงศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็น
อิทธิพลขอมในอดีต  

4) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้วิวัฒนาการทาง
ธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรณีและซากดึกด าบรรพ์
ของจังหวัดนครราชสีมา  
 
 นอกจากนี้ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณี (538418) ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องออกไปปฏิบัติงาน
ในภาคสนาม ทางหลักสูตรได้เลือกและขอความอนุเคราะห์ที่พักจากวัดในพ้ืนที่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส

http://www.geoengsut.com/
http://www.geoengsut.com/
http://www.facebook.com/geo.eng.sut
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ใกล้ชิดกับสถาบันศาสนา ได้พัฒนาจิตใจและมีจิตสาธารณะมากขึ้น โดยในช่วงที่พักอยู่ที่วัดนักศึกษาจะได้ท า
กิจกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม ได้ช่วยท าความสะอาดและร่วมท ากิจกรรมในชุมชน ซึ่งช่ วยกล่อม
เกลาจิตใจได้เป็นอย่างด ี
  ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาล
และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (ข้อที่ 5) โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ และน าความต้องการ
ของทุกฝ่ายมาใช้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน  มี
การระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ และ
น าไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แต่ในปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมธรณียังขาดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 และ 3 คือ ข้อที่ 2 
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  และข้อที่ 3 การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพ่ือ
เป็นที่พ่ึงของสังคมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากทางหลักสูตรได้มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพเป็นหลัก 
โดยนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรียังไม่มีโอกาสได้ท างานวิจัยเชิงลึก และ/หรือ มี
ความสามารถถึงขั้นปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้ แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ในหลักสูตร
วิศวกรรมธรณีมีความสามารถด้านการวิจัยโดดเด่น โดยได้รับการประเมินว่ามีผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยเป็น
อันดับที่หนึ่งของประเทศ (รูป  AUN-QA 4-1-1) และมีงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนมากมาย จึงมี
ศักยภาพสูงในการส่งเสริมงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถสูงได้เช่นกัน ทั้งนี้ทาง
หลักสูตรจะได้พิจารณาความเป็นไปได้ และน าไปพัฒนาในโอกาสต่อไป 
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รูป AUN-QA 4-1-1 การประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจ าปี 2557 โดยส านักวานกองทุนวิจัย 
(สกว.) 

 
AUN-QA 4-2: Teaching and learning activities are constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 
 ได้มีการการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถ่ายทอดลงสู่แผนที่การกระจายตัวความรับผิดชอบของรายวิชา
ต่างๆ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงโครงงานที่มี
การออกปฏิบัติงานในภาคสนามเพ่ือให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาใช้ในการออกแบบและท า
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ดังตารางที่แสดงในแต่ละรายวิชาในภาคผนวก 6 ที่ระบุถึงกิจกรรมการสอนและ
การเรียนที่สอดคล้องไปกับทั้ง CLOs และ PLOs ต่าง ๆ ตามล าดับ  
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AUN-QA 4-3: Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 
 มีการสอดแทรกทักษะเพ่ือส่งเสริมในนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ เช่น
การให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและน าเสนอชั้นเรียน การสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นส าหรับงาน
ทางด้านวิศวกรรมธรณี การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของส านักวิชาและ
หลักสูตรที่ก าหนดให้แต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 2 วิชาเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยได้มีการวางแผนการสอนไว้ใน มคอ .3 ของแต่ละ
รายวิชา นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนยังมีการจัดอบรมและทัศนศึกษาให้กับนักศึกษาตามวาระที่
เหมาะสม 
 ในระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงมีปณิธานมุ่งมั่นให้นักศึกษาทุกคนมีความส าเร็จในการศึกษาและการใช้ชีวิต มี
ความพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและชีวิต เป็นความหวังของสังคมและ
ประเทศชาติในอนาคต การจะประสบความส าเร็จได้นั้นนักศึกษาจะต้องมีทักษะความคิด  ทักษะทางเทคนิค
หรือความรู้ ความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาชีพ และทักษะมนุษย์ เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ประกอบ
เหล่านี้ครบและประสบความส าเร็จ  การวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะช่วยส่งผลให้นักศึกษาสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็น
คนดีของสังคม รู้จักเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตนเอง   
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะหน่วยงานกลางในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพ่ือไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเข้าสู่โลกอาชีพการท างาน การจัดหางานสหกิจศึกษา การพัฒนาอาชีพ โดยใน
ปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเตรียมความพร้อมนักศึกษา ดังนี้ 

(1) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ไปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จ านวน
ทั้งสิ้น 2,744 คน โดยจัดหัวข้อที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานรวมทั้งเชิญวิทยากรที่
มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาได้รับฟัง 
โดยหัวข้อที่จัดบรรยายประกอบด้วยหลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียน
จดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียนประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร การพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
การจัดการและการวางแผน วัฒนธรรมองค์กร ท าอย่างไรให้ได้ใจเพ่ือนร่วมงาน เทคนิคการ
เขียนรายงานและการน าเสนอ จริยธรรมและการสื่อสารภายในองค์กร ข้อควรปฏิบัติ
ส าหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างปฏิบัติงาน 
โดยใน 11 สัปดาห์ ก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ ทั้งนี้
หัวข้อการเตรียมความพร้อมจะมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
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คณาจารย์และนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ ในระดับ 4.11 จาก 5 คะแนน 

(2) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
- เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อ เป็น
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น การ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึงปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป 
โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จัดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และ ในภาคการศึกษาที่ 3/2561 จัดเมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2562 

   - กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอ่ืนที่น่าสนใจ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายพร้อม
ชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน เพ่ือท า
ความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ 1) ความโดดเด่นของประเพณี
วัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ 2) ความเชื่อและค่านิยมที่ส าคัญ 3) วิถีทาง
การเมืองที่ควรทราบและระมัดระวัง 4) ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร 
และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ท างานในแต่ละประเทศ โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2561 จัดเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 และในภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จัดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 

(3) กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
วัตถุประสงค์ แนะน าและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 เพ่ือให้นักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนรายต่าง ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและ
ทักษะต่าง ๆ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดขั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และ 3 
พฤษภาคม 2562 มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 3,500 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในระดับ 4.33 จาก 5 คะแนน 

(4) กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่โลกอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดย
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือศิษย์เก่า มทส. ที่ประสบส าเร็จ จัดขั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 
พฤษภาคม 2561 และ ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“เพราะค้นหาเราจึงค้นพบ (ความส าเร็จ)” โดยทีมวิทยากรจากบริษัท แกลลัพ จ ากัด มีผู้
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,102 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.42 จาก 5 
คะแนน 
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(5) กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  
วัตถุประสงค์  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
โดยมทีมวิทยากรได้แก่ ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ และหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ของศูนย์สห
กิจศึกษาฯ จัดขั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 และ 14 กันยายน 2561 มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,026 คน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.53 จาก 5 คะแนน 

(6) กิจกรรมพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงานสหกิจศึกษาและ
จดหมายสมัครงานทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ 
จัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและอบรม 
TOEIC ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจและการน าภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริงทักษะด้านการฟังและ
การอ่าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทดสอบ TOEIC ของนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้
นักศึกษาและบุคลากรเข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของข้อสอบ TOEIC เพ่ือทดสอบและ
อบรม TOEIC ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร  เน้นเสริมสร้างทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจและการน าภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริงทักษะด้านการฟัง
และการอ่าน โดยเน้นการฝึกการฟัง การอ่าน การท าแบบฝึกหัด รวมทั้งการแนะน าเทคนิค
การท าข้อสอบ TOEIC จากวิทยากรผู้สอน จ านวน 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
82 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 

    
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 4-1  Brochure ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และ มคอ. 2     
  www.geoengsut.com 
  https://www.facebook.com/geo.eng.sut/ 
AUN-QA 4-2  ภาคผนวก 6 และ มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 
  https://www.geoengsut.com/3 
AUN-QA 4-3 งานสหกิจศึกษา  

http://web.sut.ac.th/qa/IQA2561/data-Curriculum61/AUN-QA-4/AUN-
QA-4.3-COOP-310762.docx 
 

  

http://www.geoengsut.com/
https://www.facebook.com/geo.eng.sut/
https://www.geoengsut.com/3
http://web.sut.ac.th/qa/IQA2561/data-Curriculum61/AUN-QA-4/AUN-QA-4.3-COOP-310762.docx
http://web.sut.ac.th/qa/IQA2561/data-Curriculum61/AUN-QA-4/AUN-QA-4.3-COOP-310762.docx
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AUN-QA 5 : Student Assessment 
ผลการด าเนินงาน 
AUN- QA 5-1: The student assessment is constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes [1, 2] 
 5.1.1 นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร 
 การรับนักศึกษาถูกก าหนดตามมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฝ่ายรับนักศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของ
ศูนย์บริการการศึกษาด าเนินภารกิจในการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้สองวิธีคือ 
 1) นักศึกษาประเภทโควตาโดยไม่มีการสอบ 
 พิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดโอกาสให้เลือกสาขาวิชาที่
ต้องการได้ก่อนเข้าเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาแก่เยาวชนในทุกภูมิภาค คือ มุ่งเน้นการรับนักศึกษาโดยวิธีให้โควตามากถึงร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
รับทั้งหมด โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั่วประเทศ มีคะแนนสะสมเฉลี่ยรวมทุกวิชานับรวมภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
 2) การเลือกสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สามารถเลือกสาขาวิชาที่ตนเอง
สนใจได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศของส านักวิชา โดยหลักสูตรจะร่วมก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาจะใช้ผลการประเมินระดับคะแนนตัวอักษรในการเลือกสาขาวิชาตามประกาศ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23 
 5.1.2 นักศึกษาที่ก าลังศึกษา  

เมื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีนั้น ทางสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณีมีแผนก าหนดให้นักศึกษาทุกคนในแต่ละรุ่นต้องมีอาจารย์ปรึกษาเป็นคนเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารจัดการดูแลและให้ค าปรึกษาเป็นในรูปแบบเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทั้ง 
“ทางด้านวิชาการ” เช่น การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนกลุ่ม การย้ายกลุ่ ม การถอน
รายวิชา ฯลฯ และ “ด้านวิชาการและการพัฒนา” เช่น การแก้ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม ฯลฯ อาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มีระบบแอ็พพลิเคชันบนเว็บ “Registration” (http://www.reg.sut.ac.th) เป็นเครื่องมือส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาในการติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและเพ่ือสื่อสารกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งตามความจ าเป็น  

นักเรียนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2546 (หมวด 9 การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา) ซึ่งรายละเอียดนี้อยู่ในคู่มือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 กล่าวคือ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษาท่ี 2) เป็นต้นไป 
เมือ่สิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะถูกประเมินและจ าแนกสภาพโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1) นักศึกษาที่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ า 1.50 จะมีสถานภาพ “พ้นสภาพ” 2) นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 ถึง 

http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23
http://web.sut.ac.th/das/support_aca/images/stories/pdf/Manual-Graduate/07-Manual_2016_SUT.pdf
http://web.sut.ac.th/das/support_aca/images/stories/pdf/Manual-Graduate/07-Manual_2016_SUT.pdf
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1.79 จะมีสถานภาพ “รอพินิจ” (ถ้ามีสถานภาพรอพินิจต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษาก็จะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา) ถ้ามีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.80 หรือมากกว่า จะมีสถานภาพ “ปกต”ิ  

การประเมินนักศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี เป็นผู้
ก าหนดช่วงเวลา ความถี่ วิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด รายละเอียดรายวิชา (Course 
syllabus) ในมคอ.3 ซึ่งได้แจ้งนักศึกษาในรายละเอียดรายวิชา (Course syllabus) ตั้งแต่เปิดภาคเรียน 
วิธีการประเมินผลใช้ระบบอิงเกณฑ์เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลุ่มขนาดเล็ก การประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
ด้านอารมณ์ (Soft Skills) และทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) โดยที่ทักษะทางอารมณ์จะประเมินการมี
มนุยสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน (ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม การมีช่วยเหลือกัน) และผู้เรียนกับ
ผู้สอน (ประเมินจากการสื่อสารในชั้นเรียน การมีสัมมาคารวะ การตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียนและการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น) ส่วนทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) จะมีการประเมินในรูปแบบของการ
ทดสอบย่อย การให้แบบฝึกหัด การค้นคว้านอกห้องเรียน การท างานงานและการน าเสนอในชั้นเรียน การ
สอบกลางภาคและการสอบประจ าภาค  
 การประเมินนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือ  
 1) การสอบข้อเขียน 
 การสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การสอบกลางภาค และการสอบประจ าภาค ลักษณะการ
ประเมินจะเป็นแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งคิดเป็นคะแนนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 การสอบกลางภาคจะ
อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 และการสอบปลายภาคจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ของภาคการศึกษาซึ่งถูกก าหนดโดย
ศูนย์บริการการศึกษา การประเมินผลจะเป็นไปตาม CLOs ของแต่ละรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
https://www.geoengsut.com/clos 
 2) การมอบหมายงานและการน าเสนอผลงาน 
 นอกจากการสอบแล้วยังมีการประเมินความรับผิดชอบ และทักษะต่างๆ ของนักศึกษา เช่นการ
ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การถามตอบในชั้นเรียนเป็นต้น 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาด าเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกภาคการศึกษา โดยมีการจัดการประเมินใน
รูปแบบการทดสอบย่อย การให้แบบฝึกหัด การท ารายงานและการเสนอในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและ
การสอบประจ าภาค คะแนนการประเมินที่ได้ถูกน ามาพิจารณาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร โดยได้มีการ
ประชุมเกรดของสาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา และผ่านการกลั่นกรองของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จากนั้นส่งระดับคะแนนตัวอักษรให้ศูนย์บริการการศึกษาประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนท าการเปิดภาค
การศึกษาถัดไป  
 5.1.3 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
 ในปีสุดท้ายของการศึกษาเมื่อนักศึกษาผ่านรายวิชาบังคับของหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องมี
การท าโครงงานทางด้านวิศวกรรมธรณี ซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาที่
อาจารย์ได้มอบหมายให้ โดยจะมีการออกส ารวจด้านธรณีวิทยาในภาคสนามเป็นเวลาประมาณ 3  สัปดาห์ 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบในการท าโครงงาน นักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบรายงานและการ
น าเสนอต่ออาจารย์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการสหกิจศึกษาซึ่งจะต้องได้รับการประเมินทั้ งจาก

https://www.geoengsut.com/clos
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ผู้ประกอบการที่นักศึกษาได้ไปท างานอยู่และจากคณาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา
จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.0 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาหลักของ
หลักสูตร (GPAM) ไม่น้อยกว่า 2.0 เช่นเดียวกัน (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] 

 คะแนนจากการสอบและคะแนนเก็บระหว่างเรียนจะเป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด (ตาม
รายระเอียดใน มคอ.3) การบ้านจะตรวจพร้อมเฉลยและส่งคืนนักศึกษาภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจาก
ก าหนดการส่ง และคะแนนสอบกลางภาคจะประกาศให้นักศึกษาทราบภายใน 48 ชั่วโมง การออกข้อสอบจะมี
ระดับความยากง่าย คือ ระดับง่ายที่นักศึกษาทุกคนควรจะต้องท าได้ไปจนถึงระดับยากซึ่ งนักศึกษาจะต้องมี
การวิเคราะห์หรือประเมินปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ โดยข้อสอบทุกข้อจะต้องมีนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน
ที่ท าได้ และจะต้องเป็นสิ่งที่ได้สอนในห้องเรียน คะแนนที่ได้จากการประเมินทั้งหมดจะถูกคิดเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษรซึ่งแบ่งเป็นช่วงตามเกณฑ์ดังตาราง (มีผลประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 6) 
 

ช่วงคะแนน ระดับคะแนนตัวอักษร 
80-100 A 
75-79 B+ 
70-74 B 
65-69 C+ 
60-64 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

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

ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7] 
 มีการด าเนินการจัดท า rubrics การให้คะแนนของรายวิชาให้สอดคล้องกับ CLOs โดยวิธีการให้
คะแนนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ชัดเจนในการให้คะแนน ตัวอย่างเช่นมีการใช้
การให้คะแนนแบบ Rubrics ในการน าเสนอผลงานและการเขียนบทความหรือรายงาน 
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ตาราง AUN-QA 5-3-1  Proposed Criteria sheets for assessment rubrics for presentation 
เกณฑ ์ ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
มาตรฐานความสามารถ 

4 
Above 

3 
Average 

2 
Below average 

1 
Poor 

1. หลักการ/
เหตุผล  
การระบุ
วัตถุประสงค์และ 
การสรุปผล 

10 นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การน าเสนอคร้ังนี้ 
- สรุปผลที่ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย 

- ระบุสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท า
วิทยานพินธ์ของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน  

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การน าเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

และมีการ
เปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง 

นักศึกษาสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของ

การน าเสนอคร้ังนี้ 
- รายงานผลการศึกษา

จากบทความ แต่ไม่มี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใด 

นักศึกษา 
- ไม่ได้ระบุ

วัตถุประสงค์ของการ
น าเสนอครั้งนี้ 

- รายงานผลการศึกษา
จากบทความ แต่ไม่มี
การเปรียบเทียบผล
การศึกษาในประเด็น
ใดเลย 

2. สื่อ (slides)  
องค์ประกอบและ
ความสมบูรณ์ของ
สื่อ 

10 นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ล าดับการน าเสนอ 

- ใส่หมายเลขสไลด ์
- แสดงภาพประกอบ

และตารางในขนาด
เหมาะสมมีค าอธบิาย
ภาพและตาราง 

- ออกแบบสไลด์
สวยงามและมีความ
น่าสนใจ 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ล าดับการน าเสนอ 

- ใส่หมายเลขสไลด์ 
- ภาพประกอบและ

ตารางมีขนาด
เหมาะสม 

นักศึกษา 
- ระบุ 3 บทความที่ใช้

อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ระบุหัวขอ้ย่อยและ
ล าดับการน าเสนอ 

นักศึกษา 
- ไม่ได้ระบุ 3 บทความ

ที่ใช้อ้างอิงในการ
น าเสนอครั้งนี้  

- ไม่ได้ระบุหัวข้อย่อย
และล าดับการ
น าเสนอ 

3. การสื่อสาร/
น าเสนอ  
การน าเสนอ
ผลงาน  
(12 นาทีน าเสนอ
และ 3 นาทีตอบ
ค าถาม) 

10 นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความ

มั่นใจ พูดเป็นจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
สามารถเช่ือมโยง
หัวข้อตา่งๆอย่าง
ราบรื่น ชี้ประเด็น
ส าคัญได ้

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
น้อยครั้ง 

- ใช้ภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลาในการ
น าเสนอเหมาะสม 

นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความ

มั่นใจ พูดเป็นจังหวะ
เหมาะสม 

- สามารถอธบิาย
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย  

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
น้อยครั้ง 

- ใช้ภาษากาย มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลาในการ
น าเสนอเหมาะสม 

นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความ

มั่นใจแต่เร็วหรือช้า
เกินไปจนไม่สามารถ
เข้าใจได้  

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
หลายครั้ง 

- ไม่ใช้ภาษากาย ไม่มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลามากหรือนอ้ย
เกินกว่าทีก่ าหนด 

นักศึกษา 
- น าเสนอด้วยความไม่

มั่นใจ อ่านขอ้ความ
บนสไลด์ 

- พูดค าศัพท์เทคนิคผิด
หลายครั้ง 

- ไม่ใช้ภาษากาย ไม่มี
ปฏิสัมพันธก์ับผู้ฟัง 

- ใช้เวลามากหรือนอ้ย
เกินกว่าทีก่ าหนด 
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เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
4 

Above 
3 

Average 
2 

Below average 
1 

Poor 
4. การตอบ
ค าถาม  
ความสามารถใน
การตอบค าถามได้
ดีเพียงใด 

5 นักศึกษา 
- ฟังค าถามอยา่ง

ระมัดระวังและตอบ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง  

- สามารถแสดงความ
คิดเห็นขอตนใน
ค าตอบที่ตรงกับ
ประเด็นที่ถามได้ 

นักศึกษา 
- ฟังค าถามอยา่ง

ระมัดระวังและตอบ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง  

นักศึกษา 
- พยายามตอบค าถาม

แต่ไม่สามารถตอบได้
อย่างชัดเจน 
เนื่องจากไม่เข้าใจใน
สิ่งที่ตนศึกษามา
อย่างแน่ชัด 

นักศึกษา 
- ไม่สามารถตอบ

ค าถาม หรือตอบไม่
ตรงค าถาม เนื่องจาก
ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนได้
ศึกษามา 

รวม 35 140 105 70 35 

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

เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
4 

Above 
3 

Average 
2 

Below average 
1 

Poor 
1. บทคัดย่อ  
การเขียนบทคัดยอ่
ถูกต้องตามหลัก 

5 บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจ านวนค าตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

- ภาษาทีถู่กต้องตามไว
ยกรณ์และสละสลวย 

บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจ านวนค าตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

 

บทคัดย่อประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ และผล
ที่ได้จากการศึกษา 
(ทบทวนวรรณกรรม
วิจัย) ครั้งนี้ 

- มีจ านวนค าเกินกวา่ที่
รูปแบบก าหนด 

บทคัดย่อ 
- ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้

ระบุวัตถุประสงค์ 
กระบวนการ และ
ผลที่ได้จาก
การศึกษา (ทบทวน
วรรณกรรมวิจัย) 
ครั้งนี้ 

 
2. บทน า  
เทคนิคการเขียน
บทน า 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้อย่างชัดเจน 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้  

- สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ของ
บทความที่ก าลัง
เตรียมได้ 

นักศึกษา 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3 
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้ 

- สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ของ
บทความที่ก าลัง
เตรียมได้ 

นักศึกษา (ขาดข้อข้อใด
ข้อหนึ่ง) 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้ 

- ระบุวัตถุประสงค์ของ
บทความที่ก าลัง
เตรียมได้ 

นักศึกษา (ขาดมากกว่า
หนึ่งข้อ) 
- อธิบายความส าคัญ

หรือที่มาของเร่ืองที่
ศึกษาได้ 

- อธิบายความสัมพันธ์
หรือระบุประเด็นที่
สนใจของ 3  
บทความที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี ้

- ระบุวัตถุประสงค์ของ
บทความที่ก าลัง
เตรียมได้ 

3. การจัดรปูแบบ
บทความ 
จัดรูปแบบ
บทความตามที่
ก าหนดได้ 
 

10 นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
ร้อยละ 60-80 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
ร้อยละ 40-60 
 

นักศึกษาสามารถ
จัดรูปแบบร่างบทความ
ตามที่ก าหนด ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 30 
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เกณฑ ์ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มาตรฐานความสามารถ 
4 

Above 
3 

Average 
2 

Below average 
1 

Poor 
4. การอ้างอิง 
การเขียนอา้งอิง
ตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 

10 นักศึกษาสามารถ 
(มากกว่าร้อยละ 80) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list  

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ร้อย
ละ 60) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ร้อย
ละ 40) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

นักศึกษาสามารถ (ต่ า
กว่าร้อยละ 40) 
- เขียนอ้างอิงในเน้ือหา

ได้ถูกต้อง (citation) 
- เขียนรายการ

เอกสารอ้างอิงได้
ถูกต้อง (reference 
list) 

- ตรวจสอบรายการ 
citation และ 
reference list 

- มีการอ้างอิงรูปและ
ตาราง 

5. การสรุป 
การเขียนสรุป 

5 นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได้
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปได้โดยมี
ความแตกต่างจาก
บทคัดย่อ 

- อธิบายเพิ่มในบาง
ประเด็นได้อย่าง
ชัดเจน หรือกล่าวถึง
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท าวจิัยต่อไป 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได้
ชัดเจน 

- เขียนบทสรุปได้โดยมี
ความแตกต่างจาก
บทคัดย่อ 

 

นักศึกษาสามารถ 
- สรุปเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ได ้
- เขียนบทสรุปได้แต่

ซ้ าซ้อนกับบทคัดย่อ
มากกว่าร้อยละ 50 

 

นักศึกษา 
- สรุปเนื้อหาไม่ตรง

ตามวัตถุประสงค์
หรือได้ไม่ครบถ้วน 

- เขียนบทสรุปได้แต่
ซ้ าซ้อนกับบทคัดย่อ
มากกว่าร้อยละ 50 

 

6. รูปและตาราง 
การเลือกใช้รูปและ
ตาราง 

5 บทความมีรูปและ
ตาราง  
- นักศึกษาเลือกใช้รูป

หรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

- นักศึกษาสร้างตาราง
หรือรูปขึ้นเองเพื่อใช้
อธิบายในบทความ 

บทความมีรูปและ
ตาราง นักศึกษาเลือกใช้
รูปหรือตารางที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความมีรูปและ
ตาราง แต่นักศึกษา
เลือกใช้รูปหรือตารางที่
ไม่จ าเป็นหรือไม่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

บทความไม่มีรูปและ
ตาราง 

รวม 40 160 120 80 40 

 
AUN- QA 5-4: Feedback of student assessment is timely and helps to improve 

learning [3] 
มีการเฉลยข้อสอบภายหลังจากที่นักศึกษาได้สอบไปแล้วในชั้นเรียนทุกครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาทราบ

จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของตนเอง และตรวจสอบคะแนนที่ได้อย่างโปร่งใส ในกรณีที่นักศึกษามีผล
คะแนนที่ต่ าผิดปกติ อาจารย์ประจ าวิชาจะมีการเรียกพบและหาแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต 

ในการสอบปลายภาค หลังสอบเสร็จแล้วมีการประกาศระดับคะแนนแล้ว หากนักศึกษามีข้อสงสัย
สามารถด าเนินการยื่นค าร้องขอตรวจสอบเกี่ยวกับคะแนนสอบ ให้ เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
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มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบระเบียบค าร้องได้ที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 (มีผล
ประเมินความพึงพอใจแสดงในภาคผนวก 5) 

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

ผลการประเมินของนักศึกษาเช่น คะแนนสอบและคะแนนการบ้าน จะถูกประกาศไว้ในระบบทะเบียน
ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าดูได้ผ่านเวปไซต์ www.reg.sut.ac.th  หรือในแต่ละกลุ่มสื่อสังคม
ออนไลน์ที่อาจารย์ทุกท่านในในการสื่อสารแต่ละรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบ 
นักศึกษาสามารถเขียนค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือขอดูข้อสอบของตนเองได้  และเมื่อสาขาวิชา
ตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ หากเป็นความผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน ต้อง
แก้ไขเกรด สาขาวิชา จะด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ต่อกรรมการส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ทันที  
 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 5-1 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 25561 

http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=560 
 เวปไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา  
 (http://web.sut.ac.th/ces) 
 ประกาศส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วิธีการเลือกสาขาวิชาส าหรับนักศึกษา

สังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23 
 ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค และประจ าภาค 
 ตัวอย่างรายงานโครงงานวิศวกรรมธรณี 
 ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา 
AUN-QA 5-2 มคอ.3 รายงานการประชุมเกรดของหลักสูตร และตัวอย่างใบแจ้งเกรด 
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 ระเบียบค าร้องได้ที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 
AUN- QA 5-5 เวปไซต์ www.reg.sut.ac.th 

 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
http://www.reg.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/das/support_aca/images/stories/pdf/Manual-Graduate/07-Manual_2016_SUT.pdf
http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=560
http://web.sut.ac.th/ces/
http://eng.sut.ac.th/2013/content/detail/23
http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
http://www.reg.sut.ac.th/
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AUN-QA 6 : Academic Staff Quality 
ผลการด าเนินงาน 
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] 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนระยะยาวเพ่ือให้คณาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. นอกจากทางหลักสูตรมี
แผนประจ าปีส าหรับพิจารณาการเกษียณอายุของคณาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย ก่อนเปิดภาคเรี ยนทุกครั้ง 
(อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน) จะมีแผนการจัดการประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาและตารางสอน
ให้กับอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านพร้อมทั้งกระจายภาระการสอนให้ใกล้เคียงกัน ใน
การด าเนินการได้น าข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชามาใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการการ
สอนด้วย เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทางหลักสูตรมีแผนการประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือประเมินศักยภาพ
ของอาจารย์ และสรุปผลสัมฤทธิ์หรือปัญหาของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผล
ของนักศึกษาเอง (ที่ได้จากระบบลงทะเบียนของศูนย์บริการการศึกษา) และได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่ตั้งไว้ต่อไป   

นอกจากนี้ทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้มีระบบกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาคณาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีสถาบันพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งอาจารย์ทุกท่านต้องมี
การวางแผนเพ่ือผลิตผลงานอย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี (โครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงานที่สามารถใช้ขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการได้) ตามกรอบนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้อาจารย์รู้จัก
ภาคอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยการส่งอาจารย์ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยผลที่ได้ท าให้อาจารย์มีความรู้
และความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยได้ดี 
และเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาได้จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือประเมินคุณภาพของอาจารย์เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและใช้ในภาคการศึกษาต่อไป 

ผลการเนินการตามปีการศึกษา 2561 ได้มีการประชุมและแบ่งภาระงานก่อนเปิดภาคการศึกษาทุก
ภาคการศึกษา โดยพบว่าคณาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนตลอดปีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันและเป็นไปตาม
ภาระงานขั้นต่ าที่ก าหนดโดยทางมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังพบว่าคณาจารย์มีเวลาในการท าวิจัยมากยิ่งขึ้น 
คณาจารย์ทุกท่านมีบทความตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ผลงานตามแผนที่วางไว้ทุกประการ นอกจากนั้นยังมีเวลาใน
การไปอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ส าหรับส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย 
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ตาราง AUN-QA 6-1-1 จ านวนอาจารย์และจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 
ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิ 
ปริญญาเอก 

จ านวน (คน) FTEF* จ านวน ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59) 
1. อาจารย์ประจ า       

1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20.00 
1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20.00 
1.4 อาจารย์ 2 2 4 3 3 60.00 

2. อาจารย์พิเศษ 1 - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 
ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
1. อาจารย์ประจ า       

1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20.00 
1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 20.00 
1.4 อาจารย์ 2 2 4 3 3 60.00 

2. อาจารย์พิเศษ 1 - - - - - 
3. Visiting professors/ lecturers - - - - - - 

รวม 5 2 6 5 5 100 
ปีการศึกษา 2560 (ก.ค. 60 - มิ.ย. 61) 
1. อาจารย์ประจ า       

1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 16.67 
1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 3 3 3 50.00 
1.4 อาจารย์ 1 1 2 1.5 2 33.33 

2. อาจารย์พิเศษ - - - - - - 

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

รวม 4 2 6 5.5 6 100 
ปีการศึกษา 2561 (ก.ค. 60 - มิ.ย. 62) 
1. อาจารย์ประจ า       
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ปีการศึกษา/ประเภท ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิ 
ปริญญาเอก 

จ านวน (คน) FTEF* จ านวน ร้อยละ 
1.1 ศาสตราจารย์ 1 - 1 1 1 16.67 
1.2 รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 3 3 3 50.00 
1.4 อาจารย์ 1 1 2 2 2 33.33 

2. อาจารย์พิเศษ - - - - - - 

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

รวม 4 2 6 6 6 100 
ที่มา : ส่วนการเจา้หน้าที่ และสาขาวิชา 

* อาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEF) หมายถึง  
- อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 1 FTEF  
- อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน 6 - 8 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 0.5 FTEF  
- อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างานไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 FTEF 
- อาจารย์พิเศษให้นับภาระงานของอาจารย์พิเศษทั้งปีการศึกษา หารด้วย มาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัย (6 

หน่วยกิต/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] 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจ าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 148.3 โดยมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ระดับปริญญาตรีมีค่า FTES = SCH/45 ตาราง AUN-QA 6-2-1 แสดงการค านวณค่า SCH ตลอดปี
การศึกษา 2561 ของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากการวิเคราะห์พบว่าอัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์ 
(FTES/FTEF ratio) มีค่า 23.9:1 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยปี 2558 (FTES/FTEF ratio 
เท่ากับ 20.8 : 1) ดังแสดงในรูปที่ 3 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นทาง
หลักสูตรได้เสนอต่อที่ประชุมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือก าหนดจ านวนรับนักศึกษาในรุ่นต่อไปเหลือ 60 คน 
เท่านั้น ดังนั้นในปีการศึกษาต่อไปจะท าให้ค่า FTES/FTEF ratio เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของทางมหาวิทยาลัย
อย่างแน่นอน  

ก่อนเปิดภาคศึกษาได้จัดการประชุมเพ่ือก าหนดและกระจายภาระการสอนให้มีความเหมาะสม ซึ่งจาก
ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอาจารย์ทุกท่านจะต้องท าการเรียนการสอนร้อยละ 40 งานวิจัยร้อยละ 30 และ
บริการวิชาการร้อยละ 30 โดยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาภาระงานสอนของอาจารย์ทุกท่านสูงจึงท าให้อาจารย์
ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการท างานวิจัย หรือบริการวิชาการ หลังจากปิดภาคการศึกษาจึงได้มีการประชุมเพ่ือเสนอ
แนวทางการปรับปรุงโดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาระงานสอนของแต่ละท่านให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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ตาราง AUN-QA 6-2-1  หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) แต่ละรายวิชาของหลักสูตร
วิศวกรรมธรณี ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อรายวชิา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
หน่วยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

หน่วยกิตนักศึกษา 

Student Credit Hours 

(SCH) 
538203 Physical Geology 1/2561 4 119 476 
538204 Physical Geology Lab. 1/2561 1 114 114 
538301 Geotechniues 1/2561 4 58 232 
538302 Geotechniques Lab. 1/2561 1 57 57 
538304 Groundwater Engineering 1/2561 4 96 384 
538306 Mineral and Energy Resources 1/2561 4 83 332 
538310 Mine Economics 1/2561 4 92 368 
538312 Design of Foundatons on Rock 1/2561 4 28 112 
538316 Petroleum  Technology  for  Engineers 1/2561 4 27 108 
538418 Geological Engineering Projects 1/2561 4 84 336 
538490 Pre-Cooperative Education 1/2561 1 24 24 
538491 Cooperation Education 1/2561 8 2 16 
538207 Structural  Geomorphology 2/2561 3 123 369 
538208 Structural  Geomorphology  Laboratory 2/2561 1 117 117 
538305 Environmental Geomechanics 2/2561 4 58 232 
538307 Geological Engineering Excursion 2/2561 2 57 114 
538313 Introductory to Mining Engineering 2/2561 4 43 172 
538317 Geophysics 2/2561 3 30 90 
538318 Geophysics  Laboratory 2/2561 1 27 27 
538309 Rock Mechanics 2/2561 4 58 232 
538320 Rock  Mechanics  Laboratory 2/2561 1 57 57 
538490 Pre-Cooperative Education 2/2561 1 4 4 
538491 Cooperative Education 2/2561 8 21 168 
538494 Geological Engineering Profession Project 2/2561 9 1 9 
538495 Pre-Cooperative Education 2/2561 1 26 26 
538496 Cooperative Education 2/2561 8 24 192 
538205 Rock and Minerals 3/2561 3 108 324 
538206 Rocks and Minerals Laboratory 3/2561 1 105 105 
538209 Computer Programming for Geological 

Engineering 
3/2561 2 90 180 

538310 Mine Economcis 3/2561 4 18 72 
538311 Dam and Reservoir 3/2561 4 38 152 
538312 Design of Foundations on Rock 3/2561 4 43 172 
538321 Geological Field Methods 3/2561 2 34 68 
538324 Mineral Processing for Geological Engineering 3/2561 4 91 364 
538416 Surface Mining and Mine Design 3/2561 4 61 244 
538417 Underground Mining and Mine design 3/2561 4 61 244 
538433 Surface  Mining and Mine Design Laboratory 3/2561 1 55 55 
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ชื่อรายวชิา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
หน่วยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

หน่วยกิตนักศึกษา 

Student Credit Hours 

(SCH) 
538434 Underground Mining and Mine Design 

Laboratory 
3/2561 1 55 55 

538490 Pre-Cooperative Education 3/2561 1 1 1 
538491 Cooperative Education 3/2561 8 4 32 
538494 Geological Engineering Profession Project 3/2561 9 1 9 
538495 Pre-Cooperative Education 3/2561 1 2 2 
538496 Cooperative Education 3/2561 8 26 208 
538499 Geological Engineering Profession Project 3/2561 9 2 18 

รวม - 163 2,225 6,673 

 
วิธีการค านวณที่ทางหลักสูตรใช้ 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ FTES = SCH/45 จะได้ว่า FTES = 6,673/45 
ดังนั้น FTES = 148.3 
อ้างอิงจากตาราง AUN-QA 6-1-1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน FTEF = 6 
อัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEF) มีค่า 148.3/6 = 23.9:1 
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รูป AUN-QA 6-2-1  ข้อมูลการค านวณอัตรา FTES ต่ออาจารย์ (FTEF) จากส่วนแผนงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
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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] 

ทางสาขาวิชาได้จัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลังและภาระงานส าหรับก าหนดจ านวนการรับ
อาจารย์ใหม่ในแต่ภาคการศึกษาโดยคุณสมบัติของอาจารย์จะพิจารณาถึงวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย รวมถึง ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ และ
บุคลิกภาพ และมีคุณสมบัติตามที่ทางส านักวิชาก าหนดไว้ซึ่งจะสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยโดยขั้นตอนการรับสมัครจะมีการแจ้งผ่านไปยังคณะกรรมการส านักวิชาเพ่ือพิจารณาและน าส่ง
ไปถึงส่วนการเจ้าหน้าที่เพ่ือประกาศรับสมัครซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร  
(http://web.sut.ac.th/) แต่หากมีการเปิดรับจะมีการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือก าหนดและประเมิน
การรับอาจารย์ใหม่ให้ได้ตรงตามด้านวิชาการท่ีต้องสอนในหลักสูตร 

1. การสรรหาและเกณฑ์การคัดเลือก  
มหาวิทยาลัยมีการสรรหาอัตราก าลังสายวิชาการที่มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการตรงกับความต้องการของสาขาวิชาและส านักวิชา โดยเน้นคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นล าดับแรก 
ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานกลางใน

การด าเนินการ โดยสาขาวิชา/ส านักวิชาจะก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
ประสบการณ์ ผลงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชา/ส านักวิชา โดยในปี 2559 ได้มีการก าหนด
คุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้ยื่นสมัครหรือบุคคลที่ขอรับการสรรหาในต าแหน่งคณาจารย์ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559 

 
 

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นต่ า 

สังกัดหลักสตูรทั่วไป 
สังกัดหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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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มหาวิทยาลัยมีกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครโดยองค์คณะบุคคล โดยคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครต าแหน่งคณาจารย์ในเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้  จากนั้นส่วนการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการตามขั้นตอน คือ เสนอรายชื่อ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการคัดเลือก มี
คณบดีทุกส านักวิชาเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ และส่วนการ
เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ความสามารถทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด จากนั้น
คณะกรรมการคัดเลือกจะประชุมร่วมกันพิจารณาผล และส่วนการเจ้าหน้าที่จัดท าประกาศแจ้งผลการ
คัดเลือก นอกจากขั้นตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัยแล้ว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถในการสอนตรงกับความต้องการของหลักสูตร/สาขาวิชา/ส านักวิชามากที่สุด สาขาวิชา/ส านักวิชา
อาจจะมีการด าเนินการภายในโดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ สัมมนา ทดสอบสอน ผู้สมัครก่อน หากผู้สมัครผ่าน
คุณสมบัติดังกล่าวจะส่งชื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์ในขั้นตอนการคัดเลือกปกติของมหาวิทยาลัย 

2. การก าหนดมาตรฐานภาระงาน 
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย์อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพของคณาจารย์ทั้งทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน การมอบหมายงานรายบุคคล เพ่ือใช้ในการก าหนดสัดส่วนภาระงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและเพ่ือใช้ในการพิจารณาความ
ดีความชอบประจ าปี เพ่ือใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) เพ่ือน ามาปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานภาระงานคณาจารย์  
40 หน่วยภาระงานต่อปี ได้แก่ งานสอน 18 หน่วยภาระงาน งานวิจัย 12 หน่วยภาระงาน งานที่ปรึกษา/ 
งานสหกิจศึกษา 3 หน่วยภาระงาน และงานบริการวิชาการ 7 หน่วยภาระงาน โดยมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา โดยคณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลภาระงาน online 
และผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินผ่านระบบ online ได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อย (aworkload.sut.ac.th) ทั้งนี้ 
คณาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลภาระงานย้อนหลังผ่านระบบ MIS ได้อีกด้วย มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ครั้ง
ต่อปี ส่วนการประเมินเพ่ือให้สถานภาพประจ า/การประเมินศักยภาพให้หัวหน้าหน่วยงานประเมินเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาทดลองงานของพนักงานในแต่ละสายงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการท างานด้วย ทั้งนี้  
หากภาระงานคณาจารย์มีมากมหาวิทยาลัยจะจ้างอาจารย์พิเศษ และผู้ช่วยสอนให้กับสาขาวิชาและส านัก
วิชาเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด  

3. มีการก าหนดต าแหน่งงาน ค าอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับแต่ละต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่
เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดย
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานก่อนการ
ประกาศรับสมัคร  



 

 57 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อย
ของพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินพนักงาน ผ่านระบบ 
online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website  

 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)   

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่จรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/ 
sutnew/news/2011/ethics_u.pdf เ พ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือข่ายองค์กรภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมโดยการสร้างสมาธิในการท างาน และมีการท าบุญตักบาตรใน
โอกาสวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ   

 
ตาราง AUN-QA 6-3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 
 

ปีปฏทิิน 

จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
จ านวน

บทความวิจยั
หรือ

บทความ
วิชาการ 

(1) 

มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสบืเนื่อง
จากการประชุม

วิชาการ
ระดับชาต ิ

(Proceedings)  
(ค่าน้ าหนัก = 

0.20) 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

(Proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน

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

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 
(ค่าน้ าหนัก 
= 0.60) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ซ่ึงไม่อยู่ใน 

Beall's list)/
วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1  

(ค่าน้ าหนัก = 0.80) 

มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติ/

ผลงานที่จด
ทะเบียนสิทธบิัตร 

(ค่าน้ าหนัก = 
1.00) 

ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 

(2) 

จ านวน
อาจารย ์

(3) 

ร้อยละ
ผลงานทาง
วิชาการ 
(2)/(3) 
*100 

2558 42 21 14 0 3 4 16.2 5 324 
2559 19 1 10 0 4 4 11.4 5 228 
2560 45 2 11 15 2 15 30.4 6 506 
2561 32 4 7 4 4 13 22.22 6 370 

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

สถานพัฒนาคณาจารย์มีกระบวนการในการด าเนินงานโดย มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาแบบ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เพ่ือพัฒนาแบบประเมินการสอนให้มีความทันสมัย 
และสอดคล้องตามเป้าประสงค์ในการใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือระบุถึงสมรรถนะด้านการสอนของ

http://web.sut.ac.th/
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คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่พึงประสงค์ การพัฒนาและน าไปใช้ประเมินการสอนในทุกภาค
การศึกษาตามขั้นตอนมาตรฐานการด าเนินงานการประเมินการสอน จากนั้น ด าเนินการตามขั้นตอนโดย
ก าหนดข้อมูลบันทึกชั่วโมงสอนและก าหนดแบบประเมินการสอนแต่ละรายวิชา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประเมินการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการสอนโดยแจกคู่มือขั้นตอน
การประเมินการสอนแก่นักศึกษา และประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ E-mail Facebook เป็นต้น  
เมื่อกระบวนการประเมินการสอนประจ าภาคการศึกษาแล้วเสร็จมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และคัดกรอง
ข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น ประกอบด้วย (1) วิเคราะห์ผลการประเมินรายบุคคล  (2) สรุปผลการประเมิน
แต่ละรายวิชาประจ าภาคการศึกษา (3) วิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอนที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และ (4) วิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอนที่มีผลการประเมินสูงในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือการน าข้อมูล
รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ประโยชน์ จากนั้นเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ ท าการสรุปผลและน าเสนอข้อมูลการประเมิน
การสอนแต่ละรายวิชา (ในรูปของแนวโน้มผลการประเมินย้อนหลัง 9 ภาคการศึกษา) ในการประชุมประเมิน
ภารกิจการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรได้มีการประเมินจากข้อมูลหลายส่วน คือ มีการประเมิน
จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเมื่อเปิดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ
อาจารย์เองในส่วนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผ่านมาในส่ วนของการเรียนการ
สอนอาจารย์ทุกท่านมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน มคอ. 3 แต่ในส่วนของงานวิจัย และงาน
บริการวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่งได้ประชุมและเสนอแนวทางการแก้ไขโดยมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้ไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากข้ึนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป 

การประเมินศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรได้มีการประเมินจากข้อมูลหลายส่วน คือ มีการประเมิน
จากความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเมื่อปิดภาคการศึกษานั้นๆ และการประเมินจากผลงานของ
อาจารย์เองในส่วนของการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยที่ผ่านมาในส่วนของการเรียนการ
สอนอาจารย์ทุกท่านมีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน มคอ. 3 แต่ในส่วนของงานวิจัย และงาน
บริการวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่งได้ประชุมและเสนอแนวทางการแก้ไขโดยมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้ไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานการเรียนการสอนและ
วิจัยต่อไป 

 
ตาราง AUN-QA 6-4-1 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 

ปีการศึกษา จ านวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 
2558 1 
2559 3 
2560 มากกว่า 3 
2561 15 กิจกรรม (ซึ่งมากกว่าปีการศึกษา 2560) 
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AUN- QA 6-5: Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them [8] 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนการลงทุนงบประมาณ 
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตรได้มีการเข้าร่วมสัมมนา 
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี หรือการเข้าร่วมในงานประชุม
วิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยอุดหนุนงบประมาณการเดินทาง)  เมื่อสิ้นสุด
แต่ละภาคการศึกษาได้มีการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ของแต่ละท่านเพ่ือน าไปปรับปรุงและวางแผนการเพ่ิมทักษะของอาจารย์ในหลักสูตรที่ยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอในภาคการศึกษาต่อไป 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของอาจารย์โดยสถานพัฒนา
อาจารย์ ซึ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมทักษะและองค์ความรู้อ่ืนๆ ในด้านการสอนให้กับ
อาจารย์ใหม่ และมหาวิทยาลัยยังมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท าวิจัยและน าเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตาราง AUN-QA 6-3-1) รวมถึงการอบรมกิจกรรมการพัฒนาทาง
วิชาชีพของอาจารย์ (ตาราง AUN-QA 6-5-1) โดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ตาราง AUN-QA 6-5-1 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

ปีการศึกษา 2557 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ 

 

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   

ปีการศึกษา 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 เทพณรงค์ 

 

The 9thSouth East Asian Technical 
University Consortium (SEATUC). July 
27-30, 2015, Suranaree University of 
Technology, Surasammanakarn, 
Nakhon Ratchasima, Thailand. 

- 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ The 4th International Symposium of 
The International Geosciences 
Programme Project 589. October 26-
27, 2015, Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand. 

- 

อ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ The 5th International conference on 
Geology, Geotechnology, and 
Mineral Resources of INDOCHINA. 
November 23-24, KhonKaen, 
Thailand. 

- 

ปีการศึกษา 2559 
ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ 
อ.เกียรศักดิ์ อาจคงหาญ 

การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน (TUNNELLING 
IN ROCK) พร้อมศึกษาดูงานโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน 23-25 พฤศจิกายน 
2559 จังหวัดเชียงใหม่ 

- 

ปีการศึกษา 2560 
ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ 
 

การอบรม “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยสภา
วิศวกรแห่งประเทศไทย” วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 สถานที่ โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  

- 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Technology Enhanced Learning)” 
วันที่ 16 มกราคม 2561 สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 อาคาร
เครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ 
ผศ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ 

อบรมเชิงปฎิบัติการ (workshop) "การ
เขียนเอกสารขอรับรองสมรรถนะด้านการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF  
(Application report writing for UKPSF 
accreditation)" วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 

- 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร
วิชาการ 1 เวลา 9.30-16.00 น. 
จัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย์ มทส 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “CDIO-based Education” 
วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 สถานที่ บ้านดิน 
วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

- 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “AUN-QA Implementation 
and Gap Analysis” วันที่ 18-19 เมษายน 
2561 สถานที่ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
อ.ดร. เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 

การอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-
QA ภายใต้ระบบ CUPT QA” วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561 สถานที่ ห้องสุรนารี สุ
รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

การอบรม “อุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling 
in Soft Ground) รุ่นที่ 3” วันที่ 13-15 
มิถุนายน 2561 สถานที่ โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

- 

ปีการศึกษา 2561 
ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ 
ผศ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์
ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

การอบรม “ภูมิสัณฐานแบบคาสต์และการ
ส ารวจถ้ าในประเทศไทย” วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ อาคารเรียนรวม 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา 

- 

ผศ.ดร.เดโช เผือกภูมิ การอบรม “การสร้างสื่อน าเสนอด้วย 
PowerPoint แบบ InfoGraphics” วันที่ 
27 มิถุนายน 2562 สถานที่ อาคารเรียน
รวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา 

- 



 

 62 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง

วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ สัมมนา “สัมมนาประจ าปี ส านักวิชา
วิศวกรรมศ าสตร์” วันที่ 31 สิงหาคม – 1 
กันยายน 2561 ณ เดอะ ปาซ เขาใหญ่ อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

- 

ศ.ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร 
ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ 
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
 

การอบรม “อุโมงค์ในชั้นหิน 
(TUNNELLING IN ROCK) รุน่ที่ 3” พร้อม
ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้น
หิน วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ 
Convention 1-2 ชั้น 2 โรงแรม WINTREE 
City Resort จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์
ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
อุโมงค์ และเป็นประโยชน์
ต่อการน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ การอบรม “AUN-QA Implementtation 
and Gap Analysis at Program Level” 
วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

น าสาระการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA มาใช้ใน
การก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษา ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ ออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมและน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ รวมถึง
การเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์
การศึกษาระดับหลักสูตร 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหา
ฐานราก และการแก้ไข” วันที่ 12-14 
กันยายน 2561 สถานที่ สถาบันวิศวพัฒน์ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 

หัวข้ออบรมเก่ียวข้อง
โดยตรงกับรายวิชาที่สอน 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาด้านการสอนใน
ห้องเรียนได้ 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “ห้องเรียนสนุกได้ด้วยการเรียนรู้
แบบ Active Learning” วันที่ 26 - 27 
กันยายน 2561 สถานที่ ห้องประชุมวีไอพี 
3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

น าความรู้ที่ได้มาเป็น
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
โดยใช้เทคโนโลยีและ
เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย 
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

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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การเรียนการสอนมากขึ้น 
อีกท้ังยังสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วผ่าน
กระบวนการวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “STARS 2019” วันที่ 14 - 16 
มกราคม 2562 สถานที่ ห้องประชุม 3 
อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

สามารถนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการสอนใน
ห้องเรียน โดยเน้นให้
นักศึกษาคิด วิเคราะห์ 
และลงมือปฏิบัติจริง อีก
ทั้งเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน
การสอนในระดับสากล
ของมหาวิทยาลัย  
โดยส่งเสริมให้คณาจารย์
ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการสอน 
UKPSF 

อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา การอบรม “การอบรมอาจารย์มืออาชีพ
ส าหรับอาจารย์ใหม่” วันที่ 28-29 มกราคม 
2562 สถานที่ ห้องประชุม C2-124 อาคาร
วิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร 

มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการเขียนแผนการ
สอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
และการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ ประชุมวิชาการ 5th International 
Palaeontological Congress  วันที่ 8 
กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ณ ณ 
Pierre & Marie Curie University และ 

เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับ
โลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับมากที่สุด ด้านธรณี 
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the National Museum of Natural 
History เขต 5 เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

วิทยาและบรรพชีวินวิทยา
ในปัจจุบันและหารือด้าน
ความร่วมมือกับนักวิจัย
ชาวต่างชาติ 

ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ ประชุมวิชาการ: หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ
การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครต
รอน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัที่ 1 – 3 
มิถุนายน 2561  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย
และน านักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 2 คน จ านวน 
2 เรื่อง 

ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ ประชุมวิชาการ 15th Regional Congress 
on Geology, Mineral and Energy 
Resources of Southeast Asia (GEOSEA 
XV)  วันที่ 15 – 18 กันยายน 2561  ณ 
เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม 

เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
วงวิชาชีพ และน า
นักศึกษาไปน าเสนอ
ผลงานซึ่งเป็นส่วน 
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  ในการประชุม the 
CCOP-DMR conference on Jurassic 
201-145 Million year ago  วันที่ 24 – 
26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
เพชร กรมทรัพยากรธรณี  กรุงเทพฯ 

เป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัยด้าน
ธรณีวิทยาและบรรพชีวิน
วิทยาในช่วงยุคจูแรสซิกใน
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ อบรม The 2nd International 
symposium on Geoscience 
Resources and Environments of 
Asian Terranes (GREAT 2018)  วันที่ 18 
– 21 พฤศจิกายน 2561  ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือน านักศึกษาและผู้ช่วย
วิจัยไปน าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมระดับ
นานาชาติ และสร้าง
เครือข่ายการวิจัยด้าน
ธรณีวิทยาและธรณีวิทยา
ประยุกต์ 

ผศ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ ประชุมวิชาการ: 389th International 
Conference on Science, Engineering 

ไดเ้ผยแพร่งานวิจัยของ
บุคคลากรและนักศึกษา 

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
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
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& Technology - ICSET 2019  วันที่ 1 – 
4 เมษายน 2562  ณ Village Hotel 
Changi  ประเทศสิงคโปร์ 

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

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

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีระบบกลไกลการบริหารอาจารย์โดยก าหนดนโยบายจากประธานหลักสูตร
เพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งในด้าน
งานวิจัยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ผู้ที่ มีผลงานตีพิมพ์ใน
แต่ละปีสามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยได้ นอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินเพ่ือเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่งให้แก่อาจารย์ผู้ที่ท าการเรียนการสอนงานวิจัยและ
บริการวิชาการได้อย่างครบถ้วนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นและการให้ก าลังใจแก่คณาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมางานวิจัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 
ส าหรับแนวทางการปรับปรุงจึงต้องส่งเสริมให้อาจารย์ไปสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการมากขึ้นเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยให้เกิดผลมากกว่านี้ 

อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฝ่าย
พัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ท าหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจัดท าเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกของผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และเชิญส านักวิชา คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ให้เสนอชื่ออาจารย์ที่สมควรได้รับการ
คัดเลือก พร้อมส่งประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

3. ส านักวิชา เสนอรายชื่ออาจารย์ในสังกัด ทั้ง 2 ประเภท คือ กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบัน อุดมศึกษา ตั้งแต่ 3 – 10 ปี และกลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบัน อุดมศึกษา
เกิน 10 ปีขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

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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4. คณะอนุกรรมการฯ จะด าเนินการพิจารณาผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารซึ่งจะพิจารณา
ครอบคลุมถึงผลงานในอดีตที่ผ่านมา สภาพงานในปัจจุบัน (เอกสารข้อมูลประวัติและผลงาน
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ) 

5. คณะอนุกรรมการฯ จะท าการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น
สายวิชาการด้านการสอน เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เพ่ือพิจารณา  

6. มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก 
7. พิธีมอบรางวัล ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม 

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

established, monitored and benchmarked for improvement [10] 
 คณาจารย์ทุกท่านจะต้องตีพิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งผลงานตีพิมพ์ประกอบไป
ด้วยการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์บทความใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยภายใน 1 ปี อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยวารสารนั้นจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลสากล (ISI, Scopus) 
ซึ่งที่ผ่านมาคณาจารย์ส่วนใหญ่มีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติอยู่ในเกณฑ์น้อย (ดังเอกสารแนบ) ดังนั้น
จึงต้องมีแนวทางการปรับปรุงโดยจัดแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่คณาจารย์ทุกท่านให้มากกว่านี้
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการท างานวิจัยให้มากขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ และภาระงานของพนักงานต าแหน่ง
สายปฏิบัติการวิชาชีพตามที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมอบหมาย และมีการตรวจสอบภาระงานทุกสายงาน
เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา (3 ครั้งต่อปี) 
 ก) กรณีคณาจารย์ประจ า ก าหนดภาระงานขั้นต่ ารวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยภาระงานต่อปีการศึกษา 

ได้แก่  
1) ภาระงานหลัก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยภาระงาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัย และ/หรือผลงานทาง

วิชาการ งานที่ปรึกษานักศึกษา และงานสหกิจศึกษา 
2) ภาระงานอ่ืน ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยภาระงาน ได้แก่ งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาชมชม/

คณะกรรมการ/คณะท างาน และงานการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา 
(ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 
2550 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2550) 

ข) กรณีสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ก าหนดภาระงานตามภาระงานหลักตามต าแหน่งงาน 
โดยยึดถือ Job Description ในการมอบหมายงาน ทั้งนี้โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม  
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มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดต าแหน่งงาน ค าอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และทักษะ

พ้ืนฐานส าหรับแต่ละต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  
โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานก่อนการ
ประกาศรับสมัคร  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อยของ
พนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ ประเมินพนักงาน ผ่านระบบ 
Online ทุกภาคการศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website (http://mis.sut.ac.th) 

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าในด้านการสอน (http://web.sut.ac.th/dp/) และการ
วิจัยให้กับอาจารย์ มีการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินจากนักศึกษา 
สาขาวิชา ส านักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามล าดับ และการคัดเลือกอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการดีเด่น สาขาวิชา ส านักวิชา และมหาวิทยาลัย ตามล าดับแต่มหาวิทยาลัยยังไม่มีการแจ้งเกณฑ์
กระบวนการคัดสรรอาจารย์ดีเด่น และควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับคณาจารย์เพ่ือให้มีการ
พัฒนาด้านการสอนหรือการวิจัย  

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 6-1 ตาราง AUN-QA 6-1-1 ตาราง AUN-QA 6-1-2 และ มคอ. 5 
AUN-QA 6-2  มคอ. 2, http://mis.sut.ac.th/ และ http://reg.sut.ac.th/ 
AUN-QA 6-3   ส่วนการเจ้าหน้าที่ http://web.sut.ac.th/dp/ 
AUN-QA 6-4 ส่วนการเจ้าหน้าที่ http://web.sut.ac.th/dp/ 
  และ สถานพัฒนาอาจารย์ 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 ส่วนการเจ้าหน้าที่ http://web.sut.ac.th/dp/ 
AUN-QA 6-7 เวปไซต์ http://mis.sut.ac.th และ http://web.sut.ac.th/dp 
 

AUN-QA 7 : Support Staff Quality 
ผลการด าเนินงาน 
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] 

มหาวิทยาลัยได้มีการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย โดยมี
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้น 4 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านห้อง

http://reg.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/dp/
http://web.sut.ac.th/dp/
http://fda.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/dp/
http://mis.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/dp
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คอมพิวเตอร์ และด้านการบริการนักศึกษา เช่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา (ตาราง AUN-QA 7-1-1) 
ซึ่งให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรต่างๆ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่างๆ เพ่ือให้
ตรงการภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน (Job Description) ให้แต่ละบุคคลและภาระงานที่
ชัดเจน มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เป็นประจ า และมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) รวมทั้งมีการมอบรางวัลและ
การยกย่องชมเชยเพื่อให้เป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน   
 นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่เพ่ิมพูนเพ่ือให้บริการการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ โดยมี
กระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด และมี
การวิเคราะห์อัตราก าลังคน เพ่ือการวางแผนการอัตราก าลังคนในอนาคต  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีในแต่ละหลักสูตร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ
ด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ และบริการวิชาชีพให้แก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครื่องมือฯ มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอัตราก าลังในส่วนของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเพ่ือรองรับการขยายตัวของห้องปฏิบัติการที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เพียงพอต่อการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดยได้จัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลัง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) โดยด าเนินการร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ เพ่ือหาอัตราก าลังที่เหมาะสม 
รวมถึงการก าหนดต าแหน่ง คุณวุฒิ และการก าหนดภาระงานในแต่ละต าแหน่งให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ แผน
ดังกล่าวได้รวมถึงการปรับต าแหน่งพนักงาน (promotion) ที่เป็นบุคลภายในหน่วยงานให้มีต าแหน่งสูงขึ้น
ตามวุฒิการศึกษา โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งแผนการวิเคราะห์อัตราก าลังดังกล่าวนี้ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยปี พ.ศ. 2560 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการจัดสรรพนักงานใหม่ตามแผน
อัตราก าลัง จ านวน 11 อัตรา และได้จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพ่ือมอบหมายงาน
ส าหรับต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน    

ทั้งนี้  ในส่วนของทรัพยากรบุคคล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากท่ีสุดขององค์กร  เนื่องจากบุคลากร
จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย ศูนย์เครื่องมือฯ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องและสนับ สนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในศูนย์เครื่องมือฯ พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น โดยการไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
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งานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอ่ืนใดที่จ าเป็น
และเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัด 
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
     2. ส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรภายในฝ่าย ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรตามเป้าหมายและภารกิจหลักของฝ่าย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้
ที่สมดุลย์ ทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้หัวหน้าส่วนงานและผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ความ
รอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การสอนงาน การแนะน างาน การก ากับดูแลวิธีการท างานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้  (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการความรู้  
(Knowledge Management) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) และการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(R2R) รวมทั้งกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามล าดับชั้น โดยเริ่มตั้งแต่หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน จนถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
เพ่ือให้มีความเที่ยงธรรม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวได้ยึดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง โดยจัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา   

 
ตาราง AUN-QA 7-1-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 12 8 3 - 23 12 8 3 - 23 12 8 3 - 23 12 8 3 - 23 
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. เจ้าหน้าที่ด้าน IT/

คอมพิวเตอร์ 
- 4 - - 4 - 4 - - 4 - 4 - - 4 - 4 - - 4 

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 6 - - 7 1 6 - - 7 1 6 - - 7 1 6 - - 7 
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

และประเมินผล 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการ
นักศึกษาด้านต่าง ๆ 

18 4 - - 22 18 4 - - 22 18 4 - - 22 18 4 - - 22 

รวม 31 22 3 - 56 31 22 3 - 56 31 22 3 - 56 31 22 3 - 56 
ที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา  
   ส่วนกิจการนักศึกษา และส่วนการเจ้าหน้าท่ี   
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ตาราง AUN-QA 7-1-2 : จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2557 170 
2558 139 
2559 146 
2560 189 
2561 ยังไม่ได้รบัข้อมูล 

 
ตาราง AUN-QA 7-1-3  รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รับรางวัลหรือการ

ยอมรับ 
ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7-3-1 - 
ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7-3-1 - 
ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7-3-1 - 
ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7-3-1 - 
ปีการศึกษา 2561 ยังไม่ได้รบัข้อมูล - 

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

promotion are determined and communicated [2] 
หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและคุณสมบัติของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยการประชุมร่วมกัน เพ่ือยื่นความต้องการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามล าดับขั้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศรับสมัครผู้ที่คุณสมบัติตามความต้องการของหลักสูตร
ต่อไปโดยมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1)  มีการคัดเลือกสายพนักงานประเภทต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ต าแหน่งผู้
ให้บริการด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์และงานบริการนักศึกษา เป็นต้น การพิจารณา
คัดเลือกโดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมีข้ันตอนการคัดเลือก 2 ขั้นตอน ดังนี้  

 การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 

 การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
และมีการทดสอบปฏิบัติงาน หรือการทดสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่า
สามารถท างานได้ ตามภารกิจที่หน่วยงานก าหนด ก าหนดระยะเวลาการทดลองงาน 2 ปี 
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โดยมีการประกาศรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครทราบโดยทั่วไป ผ่านช่องทางการ
สื่อสารและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2) มีการก าหนดต าแหน่งงาน ค าอธิบายลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับแต่ละต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่
เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดย
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดภาระงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานก่อนการ
ประกาศรับสมัคร  

3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และเน้นการพัฒนาปรับปรุงจุดด้อย
ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินพนักงาน ผ่านระบบ Online ทุกภาค
การศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตาม website  

สายปฏิบัติการฯ: http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/Workload/25-
1-2010.pdf)  (ข้อมูลเดิมปี 2561) 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 2 ชุด โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เป็น ประธานกรรมการประเมินพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ในทุกภาคการศึกษา และก าหนดให้
มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากรณีมีจุดด้อยข้อควรปรับปรุง กรณีพนักงานมี
ผลประเมินระดับดีต่ า (50-54 คะแนน) และระดับต้องปรับปรุงต่ ากว่า 50 คะแนน  

4) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในวันปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่จรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/ 
sutnew/news/2011/ethics_u.pdf  (ข้อมูลเดิมปี 2561) เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือข่ายองค์กร
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมโดยการสร้างสมาธิในการท างาน และมีการท าบุญ
ตักบาตรในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ   

5) มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งยกย่องให้เกียรติแก่
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นต่าง ๆ โดยจัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง และมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เข้ารับรางวัลใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
 
AUN- QA 7-3: Competences of support staff are identified and evaluated [3] 

 มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้ชัดเจน โดยพนักงาน
สายปฏิบัติการที่เข้าเป็นพนังงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึง นโยบาย 
ภารกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินการท าหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละปีการศึกษา 

http://web.sut.ac.th/%20sutnew/news/
http://web.sut.ac.th/%20sutnew/news/
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มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีรวมทั้งสอดคล้องกับต าแหน่งงาน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็น (Core Competency) ดังนี้ 

1) หลักสูตรด้านการพัฒนาองค์กร  
2) กลุ่มหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  
3) กลุ่มหลักสูตรด้านการสื่อสารพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล  
4) กลุ่มหลักสูตรด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างาน 

 

 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน การพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมในงาน (on-the-job 
training) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วให้หัวหน้าหน่วยงาน
จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ิมพูนสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ปีละ10,000 บาทต่อคน
ต่อปี (จัดงบ 25% ของจ านวนคนในหน่วยงาน) หรือหากจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้ให้
ด าเนินการเสนอขอเป็นกรณี ๆ ไป และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมหรือสัมมนาให้รายงานผลให้แก่ผู้บังคับบัญชา 
และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เพ่ือนร่วมงานในวงวิชาการ/วิชาชีพเดียวกัน และบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต้องน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้กับงานในหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องประเ มิน
พัฒนาการในการท างานของบุคลากรผู้นั้นด้วย 
 

AUN- QA 7-4: Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them [4] 

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความจ าเป็นในการอบรมของพนักงานโดยในส่วนของการอบรมเพ่ิมพูน
สมรรถนะพ้ืนฐาน ทางส่วนกลางโดยส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดอบรม และในการจัดอบรมแต่ละครั้ง จะมีการ
สอบถามผู้เข้าอบรมว่าต้องการให้จัดอบรมในครั้งต่อไป ในเรื่องใด ส่วนการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
อาชีพ มหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานรับไปพิจาณาการส่งพนักงานไปอบรมเสริมจุดเด่นและ
พัฒนาจุดด้อยของพนักงานเพ่ือให้มีสมรรถนะการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์  (Human 
Capital)ให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
มุ่งเน้นไปสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก การหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร อันจะเป็น
รากฐานส าคัญในการก้าวไปสู่ องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization/HPO) ที่มีแผน
รองรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถ
กระทบต่อการท างานจากรอบด้านทุกมุมมอง สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับ  
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 มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานใหม่และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้
เป็น ผู้มีพหุทักษะ (Multitask/Multi-skilled) ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทักษะทางภาษาและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นการท างานที่เพ่ิมมูลค่า (Value-added) 
ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลตามกลุ่ม
ต าแหน่งงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดให้มีหน่วยงานที่เรียกว่า สถานพัฒนาคณาจารย์  เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนและเสริม
ประสิทธิภาพการสอนให้กับพนักงานสายวิชาการเป็นการเฉพาะ  

2) ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พนักงานได้มีแผนพัฒนาบุคคลเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในลักษณะ In-house Training ตามความต้องการของหน่วยงาน
ภายในอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

4) จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการได้น าเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือ
การก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

5) จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพได้ไปพัฒนาฝึกอบรมตามความ
สนใจในสายงานอาชีพและต าแหน่งงานที่ปฏิบัติเป็นประจ าปีทุกปี เพ่ือเสริมสมรรถนะของตนเองให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานในสังคมยุคใหม่ได้ 

 
มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดังนี้ 
ก. หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาโดยหน่วยงานภายนอก (รายบุคคล) 

1) มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรายบุคคล กรณีไปเข้ารับการ 
2) การไปฝึกอบรม สัมมนาภายนอก ให้พิจารณาตามความเหมาะสม  ความจ าเป็นต่อการ

ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและตรงตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มีการจัด
ภายใน มหาวิทยาลัย วงเงินค่าใช้จ่ายต่อครั้งให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ พิจารณาตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้  งบประมาณรวมของหน่วยงานต้องไม่เกินวงเงินตาม ข้อ 1) 

ข. หลักสูตรการฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

รวมทั้งสอดคล้องกับระดับต าแหน่งงาน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทีจ่ าเป็น (Core Competency) ดังนี้ 

1) หลักสูตรด้านการพัฒนาองค์กร  
2) กลุ่มหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  
3) กลุ่มหลักสูตรด้านการสื่อสารพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล  
4) กลุ่มหลักสูตรด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างาน 
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ค. หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 
1) การพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมในงาน (on-the-job training) ในสายงาน โดยมีผู้บังคับบัญชา

เป็นผู้ดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
2) มหาวิทยาลัยจัดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับการฝึกอบรม หนังสือ บทความ วารสารหรือ

อุปกรณ์ส าหรับการพัฒนาตนเองไว้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและส่วนการเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ในรูปแบบการฝึกฝน เรียนรู้ อ่าน 
ทดสอบทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ง. หลักสูตรการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามลักษณะความสนใจของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

จ. การจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมภายนอกหน่วยงาน ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย   
 
AUN- QA 7-5: Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and service 
[5] 

ในแต่ละสิ้นปีการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของพนักงานและได้มี
การคัดเลือกและให้รางวัลแก่พนักงานสายปฏิบัติงาน ด้านการบริการและความช านาญในสายวิชาชีพ เป็น
พนักงานดีเด่นและ Career Part รวมถึงการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลการท างานดี ตาม
เกณฑ์การประเมิน โดยพนักงานในหลักสูตรจะถูกประเมินโดยหัวหน้าสาขา และส่งถึงระดับสูงและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเป็นล าดับถัดข้ึนไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินผลปีละ 3 ครั้งทุกภาค
การศึกษา มีการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยปัจจุบันมีบุคลากร
ได้รับการแต่งตั้งระดับช านาญการแล้วจ านวน 7 ราย และอยู่ระหว่างการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งอีก 7 ราย 
มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 10,000 บาท ปริญญาเอก 30,000 บาท และสนับสนุน
การท าวิจัยสถาบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานอีกด้วย  

มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมการขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งยกย่องให้เกียรติแก่
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นต่าง ๆ โดยจัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่าง และมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เข้ารับรางวัลใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี รายละเอียดดังตาราง AUN-QA 6-6-1 
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ตาราง AUN-QA 7-5-1 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
ปีการศึกษา จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2557 ไม่มีข้อมูล 
2558 5 
2559 4 
2560 7 
2561 4 

 
ตาราง AUN-QA 7-5-2 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี 

ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับ 

ปีการศึกษา 2560 
นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์
 

อบรม “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
เพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา” วันท่ี -2

3 เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการท างานให้กระชับ รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์
 

อบรม “การใช้ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ ผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 256” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ฝึกการใช้ระบบ PBM ที่พัฒนาโดยส่วน
แผนงาน ช่วยให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

นางสาวกัลญา  
พับโพธ์ิ 

อบรม “องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานด้านเอกสารของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2561 

รับทราบและเข้าถึงการใช้งานระบบ 
Electronic form เกี่ยวกับงานบณัฑิตศึกษา 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์

อบรม “Overview TQA” วันท่ี 31 
มกราคม 2561 

สามารถช่วยคณาจารยเ์ตรยีมข้อมลูเกี่ยวกับ
การท าประกันคณุภาพการศึกษาได้ดีขึ้น 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์

อบรม “การสร้างสรรค์งานส านักงานด้วย 
Ms-Word 2013” วันท่ี 26 มกราคม 2560 

สามารถใช้งานโปรแกรม Ms-Word ได้
คล่องแคล่วและประยุกต์ในการท างานได้
หลากหลายมากข้ึน 

นางสาวกัลญา  
พับโพธิ ์

อบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ PDFelement Pro” วันท่ี 
13 กันยายน 2560 

สามารถใช้โปรแกรมในการแปลงไฟล์ข้อมูล
นามสกลุต่างๆได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มคามปลอดภัย
ในการเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

นายภูวดิษฐ์   
ปัญญาคม 

อบรม “การส ารวจฟิสิกส์ด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า” วันท่ี 14-15 กันยายน 
2560 

สามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีนการสอน 
งานผู้ช่วยสอนปฏิบตัิการธรณีฟิสกิส์ ช่วยให้
ง่ายต่อการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ต่อ
นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
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ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/การสัมมนา/การประชุมทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัลหรือ
การยอมรับ 

ปีการศึกษา 2561 
นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรม “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
เพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา” วันท่ี -2

3 เมษายน 2561  

ปรับรูปแบบการท างานให้กระชับ รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรม “การใช้ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ ผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 256” วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ฝึกการใช้ระบบ PBM ที่พัฒนาโดยส่วน
แผนงาน ช่วยให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

นางสาววิไลลักษณ์   
คัมภิรานนท์ 
 

อบรม “องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานด้านเอกสารของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2561 

รับทราบและเข้าถึงการใช้งานระบบ 
Electronic form เกี่ยวกับงานบณัฑิตศึกษา 

นายภูวดิษฐ์   
ปัญญาคม 
 

อบรมการสร้างสือน าเสนอด้วย 
PowerPoint แบบ InfoGraphics วัน
พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 
13.15-16.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 7 ช้ัน 1  อาคารเรียนรวม 2  

สามารถผลิตสื่อไดม้ีความหลากหลายและ
น่าสนใจมากขึ้น, สามารถผลติวิดีโอเพื่อเป็น
สื่อการเรียนกหารสอนได้, สามารถปรับปรุง
สไลด์ เนื้อหาการเรียนการสอนและ 
ปรับปรุงการน าเสนอผลงานได้ดยีิง่ขึ้น 

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence 
 AUN-QA 7-1 ตาราง AUN-QA 7-1-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
  ตาราง AUN-QA 7-1-2 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตาราง AUN-QA 7-1-3 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

AUN-QA 7-2  ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สายปฏิบัติการ
http://mis.sut.ac.th/MisPublic/ExtResource/Manuals/PDF/Workload/25-1-
2010.pdf  

AUN-QA 7-5  ตาราง AUN-QA 7-5-1 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

  ตาราง AUN-QA 7-5-2 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
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AUN-QA 8 : Student Quality and Support 
ผลการด าเนินงาน 
AUN- QA 8-1: The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส “ถ้าเรียนได้ ต้องได้เรียน” โดย
สนับสนุนทรัพยากรและสรรพก าลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให้เพียงพอ และพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพ่ือประกันโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามารถเรียนได้  โดยมีผลการด าเนินการจ าแนกตามระดับการศึกษาดังนี้ 

ก.  ระดับปริญญาตรี :  

เป้าหมายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายละเอียด เป้าหมาย 
1) การรับเข้าของนักศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับแผนท่ีสาขาวิชาก าหนดไว ้
2) ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศกึษาตาม

ก าหนดเวลา (ภายใน 4 ปี) 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

3) - ร้อยละของการพ้นสถานภาพทุกสาเหต ุ
- ร้อยละของการพ้นสถานภาพ  
  เนื่องจากผลการเรียน 

น้อยกว่าร้อยละ 20 
น้อยกว่าร้อยละ 5 

4) คะแนนเฉลีย่สะสมของนักศึกษา  (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 
 

1. การรับเข้า อัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้   

 1) ประเภทโควตา ประกอบด้วย โควตาวิชาเรียน โควตาวิชาสามัญ โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ 
(โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ โควตาเด็กดีมีคุณธรรม และโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  
 2) ประเภท Admissions กลาง ด าเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม 
ทปอ.) 
 3) ประเภทอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

3.1 การรับตรง ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร-บัณฑิต 
และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

3.2 อื่น ๆ ได้แก่ โควตาผู้พิการ นักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้ นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต  
นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) นักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา (วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์) นักศึกษารับโอนจากสถาบันอื่น และนักศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาวิชาหนึ่ง  

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติในส่วนที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษารับผิดชอบหลัก ๆ คือ การรับนักศึกษาประเภท
โควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ มีขั้นตอนดังนี้ 
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1) จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละส านักวิชา จะมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา
ทั้งหมด โดยส านักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอ
สภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา  

2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่เหมาะสม จะก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ    

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับ
สมัครนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูล
และยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย แล้วน าผลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป เช่น ผู้สมัคร
แจ้งว่าเว็บไซต์รับสมัครหายาก ฝ่ายรับนักศึกษาจึงได้ด าเนินการประสานขอให้ส่วน
ประชาสัมพันธ์ท าเมนูเฉพาะส าหรับการสมัครเข้าศึกษา ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
แบบถาวร และให้สามารถมองเห็นได้ง่าย    

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ 
และเกณฑ์การรับนักศึกษา ด าเนินการภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาประเภทโควตา/โควตาวิชาสามัญ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่าย
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ รายละเอียดตามค าสั่งฯ ที่ 1001/2560 
และค าสั่งฯ ที่ 183/2560            

5) การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะด าเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/ส านักวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษา
ในสาขาวิชา/ส านักวิชา และความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามค าสั่งฯ ที่ 1772/2559 และค าสั่งฯ ที่ 343/2560           

6) หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงาน
ผลจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ได้ของแต่ละสาขาวิชา/ส านักวิชาเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
รวมถึงเพ่ือสาขาวิชา/ส านักวิชา จะได้หาแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 จากตารางที AUN-QA 8-1-1 พบว่า มีจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
จ านวน 4,159 มากกว่าเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 3,282 คน อยู่ 877 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 
กรกฎาคม 2560)   
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ตาราง AUN-QA 8-1-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน 
ผู้สมัคร 

(No.  
Applied) 

จ านวน 
ที่ประกาศ 
รับตาม
แผน 
(No. 

Offered) 

สัดส่วน
จ านวน
ผู้สมัคร 

ต่อจ านวน 
ท่ีประกาศ

รับ 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ 

เข้าศึกษา 
(No. 

Admitted) 
(1) 

นักศึกษาที่ลงทะเบียน 
จ าแนกตามประเภทการรับ รวม 

นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพในชั้นปีที่ 1 

***จ าแนกตามประเภทการรับ รวม 

โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** 

จ านวน 
(2) 

ร้อยละ 
(2/5) 
*100 

จ านวน 
(3) 

ร้อยละ 
(3/5) 
*100 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/5) 
*100 

จ านวน 
(5=

2+3+4) 

ร้อยละ 
(5/1) 
*100 

จ านวน 
(6) 

ร้อยละ 
(6/2) 
*100 

จ านวน 
(7) 

ร้อยละ 
(7/3) 
*100 

จ านวน 
(8) 

ร้อยละ 
(8/4) 
*100 

จ านวน 
(9=

6+7+8) 

ร้อยละ 
(9/5) 
*100 

2561 รอข้อมูล                   
2560 18,297 3,312 6 : 1 4,182 รอข้อมูล               
2559 22,077 3,170 7 : 1 3,991 2,657 70.59 386 10.26 721 19.16 3,764 94.31 160 6.02 26 6.74 91 12.62 279 7.41 
2558 17,101 3,110 5 : 1 4,329 3,141 75.76 377 9.09 628 15.15 4,146 95.77 245 7.80 24 6.37 54 8.60 323 7.79 
2557 20,293 3,000 7 : 1 3,865 2,730 72.49 383 10.17 653 17.34 3,766 97.44 222 8.13 45 11.75 73 11.18 340 9.03 
2556 24,033 2,908 8 : 1 3,553 2,284 67.81 538 15.97 546 16.21 3,368 94.79 138 6.04 42 7.81 59 10.81 239 7.10 
2555 13,968 2,768 5 : 1 3,783 1,377 45.42 861 28.40 794 26.19 3,032 80.15 111 8.06 130 15.10 84 10.58 329 10.85 
2554 15,304 2,468 6 : 1 2,968 1,230 45.86 833 31.06 619 23.08 2,682 90.36 67 5.45 139 16.69 84 13.57 290 10.81 

หมายเหตุ : 1. * โควตา ได้แก่  โควตาวิชาเรียน โควตาวิชาสามัญ โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (โควตานักกีฬา โควตาดนตรแีละนาฏศิลป์ โควตาเด็กดีมีคุณธรรม  
               และโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รุ่นปีการศึกษา 2554-2558 โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด  รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 
               โควตาวิชาเรียน โควตาวิชาสามัญ 

  2. ** การรับนักศึกษาระบบอื่น ๆ  ได้แก่   
                      1) การรับตรง ได้แก่ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (honors program) แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
                      2) อื่น ๆ ได้แก่  โควตาผู้พิการ นักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาทุน 84 พรรษาฯ นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต 
    และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

  3. *** การพ้นสถานภาพของนักศึกษานับจากนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ เน่ืองจากผลการเรียน ลาออก และสาเหตุอื่น ๆ (ได้แก่ นักศึกษาไม่ช าระเงิน/ 
     ไม่ลงทะเบียน/เสียชีวิต) โดยอิงตามขอ้บังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

  4. การรวบรวมข้อมูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนและนักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพจะรวบรวมข้อมูลตลอดทั้งปีการศึกษา 
 
 
 

2.  กระบวนการปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการรับ การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
แนวทางการรับ มหาวิทยาลัย โดยคณะท างานพิจารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและส านักวิชา ได้
ร่วมกันพิจารณาทบทวนรูปแบบและเกณฑ์การรับนักศึกษา เนื่องจากได้ input ที่ อ่อน และ 
แต่ละโรงเรียนมีความเข้มในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนที่ต่างกัน เพ่ือให้ได้ นักศึกษาที่มี
คุณลักษณะตามความต้องการของส านักวิชา ในปีการศึกษา 2559-2560 ก าหนดให้การรับนักศึกษา
ประเภทโควตาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ โดย 

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาเรียน คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
(ไม่ก าหนด GPAX ขั้นต่ า จากเดิมก าหนด GPAX ขั้นต่ าในการสมัคร คือ ไม่ต่ ากว่า 2.75) อยู่ใน
ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน โดยจัดสรรโควตา ดังนี้  
(1) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละโรงเรียน (375 โรงเรียน) 
(2) โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเว้น 4 จังหวัด ตามข้อ 1) จ านวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจ านวนนักเรียนชั้น ม. 6 ของแต่ละโรงเรียน (2,800 โรงเรียน) 
2) ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาสามัญ รับสมัครทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์ดังนี้  
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(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(2) มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาที่สาขาวิชา/ส านักวิชา 

ก าหนด  

ในช่วงก่อนปีการศึกษา 2554 พบว่า นักศึกษาที่รับเข้าโดยระบบโควตามีผลการเรียนดี และ
มีโอกาสที่จะส าเร็จการศึกษาได้มากกว่าระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ (ไม่รวมนักศึกษาประเภทการ
รับตรง)  ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพ่ิมจ านวนนักศึกษาประเภท
โควตาและลดจ านวนนักศึกษาที่รับผ่านระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ   

ปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาอีก 1 ช่องทางคือ 
ประเภทโควตาวิชาสามัญ โดยจะคัดเลือกจากคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาอีกหนึ่งช่องทางแล้ว ยังท าให้มหาวิทยาลัยได้นักศึกษาที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
ศูนย์บริการการศึกษาโดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตด าเนินการวิจัยสถาบันเพ่ือศึกษาผลการเรียน
ระหว่างโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 
3/2559 ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 พบว่าทั้งนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญและโควตาวิชาเรียน 
มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนสูงกว่าโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด (การรับแบบเดิม) โดยนักศึกษาประเภทโควตา
วิชาสามัญ มีค่าเฉลี่ยผลการเรียน (GPAX 2.60) สูงกว่า ประเภทโควตาวิชาเรียน (GPAX 2.42) 

ค่าเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาค 3/2560 ประเภทโควตา
วิชาเรียน = 2.22 ประเภทโควตาวิชาสามัญ = 2.12 ต่ ากว่าโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ รุ่นปี
การศึกษา 2559 (2.42 , 2.60)  ต่ ากว่าโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด รุ่นปีการศึกษา 2558 (2.28, 2.28)  และ
ต่ ากว่าโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด รุ่นปีการศึกษา 2557 (2.33, 2.32)   

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

and evaluated [2] 

 มหาวิทยาลัย โดยคณะท างานพิจารณารูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและส านักวิชา ได้ร่วมกันพิจารณา
ท บ ท ว น รู ป แ บ บ แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้  input ที่ อ่ อ น  แ ล ะ 
แต่ละโรงเรียนมีความเข้มในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนที่ต่างกัน เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตาม
ความต้องการของส านักวิชา ในปีการศึกษา 2559-2560 ก าหนดให้การรับนักศึกษาประเภทโควตาแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ โควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ โดย 

3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาเรียน คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน 
(ไม่ก าหนด GPAX ขั้นต่ า จากเดิมก าหนด GPAX ขั้นต่ าในการสมัคร คือ ไม่ต่ ากว่า 2.75) อยู่ใน
ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน โดยจัดสรรโควตา ดังนี้  
(3) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละโรงเรียน (375 โรงเรียน) 
(4) โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเว้น 4 จังหวัด ตามข้อ 1) จ านวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจ านวนนักเรียนชั้น ม. 6 ของแต่ละโรงเรียน (2,800 โรงเรียน) 
4) ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาวิชาสามัญ รับสมัครทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์ดังนี้  
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(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(4) มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาที่สาขาวิชา/ส านักวชิา 

ก าหนด  

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ต้องมีการสอบคัดเลือก ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นการสอบคัดเลือก
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

ในช่วงก่อนปีการศึกษา 2554 พบว่า นักศึกษาที่รับเข้าโดยระบบโควตามีผลการเรียนดี และ
มีโอกาสที่จะส าเร็จการศึกษาได้มากกว่าระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ (ไม่รวมนักศึกษา
ประเภทการรับตรง)  ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาประเภทโควตาและลดจ านวนนักศึกษาที่รับผ่านระบบ Admissions และระบบอ่ืน ๆ   

ปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาอีก 1 ช่องทางคือ 
ประเภทโควตาวิชาสามัญ โดยจะคัดเลือกจากคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งนอกจากจะเป็น
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาอีกหนึ่งช่องทางแล้ว ยังท าให้มหาวิทยาลัยได้นักศึกษาที่มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้นด้วย ศูนย์บริการการศึกษาโดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตด าเนินการวิจัยสถาบันเพ่ือ
ศึกษาผลการเรียนระหว่างโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการ
เรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 3/2559 ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 พบว่าทั้งนักศึกษาประเภท
โควตาวิชาสามัญและโควตาวิชาเรียน มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนสูงกว่าโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด 
(การรับแบบเดิม) โดยนักศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ มีค่าเฉลี่ยผลการเรียน (GPAX 2.60) สูงกว่า 
ประเภทโควตาวิชาเรียน (GPAX 2.42) 
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาค 3/2560 ประเภทโควตาวิชา

เรียน = 2.22 ประเภทโควตาวิชาสามัญ = 2.12 ต่ ากว่าโควตาวิชาเรียนและโควตาวิชาสามัญ รุ่นปีการศึกษา 
2559 (2.42 , 2.60)  ต่ ากวา่โควตาโรงเรยีน โควตาจังหวัด รุ่นปีการศึกษา 2558 (2.28, 2.28)  และต่ ากว่า
โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด รุ่นปีการศึกษา 2557 (2.33 , 2.32) 
 
ตาราง AUN-QA8-2-1 จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรม

ธรณี 

ปี

การศึกษา 

นักศึกษา 
รวม 

ปี 1  ปี 2 ปี 3 ปี 4 >ปี 4 

2561 62 98 82 69 12 232 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา reg.sut.ac.th 
 

AUN- QA 8-3: There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าระบบแสดงผลการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสะดวกต่อการตรวจสอบ
และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาในที่ปรึกษาผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลในระบบเวบไซต์ 
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www.reg.sut.ac.th ซึ่งสรุปคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในหลักสูตร ได้แสดงในตาราง AUN-QA8-3 
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสอบวัดผลความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 3/2560 
จ านวน 122 คน นักศึกษาส่วนใหญ่ 89 คนได้ระดับ A1 และมี 2 คนหรือ ร้อยละ 1.64 ที่สอบได้ระดับ B1 
จากผลการสอบนี้ทางสาขาวิชาจะได้น ามาปรับปรุงการสอนให้เน้นด้านภาษาอังกฤษมากข้ึนต่อไป 

 
ตาราง AUN-QA 8-3 คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รุ่นปี
การศึกษา 

โควตา* Admissions อ่ืน ๆ** รวม 
จ านวน  
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จ านวน  
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จ านวน  
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

จ านวน  
(คน) 

GPAX 
เฉลี่ย 

2554 10 2.20 3 2.28 3 2.15 16 2.21 
2555 37 2.63 11 2.30 2 3.68 50 2.60 
2556 55 2.68 8 2.49 4 3.21 67 2.69 
2557 58 2.28 7 2.25 11 2.58 76 2.32 
2559 80 2.27 5 2.24 - - 5 2.41 
2560 106 1.97 9 1.92 4 2.19 119 1.97 
2561 รอข้อมูล        

 
หมายเหตุ : 
*  โควตา ได้แก่  โควตาเด็กดมีีคุณธรรม  สอวน. โควตาจังหวัด โควตาโรงเรียน โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศลิป์  

โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และโควตารอบพิเศษ 
**  การรับนกัศึกษาระบบอื่น ๆ  ได้แก่ โควตาภาคใต้ โควตาผู้พิการ กลับเข้าศึกษาใหม่ รับตรง แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 

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

other student support services are available to improve learning and 
employability [4]. 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการเพ่ิมความพร้อมในการออกสหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพหลังจากจบ
การศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการได้เรียนรู้ตนเอง จุดอ่อนและจุดแข็ง และวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น นักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านอาชีพจากสถานประกอบการสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ มากขึ้นว่า
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการท างานในอุตสาหกรรมใดอันจะท าให้นักศึกษาสามารถเลือกงานสหกิจ
ศึกษาในอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาอาชีพจากสถานประกอบการตั้งแต่ยังเรียน
ในมหาวิทยาลัยยังเป็นการเพ่ิม Employability ได้ด้วย โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นว่าการที่สถานประกอบ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้นักศึกษานักศึกษาจะเข้าใจ ในกระบวนการท างานของอุตสาหกรรมใน
เชิงปฏิบัติได้มากข้ึน และ เป็นการพัฒนาอาชีพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการด าเนินการดังนี้ 
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1) กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

สามารถน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ โดยภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
จ านวน 785 คน จาก 36 หลักสูตร มีนักศึกษากรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 412 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.48 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 
1,337 คน จาก 36 หลักสูตร มีนักศึกษากรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 1,298 คน คิดเป็นร้อยละ 97.08 
และภาคการศึกษาที่ 3/2561 มีผู้เข้าตอบแบบส ารวจ จ านวน 651 คน จากนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา 
จ านวน 663 คน คิดเป็นผู้ท าแบบส ารวจ ร้อยละ 92.61 ที่ ทั้งนี้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

- ความคาดหวังของนักศึกษาที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ในชีวิต
จริง  ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน อาทิ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ไขปัญหา 
เป็นต้น เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการได้งานท าหลังศึกษา  และการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การท างานในอนาคต  

- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ได้รับประสบการณ์ในการท างานจริง ได้
เรียนรู้ชีวิตการท างานในสถานประกอบการ  ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การปรับตัวเข้ากับ
องค์กรและบุคคลในระดับต่าง ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน 

- ปัญหาที่หนักที่สุดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับองค์กรในระยะแรกของ
การสหกิจศึกษา การสื่อสารภาษาอังกฤษ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร ความกดดัน
ในการท างานแข่งกับเวลา และการวางตัวในการใช้ค าพูด และกิริยามารยาท 

- เกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ควรจัดอบรมให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและที่ท างาน  การปรับตัวในสังคมการท างาน ทักษะการ
สื่อสารกับบุคคลในระดับต่าง ๆ ทักษะการน าเสนองานให้น่าสนใจ  และ Microsoft Excel 

2) กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษาประจ าปี 2561 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดจัดกิจกรรมตลาด

นัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ 
อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กิจกรรมประกอบด้วย สถานประกอบการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่วมเปิดบูธรับสมัครงานและแสดงนิทรรศการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ 
และทดสอบความถนัดทางอาชีพ และสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้
มีโอกาสพบปะนักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น ๆ โดยมีสถาน
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 113 แห่ง  มีเข้าผู้ร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน) จ านวน 2,904 
คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัดกิจกรรม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 

 
AUN- QA 8-5: The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being [5]. 
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1. ด้านการดูแลอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการใช้งาน  
งานซ่อมบ ารุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่  มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงทั้ง แผนด าเนินการ และแผนการใช้งบประมาณเพ่ือดูแลอาคารสถานที่

อย่างเป็นระบบทั้งแผนระยะสั้น (แผนประจ าปี) และแผนซ่อมบ ารุง 3 ปี รวมถึงแผนการใช้วัสดุซ่อมบ ารุง
อาคาร และแผนการใช้วัสดุท าความสะอาด ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ และควบคุมผลการ
ด าเนินการให้ตรงตามประสงค์ทั้ง แผนงานและแผนงบประมาณซึ่งผลด าเนินการที่ผ่านมา มีแผนการซ่อม
บ ารุงฯ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 80 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และผลการปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ร้อยละ100 พร้อมมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้รับบริการเพื่อน ามาปรับปรุง
การวางแผนด าเนินการในปีต่อ ๆ ไปด้วย 

1.2. งานซ่อมบ ารุงฯ มีการคิดค้นนวัตกรรม และ วิธีการใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมสูงสุดในการ
ให้บริการในงานดูแลอาคารสถานที่ เช่น ระบบการควบคุมการใช้วัสดุท าความสะอาดโดยประยุกต์ใช้ระบบ 
S-Curve, การพัฒนารูปแบบวิธีการซ่อมแซมระบบกันซึมฯลฯ  ผลประเมินการปฏิบัติงานจากผู้ รับบริการ
ผ่านระบบ On line การประเมินที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ผลเป็นที่น่าพอใจสามารถลดปริมาณการแจ้ง
ซ่อมได้มากในแต่ละปี    

1.3  มีการก ากับดูแล/ ควบคุม/ ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงโดยแบ่งการท างานเป็น 4 กลุ่ม
อาคารกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

1.4. มีการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไปโดยพบสิ่งที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ 

1) เกณฑ์มาตรฐานในการตั้งงบประมาณประจ าปีด้านการดูแลอาคารสถานที่ 
2) อัตราก าลังที่มีความเหมาะสมต่อสัดส่วนของปริมาณอาคาร อายุอาคาร พื้นที่ใช้สอยด้าน

การดูแลอาคารสถานที่ 
3) การจัดท าฐานข้อมูลด้านการดูแลอาคารสถานที่ (Big data) ที่ครอบคลุมทุกภารกิจสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ 
2. การจัดสาธารณูปโภคให้เพียงพอ ด้านระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
 งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่ มีการด าเนินการบริหารจัดการด้านการ
บ ารุงรักษาเชิงไฟฟ้าป้องกันให้กับอุปกรณ์อาคารเพ่ือรักษาและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
ตลอดจนความเป็นอยู่ ที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ได้สร้างแผนงานและออกข้อก าหนดรายละ เอียดต่างๆ ตาม
คุณสมบัติในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์อาคารในเชิงวิศวกรรม เพ่ือที่จะสร้างความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์
นั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพตามอายุการใช้งาน โดยการพิจารณาอุปกรณ์อาคารที่อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการเรียนการสอนในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ทางด้านระบบไฟฟ้าก าลัง ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 115 ชุด ตู้ MDB และ 
Capacitor Bank จ านวน 13 หลัง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ จ านวน 41 อาคาร ระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง จ านวน 1 ระบบ และสถานีไฟฟ้าย่อย มทส. จ านวน 1 สถานี 
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2. ทางด้านระบบเครื่องกล ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศเครื่องปรับแบบรวมศูนย์ จ านวน 7 
อาคารระบบเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องเมนคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัย จ านวน 1ระบบ ระบบปรับอากาศ
ชนิดปรับสารท าความเย็นอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ ระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 BTU/hr 
ชนิดต่อท่อลมเย็น จ านวน 6 อาคาร ระบบปรับอากาศขนาดเล็กเพ่ือการประหยัดพลังงานของกลุ่มอาคาร
ศูนย์เครื่องมือ กลุ่มอาคารที่ท าการ กลุ่มอาคารเรียนรวม และ กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จ านวน 2,950 
เครื่อง ระบบลิฟต์ จ านวน 14 เครื่อง ระบบป้องกันอัคคีภัย จ านวน 41 อาคาร และระบบป้องกันอัคคี ภัย
ด้วยสารสะอาด จ านวน 1 ระบบ 

3. ด้านโครงการเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการใช้ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี เป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งโดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การตรวจเช็คอุปกรณ์
และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสม่ าเสมอ  และการตัดแต่งต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงการถ่ายเทโหลด
ไฟฟ้าแรงสูงใน    แต่ละวงจรให้เกิดความสมดุลย์ และเหมาะสมกับการใช้งานจริง จากการด าเนินการข้างต้น 
ท าให้การใช้กระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ มีความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังได้ติดตั้ง
อุปกรณ์ และ เปลี่ยนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวนทั้งหมดรวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูงที่เสื่อมสภาพป้องกันให้ครบร้อยละ 100 

การตรวจสอบผลด าเนินการบ ารุงรักษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ผู้ควบคุม
งานการบ ารุงรักษา ทั้งทางด้านระบบไฟฟ้าก าลังและทางด้านเครื่องกล ในแต่ละสัญญาจะมี คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอย่างน้อย 3 คน และ ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน ท าหน้าที่ที่จะตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามสัญญาทั้งการตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพของการบ ารุงรักษาให้เป็นตามหลักมาตรฐานในด้าน
วิศวกรรมซ่อมบ ารุงและรักษาและการตรวจสอบเชิงปริมาณงานที่ก าหนดในแบบฟอร์มให้ครบตามจ านวน
รายการต้องตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์นั้น ๆ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการเข้าท าการบ ารุงรักษา
ของอุปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และในปี 2561 เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบและบ ารุงรักษามาก
ขึ้น 
     การด าเนินงานบ ารุงรักษาระบบอุปกรณ์อาคารพร้อมใช้งานอย่างประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ  
มีการปรับปรุงรูปแบบการบ ารุงรักษาโดยให้มีการจัดท าข้อมูลการวัดประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์นั้น ๆ เพ่ือ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าก่อนหน้าและหลังการบ ารุงรักษา  

การจัดท ารายงานสรุปผลการบ ารุงรักษาเพ่ือที่ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การบ ารุงรักษามี
ให้ปฏิบัติทั้งแบบเล็ก และแบบใหญ่ (เต็มระบบ) โดยก าหนดไว้ในแบบฟอร์มการตรวจสอบให้ท าการ
ตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน  การจัดหาเครื่องมือวัดที่ต้องใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน ได้มีการจัดหาและน าไป
ติดตั้งภายในห้องเรียนเพ่ือทราบสภาวะอากาศภายในห้องเรียน และสามารถควบคุมการท างานของ
เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ด้านการผลิตน้ าประปาเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัย 
  งานระบบประปา  ส่วนอาคารสถานที่ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 งานระบบประปา ส่วนอาคารสถานที่ ได้ประเมินความต้องการการใช้น้ าโดยพิจารณาจาก
จ านวนนักศึกษาที่อยู่ในระบบและจากข้อมูลการใช้น้ าปีก่อน เพ่ือวางแผนการส ารองน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิต
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น้ าประปาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา น้ ารีไซเคิล พบว่า น้ ามี
คุณภาพได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยด าเนินการผลิตน้ าประปา และส่งจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้น้ าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึง 
การด าเนินการผลิตน้ ารีไซเคิลส่งเข้าไปในระบบชักโครก โถปัสสาวะ และรดต้นไม้ เพ่ือเป็นการลดการใช้
น้ าประปา  

3.2 ติดตาม และคาดการณ์ปริมาณน้ าดิบคงเหลือทุกเดือน เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนในการผลิต  
และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ารายวัน รายเดือน และรายปีแต่เนื่องจาก ปริมาณการเก็บกักน้ าดิบเพ่ือใช้
ในการผลิตน้ าประปา มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการใช้ จึงมีโอกาสเกิดภาวะขาดแคลนน้ าได้ 
โดยเฉพาะช่วงปีที่มีปริมาณน้ าฝนตกน้อยจะมีความเสี่ยงสูง จึงต้องเพ่ิมปริมาณเก็บกักน้ าดิบให้มากขึ้น โดยได้
เสนอแผนการจัดการน้ าในระยะ 3 ปี 10 ปี ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และขอขุดขยายอ่างเก็บน้ าเดิมที่มีอยู่ 
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

3.3 ด้านความความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2561 ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดีมากคะแนน 4.04 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้รับบริการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
4. ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมความสวยงามบริเวณโดยรอบ 
     งานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนา
ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมสุขภาพ (Health-Oriented University Ecosystem ) ภายใต้
ยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  University) ด้วยการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และ
งบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรองรับ ตามระบบสารสนเทศของส่วนแผนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยแผนงานปีการศึกษา 2561 ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานในส่วนของพ้ืนที่การเรียนการสอนเป็น
อันดับแรก และ พื้นที่สันทนาการส่วนกลางตามล าดับ  ก าหนดเป็นแผนปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่อาคารเรียน
รวม และ สวนสุขภาพอ่างสุระในช่วง 2 ไตรมาสแรกในปีงบประมาณ  และหน่วยงานภูมิทัศน์จัดสรรแรงงาน 
และพรรณไม้ที่ขออนุมัติจัดซื้อ เข้าด าเนินการตามแผนงานและควบคุมการปฏิบัติงาน   
 ผลการด าเนินงานจากแผนในปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนรวมในพ้ืนที่
ประมาณ 5,300 ตารางเมตรด้วยงานปลูกไม้ดอก ไม้พุ่ม งานตัดแต่งไม้ยืนต้น งานความสะอาดภายในพ้ืนที่ 
โดยเพ่ิมพนักงานดูแลประจ าพ้ืนที่ให้เกิดความสวยงาม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้พ้ืนที่รอบอาคารเพ่ือการ
พักผ่อนอ่านหนังสือ หรือรอเวลาของแต่ละคาบเรียน  และ ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสุขภาพอ่างสุระ 2 ปลูกไม้พุ่ม 
ไม้ยืนต้น เส้นทางโดยรอบประมาณ 2,000 เมตร เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีพ้ืนที่พักผ่อนออกก าลังกายเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากสุขภาวะทางจิตใจที่ดีด้วยการจัดสรรแรงงานจ านวน 10-15 คน เพ่ือ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์ควบคุมการปฏิบัติงาน 1-2 คน  
 การด าเนินการในพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และต้องด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษาท าให้การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองตามเป้าหมาย ต้องด าเนินการไม่
ต่อเนื่องต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
5. ด้านการจัดการให้บริการขนส่งของมหาวิทยาลัย 
 งานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการด้านการขนส่ง ดังนี้ 
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5.1 มีการวางแผนการพัฒนางานด้านการขนส่งประจ าปี 2562 การใช้จ่ายงบประมาณด้านการ
ขนส่งภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความประหยัด โดยที่ผ่านมาหากมีภารกิจต้องใช้ รถโดยสารรับ-ส่ง 
จะเน้นการใช้รถโดยสารไฟฟ้าเป็นหลัก จากการสลับ การหมุนเวียนของรถโดยสารที่วิ่งประจ า มาใช้ใน
กิจกรรมนอกเหนืองานประจ าด้วย หากรถโดยสารไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งให้บริการได้จึงจะใช้รถโดยสาร
เครื่องยนต์ดีเซลแทน 

5.2 มีการจัดรถตู้เฉพาะกิจ เพ่ือใช้ในการเดินทาง / ส่งเอกสาร ระหว่าง มทส - หน่วยประสานงาน  
กทม. ในทุกวันท าการ โดยมีประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการใช้รถเฉพาะกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ชัดเจน 

5.3 มีการจัดรถตู้ จ านวน 1 คัน เป็นรถวนใน มหาวิทยาลัย  
     - วิ่งสายบุคลากร จากเรือนพักอาศัย-อาคารที่ท าการ ตามเวลาที่ก าหนด และ 
     - รับส่งบุคลากร / เอกสาร จากอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รถเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย 
5.4 การด าเนินงานเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงกับการใช้ไฟฟ้าของรถโดยสาร 2 ชนิด แล้ว

เปรียบเทียบเป็นตัวเงิน พบว่ามหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ประมาณการ
เฉลี่ย 90,000 บาท ต่อเดือน อนึ่ง ในการจัดรถโดยสารไฟฟ้าไปให้บริการในภารกิจนอกงานประจ าบ่อยครั้ง 
มีผลกระทบในเรื่องของสภาพรถ และแบตเตอรี่ ของรถอ่อนท าให้มีเหตุพบเจอรถโดยสารไฟฟ้าถูกจอดเสีย
ข้างทาง โดยมีสาเหตุจากแบตเตอรี่อ่อน /หมด แบตเตอรี่ไหม้ เนื่องจากใช้งานหนักไม่ได้มีการหยุดพัก จึงเป็น
เหตุให้เมื่อสัญญาเช่ารถโดยสารไฟฟ้าหมดลง คณะกรรมการ TOR  จึงมีมติให้จัดท า TOR เปลี่ยนจากรถ
โดยสารไฟฟ้าเป็นรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล แบบระบบ Smart transit แทน 

5.5 การให้บริการด้านงานรถยนต์เช่าได้มีการประเมินความพึงพอใจป้าย QR CODE มีผลการ
ประเมินดีขึ้นจากช่วงแรกของปี 2562 ถึงปัจจุบันมีผู้ประเมินในเชิงลบน้อยลง และในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62  
ไม่มีค าประเมินในเชิงลบ แต่เปลี่ยนเป็นค าชม  การให้บริการของรถต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการรวมบริการประสาน
ภารกิจ สามารถปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่ก าหนด 
    
รายการหลักฐาน 

AUN-QA 8-1-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 
AUN-QA 8-5-1   แผนการซ่อมบ ารุงและรักษาอาคารสถานที่ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 

AUN-QA 8-5-2  แผนความต้องการใช้วัสดุท าความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

AUN-QA 8-5-3   ผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการรักษาความสะอาดออนไลน์ผ่าน QR 

Code ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

AUN-QA 8-5-4  ผลการด าเนินงานด้านระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 

AUN-QA 8-5-5   แผนการบริหารจัดการน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

AUN-QA 8-5-6  สรุปผลการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2561 
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AUN-QA 9 : Facilities and Infrastructure 
นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดบริการโดยทาง

หน่วยงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยด้วยระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ่งใช้
ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน โดยหน่วยงานที่กล่าวถึง เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี 
ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม  อาคารที่ท าการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเอ้ืออ านวยให้นักศึกษาในหลักสูตร
การเข้าถึงทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การ
ท าปฏิบัติการ การวิจัย การสืบค้นข้อมูลทางระบบออนไลน์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ผลการด าเนินงาน 
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] 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยจัดบริการทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งในส่วนของ
สนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์เครื่องมือฯ นอกจากมีห้องปฏิบัติการที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยแล้ว ยังจัดให้มีโรงประลองเพ่ือสนับสนุนการท าโครงงานของนักศึกษา โดยมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการใช้เครื่องมือ รวมถึงการจัด
อบรมการความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ส าหรับการท าปฏิบัติการ จัดอบรมการใช้เครื่องมือชั้นสูงส าหรับงานวิจัย 
โดยศูนย์เครื่องมือฯ เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงงบประมาณในโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สรุป
ได้ดังนี ้

 

http://www.sut.ac.th/cste/
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ตาราง AUN-QA 9-1-1  งบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และ
งบประมาณในโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 

ประเภทค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รับจัดสรร 

(บาท) 
รับจัดสรร 

(บาท) 
รับจัดสรร 

(บาท) 
1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    

1. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 10,000,000 13,500,000 
2. ค่าวัสดุการศึกษา    
 2.1 ค่าวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจ าห้องปฏิบตัิการต่าง ๆ 
      ระดับปริญญาตร ี

19,435,000 20,000,000 17,500,000 

 2.2 ค่าวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจ าห้องปฏิบตัิการต่าง ๆ 
      ระดับบัณฑติศึกษา 

2,500,000 2,500,000 1,500,000 

3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 450,000 450,000 
2.  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
1. ค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปรญิญาตรี 1,000,000 1,100,000 1,928,500 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบวิศวกรรมอาคาร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

3. ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาและผลติอุปกรณต์้นแบบ 650,000 700,000 700,000 
4. โครงการพัฒนาระบบการจดัการห้องปฏิบัติการ 
    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

600,000 900,000 600,000 

5. โครงการจัดการความเสีย่งทางด้านความปลอดภยัห้องปฏิบัติการ 667,000 0 0 
6. โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 100,000 0 0 
7. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 500,000 0 0 
8. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 450,000 0 0 
9. ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์รับร่างอาจารย์ใหญ่ สตัว์ทดลอง 0 0 233,600 
10. ค่าขนย้ายเครื่องมือจากอาคารเครื่องมือ 1 และ 3 ไปอาคาร
เครื่องมือ 11 

0 400,000 0 

11. โครงการพัฒนาระบบจัดการห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

0 600,000 600,000 

12.โครงการบริหารจดัการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 0 604,000 0 
13. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 0 0 400,000 
   

AUN- QA 9-2: The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research [3, 4] 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผน
การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุห้องสมุดประจ าปี โดยอยู่ในการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เรื่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของสาขาวิชา  เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
ค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาได้มอบหลักการให้ทุกส านักวิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้พิจารณาการบอกรับวารสาร
และหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ต้องการใช้เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยเข้าห้องสมุด ซึ่งการแนะน าหนังสือเข้า
ห้องสมุดสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> เมนู
บริการห้องสมุด  -> แนะน าหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งจะสามารถรับทราบและติดตามผลการแนะน าได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ยังมีการจัดกิจกรรมงานแสดงและจ าหน่ายหนังสือ ประจ าปี
งบประมาณ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานได้คัดเลือก และ
เสนอหนังสือเข้าห้องสมุด และเลือกซ้ือหนังสือในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ บนเวที อาทิ การ
แนะน าหนังสือน่าอ่าน การแสดงจากกลุ่มนักศึกษา การแสดงดนตรี เพ่ือกระตุ้นให้ผู้มาคัดเลือกหนังสือได้มี
ส่วนร่วม และเป็นการเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มาร่วม
กิจกรรมเพ่ิมมากขึ้นโดยในแต่ละครั้งมีร้านหนังสือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 ร้าน นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ 
ยังจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่สิ่งจ าเป็นต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย เช่น ห้องค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(WiFi)  เครื่องพิมพ์ส าหรับบริการพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร บริการเครื่องสแกนเอกสาร บริการ
เครื่องแปลค าศัพท์ (Quicktionary)   เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (eBook reader)  บริการเครื่อง 
iPad  บริการเครื่อง iPod  บริการ Mini Projecter  เป็นต้น 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 
1.  มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย  
ศูนย์บรรณสารฯ ก าหนดแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์และพนักงาน ได้จัดท าแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ และจัดท าค า
ของบประมาณในหมวดต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ใช้จ่ายงบประมาณในหมวดต่าง 
ๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามแผนฯ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สอดคล้องตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การจัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีแบบ
ต่างๆ ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ ปลั๊กไฟ เป็นต้น  มีการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ปัญหา  ข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
นอกจากนั้นห้องสมุดได้ตรวจสอบการให้บริการพ้ืนที่ดังกล่าวจากการสังเกต สัมภาษณ์ และจากแบบประเมิน 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาการ
จองท่ีนั่ง การส่งเสียงดัง เป็นต้น   ห้องสมุดได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจมากขึ้น  

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
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2.  มีห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning 
เพียงพอและทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ (บริการ) 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและสอดคล้องกับการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา 
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จึงจัดท าแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดท าค าของบประมาณส าหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ในการให้บริการห้องสมุด 

ศูนย์บรรณสารฯ ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการยืม-คืนหนังสือ
ด้วยตนเอง จัดให้มีบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ library.sut.ac.th เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ทุกเวลา 
ไดจ้ัดหาเครื่องมือช่วยค้นเพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่จัดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกจาก
การค้นเพียงค าค้นเดียวจากจุดเดียวในลักษณะ Single Search ตลอดทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากร เช่น การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การจัดการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ การจัดการ
ฝึกอบรมการสืบค้นและการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย อัน
เป็นการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ  จึงมีการประสานกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมให้ข้อมูลเหตุผลและความจ าเป็นในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์พิจารณาแก้ไขปัญหาการให้บริการเครื่องพิมพ์ (Printer) ส าหรับ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด ที่ระบบแตกต่างกัน โดยเปลี่ยนเป็นระบบเดียวกันกับที่ให้บริการ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1- 2 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินและพิมพ์งานได้จากทั้ง 2 จุดช่วยให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากข้ึน   

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบปริมาณและวิเคราะห์คุณภาพ (ความทันสมัย) ของ
ทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งในภาพรวมและเฉพาะสาขาวิชา  โดยการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นประจ าทุกปี และเพ่ือให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ พร้อม
บริการ ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฐานข้อมูล ตู้ยืม-คืนด้วยตนเอง 
ให้มีความพร้อมก่อนให้บริการเป็นประจ าทุกวัน พร้อมจัดให้มีแบบประเมินเพ่ือให้ผู้ใช้ประเมินผลการใช้
บริการ แจ้งข้อขัดข้องและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงบริการต่าง ๆ  

ศูนย์บรรณสารฯ ได้น าผลการประเมินการใช้บริการและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อมูลจากการสังเกต 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ  มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น เช่น จัดหาชุดโต๊ะเก้าอ้ี
ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ เพ่ิม จ านวน 12 ชุด จัดหากระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อเพ่ือให้นักศึกษาใช้ในการติว 
ทบทวนบทเรียน ในพ้ืนที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง บริเวณโถงชั้น 1 และชั้นลอย อาคารบรรณสาร 1 ในช่วงแรก 
จ านวน 4 บอร์ด และจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอ 
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จึงได้จัดหากระดานไวท์บอร์ดเพ่ิมอีก จ านวน 6 บอร์ด นอกจากนี้ยังได้ขยายเวลาการให้บริการห้องทบทวน
กลุ่มในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ และประสานส่วนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการติดตั้ง
ไฟเพดานเพิ่มเติมและเปลี่ยนโคมไฟเพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน  

3.  สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จึงได้เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว และเป็นหน่วยงานน าร่องการเป็น
ส านักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากร (ไฟฟ้า น ้าประปา 
เชื้อเพลิง) และทรัพยากร (กระดาษ) ของส านักงานในภาพรวมมีการใช้ที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 และจะเข้ารับ
การตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2561 ให้ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป หรือระดับดี
เยี่ยม รวมทั้งให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยและตระหนักถึงความเสียหายจากอัคคีภัย จึงจัดท าค าขอ
งบประมาณไปที่ส่วนอาคารสถานที่เป็นประจ าทุกปีเพ่ือขอรับการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟอย่างต่อเนื่อง ศูนย์
บรรณสารฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานประหยัดพลังงานและส านักงานสีเขียว ประจ าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และได้ด าเนินการดังนี้ 

1. การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส านักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. การก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส านักงานสีเขียวศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3.  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
4.  จัดกิจกรรม CLREM Green Day เพ่ือเป็นการร่วมรณรงค์ และปลูกจิตส านึกด้านการรักษา

สิ่งแวดล้อมแกบุ่คลากรและผู้ใช้อาคาร วันที่ 28 กันยายน 2560 
5.  การประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรม เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นส านักงานสีเขียว โดย 1) 

การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ใช้อาคาร 2) ปรับปรุงบริเวณรอบอาคารบรรณสาร  
เพ่ือความสะอาด และมีความความน่าอยู่ 3) ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นให้ตรง
เวลาที่ก าหนดเพ่ือลดการใช้พลังงาน 4) จัดหาและติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท 5) ส ารวจอาคารเพ่ือเสนอ
ของบประมาณปรับปรุงอาคารรองรับการเป็นส านักงานสีเขียว 

6. ด าเนินการวัดค่าแสงในพ้ืนที่ท างานเพ่ือหาจุดที่มีความสว่างของแสงต่ ากว่ากฎหมายก าหนดไว้ 
เพ่ือน าขอ้มูลที่ได้ไปด าเนินการก าหนดกิจกรรมปรับปรุง 

7. การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม เช่น การน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของห้องสมุด การ
ติดป้ายบอกทาง การคัดแยกขยะ การติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศเพ่ือลดมลพิษ เป็นต้น 
รางวัลที่ได้รับ 

1. รางวัลส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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2. รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ประจ าปี  
พ.ศ. 2561 
 

ตาราง AUN-QA 9-2-1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท 

หมายเหตุ หนังสือฉบับอิเล็กทรอกนิกส์ที่ลดลงเพราะเป็นจ านวนของ eBooks on EBSCOhost ที่สกอ. 
บอกรับให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

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

education and research [1, 2] 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมความ

พร้อมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สามารถพร้อมใช้งาน ซึ่งการ
ด าเนินงานจะประสานกับทุกส านักวิชาเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ฯ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ 
งานวิจัย และน ามาพิจารณาถึงความซ้ าซ้อน ความจ าเป็นในการใช้งาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์
เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณส าหรบการจัดหาเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยแยก
ตามกลุ่มห้องปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้ 

 
ตาราง AUN-QA 9-3-1  งบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และ

งบประมาณในโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 

ประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
รับจัดสรร

(บาท) 
รับจัดสรร

(บาท) 
รับจัดสรร

(บาท) 
1.  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,600,000 44,000,000 4,970,000 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
1.  หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ     
     1.1) หนังสือฉบับพิมพ์ (เล่ม) 123,747 126,564 128,569 129,079 
     1.2) หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (เล่ม) 122,250 19,204* 19,623 26,377 
2.  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ     
    2.1) วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 154 137 153 153 
    2.2) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ชื่อเรื่อง) 103 120 66 66 
    2.3) วารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อเรื่อง) 4,952 4,814 4,819 6,200 
3.  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (รายการ) 4,428 4,436 4,441 4,441 
4.  ฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐาน) 25 23 26 28 
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ประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
รับจัดสรร

(บาท) 
รับจัดสรร

(บาท) 
รับจัดสรร

(บาท) 
1.1  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี อาคารเครื่องมือ 29,485,700 0 0 
1.2  สิ่งก่อสร้าง กลุ่มอาคารเครื่องมือ –F12 0 0 0 
1.3  งบปรับปรุง/สิ่งก่อสร้างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
314,000 0 0 

1.4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ระยะที่ 2 

0 30,000,000 0 

1.5 ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐานการใช้สัตวเ์พื่องาน
ทางวิทยาศาสตร ์

0 14,000,000 0 

1.6 ก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและ
สาธารณสุขศาสตร์ (อาคารเครื่องมือ 12) 

0 0 4,970,000 

2.  หมวดค่าครุภัณฑ์ 287,249,100 170,856,900 210,000 
2.1  ครุภัณฑ์การศึกษาประจ าศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
181,469,300 167,220,900 0 

 ก. กลุ่มห้องปฏิบัติการกลางสนับสนุนการเรยีนการสอน การ
วิจัย 

49,389,000 7,755,000 0 

 ข. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาวทิยาศาสตร์ 16,979,000 12,268,000 0 
 ค. กลุ่มห้องปฏิบตัิการส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 57,261,000 42,080,800 0 
 ง. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 43,798,300 9,538,500 0 
 จ. กลุ่มห้องปฏิบตัิการส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 899,000 7,150,000 0 
 ฉ. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาแพทยศาสตร์ (กลุ่ม

สาธารณสุขศาสตร์) 
10,402,000 

4,242,900 
0 

 ช. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 2,741,000 3,906,000 0 
    ซ. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์ 0 83,279,700 0 
2.2  ครุภัณฑ์งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 

105,579,800 0 0 

    ก. กลุ่มห้องปฏิบัติการกลางสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย 

22,663,500 0 0 

 ข. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาวทิยาศาสตร์ 19,867,900 0 0 
 ค. กลุ่มห้องปฏิบตัิการส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 16,806,100 0 0 
 ง. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 10,417,900 0 0 
 จ. กลุ่มห้องปฏิบตัิการส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 2,310,000 0 0 
 ฉ. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาแพทยศาสตร์ (กลุ่ม
สาธารณสุขศาสตร์) 

14,757,200 0 0 

 ช. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 5,620,000 0 0 
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ประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
รับจัดสรร

(บาท) 
รับจัดสรร

(บาท) 
รับจัดสรร

(บาท) 
 ซ. กลุ่มห้องปฏิบตัิการส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์ 13,097,200 0 0 
    ฌ. สถานกีฬาและสุขภาพ 40,000 0 0 
2.4  ครุภัณฑ์ซ่อมบ ารุงและพัฒนางาน 0 210,000 240,000 

 
ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ ทั้งใน ส่วนการซ่อมแซมเชิงป้องกัน 

(preventive maintenance) และการซ่อมแซมกรณีที่เครื่องช ารุด ซึ่งในการด าเนินงาน ศูนย์เครื่องมือฯ ได้
จัดให้มีช่างซ่อมประจ าอยู่แต่ละฝ่าย นอกเหนือจากงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ซ่อมแซมเครื่องมือที่ช ารุดได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ซึ่งในการจัดการให้บริการ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้ขอรับบริการน ามาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
 
AUN-QA 9-4: The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 

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

เช่นทั่วมหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) แบบเข้ารหัสไว้ให้บริการแก่นักศึกษา
ตลอดเวลา นักศึกษาสามารถใช้บริการทางศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาได้พัฒนาและคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ได้แก่ สื่อการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนมีช่องทางการเรียนรู้ที่สามารถเรียนได้ทุกหนทุกแห่ง  นอกจากนี้หลักสูตรยังได้จัดให้
มีซอฟแวร์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและเสริมทักษะในการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมธรณี ได้แก่ 
UDEC, FLAC 4.0, PFC2D, FEM2D, BEM2D เป็นต้น 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและต าราที่มีคุณภาพ ทันสมัย  ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้
ด าเนินการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โดยในปีการศึกษา 2561  ได้ด าเนินงานดังนี้ 
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 ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการศึกษา

เพ่ือให้สื่อการศึกษาสามารถน าไปใช้กับการเรียนการสอนได้จริง โดยด าเนินการพัฒนาสื่อการศึกษา ดังนี้ 

1) การพัฒนา/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรายวิชา (e-Courseware) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

ออนไลน์ จัดการรายวิชาที่สนับสนุนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ ทุก

เวลา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยปีการศึกษา 2561 มีการร่วมมือระหว่างคณาจารย์กับศูนย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เสนอรายชื่อวิชา เพ่ือเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรายวิชา 

(e-Courseware) จากส านักวิชา จ านวน 5 ส านักวิชา รวมทั้งสิ้นจ านวน 11 รายวิชา ทั้งนี้ในรายวิชาที่ยัง

ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตได้มีกระบวนการติดตามเพ่ือการด าเนินการต่อไป (รายละเอียดดังตารางเอกสาร

แนบ AUN-QA 9-4-1) 

2) การพัฒนาสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 

อาทิ เทคโนโลยี 3 มิติ  เทคโนโลยีความจริงเสริม เพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอน

ร่วมกับคณาจารย์  และการผลิต Mobile Application  

ด้านระบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ปัจจุบันการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านสารสนเทศ ซึ่งการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนประเมินความก้าวหน้า

ของการเรียนรู้ของตนเองได้ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยด าเนินการดังนี้ 

1) ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Learning) เป็น

ระบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา โดยคณาจารย์สามารถพัฒนารายวิชาออนไลน์

ได้ด้วยตนเอง และน าไปจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส าหรับการศึกษาตลอดชีวิตให้

กลุ่มผู้เรียนใหม่ได้มีจ านวนรายวิชาที่ใช้กับการเรียนการสอนจริงจ านวน 597 รายวิชา (รายละเอียดดังตาราง

เอกสารแนบ AUN-QA 9-4-2)  

2) การบริการวีดิทัศน์การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Classroom) เป็นระบบบันทึกวีดิทัศน์

การสอนในห้องเรียนแบบอัตโนมัติ ทั้งรายวิชา ตลอดการสอนของคณาจารย์ในภาคการศึกษา ซึ่งผู้เรียน

สามารถทบทวนการสอนด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต ในระบบ SUT e-Learning ซึ่งในปีการศึกษา 2561  

1 รายวิชา ได้บันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอนรายวิชา 214107 หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล 

(FUNAMENTALS OF DIGITAL MEDIA) ของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

3) ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้งานใน  
2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้เพ่ือการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 31 ครั้ง และการ
ใช้ประชุมทางไกลและการบรรยาย จ านวน 10 ครั้ง 
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ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้ความส าคัญต่อการน านวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาใช้กับ
การศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ที่
รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้   ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้พัฒนา 
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม มีการบริหารจัดการการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
โดยร่วมกับส านักวิชาทั้ง 4 ส านักวิชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ AUN-QA 9.4-3) พัฒนาห้องเรียน
อัจฉริยะที่มีคุณลักษณะตรงกับตามความต้องการใช้งานของคณาจารย์ มีระบบที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือ
ถือแบบไร้สายกับอุปกรณ์ในห้องเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือล้น (Active 
Learning)  ของมหาวิทยาลัย โดยตั้งอยู่ที่ห้องเรียน B 1128 อาคารเรียนรวม 1 มีปริมาณการใช้งาน จ านวน 
25 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 301 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีงานด้านการนวัตกรรมสื่อการศึกษา จ านวน 5 
โครงการ ด้านการผลิตนวัตกรรมสื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ จ านวน 8 ชิ้นงาน  

ด้านการเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา 
 ภารกิจการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา
เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
ด้านการผลิตสื่อ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาใน 2 รูปแบบ  ได้แก่ 
1) สนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  
2) สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในการผลิตสื่อดิจิทัล ในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

1) การเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินภารกิจ
ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงด้านการผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือระดับมืออาชีพผลิตรายการโทรทัศน์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ก่อนการไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง ฝึกปฏิบัติการในห้องสตู ดิโอ และ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์ ทั้งสิ้นจ านวน 4 รายการ 

2) สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในการผลิตสื่อดิจิทัล ในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจด้าน
การผลิตและพัฒนาสื่อได้ทดลองและฝึกปฏิบัติงานจริงกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดปี
การศึกษา 2561 และฝึกปฏิบัติงานถ่ายทอดสดนอกสถานที่ live Facebook  จ านวน 13 กิจกรรม 

กระบวนการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง  

 การด าเนินการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง

มีระบบศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ก าหนดกระบวนการประเมินเพ่ือน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียดการประเมินและการปรับปรุงประสิทธิภาพงานที่ส าคัญ 

ดังนี้ 
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1) การประเมินผลการให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ใน 

ปีการศึกษา 2561 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจ านวน 283 คน  มีความพึงพอใจต่อ

ระบบ SUT e-Learning อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาได้ปรับปรุงโมดูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของระบบ SUT e-Learning โดยน าเครื่องมือ

วิเคราะห์ Google Analytic และ IntelliBoard เพ่ือรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้รับบริการ ศึกษารูปแบบ

การใช้งาน ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ให้ตรงกับ

ความต้องการใช้งานของผู้รับบริการให้มากที่สุด โดยศูนย์นวัตกรรมฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบ 

SUT e-Learning เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ต่อไป 

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตร และจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์นอกพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาและได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและการปฏิบัติงาน 
 
AUN- QA 9-5: The standards for environment, health and safety; and access for people 

with special needs are defined and implemented [7] 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการก าหนดและด าเนินการตามตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ

ความปลอดภัยและการเข้าถึงการดูแล ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษให้ตรงตามมาตรฐาน ดังนี้ 
           1.  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย 
 งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ ได้บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีแผนงานงานผลและการด าเนินงานดังนี้ 

1. มขีั้นตอน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีตัวชี้วัด เช่น มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างการ

รักษาความปลอดภัย ก ากับดูแลและวางนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย และมีคณะกรรมการด าเนิน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรใน มทส. ก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร โดยมี

แนวทางไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและจริงจัง 

2. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้าน รักษาความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับ นโยบายของ 
มหาวิทยาลัย 

3.  มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและมาตรการ 
4.  มีการตรวจการติดตามและรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการฯ ทุกเดือน     
5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ 
6.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสอบติดตามการด าเนินต่าง  ๆ ไปใช้ใน

การปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสเสนอผู้บริหารรับทราบ 
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7.  มีการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง เช่น การรณรงค์สวม
หมวก นิรภัย ผลการด าเนินการเทียบเท่าหรือสูงกว่าสถาบันการศึกษาที่มีจ านวนบุคลากร  และนักศึกษา
ใกล้เคียงกัน 

 
 
ผลที่การด าเนินงาน 
1. ด าเนินการตรวจรับงานได้ทันในแต่ละงวดงาน 
2. บันทึกข้อมูลผ่านระบบ PBM ในปีงบประมาณ 
3. รายงานผลด าเนินงานทุกเดือน 
4. รายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 
5. ประเมินผลความพึงพอใจทุกไตรมาส 
6. แก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนางานสม่ าเสมอ 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้รูปแบบประเมินการจัดโครงการ / กิจกรรม พร้อมสรุป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และเสนอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรมที่วางไว้ 

ปัญหาที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
1. บางโครงการด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน ควรมีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน 
2. บางโครงการจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินกิจกรรมไม่แน่นอน 
           2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

หน่วยสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. มีการวางแผน (Project-Based Management) งานพัฒนาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
   - งานจัดเก็บขยะ 
  - งานบ าบัดน้ าเสีย 
  - กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 ได้ด าเนินการตามแผน Project-Based Management  
    - แผนปฏิบัติงาน  ได้ร้อยละ 100 และแผนการเงิน ได้ร้อยละ 87.31 เมื่อเทียบแผน 
 มีการจัดท าแผน SUT Zero Waste ระยะ 3 ปี  (ปี 2562 - 2564)  โดยมีการประกาศเจตนารมณ์
ในวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2562 และตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 
2564 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 
 2. วางแผนตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียรายเดือนตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 
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  3. ตั้งเป้าหมายในการจัดการขยะ โดยการน ามาใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ 90 มีการบริหาร
จัดการขยะโดยการน ามาใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล/ปุ๋ยอินทรีย์/เชื้อเพลิงขยะ) ได้ ร้อยละ 99 
 4. จัดท าประเมินความพึงพอใจด้านการจัดเก็บขยะประจ าอาคาร ประจ าปีงบประมาณ ผลประเมิน
ความพึงพอใจ ได้ระดับดีมาก (4.13) โดยมีการน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการ ดังนี้ 

    - ควรปรับปรุงจุดวางถังขยะตามกลุ่มเรือนพัก 
              - ควรปรับปรุงจุดตั้งถังขยะกลุ่มบ้านพัก 
              - ควรรวบรวมน้ าเสียให้มากข้ึน 
      แนวทางแก้ไข 

-  ปรับจุดวางถังขยะรีไซเคิลให้เหมาะสม 
          -  โดยสอบถามความเห็นจากผู้พักอาศัย 
     -  ส ารวจพฤติกรรมการทิ้งขยะรีไซเคิลอย่างสม่ าเสมอ         
      -  ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม Line@ บ้านพักเรือนพัก        
      -  ส ารวจจุดตั้งถังขยะกลุ่มบ้านพัก และปรับจุดให้เหมาะสม 
     -  มีแผนการส ารวจจุดรั่วไหลของน้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือน 

ผลด าเนินงาน 
     -  ได้ด าเนินการปรับย้ายจุดตั้งถังขยะรีไซเคิล R1-R8 เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นจุดที่ผู้ใช้อาคารเห็นชอบ 
  -  มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

-  ได้ด าเนินการปรับย้ายจุดตั้งถังขยะกลุ่มบ้านพักท่ีมีหญ้าขึ้นและถังขยะล้ม 5 จุด 
-  ด าเนินการจัดจ้างซ่อมท่อรวบรวมน้ าเสีย หอพักสรุนิเวศ 4,9,11 เรียบร้อยแล้ว 

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 9-1-1 แบบ คง. 1  คง. 2 และ คง. 3 การขอใช้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้การท า 
    โครงงานการท าวิจัย 
AUN-QA 9-1-2 การจัดอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ  
AUN-QA 9-1-3 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 htpp://cste.sut.ac.th   
AUN-QA 9-2-1  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภท  

AUN-QA 9-2-2  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามหลักสูตร 

  วันเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด 
AUN-QA 9-3-2 รายการเครื่องมือ htpp://cste.sut.ac.th 
AUN-QA 9-3-3 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของศูนย์ 
   เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี htpp://cste.sut.ac.th 
AUN-QA 9-3-4 คู่มือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน htpp://cste.sut.ac.th  
AUN-QA 9-4-1 ร้อยละของรายวิชาที่ท า e-Courseware จ าแนกตามส านักวิชา 
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AUN-QA 9-4-2 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning)   
AUN-QA 9-4-3 งานด้านการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ 
AUN-QA 9-4-4 สรุปผลการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 
AUN-QA 9-5-1 แนวปฏิบัติการผ่านเข้า-ออก ประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
AUN-QA 9-5-2 แผนปฏิบัติการ SUT Zero Waste ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
AUN-QA 9-5-3   ผลด าเนินงานตาม PBM : งานพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
AUN-QA 9-5-4  รายงานการจัดการขยะของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

and development [1] 
ความต้องการและผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร (ตาราง AUN-QA 10-1) ซึ่งหลักสูตรได้รับผลสะท้อนกลับจากสถานประกอบการผ่านการประเมิน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และทางหลักสูตรเองได้ท าแบบสอบถามผ่านระบบ Google form ซึ่งเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีการจัดท าชุด
แบบสอบถาม 6 ชุดตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคผนวก 5) ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้ส าเร็จก ารศึกษาในปีการศึกษา 2561 
2. ศิษย์เก่า 
3. นักศึกษาปัจจุบัน 
4. สถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5. นักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

 ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกน ามาใช้พิจารณษในการปรับปรุง PLOs และ 
CLOs ในรอบถัดไปซึ่งคาดว่าจะเป็นปีการศึกษา 2562 ส่วนผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาปัจจุบันทาง
มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลสรุปมาให้ทางสาขาแล้ว โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนสูงขึ้นกว่าปีก่อน 
แต่ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลผลการประเมินการสอนรวม ยังไม่แยกเป็นข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ท าให้ยังไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ดีเท่าที่ควร 

ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการท าหน้าที่ดูแล
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรได้แก่ การให้
ค าปรึกษาในด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีแผนการให้ค าปรึกษานักศึกษาแต่ละรายให้ชัดเจน ให้
ค าปรึกษาดูแลด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน เปิดโอกาสหรือสามารถให้
นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้อย่างสะดวกและเหมาะสม มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา
ด้านการเรียนและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนรับฟัง แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
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เรียนในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักศึกษาจะมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปรึกษาผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ e-mail Facebook ฯลฯ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนน าไปแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบหลักของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน จากการติดตามผลการเรียนและการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา แนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและน ามาใช้เพ่ือช่วยติดตามพัฒนาการ
ของนักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ คือ ก าหนดให้นักศึกษาที่มี GPAX ต่ ากว่า 2.00 จะต้องเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได ้   

การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาเข้าท าการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยระหว่างภาคการศึกษานั้น คณาจารย์แต่ละท่านสามารถเข้าดู
ผลการประเมินการสอนเพ่ือการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการสอนระหว่างภาคได้ และเมื่อทุกสิ้นภาค
การศึกษาสถานพัฒนาคณาจารย์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการสอนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการปบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา/หลักสูตร และ
ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินในระดับบุคคล หากมีผู้สอนที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 
ก าหนด (3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00) จักด าเนินการแจ้งช้อมูลดังกล่าวถึงผู้บริหารชั้นต้น และส่งเสริมให้
คณาจารย์ท่านนั้น ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการสอนที่ทางสถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดขึ้น  

คณาจารย์มีหน้าที่รายงานผลการเรียนการสอน ปัญหา ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผู้สอน และ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไปใน มคอ. 5 และน าไปปรับปรุงและก าหนด มคอ. 3 ของ
รายวิชาในการสอนครั้งถัดไป และผู้ดูแลหลักสูตรของทุกหลักสูตรจะมีการรายงานสรุปการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรใน มคอ.7 โดยรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงทุกรายวิชา เสนอต่อ
หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีเพ่ือรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและพัฒนาหลั กสูตร และมีการ
ประชุมระดับหลักสูตร สาขาวิชา ส านักวิชา เพ่ือรับทราบผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
นอกจากนี้ สถานพัฒนาคณาจารย์จะด าเนินการสรุปผลการประเมินการสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือ
รายงานต่อที่ประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน และจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ทุกภาค
การศึกษา เพ่ือคณาจารย์จะได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

 
ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยี

ธรณี โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 ค่าเฉลี่ยท้ังปีการศึกษา 
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 

ที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์ 
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AUN- QA 10-2: The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement [2] 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ซึ่งการปรับปรุงต้องไม่เกิน 5 ปี และสาขาวิชามี
การปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบ 5 ปี เมื่อเห็นว่าหลักสูตรขาดความทันสมัย และเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลักสูตร ปี 2559 ได้มีการเพ่ิมรายวิชาปฏิบัติการ 
(ปฏิบัติการออกแบบเหมืองบนผิวดิน และปฏิบัติการการออกแบบเหมืองใต้ดิน) เพ่ือเน้นให้นักศึกษามีทักษะ
ในการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มมีการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาดังกล่าว
ในปีการศึกษา 2560 นี้เป็นปีแรก จากผลการประเมินพบว่าปฏิบัติการยังขาดความหลากหลายโดยเฉพาะ
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการทดลองจะต้องแตกต่างและเจาะจงมากกว่ารายวิชาปฏิบัติการกลศาสตร์
หิน  
 
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 เช่น สอบกลางและประจ าภาค โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสอบกลาง มี
อาจารย์ผู้สอนและกรรมการเป็นผู้คุมสอบ มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ศูนย์บริการการศึกษา (ตาราง AUN-QA 10-1-1) และมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในที่
ประชุมสาขาวิชา มีการทวนสอบความรู้นักศึกษาในรูปแบบ pre-test ก่อนเรียนในวิชาล าดับถัดไป และใน
กระบวนการเรียนการสอนจะมีการทบทวนโดยการจัดวิพากษ์ข้อสอบระหว่างคณาจารย์ 
 งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
(นอกเหนือจากการจัดอบรม เสวนา) ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานการด าเนินงานการประเมินการสอน
ในทุกภาคการศึกษา ก าหนดแบบประเมินการสอนแต่ละรายวิชา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ประเมินการสอน และเปิดท าการประเมินการสอนในทุกภาคการศึกษา ตามแผนด าเนินการที่ก าหนดไว้  มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินรายบุคคลและภาพรวมรายวิชาในแต่ละส านักวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง
ในระหว่างภาคการศึกษานั้น คณาจารย์ผู้สอนสามารถทราบผลการประเมินของรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ
พร้อมข้อคิดเห็นของนักศึกษาได้แบบทันท่วงที (Real Time) เพ่ือการน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนระหว่างภาคให้เหมาะสม ผ่านระบบประเมินการสอน Online ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบทะเบียน
นักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา งานประเมินการสอนมีการด าเนินการจัดท า ส่งรายงานผลการประเมินการสอน
รายบุคคล และภาพรวมรายวิชาในแต่ละส านักวิชาให้แก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ เพ่ือการใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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AUN- QA 10-4: Research output is used to enhance teaching and learning [4] 
ทางหลักสูตรมีช่องทางส าหรับนักศึกษาที่สนใจในการท าวิจัย ได้เข้ามาท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย โดยมี

การคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสนใจเข้ามาร่วมท างานเป็นนักศึกษาจ้างงานที่หน่วยวิจั ย
กลศาสตร์ธรณี www.geomechsut.com นอกจากนี้ยังมีรายวิชาทดแทนสหกิจ 9 หน่วยกิจ ส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการท างานวิจัยหรือโครงงานแทนการออกสหกิจศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา 
ส่วนการน าผลงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ส่วนใหญ่ทางหลักสูตรให้เป็น
หน้าที่ของอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดูแล และสอดแทรกในการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน ซึ่ง
อาจจะไม่ได้เป็นข้อก าหนดหรือข้อตกลงภายในอย่างชัดเจน  

ผลจากงานวิจัยที่อาจารย์แต่ละท่านที่ท ามานั้น สามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจในวิชาการของอาจารย์
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากงานวิจัยที่แต่ละท่านท าเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและหลักสูตรโดยตรง 
นอกจากงานวิจัย อาจารย์ในหลักสูตรยังเพ่ิมพูนทักษะทางด้านวิชาการของตนเองจากงานบริการวิชาการที่
ตนเองมีส่วนร่วมอีกด้วย ส่งผลให้คณาจารย์มีความมั่นใจในเชิงวิชาการเพ่ิมข้ึน  

 
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] 

ด้านความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยมีหลักการบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยมีหน่วยงานกลาง
เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่หลักสูตรในด้านต่าง ๆ เช่น 

ศูนย์บริการการศึกษา มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาที่เปิดให้บริการทั้งคณาจารย์ 
นักศึกษา และผู้ปกครองตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ http://reg.sut.ac.th  เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่นักศึกษาในการลงทะเบียน/เพ่ิม/ลด/ถอนรายวิชา การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ/ผลการเรียน 
การขอเอกสารการศึกษา ฯลฯ และบริการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ SMS และ  SUT Mobile 
Application แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการเรียน ห้องสอบ 
เวลาคุมสอบ ปฏิทินการศึกษา กิจกรรมส าคัญ ฯลฯ ในด้านกระบวนการท างานของศูนย์ฯ ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ทุกขอบข่ายงาน ได้แก่ งานรับนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา 
งานตารางสอนตารางสอบ งานประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ งานธุรการและ
งานบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ ศูนย์ฯ รับผิดชอบการให้บริการห้องเรียนบรรยายแก่ทุกส านักวิชา มี
แผนการบ ารุงรักษาห้องเรียนทุกภาคการศึกษา ได้แก่ แผนการบ ารุงรักษาอาคารเรียนและอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งเป็นการท างานแบบรวมบริการประสานภารกิจกับหน่วยงานที่ร่วมให้บริการ ได้แก่ ส่วน
อาคารสถานที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ มีผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 1 และ 2  ในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร เท่ากับ 
4.42 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา เท่ากับ 3.78 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
และได้น าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน  เช่น ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับการ

http://www.geomechsut.com/
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เรียนการสอนแบบ Active Leaning จ านวน 3 ห้อง เริ่มใช้งานได้ในภาค 1/2561 เปลี่ยนหลอดภาพ 
Projector ห้องเรียนขนาด 1500 ที่นั่ง เปลี่ยนเครื่องฉาย Projector ห้อง 300 ที่นั่ง จ านวน 3 เครื่อง เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศห้องเรียนขนาดไม่เกิน 90 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 1 ทุกห้อง เป็นต้น 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทุกสาขาวิชาจะได้การจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปีและคณาจารย์
ในสาขาวิชานั้น ๆ จะเป็นผู้เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามี
การก าหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้จัดท า
แผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านห้องสมุดได้น าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาด าเนินงานและให้บริการ เปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง จัดให้มีบริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ library.sut.ac.th เป็นการอ านวยความสะดวกให้นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ทุก
เวลา ได้จัดหาเครื่องมือช่วยค้น เพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย สะดวกจากการค้นเพียงค าค้น
เดียวจากจุดเดียวในลักษณะ Single Search เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้ได้รับสารสนเทศจาก
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่จัดหามาให้บริการ ตลอดทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ 
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  เช่น การจัดการฝึกอบรมการค้นคืน
สารสนเทศ  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์บริการการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการครบทุกห้อง ห้องเรียน 93 ห้อง 
คอมพิวเตอร์ 93 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 ห้อง ๆ ละ 61 เครื่อง รวม 793 เครื่อง, ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ 56 เครื่อง มีเครื่องสแกนเนอร์ให้บริการจ านวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์
สีให้บริการจ านวน 2 เครื่อง (เก็บค่าบริการพิมพ์งาน) มี ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ มีการให้บริการระบบคลาวด์ ได้แก่ SUT 
Office 365, SUT Imagine SUT Google Suite for EDU 
 ในส่วนของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางโครงสร้างงานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทุกอาคาร รวมทั้งติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (SUT-Wifi) ให้มีสัญญาณครอบคลุม
หอพักนักศึกษาทุกหอ สามารถใช้งานด้านการค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองนอกเวลาเรียนได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้ง จุดให้บริการ wireless  ทั้งหมด 1,078 จุดทั่ว
มหาวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์มีแผนเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับคณาจารย์และบุคลากร ทุก 3 ปี โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทผู้ส่งมอบมีระบบ 
maintenance ภายใต้ TOR  ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์และบริษัทผู้ส่งมอบถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้
การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์มี
ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยท าการส ารวจทุกภาค
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การศึกษา และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้การให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบครุภัณฑ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ และรวมถึงห้องปฏิบัติการ ตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานในระบบ ISO /IEC 17025 : 2005 เพ่ือรองรับการเรียนการสอน การวิจัยระดับสูง รวมถึงการบริการ
แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชาฯ จะได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตร
ที่สาขาวิชารับผิดชอบ ได้เรียนวิชาปฏิบัติการโดยเครื่องมือเฉพาะทางที่ตรงกับวิชาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
นั้น ๆ นอกจากมีห้องปฏิบัติการที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยแล้ว ยังจัดให้มี
โรงประลองเพ่ือสนับสนุนการท าโครงงานของนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ
เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการใช้เครื่องมือ รวมถึงการจัดอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ส าหรับการท า
ปฏิบัติการ จัดอบรมการใช้เครื่องมือชั้นสูงส าหรับงานวิจัย โดยเปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าในการ
จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าปี รวมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สามารถพร้อมใช้งาน ซึ่ง
การด าเนินงานจะประสานกับทุกส านักวิชาเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ฯ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติการ งานวิจัย และน ามาพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนความจ าเป็นในการใช้งาน ศูนย์เครื่องมือฯ มี
ระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ ทั้งในส่วนการซ่อมแซมเชิงป้องกัน (preventive maintenance) และการ
ซ่อมแซมกรณีที่เครื่องช ารุด ซึ่งในการด าเนินงานได้จัดให้มีช่างซ่อมประจ าอยู่แต่ละฝ่าย นอกเหนือจากงานซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้การซ่อมแซมเครื่องมือที่ช ารุดได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา ซึ่งในการจัดการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย 
ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้ขอรับบริการน ามา
ปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มา
ขอรับบริการต่าง ๆ และน าผลการประเมินความพึงพอใจมาเข้าที่ประชุมทบทวนการบริหาร เพ่ือทราบถึง
ปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น โดยก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการที่
ชัดเจน นอกจากออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีช่องทางอ่ืนให้กับ
ผู้รับบริการได้เสนอแนะการให้บริการ เช่น กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนตามระบบ
คุณภาพ ISO 17025 Facebook โดยศูนย์เครื่องมือฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะทุกประเภท เพ่ือพิจารณาและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือการ
ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยด าเนินการด้านการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ และได้ติดตั้งระบบบันทึกการเรียนการสอน e-Classroom 
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(ระบบบันทึกอัตโนมัติ) ภายในห้องเรียนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 300 ที่นั่ง 600 ที่นั่งและ 1500 ที่นั่ง ได้แก่ ห้อง 
B2101-B2104 ห้อง B3101-B3104 ห้อง B4101 (ห้องวิทยพัฒน์ 1500 ที่นั่ง) อาคารเรียนรวม 1 และห้อง 
B5101 อาคารเรียนรวม 2 ซึ่งคณาจารย์สามารถบันทึกและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ SUT e-
Learning และ Video on Demand ในการด าเนินงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ก าหนดการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ระบบ SUT e-Learning ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จ านวน 496 คน มีความพึงพอใจต่อระบบ SUT e-Learning อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ทั้งนี้  
ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ปรับปรุงโมดูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของระบบ SUT  
e-Learning โดยน าเครื่องมือวิ เคราะห์  Google Analytic และ IntelliBoard เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
การใช้งานของผู้รับบริการ ศึกษารูปแบบการใช้งาน ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ในการปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้รับบริการให้มากที่สุด โดย
ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบ SUT e-Learning เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ต่อไป 

2) การประเมินผลการการด าเนินงานการฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพส าหรับนักศึกษา แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1 ห้องฝึกประสบการณ์ขั้นสูงส าหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ฝึกผลิตและ
เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จ านวน 170 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ มีความพึงพอใจต่อการฝึก
ปฏิบัติที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43) และ 

กลุ่มที่ 2 โครงการฝึกประสบการณ์ในการผลิตสื่อดิจิทัลในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึก
ประสบการณ์ในการผลิตสื่อดิจิทัลในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ผู้เข้าฝึกประสบการณ์ จ านวน 54 คน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการฝึกประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.45) โดยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50) นอกจากนี้แล้ว จากผลการสอบถามความ
ต้องการของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ได้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าเครื่องมือและอุปกรณ์
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์พบว่านักศึกษามีความต้องการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ และ
ต้องการให้มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือการฝึกประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด าเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร และจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์นอกพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์จริง
ให้แก่นักศึกษาและได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการ
ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและการปฏิบัติงาน 
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หน่วยงานหลักดังกล่าว จะติดต่อกับหลักสูตรโดยสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ในส่วน
ที่หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ) ผ่านส านักวิชาและสาขาวิชา เพ่ือจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 
สาขาวิชาจัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือประเมินความเพียงพอ 
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนไปยัง
ส านักวิชา ข้อมูลความต้องการจะถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ก่อนรวบรวม และ  
ส่งต่อไปยัง “หน่วยงานเจ้าภาพหลัก” หน่วยงานเจ้าภาพหลักจะมีคณะกรรมการพิจารณาความต้องการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากทางส านักวิชา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เปิดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ นักศึกษา อย่าง
สม่ าเสมอ ผ่านหลายช่องทาง เช่น กล่องข้อความทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ แบบประเมินความพึงพอใจประจ า
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการท างาน นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลยัง
ได้ท าหน้าที่ประสานการท างานระหว่างส านักวิชาและหน่วยงานสนับสนุน โดยการจัดประชุมเพ่ือประเมิน
ภารกิจการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา (http://web.sut.ac.th/das/index.php) ซึ่งเป็นที่ประชุมของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนจากทุกหน่วยงาน มาประชุม รายงาน/ชี้แจง/รับทราบการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน และหารือแนวทางการแก่ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน ด้านการซ่อม
บ ารุงรักษา สิ่งสนับสนุน อาจารย์สามารถขอรับบริการผ่านการแจ้งซ่อม Online ของระบบ MIS ของ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือนั้นโดยตรง 

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

to evaluation and enhancement [6] 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลไกลการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับจากสถานประกอบการผ่านการประเมิน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา จากรายงานผลการประเมินสหกิจศึกษาของหลักสูตร และมีการ
เก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ได้ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback  
หรือการพบปะศิษย์เก่าหรือสถานประกอบการประจ าปี  

ซึ่งจะได้ผลการวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (แสดงในภาคผนวก 5) สะท้อนกลับไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน และอีกหนึ่งกลไกที่ใช้มาอย่าง
ต่อเนื่องคือ ผลประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถมารถน า
ผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด มาปรับปรุงการสอนในแต่ละภาคการศึกษาถัดไป 
ผ่านการประชุมประเมินการเรียนการสอนของคณะกรรมการหลักสูต่ในทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 
รายการหลักฐาน 

AUN-QA 10-1 ตาราง AUN-QA 10-1-1 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา
ตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

  ภาคผนวก 5 
AUN-QA 10-2 มคอ. 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

http://web.sut.ac.th/das/index.php
https://www.geoengsut.com/feedback
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 https://docs.wixstatic.com/ugd/993596_f2b20fa541b7404496d251be4
73faf00.pdf 

AUN-QA 10-4  หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี www.geomechsut.com 
AUN-QA 10-5 แบบประเมินความพึงพอใจ (ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
AUN-QA 10-6 แบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback 
  ภาคผนวก 5 
 

AUN-QA11: Output 
ผลการด าเนินงาน 
AUN- QA 11-1: The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 
ผลการด าเนินการในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือติดตามอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการตก

ออกของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี และเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงพร้อมทั้งท าการเปรียบเทียบกับ Benchmark เพ่ือสร้างเป้าหมายในการปรับปรุงต่อไป 

โดยมีแผนการท างาน ติดตามข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการตกออกของนักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการส าเร็จการศึกษาและการตกออก ซ่ึงหลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการประชุมภายในหลักสูตรวิศวกรรมธรณีเพ่ือพิจารณา
ผลระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาเป็นผู้รายงานผลการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย จ านวนผู้ลงทะเบียน จ านวนผู้ถอนรายวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ย และจ านวนนักศึกษาที่ลาออก 
และต้องชี้แจงเพ่ิมเติม หากมีกรณีที่ระดับคะแนนสูงหรือต่ ามากกว่าปกติ หรือมีการกระจายตัวของคะแนน
ผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนรายวิชาเดียวกันในภาคการศึกษาก่อนหน้า หรืออาจมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่มีนักศึกษากลุ่มเดียวกันเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ที่อาจส่งผลให้ระดับคะแนนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรจะช่วยกันตรวจสอบ ร่วมวิเคราะห์
และให้ความคิดเห็นหรือค าแนะน า เพ่ือน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อไป ผลระดับคะแนนที่ผ่านการ
พิจารณาร่วมกันแล้วจะถูกส่งเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ
ส่งผลระดับคะแนนให้ฝ่ายทะเบียนและประเมินผลของศูนย์บริการการศึกษาด าเนินการประกาศผลให้นักศึกษา
ในระบบออนไลน์ (www.reg.sut.ac.th) 

นอกจากนี้ คณาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในรูปของ มคอ.
5 ซึ่งจะต้องกล่าวถึงการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหา อัตราการผ่าน อัตราการ
ตกของรายวิชา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไป การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาถือว่าเป็นการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เห็นจุดอ่อนและจุด
แข็งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเห็นแนวทางที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการ
เรียนของนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมธรณีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่แต่ละรายวิชาตั้งไว้ 

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
http://www.reg.sut.ac.th/
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และมีจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านแต่รายวิชาจ านวนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิศวกรรมสาขาอ่ืนๆ แต่ยังมี
นักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางรายวิชา 

โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรมีการรับนักศึกษาตามจ านวนที่ส านักวิชาก าหนด ผ่านทางระบบ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามีอิสระในการเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ จ านวนรับนักศึกษาใน
แต่ละปีอาจมากน้อยแตกต่างกันไป ส าหรับในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ต้องส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (4 ปี) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3 คือนักศึกษารุ่นรหัส B58xxxxx ทางหลักสูตรได้
รวบรวมจ านวนไว้ซึ่งแสดงดังตาราง AUN-QA 11-1-1 จากภาพรวมของหลักสูตรจะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่
สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 

 
ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รุ่นปี
การศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษาตาม
ก าหนดเวลา 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบยีน 
(ชั้นปีที่ 2) 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ 
การศึกษาภายในระยะเวลา % ส าเร็จ

การศึกษา 
ภายใน 4 ป ี

นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ 
ในชั้นปีที ่

% พ้น
สถานภาพ  น้อย

กว่า 4 
ปี 

4 ป ี
 

มากกว่า 
4 ป ี

1 2 3 4 รวม 

2555 2558 57 18 15 24 57.89 1 5 3 0 9 15.79 

2556 2559 70 29 22 19 72.86 0 1 1 0 2 2.86 

2557 2560 79 26 20 33 58.23 1 0 1 0 2 2.53 

2558 2561 92 18* -  - - - - 5 -- 

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 จ านวนนักศึกษาท่ีแจ้งจบและส าเร็จการศึกษายังไม่ใช่จ านวนทั้งหมด 
 
AUN- QA 11-2: The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาเมื่อพิจารณาจากตาราง AUN-QA 11-1-1 จ าแนก

ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ  1) ส าเร็จการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี (3 ปี 2 ภาคการศึกษา) 
2) ส าเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี และ 3) ส าเร็จการศึกษาเกินเวลา 4 ปี จากข้อมูลจะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปี แต่ยังคงมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา
ได้ ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงพอสมควร ทั้งนี้ปัจจัยมาจากนักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรแต่ละปีมีผลการเรียนที่ไม่สูง
มากนัก และมีแนวโน้มที่ไม่สามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปีตั้งแต่ก่อนเข้ามาในหลักสูตรในปีที่ 2 ส่งผลให้
นักศึกษาในกลุ่มนี้ไม่สามารถเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรระบุได้ ส าหรับระยะเวลาในการจบการศึกษาที่
แน่นอนของนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรมียังไม่สามารภประเมินเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจาก
เป็นข้อมูลที่ต้องรอให้ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้เผยแพร่ ซึ่งทางหลักสูตรเล็งเห็นถึงปัญหานี้และมีแผนในการ
รวบรวมปรับปรุงเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลในปีการศึกษาหน้า 

การปรับปรุงติดตามผลการเรียนของนักศึกษา จากวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาโดยปรึกษาหารือในที่ประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการปรับการเรียนการสอน 
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โดยเฉพาะวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนตกมาก โดยมีเพ่ิมการสอนเสริม ให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม และเปิดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ  
 
AUN- QA 11-3: Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1]. 
การตรวจสอบอัตราการได้งานของนักศึกษาจะมีการประมวลผลโดยส่วนแผนงานบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา ข้อมมูลล่าสุดที่ทางหลักสูตรได้รับ (14 สิงหาคม 2562) เป็นข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปี 
2560 ส่วนบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ยังมีข้อมูลจากการส ารวที่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการเก็บข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิต จะท าในช่วงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี 
ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจะพบว่ายังมีบัณฑิต
ที่ไม่ได้งานท าในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีหลังจากจบการศึกษา  
 
ตาราง AUN-QA 11-3-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 

1 ปี (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558) 

บัณ
ฑิต

ปีก
าร

ศึก
ษา

 2
5…

 

 

บัณฑิตตอบ 

แบบส ารวจ 

 

บัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2558 บัณฑิตที่ตอบแบบ 

ส ารวจ (ไม่นับที ่
ศึกษาต่อ เกณฑ์

ทหาร 

และอุปสมบท) 

บัณฑิตที่ได้งาน
ท าทั้งหมด 

(ตามสูตรการ
ค านวณของ 

สกอ.) 

เงินเดือน 

เฉลี่ย 

ที่ได้งานท า 
 

ที่ได้งานท า
และ 

ศึกษาต่อ 
 

ศึกษาต่อ 
 

ยังไม่ได้ท างาน 
/อยู่ระหว่างรอ

งาน 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 
58 40 81.63 26 65.00 1 2.50 10 25.00 3 7.50 30 75.00 27 90.00 17,434 
59 53 80.30 40 75.47 - - 7 13.21 6 11.3 46 86.79 40 86.96 17,596 
60 52 94.55 39 75.00 1 1.92 7  13.46 5 9.62 45 86.54 40 88.89 18,678 
61 25 89.29 12 48.00 - - - - 13 52.0 - - - - 20,000 

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

established, monitored and benchmarked for improvement [2]. 
หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาได้ท าวิจัยผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมธรณีแต่การจัดการเรียน

การสอนยังขาดการสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การเบิกเงินวิจัยมีเกณฑ์การเบิกค่อนข้างเข้มงวดและเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนล่าช้า ท าให้ไม่ทันต่อการท าโครงงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาอันควร ฉะนั้นควรปรับปรุงกระบวนการให้
ทุนโดยเฉพาะเกณฑ์การเบิกจ่ายให้มีความยืดหยุ่นและสามารถเบิกจ่ายให้ทันต่อการท าโครงงาน และยังมี
เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยรวมไปถึงห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 

ในส่วนของโครงงานสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้รับ
รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าภาคสหกิจศึกษาที่ 2/2561 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก
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โครงานวิจัย ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา เรื่อง แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการแผนงานรายวันของเครื่องจักร
เหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย  (แก่งคอย) จ ากัด โดยนายธนพล แซ่เล้า นักศึกษาวิศวกรรมธรณี ชั้นปีที่ 4 

 

 
  

AUN- QA 11-5: The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement [3] 

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบริบทแตกต่างกัน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 2) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3) สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย 4) ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาน
ประกอบการณ์ 5) นักศึกษาปัจจุบัน 6) ศิษย์เก่า และ 7) บุคลากรของหลักสูตร ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรได้ถูกร่างขึ้นในกรอบเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามกลุ่มแรก และมีการ
ด าเนินงานของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มที่เหลือ ดังนั้นจึงมีการติดตามตรวจสอบความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสอบถามหรือสัมภาษณ์ เช่น ในโอกาสที่คณาจารย์ไป



 

 113 

นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการณ์ เมื่อมีศิษย์เก่ากลับมาเยี่ ยมสถาบัน และวิธีตอบ
แบบสอบถาม ผ่านชุดแบบสอบถามหรือผ่านระบบออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback 
(ภาคผนวก 5) โดยเน้นไปท่ีกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของหลักสูตร สรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  
 

รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ 

(เต็ม 5 คะแนน) 
 1. 
 

ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เช่น กระบวนการประกาศรับสมัคร การสมัคร 
การสัมภาษณ์ การประกาศผล 

3.64 

2. 
 

ท่านพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับก่อนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เช่น การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 

3. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเพียงใด เช่น การเรียนวิชา 
Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนการอบรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3.68 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคณาจารย์ผู้สอนและผู้สอนปฎิบัติการในหลักสูตรเพียงใด 3.96 
5. 
 
 

ท่านพึงพอใจต่อการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพียงใด เช่น 
การจัดตารางเรียน การเปิดรายวิชา การจัดอบรมต่าง ๆ การแจ้งข้อมูลก่อนเรียน การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  การออกภาคสนาม 

3.37 

6. 
 

ท่านพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงใด เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ 
ห้องสมุด สนามกีฬา 

3.84 

7. ท่านพึงพอใจต่อการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 3.76 
8. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 

 
ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากศิษย์เก่า  

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.94 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.81 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 4.00 
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.63 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา 3.81 
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 

https://www.geoengsut.com/feedback


 

 114 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 
10. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.31 
11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด สนามกีฬา 4.06 
12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 4.06 
13. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.94 

 
ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากนักศึกษาปัจจุบัน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.02 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 3.99 
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.78 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา 3.87 
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 
10. อาจารย์สอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.25 
11. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.27 
12. อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4.14 
13. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.32 
14. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.54 
15 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.48 
16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.55 
17. ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.56 
18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ

นักศึกษา 
3.44 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3.97 
20. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.99 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

21. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.97 

22. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 
23. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 
24. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 3.48 
25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.86 
26. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า 3.92 
27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 
28. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.85 
29. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความรู้ 4.12 
30. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะทางปัญญา 3.99 
31. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
4.03 

32. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 

33. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.05 

 
ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถของพนักงาน 

จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ 

(เต็ม 5 คะแนน) 
 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 4.29 
2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน 4.29 
3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.43 
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4.29 
5. ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.00 
6. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้ 4.29 
7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 
8. สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้ 4.29 
9. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น  4.29 
10. ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพ 4.43 
11. 

 
รักษาความสัมพันธ์ท่ีดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

4.43 

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3.86 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ 

(เต็ม 5 คะแนน) 
13. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต 4.14 
14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม  4.29 
15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 
16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 4.29 
17. 

 
สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.71 
19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 3.86 
20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท า 3.71 
21. สามารถล าดับความส าคัญของงาน 3.86 
22. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4.00 
23. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร 4.00 
24. 

 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.14 

25. สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.71 
27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 
28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 4.00 
29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
30. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง   3.57 
31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 3.57 
32. 

 
สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
ภาษา) 

3.86 

33. 
 

สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มีมารยาท
ในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

4.00 

34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.29 
35. 

 
เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยาท่าทางที่แสดงออก
เหมาะสม ถูกต้อง) 

3.57 

36. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
37. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  3.86 
38. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ 3.86 
39. มีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 
40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 
41. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.86 
42. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน 3.86 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ 

(เต็ม 5 คะแนน) 
43. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค านวณขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 4.14 
44. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอื่นกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.86 
45. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน 4.00 
46. 

 
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น เพื่อให้ท างานได้มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 

47. มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน 4.00 
48. 

 
สามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานของงาน 

4.00 

49. 
 

สามารถท างานให้ส าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการท างานหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 

 
ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง 

ข้อมูลของหลกัสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

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

4.20 

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

3.80 

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

3.80 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในช้ันเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.80 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.80 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 

 
ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.57 
2. การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจน 3.43 
3. อาจาย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร 
3.71 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามาถของอาจารย์ผู้สอน 3.86 
5. จ านวนภาระงานสอนของอจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ

สอนของอาจารย์ 
3.71 

7. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 3.71 
8. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3.86 
9. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.14 
10. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจาย์ทั้งในหลักสูตร และระหว่างหลักสูตร 3.71 

 
ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 1. การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 

2. การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

4.00 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.
๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา 

3.43 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

3.57 

5. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างเหมาะสม 

3.57 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอื่น 3.71 

 
ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 1. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อ
ยอด 

3.57 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

2. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร 

3.71 

3. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.43 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.14 
5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.57 
6. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.57 
7. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย์ 3.71 
8. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 3.71 
9. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผล 

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.86 

10. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.71 
11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.57 

 
ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จาก

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

 1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน 3.43 
2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 2.71 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 3.57 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.57 
7. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.43 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาสะดวกและเหมาะสม 3.57 
9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 3.29 
10. ห้องท างานวิจัย (ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.00 
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม ในการท าวิจัย 3.14 

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานตามค าแนะน าหัวข้อ Sources of Evidence  
AUN-QA 11-1 แบบสอบถามออนไลน์ https://www.geoengsut.com/feedback 

https://www.geoengsut.com/feedback
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ตาราง AUN-QA 11-1-1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
มคอ.5 ประจ าปีการศึกษา 2561 https://www.geoengsut.com/5-2561 

AUN-QA 11-2 เช่นเดียวกับ AUN-QA 11-1 
AUN-QA 11-3 ตาราง AUN-QA 11-3-1ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558)  
AUN-QA 11-4 https://www.facebook.com/sutcoop 
AUN-QA 11-5 ภาคผนวก 5 
 ตาราง AUN 11-5-1   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 ตาราง AUN 11-5-2   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากศิษย์เก่า 
ตาราง AUN 11-5-3   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ
คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักศึกษาปัจจุบัน 
ตาราง AUN 11-5-4   ผลประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะ
และความสามารถของพนักงาน จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
ตาราง AUN 11-5-5   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและ
คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากนักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง 
ตาราง AUN 11-5-6   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน 
ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
ตาราง AUN 11-5-7   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอน
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
ตาราง AUN 11-5-8   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนใน
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอน
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
ตาราง AUN 11-5-9   ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมธรณี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอน
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 

https://www.geoengsut.com/5-2561
https://www.facebook.com/sutcoop
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บทที่ 4   
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 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] 

   4    

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

   4    

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

   4    

 Overall opinion    4    
2 Programme Specification        

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

   4    

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

   4    

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1,2] 

   4    

 Overall opinion    4    
3 Programme Structure and Content        

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes [1] 

   4    

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

   4    

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

   4    

 Overall opinion    4    
4 Teaching and Learning Approach        

4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders [1] 

   4    

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

   4    

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]   3     
 Overall opinion    4    
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5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 
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     
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7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
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 
การวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา 

 
จุดเด่น 

1. มีการก าหนด PLOs ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย และ
ครอบคลุมทั้ง Subject specific และ Generic โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาและจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม โดยการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลั่นกรองเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

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

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน
สัมฤทธิผลรายวิชาฯ โดยการใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นตัวตั้งในการก าหนดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2. การใช้ Backward curriculum design ในการออกแบบหลักสูตร 
3. การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) ให้สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยการถอด PLOs ด้านทักษะและทัศนคติมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินในทุกรายวิชา 

4. การออกแบบหลักสูตรให้มีการบูรณาการ ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง (ขาดความต่อเนื่องแต่ละรายวิชา) 
ยังไม่มีการประเมินการต่อเนื่องของความรู้ และทักษะของผู้เรียน ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

5. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับและเลือกเสรีให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับงานในอนาคต 
6. ควรจูงใจให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ที่จัดขึ้นโดยสถานพัฒนาอาจารย์อย่าง

พร้อมเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 127 

ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมินฯ ปีท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

ควรปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับให้สอดคล้องกับการขอ
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ปี 2559) เพ่ือให้
รายวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับการใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้ว  

ข้อมูลทุกรายวิชาที่ เ ผยแพร่ยั ง ไม่ อัพ เดท และ
รายละเอียดที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ 

จัดท าข้อมูลเผยแพร่แล้วในทุกช่องทาง 

การอัพเดทข้อมูลในเวปไซด์ทางด้านโครงสร้าง
หลักสูตรและและรายวิชา อย่างครบถ้วน แต่นักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุก
กลุ่ม 

อัพเดทข้อมูลทุกช่องทางให้ทันสมัยและเข้าถึงทุก
กลุ่มแล้ว 

ELOs ยังไม่ได้น ามาออกแบบ และจัดเรียงโครงสร้าง
หลักสูตรอย่างชัดเจน เช่น วิชาของชั้นปีที่ 2 มี ELOs 
เพียงข้อเดียว บางรายวิชาสะท้อน ELOs ในระดับสูง 
ยังไม่มีการจัดเรียงล าดับความยากง่ายของการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 

อยู่ระหว่างด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบปี พ.ศ 2563 

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรยังไม่ชัดเจน และยัง
ไม่ได้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทุกกลุ่ม ได้รับทราบ 

ได้ด าเนินการแก้ไขปรัชญากาศึกษาพร้อม
เผยแพร่ไปย่งสื่อทุกๆ ช่องทางแล้ว 

การจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ ELO ยังไม่
ครอบคลุมในทุกรายวิชา บางวิชาก าหนดให้มี ELO แต่
ยังจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ยังไม่
สอดคล้องกับ ELO ที่ต้องการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบปี พ.ศ 2563 

มคอ.3 ยังไม่สะท้อนการเรียนการสอนจริงของรายวิชา
ที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้ หรือบรรลุ ELOs ที่
ต้องการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบปี พ.ศ 2563 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ยังไม่ชัดเจน และยังไม่ครอบคลุมในทุก
รายวิชา รวมทั้งการประเมินหรือวัดผลการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียน ยังไม่ชัดเจน 

อยู่ระหว่างด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบปี พ.ศ 2563 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมินฯ ปีท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

การวัดผลและประเมินผล เป็นการสอบข้อเขียนเป็น
ส่วนใหญ่ อาจท าให้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุ ELO 
ที่ก าหนดไว้ได ้

อยู่ระหว่างด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบปี พ.ศ 2563 

มีการน า Rubrics มาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เน้นการสอบข้อเขียน ยังไม่มีเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจน โดยเฉพาะรายวิชาบูรณาการ 

ด าเนินการสร้างเกณฑ์การใช้ Rubrics ให้คะแนน
ที่ชัดเจนในหลากหลายวิชามากข้ึน 

มีข้อมูลความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของหลักสูตร 
เพ่ือใช้ในการแก้ไข พัฒนาและปรับปรุง 

มีการเก็บข้อมูลโดยหลักสูตรเองและข้อมูล
ส่วนกลางจากมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มาก
ขึ้นและตรงตามความต้องการของหลักสูตรและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 

 - องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
                (ให้เลือกใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง) 

 1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

               - องค์ประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

 
-  
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี

1. จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
- กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน      

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
 

● อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
● อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

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

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  
18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
  อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรที่ เป็นหลักสู ตรพหุ วิ ทยาการ  
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

  บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 
11 มีค. 2557 ก าหนดว่า 
  กรณีหลักสูตร ป.ตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 

ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ. ในสาขา 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตัิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพื่อให้
หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสตูร  
5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศ ใช้ในปีท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ  
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไ่ด้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยที่อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสตูร 
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เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected  
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that 
it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 
improvement trends. 



 

 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 2 
การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ CUPT QA  

ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 
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การประเมินตนเองของหลักสูตรตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน 

ส าหรับตัวบ่งช้ี C.1-C.6 และตัวบ่งช้ี C.10-C.11 
 

ตัวบ่งชี้ที่ C.1  : การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (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     
 

ตัวบ่งชี้ที่ C.2  : การได้งานท าของบัณฑติ หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (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     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 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     
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ตัวบ่งชี้ที่ 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     

 
ตัวบ่งชี้ที่ 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     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.6  : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (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     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.10  : บุคลากรได้รับการพัฒนา (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     
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AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 
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     

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [5] 

  3     

Overall opinion   3     

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.11  : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (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 
การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 และ 
ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 
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ภาคผนวก 4 
เอกสารแนบ องค์ประกอบท่ี 1 

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตร ี
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (ข้อ 2 และ ข้อ 3) 
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รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2013 – 2018) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง 

International Journals: 
1) Jamsawang, P., Voottipruex, P., Tanseng, P., Jongpradist, P., & Bergado, D. T. 2018.   
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0660-7 
 

National Journals: 
- ไม่มี – 
 
Conference Papers: 
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Underground Structure and Retaining Walls. Saint Peterburg, Russia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

166 
 

รายชื่อผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (2013 – 2018) 
อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา 

International Journals:  

1) Naphudsa, P. , Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Effect of stress path on shearing 
resistance of sandstone fractures.  Songklanakarin Journal of Science and Technology, 
(Accepted for publication) 

 
National Journals: 
1) Torsangtham, P., Khamrat, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2018, Laboratory 

assessment of long-term durability of some decorating and construction rocks, Research and 
Development Journal of the Engineering Institute of Thailand. (Accepted for publication). 

2) Lahib, S., Khamrat, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2018, Mechanical integrity of 
cement seals in exploratory boreholes and its stability due to mine subsidence, Research and 
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Conference Papers: 
- ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
การประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และ

ข้อเสนอแนะของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี โดยผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
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- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  
 ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
2) ศิษย์เก่า 
3) นักศึกษาปัจจุบัน 
4) สถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5) นักเรียน (มัธยมปลาย) และผู้ปกครอง 
6) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ี 

 
- แบบประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ  
1) แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
2) แบบสอบถามส าหรับศิษย์เก่า 
3) แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
5) แบบสอบถามส าหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง 
6) แบบส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ี 
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1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.44 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.32 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.64 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.72 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.16 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.48 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.84 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.20 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.28 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

2.96 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.00 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.56 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.16 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 

 
ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. 
 

ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เช่น กระบวนการประกาศรับสมัคร การ
สมัคร การสัมภาษณ์ การประกาศผล 

3.64 

2. 
 

ท่านพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับก่อนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 

3. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเพียงใด เช่น การ
เรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนการอบรมก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

3.68 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคณาจารย์ผู้สอนและผู้สอนปฎิบัติการในหลักสูตรเพียงใด 3.96 
5. 
 
 

ท่านพึงพอใจต่อการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพียงใด 
เช่น การจัดตารางเรียน การเปิดรายวิชา การจัดอบรมต่าง ๆ การแจ้งข้อมูลก่อนเรียน 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออกภาคสนาม 

3.37 

6. 
 

ท่านพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงใด เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบ
สารสนเทศ ห้องสมุด สนามกีฬา 

3.84 

7. ท่านพึงพอใจต่อการวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 3.76 
8. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 
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ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2561 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- ควรเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆ 
- อยากให้น าวิชา Drilling กลบัมาใช้ในหลักสูตร 
- ผู้ที่จบการศึกษาและพร้อมปฎบิตัิงาน ควรมีความรูค้วามเข้าใจจริง ไม่ใช่มีความรู้เพื่อสอบ ควรหาวิธีการวัดผล

คุณภาพนศ.นอกเหนือจากการสอบ 
- อยากให้มีการวางแผนหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแนะน าหรือให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในการลงวิชาเรียนแต่ละ

ภาคการศึกษา 
- คาดหวังว่าจะมีสถานประกอบการรับเข้าท างาน 
- ความเข้าใจถึงแก้นแท้และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- จะได้ท างานในสถานประกอบการที่ดี 
- เน้นเนื้อหาในด้านที่ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น 
- ได้รับความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
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- สามารถประยุกต์ความรู้เข้าสู่สถานการณ์ตา่งๆ ได้ดี 
- ออกภาคสนามบ่อยขึ้น 
- มีความรู้และทักษะที่จะท าให้สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ 
- อยากให้มีคณาจารย์ ที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นการเน้นการเรียนการสอนในแต่ละสายอาชีพ

นั้นๆ 
- ขอให้ได้ใบ กว  
- พัฒนาหลักสูตรให้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ 
- ท างานตรงกับสายงานที่เรียนมา 
- มีงานท าตรงหลักสูตร 
- มีการออกภาคสนามมากข้ึน 
- มีงานท า มีเงินเดือนที่มัน่คง 
- น าบณัฑิตที่จบไปกลบัมาแนะแนวน้องๆในสายงาน 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- วิชาทีไ่ม่ได้ใช้ในการท างานจริงควรยกเลิก(เช่น วิชาเคมี)เนื่องจากเสียเวลาเรียนและอาจดึงเกรดของนศ.ได้ และควร
เพิ่มวิชาที่ใชท้ างานจริงเข้าไปแทนเช่นโปรแกรมคอมฯต่างๆ(เชน่RocScience/Phase2/Dip) 

- อยากให้มีการเชิญวิทยากรมาสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของรายวิชานัน้มากข้ึน 
- ไม่ใช่การเรียนแค่พื้นๆแบบหลายๆอย่าง โดยทางสาขาให้ค าตอบว่า เพื่อจะได้ท างานได้หลายทาง เรื่องจริงคือ วิศวะ

กรรมธรณี ณ ปัจจุบัน จบมาจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นได้ท างานตรงสายเรียน เพราะหางานยากมากๆ จบปนีึงเกือบ 90 คน 
ซึ่งผมเห็นว่าจุดนี้เป็นจดุบกพร่องอีก 1 จุด 

- การปรับเปลี่ยนก าหนดการณ์กระทันหันของสาขา, การหาตลาดงานที่รองรับนักศึกษาได้ มีคอ่นข้างน้อยอยากให้มี
การเชิญวิทยากรที่ปฏบิัติงานจรงิๆ หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ หรือร่วมสอน
ในรายวิชาที่เปน็วิชาชีพการท างาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษา เเละได้เรียนรู้จากคนที่ปฏบิัติงาน
จริงๆ 
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2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากศิษย์เก่า (ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2561) ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.88 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.31 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.94 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.88 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.44 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.94 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.88 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.50 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.56 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

3.00 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.44 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.38 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.44 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.94 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.81 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 4.00 
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.63 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา 3.81 
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 
10. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.31 
11. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด สนาม

กีฬา 
4.06 

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เช่น มีความยุติธรรม โปร่งใส 4.06 
13. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.94 
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ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการได้งานท าของศิษย์เก่า (ส าเร็จการศึกษาก่อนปี 2561) 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- เน้นฝึกให้น้องๆได้มีการออกแบบ 
- เชื่อมโยงความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งรวดเร็วถูกต้อง 
- ให้ นศ จบไปสามารถท างานออกแบบหรืองานต่างๆไดต้รงหรือทันสมัยกว่าที่บริษทัท าอยู ่
- สามารถน าข้อมูลจากงานมาวิเคราะห์ผ่านสิ่งที่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาในงาน 
- มีใบประกอบวิชาชีพ 
- ควรมีการโฟกัสกับเด็กที่อ่อนกว่า 
- ความรู้ Slope stability 
- ควรแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าเรียนให้มีเกณฑ์สูงขึ้น 
- บัณฑิตของสาขามีความมัน่ใจในหลักวิชาชีพ และแสดงศักยภาพออกมา เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ

ของวิชาชีพนี้ต่อสถานประกอบการ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและปัจจบุัน 
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- มีตลาดงาน (ที่มีฐานเงินเดือน และความก้าวหน้าทีสู่ง) รองรับ 
- เปลี่ยนวิธีการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากกว่านี้ 
- มีการพัฒนารายวชิาการสอนทีท่ันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบนัให้มากข้ึน 
- ใบประกอบวิชาชีพส าหรับนักธรณี วิศวกรธรณี หรือวิศวกรเหมืองเเร่ 
- ต้องการให้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้หลากหลาย มิใช่เฉพาะงานทางธรณีเพียงอย่างเดียว 

เพื่อให้รับกับตลาดงานปัจจบุัน 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- ออกภาคสนามให้มากข้ึน 
- บอกเป้าหมายของ แต่ละ รายวชิาทั้งหมด ตัง้แต่เข้าหลักสูตร วา่เรียนไปเพื่ออะไร เพื่อให้ นศ เข้าใจ และตั้งใจเรียน

เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตแก่ตวั นศ เอง 
- การสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้ microsoft office 
- แนะแนวช่องทางในสายอาชพีและต าแหนง่งาน 
- ยังขาดการลงมือปฏบิัติจริง และการแก้ไขสถานการณ์ในหน้างาน ควรให้นักศึกษาเสนอแนวทางการแก้ไข และ

ร่วมกันพัฒนา 
- มีกิจกรรมให้รุ่นพี่พบปะรุน่น้อง 
- ควรมีการออกภาคสนามนานขึน้ หรือเน้นปฏิบัติจริงมากข้ึน 

- อยากให้เพิ่มเรื่องการท าฐานรากบนชัน้ดิน หรือการดู Boring log ตา่งๆ และขั้นตอนการท าฐานรากแบบตา่งๆ
เบื้องต้น  
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3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากนักศึกษาปัจจุบัน ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.81 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.52 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.64 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.73 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.23 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.61 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 4.07 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.64 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.64 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

3.49 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.19 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.61 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.54 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 

 

ผลประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.02 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 3.99 
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.78 
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของของนักศึกษา 3.87 
6. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 
8. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 
9. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 
10. อาจารย์สอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
4.25 

11. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.27 
12. อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4.14 
13. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.32 
14. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.54 
15 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.48 
16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.55 
17. ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.56 
18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ

นักศึกษา 
3.44 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3.97 
20. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.99 
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รายการ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
21. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู ้
3.97 

22. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 
23. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 
24. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 3.48 
25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.86 
26. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า 3.92 
27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 
28. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.85 
29. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความรู้ 4.12 
30. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะทางปัญญา 3.99 
31. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.03 

32. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 

33. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.05 
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ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการท างาน 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษาปัจจุบันต่อหลักสตูร 
- สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต 
- ปรับหลักสูตรวิชาให้สอดคล้องกับตลาดเเรงงาน 
- การน าความรูไ้ปใช่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ใกล้เคียงงานที่ท ามากข้ึน 
- ทักษะที่ใกล้เคียงงานมากข้ึน 
- อยากให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการของบริษัทบางรายวิชา 
- ท างานตรงสายที่ต้องการเมื่อจบการศึกษา 
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนให้มากข้ึน 
- อยากให้เน้นเร่ืองภาคปฏิบัติเนือ่งจากเคร่ืองในการปฏิบัติการยงัไม่เพียงพอต่อดารใช้งานของนกัศึกษา 
- อยากให้ลงพื้นที่จริงในรายวิชาที่ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ต้องการ 
- อยากให้พาไปนอกสถานที่มากกว่านี้ครับ 
- สามารถจบออกไปแล้วท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีความรู้ที่สามารถออกไปท างานได้ 
- สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองได ้
- ท างานเปน็ครอบคลุม 
- จบไปมีงานท าแน่นอน 
- จบแล้วมีงานทีด่ีท าเลี้ยงชีพตวัเองและครอบครัวได้ 
- อยากให้ออกภาคสนามมากกวา่นี้ค่ะ 
- สอนให้ท างานเป็น 
- อยากให้มีความแน่นอน 
- สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการท างานได้ 
- หวังว่าจะได้น าความรู้ตลอดหลกัสูตรไปใชไ้ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- วิชาเรียนสอดคล้องกบัตลาดเเรงงาน 
- ความรู้ในทุกด้าน 
- ให้มีวิชาเลือกบังมากข้ืน 
- ต้องการสามารถท าร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้เพรยงพอไปประกอบวิชาชพีและมีงานรองรับ 
- อยากให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพียงพอส าหรับการท าปฏบิัติการ และการใช้โปรแกรมอยากให้มีห้องไว้เรียนและมี

คอมใช้จะได้มีมาตรฐานเดียวกนั 
- ทุกวิชาในหลักสตูร ควรมีตัวอย่างให้ดูหลายๆตัวอย่างหลายๆแบบ ครอบคลุมกับงานในชีวิตจริง 
- อยากให้เพิ่มวิชาที่เก่ียวกับน ้าบาดาล 
- อยากให้มีวิชาเพิ่มเติมมากกว่านีค้รับ 
- สามารถส่งเสริมทัง้ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏบิัติการให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการ

ท างานจริงๆในอนาคต 
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- อยากจบไปแล้วสามารถท างานพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับสาขาเป็นเพื่อที่จะได้ปรับตัวช่วงท างานใหม่ๆได้ง่าย และจะได้
พัฒนาศักยภาพต่อไปได้รวดเร็วมากข้ึน 

- เปิดวิชาสาขาทุกเทอม 
- คาดหวังว่าอยากให้มีอุปกรณ์แลปเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- สามารถน าไปปรบัใช้กับการท างานจริงได้ 
- อยากให้พาออกไปดู ศึกษาสถานที่จริงเยอะๆ  
- น าความรูไ้ปประกอบอาชีพ 
- ให้ความรู้ความสามารถต่องานในอนาคตได้ 
- ต้องการให้มีอุปกรณ์ที่ใช้สอนในปฏิบัติการมากข้ึน 
- ได้น าความรู้ที่ศึกษามาไปประกอบอาชีพ 
- ต้องการเรียนตามหลักสูตรและเรียนจบให้เร็วที่สุด 
- ต้องการให้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา 
- มีเนื้อหาหรือการสอนที่แปลกให้ไม่น่าเบื่อ 
- หลังจากจบการศึกษาได้ท างานเร็วที่สุด 
- ต้องการให้เจาะลึกเน้นไปมากกว่านี้ ตอนนี้เมื่อกับว่าจบัทุกทาง แต่ไม่ได้อะไรเลย เพราะมีแค่2มือจะจับทั้งหมดก็ไม่

หมดความเน้นและจะลึกให้ตรงตามความต้องการตลาด เพราะตอนนี้สายงานดา้นนร้เริ่มหางานยากข้ึน 
- คาดหวังให้ อ.สอนให้เข้าใจง่าย 
- หวังว่าจะได้ความรู้ทีไ่ด้สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
- ต้องการมีทักษะในการท างาน 
- ต้องการเรียนจบภายใน4ปีและมีงานท า 
- อยากให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสตูรให้เรียนเฉพาะวิชาที่จ าเป็น 
- เพิ่มการสอนแทรกเรื่องภาษา ค าศัพท์เฉพาะทาง 
- พัฒนาเเละปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
- ได้ท างานตรงกับหลักสูตรที่เรียนจริงๆ 
- อยากให้เปิดวิชาสาขาทุกเทอม 
- อยากได้เกรดเยอะๆ 
- อยากให้มีอุปกรณ์ในการเรียนปฏิบัติการที่มากกว่านี้ 
- มีวิชาที่ครอบคลุมกบัสายงาน 
- การเรียนและน าไปใช้ประกอบวชิาชพี 
- เนื้อหารายวิชาครอบคลุมต่อการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
- เพิ่มการปฏิบัติการให้มากข้ึน 
- อยากให้หลักสูตรทันสมัยกว่านี้ เนื่องจากเทรน และ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปยาวรวดเร็ว ปัจจบุันไม่ค่อยได้มีใคร

พูดถึงการขุดแร่ข้ึนมาใหม่แล้ว แต่เป็นการน าแร่จากวัสดุตา่งๆกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้ 
เหมือนที่จุฬา 

- สามารถส าเร็จการศึกษา4ปีเเละมีหน้าที่การงานท าทีด่ี 
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- มีความรู้เพียงพอที่จะน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
- เปิดรายวิชาเลือกบังคับของสาขาเพิ่มในแต่ละเทอม 
- การพัฒนาหลักสูตรให้เข้าถึงการท างาน 
- ต้องการให้เน้นการเรียนปฏิบัติ เสมือนท างานจริงมากกว่านี้ 
- ตอนส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปใช้ในชวีิตการท างานได้ 
- ได้ท างานในด้านที่ตัวเองสนใจ 
- อยากให้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อนักศึกษา และการคัดคุณภาพของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนสาขาวศิวกรรมธรณี 
- คาดหวังในการศึกษาภาคสนามมากกว่านี ้
- คาดว่าจะได้ความรู้และทักษะในการน าไปต่อยอดในอนาคต 
- สามารถน าไปใช้ในการท างานโดยตรง 
- สามารถท างานในดา้นที่อาจจะไม่ใช่สายธรณโีดยตรง เชน่ อาจจะไปสายโยธา ปิโตรเลียม 
- ควรรู้จักการน าความคิดหลายๆแง่มุมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือสถานทีท่ี่เกิดขึน้ได้เพราะบางทสีิ่งที่

เราเรียนกับสิ่งที่เราเจอไม่เหมือนกัน 
- อยากได้ กว.เหมืองแร่ 
- คาดหวังว่าจะมีงานรองรับ 
- ได้ความรู้เกี่ยวกับงานที่จะท าไดม้ากที่สุด 
- คาดหวังว่าจะได้ความรู้เพื่อไปใช้ในการท างานอย่างละเอียดในแต่ล่ะด้าน 
- มีความรู้มากพอที่จะไปท างานในสายที่เรียนได้ 
- อุปกรณ์ในการท าปฏบิัติการต่างๆที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิขาชีพอยา่งถูกต้องครบถ้วน 
- มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปประกอบการท างาน 
- ความรู้ทางการปฏิบัติงานเสมือนจริง 
- ต้องการได้ความรู้จักการศึกษาให้ได้มากที่สุด เพื่อไปต่อยอดความรู้และพัฒนาในการท างานต่อไป 
- การเรียนต้องสอดคล้องกับหลักความเป็นจริง 
- มีงานรองรับ 
- จบการศึกษาภายใน 4 ป ี
- ท างานตรงสาย เงินเดือนดี คุณภาพชีวิตดี 
- คาดหวังจะได้ความรู้และมีความสามารถเพียงพอในการท างาน 
- ต้องการมีความรู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพมากที่สดุ 
- ต้องการให้พัฒนาหลักสูตรต้อๆไปให้ดียิ่งขึ้น และท าให้สาขาวชิาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและนักศึกษาจบไปที่

ต้องการของตลาดแรงงาน 
- หวังว่าจะได้ท างานตรงสายที่เรียนมาอละที่ตนเองชอบ 
- มีความรู้ความสามารถจนสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคต 
- วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้  
- การวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และออกแบบ 
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- สามารถน ามาใช้ได้จริงไม่ใช่เเค่เข้าใจในห้องเรียน 
- เอาสิ่งที่เรียนไปใช้ในการท างานให้ได้มากที่สุด 
- ต้องการให้หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนักศึกษาที่จบไปแล้ว และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
- ต้องการจบอย่างมปีระสิทธิภาพและท างานอย่างมัน่คงในทางของงานนั้นๆครับ 
- สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในอนาคตได้จริง 
- มีความทันสมัยในทุกๆป ี
- ต้องการให้หลักสูตร ท าให้เรามีทักษะและกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ไขปัญหา ทางด้านวิศวกรรมธรณี และมี

การพัฒนาตนได้ตลอด 
- ต้องการให้มีการคิดและออกแบบงานเสมือนจริง 
- ออกภาคสนามไปเห็นของจริงบอ่ยๆจะได้คุ้นชินกับงานที่เราต้องท า และหลักการที่เราต้องใช้ 
- คาวว่าจะไปความรู้เพิ่มเติม และน ามาประยุกต์กับอาชีพที่ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- คาดหวังให้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปจัจุบัน 
- อยากให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น และคาดหวังว่าเมื่อจบไปในหลักสูตรสาขานี้แล้วจะมีงานที่รองรับ 
- จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชท้ างานในชีวติจริงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- สามารถน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตการท างาน 
- อยากจบแล้วมีงานท า 
- อยากให้มีอุปกรณ์ท าแลปที่มากกว่านี้ 
- จ าหินและแร่ได ้
- เน้นปฏิบตัิภาคสนามจริงบ่อยครั้งขึ้น 

 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 
- ในบางวิชา อาจจะต้องมีการอัพเดตข้อมูลอยู่เร่ือยๆ และในการเรียนที่มีโปรเจค ท าให้ไดฝ้ึกการค้นคว้า และท างาน

เป็นทีมไดด้ี  
- ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เนื่องจากมีเวลาว่าง นศษ บางคนอาจอยากรีบอัดรายวิชาให้เร็ว แต่ยัง

ไม่รู้โครงสร้างหลักสตูร ท าให้ปี 1 อาจจะพลาดไปได้ 
- อยากให้มีวิชาอุโมงค ์
- อยากให้มีการอัพไฟล์การเรียนการสอนก่อน เพื่อเอาไว้อ่านก่อนคะ 
- ดีแล้วแต่อยากให้ดีขึ้น 
- ควรเพิ่มจ านวนคร้ังของการออกภาคสนามในของปีที่4มากข้ึน 
- อยากให้อาจารย์พูดช้าๆเนื่องจากบางครั้งฟังทนัแต่เขียนไมท่ัน 
- อยากอาจารย์แระน าแผนการเรียนอย่างละเอียดแจ้งการปรับปรุงแผนนักศึกษาเร็วๆ 
- อุปกรณ์เเลปไม่พอต่อความต้องการใช้ 
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- มหาลัยไม่มีทีส่ าหรับรองรับ และบริการต่างๆเพื่อ นักศึกษาที่ทนัสมัยและอ านวยประโยชน์เหมือนมหาลัยอ่ืน 
บางครั้งแอบลา้หลังทางดา้นการพัฒนา ทั้งๆที่เปน็มาหาวิทยาลยัแห่งเทคโนโลยี  

- เร่ืองการออก EXCURSION อยากให้มีทางเลือกที่หลากหลายได้ไปชมการท าการจริงๆเพื่อจะได้รู้เป้าหมายของชีวิต
ที่ชัดเจนขึ้น 

- อยากให้สาขามีการปรัปรุงหลักสูตรให้สม่ าเสมอ 
- อยากให้มีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  
- อุปกรณ์การท าแลป หรือที่เก่ียวข้องกับการออกภาคสนามอยากให้มีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
- ควรปรับปรุงเร่ืองหลักสูตร ควรเน้นเจาะลึกกว่านี้ ให้ตอบโจทยต์ลาด และควรให้นักศึกษาไดป้ฏิบัติงานเพื่อเสริม

ประสบการณ์ ควรเพิ่มเคร่ืองมือ และสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
- การยกตัวอย่างรุ่นพี่ทีป่ระสบความส าเร็จ 
- อยากให้ซื้อเข็มทิศเพิ่ม เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
- อุปกรณ์เครื่องมือในบางวชิามไีม่พอต่อความต้องการในการเรียน 
- มุ่งหวังให้ส่งเสริมและผลักดนันกัศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองออกมา รวมถึงให้โอกาสใน

การได้เรียนรู้ในสถานที่ท างานจริงร่วมกับผู้อื่น 
- ควรเปิดวิชาเลือกบังคบัมากกว่านี้ 
- ควรมีการคัดนักศึกษาก่อนเข้าสาขาวิศวกรรมธรณีอย่างเข้มงวด เพื่อลดอัตราของนักศึกษาที่จบการศึกษาช้ากวา่

เวลาปกต ิ
- ยากให้มีหรือสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับสายงานที่เปน็สายโยธา มาสอนในสาขาของเรา เพราะเราอาจจะเป็นทางเลือก

อีกทางในการที่จะไปท างานได้คะ่ 
- ควรอธิบายหรือสอนนอกกรอกจากต าราดบู้าง ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนรุ่นพี่มาสอนรุ่นน้อง 
- การเรียนการสอนอยากให้เน้นไปทางปฎิบัติครับ 
- หนังสือการสอนค่ะ 
- แลปธรณีวิทยากายภาพมีตัวอยา่งหินไม่ครอบครุม 
- แบบสอบถามเยอะไป 
- อยากให้มีวิชาเก่ียวกับปิโตเลี่ยม 
- ว่า การรับเลือกนักศึกษาเข้ามา คือ ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร เหมือนกับการตกอันดับเข้ามา 
- อยากให้มีการติดตามและช่วยแก้ไขนักศึกษาที่มีปัญหาหาด้านการเรียนที่มีเกรดน้อยหรือแนะน าสิ่งที่ควรแก้ไขตา่ง  
- อยากเรียนคอนกรีต 
- ดีแล้วครับแต่ผมต้องพฒันาตัวเอง 
- "อยากให้สอนแบบละเอียดมากกว่านี้ ทั้งเนื้อหา และกระบวนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจใน

เนื้อหานั้นจริงๆ 
- อยากได้ความรู้จากรายวิชาที่เรียนจริงๆ ไม่ใช้เรียนแค่ผ่านๆ อย่างน้อยทีสุ่ดควรได้ความรู้แบบเน้นๆสักเรื่องหนึ่งใน

รายวิชานั้นๆไม่ใช่เรียนแค่ผา่นๆ" 

 
4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
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จากสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) ในปีการศึกษา 2561ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
4.00 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.43 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.57 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.86 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.71 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.86 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.71 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.57 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.43 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

3.71 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.43 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมลูปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.71 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 

 
ผลประเมินระดบัความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานท่าน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 4.29 
2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท างาน 4.29 
3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.43 
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4.29 
5. ยอมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.00 
6. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้ 4.29 
7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 

8. 
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
ได้ 

4.29 

9. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น  4.29 
10. ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อ่ืน และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพ 4.43 
11. 

 
รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน 

4.43 

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3.86 
13. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต 4.14 
14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม  4.29 
15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต 4.43 
16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ 4.29 
17. 

 
สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.71 
19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล 3.86 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท า 3.71 
21. สามารถล าดับความส าคัญของงาน 3.86 
22. สามารถวางแผนการท างานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4.00 
23. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร 4.00 
24. 

 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.14 

25. สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.71 
27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 
28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 4.00 
29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
30. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง   3.57 
31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 3.57 
32. 

 
สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตาม
หลักภาษา) 

3.86 

33. 
 

สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มี
มารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

4.00 

34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.29 
35. 

 
เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยาท่าทางที่
แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง) 

3.57 

36. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 
37. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  3.86 
38. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ 3.86 
39. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 
40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 3.86 
41. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.86 
42. สามารถน าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการท างาน 3.86 
43. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค านวณขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 4.14 
44. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอ่ืนกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.86 
45. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน 4.00 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
46. 

 
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น เพื่อให้ท างานได้
มีประสิทธิภาพ 

4.00 

47. มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน 4.00 
48. 

 
สามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานของงาน 

4.00 

49. 
 

สามารถท างานให้ส าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการท างานหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผู้ใตบ้งัคับบัญชาของท่าน 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

- พร้อมที่จะรับความรู้ต่างๆเพิ่มข้ึน และท างานได้เต็มประสทิธิภาพ 

- ผลงานที่มปีระสิทธิภาพ และ ท างานด้วยความปลอดภัย 

- มีความอดทน มุ่งมัน่ หาความรู้ มีแนวคิดใหม่ๆ 

- ควบคุมงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- ออกแบบฐานรากได ้

- วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- ส่งเสริมภาษาอังกฤษ 
- บัณฑิตไม่ค่อยมีความมั่นใจในตวัเอง 
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5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากนักเรียน/ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2561ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.60 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.80 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.80 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.80 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.20 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.80 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.80 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
4.20 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.40 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

4.20 

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

3.80 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

3.80 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.80 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.80 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 

 
ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนักเรียน/ผู้ปกครอง 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครอง 

- จบแล้วมีงานท า 
- ไม่ตกงาน 
- จบแล้วอยากไปท างานตา่งประเทศ 
- มีงานท า 
- มีที่ท างาน มี่ตรงหลักสตูร 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- หลายค าถามไม่เข้าใจ 
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6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ช่วยสอน ผู้สอนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2561 
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ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณี 
3.86 

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงาน
ด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.86 

3. สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ 3.86 
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ 3.86 
5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.00 

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรม
ธรณีได้ 

3.71 

7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 3.86 
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
3.86 

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ 3.71 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ในชั้ น เ รี ยนหรื อผ่ านทา ง เว็ บ ไซต์  
www.geoengsut.com 

4.14 

2. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
( programme and course specifications)  ผ่ า น ท า ง สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 

3. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 
(programme and course specifications)  ผ่ านทางคู่ มื อนั กศึ กษา และแผ่ นพั บ 
(brochure) 

4.14 
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ข้อมูลของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์  3.86 
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  4.14 
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.57 
2. การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจน 3.43 
3. อาจาย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 
3.71 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามาถของอาจารย์ผู้สอน 3.86 
5. จ านวนภาระงานสอนของอจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน

การสอนของอาจารย์ 
3.71 

7. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 3.71 
8. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง 
3.86 

9. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.14 
10. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจาย์ทั้งในหลักสูตร และระหว่างหลักสูตร 3.71 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามตาม

แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

4.00 
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รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
2. การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา 

3.43 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

3.57 

5. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

3.57 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน 3.71 
 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนในหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียน

วิชาต่อยอด 
3.57 

2. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร 

3.71 

3. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.43 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.14 
5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.57 
6. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.57 
7. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย์ 3.71 
8. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 3.71 
9. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ

ส่งผล ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.86 

10. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.71 
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รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.57 

 
ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้

งาน 
3.43 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 2.71 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และเหมาะสม 3.57 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.57 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.43 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาสะดวกและเหมาะสม 3.57 
9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 3.29 
10. ห้องท างานวิจัย (ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.00 
11. อุปกรณ์และเครื่องมอืวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม ในการท าวิจัย 3.14 
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ความคาดหวัง/ความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครอง 
- รับนศที่มีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

- นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามความต้องการของอุตสาหกรรม 

- สื่อสารเข้าใจ 

- นักศึกษามีความรู้ รับผดิชอบ สามารถท างานได้ 

- สามารถสอนให้นักศึกษาสามารถท างานได้จริง มทีักษะ ความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่านักศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัอื่น 

- คาดหวังให้นักศึกษาเรียนจบและมีงานท าโดยใช้ความสามารถจากที่เรียนมา 

- คาดหวังว่าทุกคนจะสามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้เรียนมา น ามาใช้ในชวีิตประจ าวนัให้เกิดประโยชนส์ูงสดุ 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (หรือข้อควรปรับปรุง) 

- ควรมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอน 
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ภาคผนวก 6 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

(Course Learning Outcomes, CLOs) 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
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รายวิชา 538203 ธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก     
CLO 1-2:   อธิบายการเกิดแร่ หลักการจ าแนกแร่ และจดจ าแร่ประกอบหินทั่วไปได้ 50 ชนิด 
CLO 1-3:   อธิบายการเกิดหิน หลักการจ าแนกหิน และจดจ าหินที่พบทั่วไปได้ 30 ชนิด  
CLO 1-4:   อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโลกและบนผิวโลกได้    
CLO 1-5:   อธิบายหลักการล าดับชั้นหินและการหาอายุทางธรณีวิทยาได้    
CLO 1-6:   อธิบายลักษณะและการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ 
CLO 1-7:   อธิบายองค์ประกอบและการใช้ประโยชน์แผนที่และภาพถ่ายในงานทางธรณีวิทยาได้ 
CLO 1-8:   อธิบายหลักการส ารวจธรณีวิทยาได้      

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 - ความหมาย ความส าคญั แผนที่
ความคิดส าหรับวิชาธรณีวิทยา 

- การก าเนิดของโลกและจักรวาล 
ระบบสรุิยะ สนามแม่เหล็กโลก ช้ัน
บรรยากาศ และพื้นผิว  โครงสร้าง
และคณุสมบัติภายในโลก 

- ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลอืก
โลก 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สงัเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
 

2 - ความหมายของแร ่
- สมบัติทางกายภาพของแร ่
- การจ าแนกแร่  
- การเกิดแร ่

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
3 - ความหมาย วัฎจักรหิน การจ าแนก

หิน 
- หินอัคนี  หินตะกอน หินแปร 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 - กระบวนการที่เกิดจากแรงกระท า
ภายในโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ 

- กระบวนการที่เกิดบนผิวโลก การผุ
พัง การย้ายมวล การเกิดดิน 

4 1-4 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 - กระบวนการจากน้ า  
- กระบวนการลม  
- กระบวนการจากธารน้ าแข็ง 

4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
6 - หลักการล าดับชั้นหิน 

- ความไม่ต่อเนื่อง  
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 - การหาอายุทางธรณีวิทยา 

- เวลาทางธรณีกาล 
4 1-5 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 - โครงสร้างปฐมภูม ิ
- โครงสร้างทุติยภูม ิ

4 1-6 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 - ระบบพิกัดแผนท่ี 
- แผนที่ภูมิประเทศ 
- แผนที่ธรณีวิทยา 

4 1-7 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 - ภาพถ่ายทางอากาศ 
- ภาพถา่ยดาวเทียม 

4 1-7 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 - การศึกษาในภาคสนาม 

- การหยั่งธรณ ี
- การเก็บตัวอย่างหิน 
- การเขียนรายงาน 

4 1-8 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538204 ปฏบิัตกิารธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถจ าแนกแร่ประกอบหินและหินที่พบได้ทั่วไปตามหลักการจ าแนกได้  
CLO 1-2:  สามารถอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานอย่างง่ายได้     
CLO 1-3:  สามารถอธิบายการล าดับชั้นหินและการวางตัวของชั้นหินได้    
CLO 1-4:  สามารถอ่านแผนที่ภูมิประเทศ หาความชันและสร้างภาพตัดขวางได้   
CLO 1-5:  สามารถอ่านแผนที่ธรณีวิทยาและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได้   
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2:  สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 หินอัคนีและแร่ประกอบหินอัคนี 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 หินตะกอนและแร่ประกอบหินตะกอน 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 หินแปรและแร่ประกอบหินแปร 3 1-1, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 เข็มทิศธรณีวิทยาและการวางตัวของ
ช้ันหิน 

3 1-3, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ระบบพิกัดและองค์ประกอบแผนที่ 3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 แผนที่ภูมิประเทศ เส้นช้ันความสูง 
และภาพตัดขวาง 

3 1-4, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตดัขวาง 3 1-5, 2-
1, 2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538205 หินและแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์    ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายและใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี โครงสร้างผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ในการ

จ าแนกได้          
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกแร่กลุ่มซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด  
CLO 1-3:   สามารถจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตและจดจ าแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตอย่างน้อย 50 ชนิด 
CLO 1-4:  สามารถอธิบายหลักการจ าแนกหินแต่ละประเภท และจ าแนกหินได้อย่างถูกต้อง 

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและคณุสมบัติทางกายภาพ
ของแร่ 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 พื้นฐานผลึกศาสตร์ โครงสร้างผลกึ 

ปฏิบัติการสมมาตร รูปแบบผลึก  
3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 เคมีผลึก 3 1-1 - บรรยาย 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 การจ าแนกแร่แร่กลุม่ซิลเิกต 3 1-1, 

1-2 
- กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การจ าแนกแร่กลุ่มไม่ใช่ซิลิเกต 3 1-1, 
1-3 

- กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 คุณสมบัติทางแสงของแร่  3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ

อัคนี 
3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิ
ตะกอน 

3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 กระบวนการและศลิาวิทยาของหนิแปร 3 1-4 - กิจกรรมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

 
  



 

246 
 

รายวิชา 538206 ปฏบิัตกิารหินและแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์    ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและสมบัติทางแสงของแร่ ในการจ าแนกแร่ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 
CLO 1-2:  สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซฺในการจ าแนกแร่ได ้    
CLO 1-3:  สามารถจดจ าและอธิบายลักษณะเฉพาะของแร่กลุ่มซิลิเกตและไม่ใช่ซิลิเกตได้ 100 ชนิด 
CLO 1-4: สามารถจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากก้อนตัวอย่างได้อย่างมีหลักเกณฑ์  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ระบบผลึกและปฏิบตัิการสมมาตร 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 รูปแบบผลึกและ Crystal classes 
 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

4 การศึกษาแร่ด้วยกล้องจุลทรรศนโ์พลา
ไรซิ่ง 
 

3 1-1, บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1-2,  
2-1, 
2-2 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 แร่กลุ่มซลิิเกต 3 1-1, 
1-3,   
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 แร่กลุ่มไม่ใช่ซิลเิกต 
 

3 1-1, 
1-3,    
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 หินอัคน ี 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 หินตะกอน 3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

9 หินแปร 
 

3 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ  
           ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และอธิบายลักษณะธรณีสัณฐานแบบ

ต่างๆ ได ้          
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสร้างแบบต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง          
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการและความส าคัญของภูมิสารสนเทศต่องานด้านวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ 
และการจ าแนกลักษณะธรณสีัณฐาน 

3 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 ธรณสีัณฐานทางน้ าผิวดิน 6 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ธรณสีัณฐานคาสต ์ 3 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบปฐมภูมิ
และทุติยภูม ิ

6 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 การบรรยายโครงสร้างทางธรณีวิทยา 6 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิ
สารสนเทศ การอ้างอิงต าแหน่งของ
ข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศ 

3 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
7 โครงสร้างและแบบจ าลองข้อมลู

ระบบภมูิสารสนเทศ วิธีการส ารวจ
และการน าเข้าข้อมลู 

3 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภมูิ
สารสนเทศ และการประยุกต์ภูมิ
สารสนเทศในงานธรณีสณัฐาน
วิศวกรรม 

6 1-3 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่างโจทย์

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538208 ปฏบิัตกิารธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ และอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 
ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สามารถจ าแนกธรณีสัณฐานจากภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศได้  
CLO 1-2:  สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั้นหินและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาได้ 

          
CLO 1-3: สามารถการแก้ปัญหามุมเอียงเท ความกว้างของหินโผล่ และแก้ปัญหาสามจุดได้  
CLO 1-4: สามารถใช้สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่น ระนาบ เส้นโพล การวิเคราะห์ความหนาแน่นของข้อมูลใน

การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้       
CLO 1-5: สามารถใช้การใช้โปรแกรม ArcGis ในการสร้างแผนที่ได ้    
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากปล่าวได้อย่างชัดเจน   
CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถ่าย
ทางอากาศ 

3 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

2 ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนทีภู่มิ
ประเทศ  

6 1-1, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

3 แผนที่ธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล่ 
เส้นช้ันโครงสร้าง และภาพตดัขวาง 

3 1-2, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 การแก้ปัญหามุมเอียงเท และความ
กว้างของหินโผล่การแก้ปญัหาสาม
จุด 

3 1-3, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

5 สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคช่ัน ระนาบ 
เส้นโพล การวิเคราะหค์วามหนาแน่น
ของข้อมูล 

6 1-4, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

6 ภูมิสารสนเทศ การใช้โปรแกรม 
ArcGis การป้อนข้อมูล ก าหนด
ต าแหน่ง  สร้างเส้น การใส่ข้อมลู 
attribute data 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

7 ภูมิสารสนเทศ การหาพื้นที่ การ
เปลี่ยนหน่วย การตรึงแผนที ่

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 

8 ภูมิสารสนเทศการท าแผนท่ี การ
ซ้อนทับข้อมูล การเลือกพื้นที่ และ
การแสดงผล 

3 1-5, 
2-1, 
2-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากแบบฝึกหดั
ปฏิบัติการ 
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รายวิชา 538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญวิทย์ แก้วกสิ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: รู้และเข้าใจหลักการวนลูป การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ การก าหนดและ

เข้าถึงข้อมูลแบบอะเรย์และเมตริกซ์       
PLO 2: สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาตามค าสั่งในห้องปฏิบัติการได้   
CLO 2-2: ประยุกต์ใช้ค าสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลการใช้งานฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 MATLAB เบื้องต้น 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

2 ตัวแปร และตัวด าเนินการ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

3 อะเรย ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

4 เมตริกซ ์ 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

5 ฟังก์ชัน 1 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

6 ฟังก์ชัน 2 1+3 1-1 สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

7 การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชัน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

8 แฟ้มข้อมูล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

9 ฟังก์ชันส าหรับการแสดงผล 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

10 การแก้โจทย์ปญัหา 1 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 

11 การแก้โจทย์ปญัหา 2 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

12 ทบทวน 1+3 2-1 
2-2 

สอนบรรยาย และให้นศ. 
ท าปฏิบัติการ 

ตรวจปฏิบตัิการตามใบงาน 
(lab sheet) 
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รายวิชา 538301 ธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถเลือกวิธีการส ารวจมวลดินได้อย่างเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ใน งานทางด้านวิศวกรรม

ธรณี 
CLO 3-2: สามารถค านวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินได้  
CLO 3-3: สามารถจ าแนกประเภทชนิดด้วยระบบการจ าแนกดินเชิงทางวิศวกรรม (ระบบ Unified Soil Classification 

System, USCS และระบบ American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO)  
CLO 3-4: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะคุณสมบัติของดินในสภาวะที่แตกต่างกันได้  
CLO 3-5: สามารถอธิบายผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและก าหนดแนวทางป้องกันและ

แก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของน้ าใต้ดินในงานทางวิศวกรรมธรณี 
CLO 3-6: สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะมวลดินได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap, An) 
CLO 4-1: สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได้   
CLO 4-2: สามารถค านวณและวิเคราะห์ผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้อย่างถูกต้องตาม

หลักการ 
CLO 4-3: สามารถอธิบายและก าหนดวิธีการบดอัดดินในภาคสนามให้เหมาะสมกับประเภทของดิน และวิธีการ

ควบคุมคุณภาพการบดอัด   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การก าเนิดดิน 
●  ประเภทของดิน 

4 3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-4 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 

2 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  ธรรมชาติของเมด็ดิน 
●  ความสัมพันธ์เชิงปรมิาตร

และน้ าหนัก 

4 3-1 
3-2 
3-4 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคและการสอบ
ประจ าภาค รวมทั้งตั้งค าถาม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ในช้ันเรยีน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

3 หัวข้อ 1:  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน 
●  การวิเคราะห์การคละขนาด

ของเม็ดดิน 
●  การจ าแนกประเภทของดิน 
 

4 3-1 
3-3 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การต้านทางแรงเฉือนของดิน 
●  ก าลังแบกทานของดิน 
 

4 3-4 
4-1 
4-2 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  หลักการบดอัดดิน 
●  การทดสอบในห้องปฏิบตัิการ 

 

4 3-2 
3-6 

 
 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 หัวข้อ 2:  คุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดิน 
●  การบดอัดดินในภาคสนาม 
●  การทดสอบหาความ

หนาแน่นของดินใน
ภาคสนาม 

4 3-2 
3-6 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  หน่วยแรงประสิทธิผล 
●  หน่วยแรงเฉือน 

 

4 3-2 
3-6 

 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 หัวข้อ 3:  หน่วยแรงในมวลดิน 
●  การประเมินแรงดันดิน 
●  วงกลมมอรส์ าหรับกลศาสตร์

ดิน 
 

4 3-5 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 หัวข้อ 4:  การอัดตัวคายน้ า 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 หัวข้อ 5:  การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
 

4 3-2 
3-6 
4-2 

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่าง
โจทย์ แนวทางการ
แก้ไข มอบหมายให้

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมงการ

สอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538302 ปฏบิัตกิารธรณีเทคนิค 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได้  
CLO 2-2: สามารถให้ค าแนะน าในการเลือกใช้อุปกรณ์ทดสอบดินเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบได้  
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ และน าผลไปจ าแนกคุณสมบัติของดินได้ 
CLO 3-2: สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติดินในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-2: สามารถค านวณ วิเคราะห์ และจ าแนกผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ 
CLO 4-3: สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่ท าการทดสอบให้ห้องปฏิบัติการได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติการ ๑ การส ารวจช้ันดิน
เบื้องต้นและการจ าแนกดินทาง
วิศวกรรม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

2 ปฏิบัติการ ๒ การทดสอบหา
น้ าหนักรวมต่อหน่วยปริมาตรและ
หาปริมาณความช้ืน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

3 ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบหา
ขีดจ ากัดของอัตเตอร์เบอร์ก 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

4 ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบหาความ
ถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4-3, 4-2 
4-3 

ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

5 ปฏิบัติการ ๕ การทดสอบหาขนาด
การกระจายตัวของเมด็ดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

6 ปฏิบัติการ ๖ การบดอัดดินและ
แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

7 ปฏิบัติการ ๗ การหาความ
หนาแน่นของดินในภาคสนาม 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

8 ปฏิบัติการ ๘ การทดสอบหาค่า
ความซึมผ่านของดิน 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

9 ปฏิบัติการ ๙ การทดสอบก าลังรับ
แรงเฉือนโดยตรง 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

10 ปฏิบัติการ ๑๐ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบไม่ถูกจ ากัด 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏบิัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

11 ปฏิบัติการ ๑๑ การทดสอบก าลัง
รับแรงอัดแบบถูกจ ากดั 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4-1, 4-2 
4-3 

ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  

12 ปฏิบัติการ ๑๒ การทดสอบการอดั
ตัวคายน้ า 

3 2-1, 2-2 
3-1, 3-2 
4-1, 4-2 

4-3 

บรรยาย แสดงตัวอยา่ง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 
ค านวณ วิเคราะห์และ
เขียนรายงาน 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล  
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รายวิชา 538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ค านวณคุณสมบัติการจ่ายน้ าของชั้นหินกักเก็บน้ าได้ถูกต้อง    
CLO 4-2:  อธิบายวิธีการทดสอบคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได้   
CLO 4-3:  ค านวณคุณสมบัติความซึมผ่านของชั้นน้ าบาดาลได้     
CLO 4-4:  วิเคราะห์การไหลของน้ าบาดาลในหลุมเจาะได้ถูกต้อง    
CLO 4-5:  ประยุกต์ใช้หลักการของดาร์ซีและสมการเบอร์นูลีย์ เพ่ือวิเคราะห์โคร่งข่ายการไหลของน้ าบาดาลในชั้น

หินได ้        
CLO 4-6:  ค านวณแรงดันของน้ าบาดาลที่เกิดข้ึนในโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: อธิบาย หรือน าเสนอวัฎจักรน้ าได้       
CLO 5-2:  สามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือท างานกลุ่มตามหัวข้อที่ก าหนดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 วัฏจักรอุทกวิทยา 4 5-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดิทัศน ์

ท า mind map ของวัฏจักร
น้ า หรือ น าเสนอวัฏจักร
น้ าหน้าช้ัน 

2 ธรณีวิทยาน้ าใตด้ิน 4 5-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, ท างานกลุ่ม 

3 คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของช้ันน้ า
บาดาล 

4 4-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

4 สมการเบอร์นูยล์ีย ์ 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

5 กฎของดาร์ซ ี 4 4-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบกลางภาค, การบ้าน 

6 การไหลของน้ าบาดาล 4 4-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ฝึกวาด
โครงข่ายการไหลใน
ห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

8 โครงข่ายการไหล 4 4-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ค านวณ
สัมประสิทธ์ิความซึม
ผ่าน จากโครงข่ายการ
ไหล 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

9 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

10 การทดสอบค่าความซมึผ่านใน
ภาคสนาม 

4 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ชมวิดีโอการ
ทดสอบความซมึผ่าน 

สอบย่อย, ถามตอบใน
ห้องเรียน 

11 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 

12 ผลกระทบของน้ าบาดาลต่อ
โครงสร้างวิศวกรรม  

4 4-6 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ยกตัวอย่าง
จากภาคสนาม 

สอบประจ าภาค, การบ้าน, 
ถามตอบในห้องเรียน 
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รายวิชา 538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายความหมายและหลักการจ าแนกแร่และพลังงานได้   
CLO 1-2: สามารถอธิบายการเกิดและการทับถมของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง 
CLO 1-3: สามารถอธิบายหลักการส ารวจแหล่งแร่และแหล่งพลังงานได้    
CLO 1-4: สามารถระบุแหล่งแร่และแหล่งพลังงานที่ส าคัญในประเทศไทยได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายหลักการของพลังงานทางเลือกได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความหมายและการจ าแนกแร่
และพลังงาน สถานการณ์แร่และ
พลังงานของโลกและประเทศไทย 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
2 การเกิดและการสะสมตัวของ

แหล่งแร ่
 

4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 ถ่านหิน-พลังงานฟอสซิล 
 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
4 น้ ามันและแกส๊ธรรมชาติ-พลังงาน

ฟอสซิล 
4 1-2 - กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ันเรียน 
- บรรยาย 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การส ารวจแหล่งแร่และแหล่ง
พลังงาน 

8 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 - ประเมินจากการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

6 แหล่งแร่และแหล่งพลังงานใน
ประเทศไทย  

8 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
7 พลังงานทางเลือก พลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานน้ า พลังงานลม 
พลังงานนิวเคลียร ์

16 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
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รายวิชา 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้  
CLO 5-2: สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมธรณีได้         
CLO 5-3: สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของ

มนุษย์ได้          
CLO 5-4: สามารถระบุแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถระบุความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในสภาพธรณีวิทยาแบบต่างๆ ได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

4 5-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจาการท าเหมือง 
 

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
3 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโครงการทาง
วิศวกรรมธรณ ี

4 5-2, 
5-3 

 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 กลไกลการทรดุตัวของพื้นผิว  
 
 

4 5-3, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
5 ผลกระทบและการกระจายตัวการ

ทรุดตัวของพื้นผิว 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 แผ่นดินเลื่อน  
 

4 5-3,  - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

7 การกัดเซาะรมิทางน้ าและชายฝั่ง 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
8 ของเสียจากการท าเหมือง  4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
9 การเคลื่อนตัวของน้ าใต้ดิน 4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
10 การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  

 
 

4 5-3,  
5-4, 
6-1 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
11 แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบดิ 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- การบ้านเดี่ยว 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการบ้าน 
12 การควบคุมฝุ่นและเสยีง 

 
4 5-3,  

5-4, 
6-1 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 3: สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินในเหมืองได้ 
CLO 3-2: สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินในเหมืองได้ 
CLO 3-3: สามารถประยุกต์ใช้เข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการส ารวจทางวิศวกรรมธรณีได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารภวิเคราะห์คุณสมบัติของมวลหินโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและทักษะในภาคสนามได้ 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และท างานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นกลุ่มได้   

 
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและ
หินดินดาน 

6 3-1 
3-2 

บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

2 ฝึกหัดวิธีการใช้เข็มทิศและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-3 บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

3 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินปูนและการ
เจาะระเบดิ 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

4 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดู
งานหน้าเหมืองหินอ่อน 

6 3-2 บรรยายให้สังเกตการณ์
ในภาคสนาม 

ซักถาม 

5 ศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างและฝึก
วิธีการใช้เข็มทิศและอุปกรณต์่าง 
ๆ ทางวิศวกรรมธรณ ี

6 3-1 
3-2 
4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบปฎิบัติการ 

6 ศึกษาธรณีวิทยาและงาน
วิศวกรรมธรณีของแนวกังหันลม 

6 4-1 
5-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ซักถามและส่งรายงานกลุ่ม 
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รายวิชา 538319 กลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: ประยุกต์พ้ืนฐานด้านกลศาสตร์วัสดุใช้ในการวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในหินได้ 
CLO 3-2: จ าแนกมวลหินด้วยการทางกลศาสตร์หินได้อย่างเหมาะสม     
CLO 3-3: วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้อย่าง

เหมาะสม         
CLO 3-4: วิเคราะห์เสถียรภาพของมวลหิน โดยใช้วิธีการได้อย่างถูกต้อง     
CLO 3-5: สามารถสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์พฤติกรรมหิน ภายใต้เงื่อนไข และความเค้นที่ก าหนดได้ 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ประยุกต์ให้หลักการทางด้านกลศาสตร์หินในการค านวณคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินทั้งใน

ห้องปฏิบัติการ และภาคสนามได้      
CLO 4-2: เลือกใช้วิธีการทดสอบด้านกลศาสตร์หินได้เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ก าหนดให้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
ความส าคญัของกลศาสตรห์ิน 

4  บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การวิเคราะห์ความเค้น 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

3 
การวิเคราะห์ความเครยีด 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

4 
ความเสยีดทานของรอยแตกในหิน 

4 3-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, , แบบฝึกหดั
ท้ายช่ัวโมง 

5 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกล
ศาสตร์ของหิน 

4 3-1, 
3-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

6 
การเปลีย่นรูปร่างและการแตก
ของหิน 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 



 

269 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 
ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 

4 3-1, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

8 
การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน 

4 3-1, 
3-2, 
3-3 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
มวลหิน 

4 3-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, , แบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

10 การทดสอบและตรวจวัดใน
ภาคสนาม 

4 4-1, 
4-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 
วิศวกรรมหินเบื้องต้น  

4 3-4 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน 

สอบประจ าภาค, การบ้าน 

12 การค านวณด้วยแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร ์

4 3-5 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการสร้าง
แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมหิน 

สอบประจ าภาค 
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รายวิชา 538320 ปฏบิัตกิารกลศาสตร์หิน 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-2:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
CLO 2-3:  สามารถน าเสนอผลการทดสอบ และวิธีการทดสอบของตน ให้เพ่ือนนักศึกษา หรืออาจารย์เข้าใจได้ 

        
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินทดสอบ เพ่ือจ าแนกคุณภาพหินได้  
CLO 3-2:  วิเคราะห์การวิบัติของหินทั้งภายใต้ความเค้นตั้งฉาก และความเค้นเฉือน โดยใช้เกณฑ์การวิบัติได้อย่าง

เหมาะสม        
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: จัดเตรียมตัวอย่างหินให้ตรงกับมาตรฐานการทดสอบหินที่ก าหนดได้   
CLO 4-2:  ทดสอบด้านกลศาสตร์หินตามที่ก าหนดได้อย่างถูกวิธี     
CLO 4-3:  ค านวณหาคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของหินที่ทดสอบได้ถูกต้อง   
CLO 4-4:  สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทดสอบขั้นพ้ืนฐานได้     . 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 
การเก็บและจัดเตรยีมตัวอยา่งหิน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-1 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
แกนเดียว 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3,3-1, 
3-2, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

5 
การทดสอบความเค้นกดสูงสดุใน
สามแกน  

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 
3-2, 4-2, 

4-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 
การทดสอบความเค้นดึงแบบบลา
ซิล 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2, 

4-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การทดสอบความเค้นเฉือน
โดยตรง  

3 2-1, 2-2, 
2-3 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 
การทดสอบดัชนีจุดกด 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 3-1, 

3-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 
การทดสอบดัชนีความทนทาน 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การทดสอบความเร็วคลื่นและ
คุณสมบัติเชิงพลศาสตร ์

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-2 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 
การซ่อมบ ารุง เครื่องมือทดสอบ 

3 2-1, 2-2, 
2-3, 4-4 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538324 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สมามารถเลือกใช้กระบวนการแต่งแร่ที่เหมาะสมได้ทั้งแร่ที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ  
CLO 4-2: สามารถใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์แร่ได้       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการแต่งแร่ให้เหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทน าหัวข้อกระบวนการแต่งแร่
ส าหรับวิศวกรรมธรณี ชนิดของแร ่

4 4-1 บรรยาย  ซักถาม 

2 การแต่งแร่ การขนส่งแร่ การชัก
ตัวอย่างแร่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ทาง
กายภาพของแร่ ด้วยเทคนิคต่างๆ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

3 การบดและการย่อยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

4 การคัดขนาดแร่ การค านวณ
ประสิทธิภาพการแต่งแร่ การซื้อ
ขายแร ่

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

5 การแต่งแร่ด้วยมือ และการแต่งแร่
ด้วยความถ่วงจ าเพาะ 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

6 การแยกแรด่้วยอ านาจ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

7 การแต่งแร่ด้วยไฟฟ้า การลอยแร ่ 4 4-1 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

8 กรณีศึกษาการแต่งแรโ่ลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

9 กรณีศึกษาการแต่งแร่อโลหะ 4 4-2 บรรยาย ดูวีดิโอ
ประกอบ 

ซักถาม 

10 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

11 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 

12 น าเสนอตัวอย่างการแต่งแร่ที่
น่าสนใจ 

4 5-1 น าเสนอ งานกลุ่ม 
อภิปราย 

ซักถาม 
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รายวิชา 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่ส ารองได้       
CLO 6-2: สามารถการวิเคราะห์การพังทลายความลาดเอียงมวลหินได้     
CLO 6-3: สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองได้  
CLO 6-4: สามารถประเมิณผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อการขุดเจาะบนพื้นผิวได้   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถเรียนรู้และประเมินปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองได้   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถออกแบบการขุดเจาะในดินได้       
CLO 8-2: สามารถออกแบบการขุดเจาะในหินได้       
CLO 8-3: สามารถออกแบบการเจาะและระเบิดในหินได้      
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบการค้ ายันในมวลหินได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  การส ารวจ การประเมินและการ
พัฒนาแหล่งแร่  

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ  

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การวิเคราะห์การพังทลายความ
ลาดเอียงมวลหิน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน สอบ
ย่อย  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

5 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 

4  บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์ ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

6 น้ าใต้ดิน 4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การขุดเจาะในดิน 4 8-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การขุดเจาะในหิน 4 8-2 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

9 เทคนิคการเจาะและระเบิด 4 8-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

10 การออกแบบการค้ ายัน  4 9-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

11 การป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมือง 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูม ิ ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถก าหนดแนวทางการส ารวจและประเมินการท าเหมืองใต้ดินได ้
CLO 6-2: สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพต่อเหมืองและงานขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-3: สามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 6-4: สามารถออกแบบการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและ

ความปลอดภัยของผู้ท างาน 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถก าหนดแนวทางในการศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง   
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้ อมู ล เ พ่ือน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหางานที่ เ กี่ ยวข้ องกับการออกแบบ  

 เหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน   
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแบะการขุดเจาะใต้ดินให้เหมาะสมกับลักณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่ 
CLO 8-2: สามารถออกแบบ และวิเคราะห์เสถียรภาพของการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 8-3: สามารถออกแบบค้ ายันและแนวทางในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 8-4: สามารถใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมธรณีในการประเมินเสถียรภาพในการท าเหมืองและการขุดเจาะใต้

ดินได ้  
CLO 8-5: สามารถก าหนดเทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน 
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1:  สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบเหมืองและการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 9-2:  สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม 
ความส าคญัของรายวิชา 
การส ารวจและประเมินการท า
เหมืองใต้ดิน 

4 6-1, 
6-2 
6-3, 
6-4  

บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 การจ าแนกและการใช้วิธีการท า
เหมืองใต้ดินแบบตา่ง ๆ 

4 7-1, 
7-2 
7-3, 
8-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา
โครงสร้าง 
 

4 8-1, 
8-2 8-
3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

4 คุณสมบัติของมวลหินและการ
ทดสอบ 
 

4 8-1, 
8-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    สอบ
ย่อย บทที ่๒ 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 การวิเคราะห์การพังทลายของมวล
หิน 
 
 

4 8-3, 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 การขุดเจาะในดินและหิน  
 

4 8-1, 
8-2 
8-3, 
8-4 
8-5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวเิคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรบั
การขุดเจาะใต้ดิน  

4 8-1, 
8-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8-3, 
8-4 
8-5 

ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 การค้ ายันช่องเหมืองเบื้องต้น  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 การระบายอากาศ  
 
 
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 การระบายน้ าและแสงสว่างใต้ดิน  
 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 การศึกษาและการควบคมุการทรดุ
ตัวของผิวดิน  

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 สุขภาพและความปลอดภัยใน
เหมืองใต้ดินเบื้องต้น 

4 6-2, 
6-3 
6-4, 
9-1 
9-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538433 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สมารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ผลการทดสอบได้   
CLO 2-2: สามารถเขียนรายงานผลการทดสอบปฏิบัติการได้      
CLO 2-3: สามารน าเสนอผลการทดสอบหน้าชั้นเรียนได้      
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถน าผลการทดสอบไปประเมินเสถียรภาพของมวลหินได ้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

6  ปฏิบัติการ ๓ การทดสอบแรง
เฉือนโดยตรง 
 

3 2-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การทดสอบ
แรงเฉือนโดยตรง 
 

3 2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

9  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

10  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

11  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 2-2 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 

12  ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การทดสอบ
เสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช้
แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
 

3 6-1  บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ตรวจรายงานปฏิบัตการ 
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รายวิชา 538434 ปฏบิัตกิารออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการทดสอบได้  
CLO 2-2: สามารถจ าแนกมวลหินในเชิงวิศวกรรมศาสตร์เพ่ืองานด้านการออกแบบและการขุดเจาะใต้ดินได้ 
CLO 2-3: สามารถแปลผลทางธรณีวิทยาโครงสร้างด้วยวิธีสเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่นเพ่ืองานทางด้านการ

ออกแบบและขุดเจาะใต้ดินได้ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์การกระจายความเค้นที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะใต้ดินและน ามาประเมินเสถียรภาพของ

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะใต้ดิน 
CLO 6-2: สามารถก าหนดวิธิการทดสอบเพื่อหาความเค้นในภาคสนามได้อย่างเหมาะสม 
CLO 6-3: สามารถก าหนดวิธีการประเมินการทรุดของผิวดินจากการท าเหมืองแร่และการขุดเจาะใต้ดินได้  
CLO 6-4: สามารถประเมินผลกระทบจากการลดระดับของผิวดินได้และก าหนดแนวทางในการป้องกันและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  ปฏิบัติการ ๑ การจ าแนกมวลหิน 3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

2  ปฏิบัติการ ๑ (ต่อ) การจ าแนก
มวลหิน 

3 2-1 
2-2 
2-3 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

3  ปฏิบัติการ ๒ สเตอริโอกราฟฟิก
โปรเจคชั่น 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

4  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 



 

282 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5  ปฏิบัติการ ๒ (ต่อ) สเตอริโอ
กราฟฟิกโปรเจคช่ัน 
 

3 2-1 
2-3 

 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

6  ปฏิบัติการ ๓ การกระจายตัวของ
ความเค้นรอบการขุดเจาะ 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

7  ปฏิบัติการ ๓ (ต่อ) การกระจาย
ตัวของความเค้นรอบการขุดเจาะ 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

8  ปฏิบัติการ ๔ การทดสอบและ
ตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

9  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

10  ปฏิบัติการ ๔ (ต่อ) การทดสอบ
และตรวจวัดในภาคสนาม 
 

3 2-1 
6-1 
6-2 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

11  ปฏิบัติการ ๕ การตรวจวัดการลด
ระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

12 ปฏิบัติการ ๕ (ต่อ) การตรวจวัด
การลดระดับของผิวดิน 
 

3 2-1 
6-3 
6-4 

 บรรยาย แสดงตัวอย่าง
การปฏิบัติการ จัดกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติการจริง 

ให้ปฏิบัติการจริง การเขียน
รายงาน การค านวณและการ
วิเคราะหผ์ล การท างานกลุม่ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล 
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รายวิชา 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์กระแสเงินทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้   
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้   
CLO 6-3: สามารถประเมินปัญหาการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง     
CLO 6-4: สามารถประเมินปัญหาการด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักทางเศรษฐศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
 

2 เศรษฐศาสตรม์หภาคของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 -  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ทดสอบย่อย 

3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวเิคราะห์กระแสเงิน 
 การไหลเวียน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
 

4 (ต่อ) การวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงิน 
 การวิเคราะหต์้นทุน 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ถาม-ตอบ 
 

5 การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 การตดัสินใจ 
 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

6 การวางแผนโครงการและควบคุม 

 การประเมินค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินการท าเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

7 (ต่อ) การวางแผนโครงการและ
ควบคุม 
 ราคาแร่และสญัญาจ้าง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 คุณค่าของแหล่งแร่ การประยุกต์ใช้งาน 

8 การจัดระบบเหมือง 
 การผลิต 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปญัหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

9 (ต่อ) การจัดระบบเหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ
พัฒนาเหมือง 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

10 การกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง 

 การวิเคราะห์แหล่งทุน 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

11 ยุทธศาสตร์และการวางแผนการ
ด าเนินการของบรรษัทในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม  

ถาม-ตอบ 
 

12 (ต่อ) ยุทธศาสตร์และการวาง
แผนการด าเนินการของบรรษัทใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

4 6-4 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร และคณะ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถน าเสนอผลการศึกษาในภาคสนาม และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

         
CLO 2-2: สามารถจ าลองเสถียรภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรมโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  
CLO 2-3: สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในการส ารวจทางด้านธรณีวิทยา    
CLO 2-4: สามารถจัดท าแผนที่ทางด้านธรณีวิทยาและด้านวิศวกรรมธรณีเพ่ือน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: สามารถส ารวจผิวดินและภูมิประเทศ และบ่งบอกชนิดของหินได้    
CLO 3-2: สามารถเชื่อมโยงลักษณะการเกิดและชนิดของหินในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง  
CLO 3-3: สามารถสร้างแบบภาพตัดขวางเพ่ือเชื่อมโยงชนิดของดินและหินในภาคสนามได้  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: สามารถใช้เข็มทิศและอุปกรณ์ทดสอบในภาคสนามได้อย่างถูกต้อง    
CLO 4-2: สามารถทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินเบื้องต้นในภาคสนามได้   
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนการส ารวจภาคสนาม   
CLO 5-2: สามารถท างานตามกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณี    
CLO 5-3: มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะส ารวจภาคสนาม     
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี    
CLO 6-2: สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
CLO 6-3: สามารถประเมินเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของโครงสร้างเชิงวิศวกรรมธรณี   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถศึกษาและส ารวจในภาคสนามด้วยตนเอง      
CLO 7-2: สามารถแก้ปัญหาทางด้านธรณีวิทยาในภาคสนามด้วยตนเอง    
CLO 7-3: สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาสนับสนุนและแก้ปัญหาในภาคสนาม    
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมธรณีจากข้อมูลที่ส ารวจในภาคสนาม  
CLO 8-2: สามารถน าความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ   
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PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: สามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการส ารวจธรณีวิทยาในภาคสนาม  
CLO 9-2: สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ แนวทางในการส ารวจ 
 แนวทางการท าการส ารวจ 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แนวทางแก้ไข การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) แนวทางในการ
ส ารวจ 
แนวทางในการจัดท าแผนท่ี 
การเก็บข้อมูล 
การท าภาพตัดขวาง 

4 3-1, 3-2, 
3-3 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเป็นกลุม่ 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสรา้ง 
 การประเมินผล 
 การประมวลผลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม 
 การออกแบบโครงสร้างทางธรณ ี

4 6-1, 6-2, 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์และออกแบบ 
แนวทางแก้ไข การ
ท างานเป็นกลุ่ม 
การบ้าน 

สอบปฏิบัตยิ่อยเพื่อเก็บ
คะแนน และแจ้งผลสอบ
ในทันที 

4 บทที่ ๔ รวบรวมข้อมลู 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2  

จัดเกบ็ข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 
5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2    

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา 

6 บทที่ ๔ (ต่อ) รวบรวมข้อมูล 
 ท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู 

4 3-1, 3-2, 
4-1, 4-2, 

จัดเก็บข้อมลูธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจวิธีและผลการส ารวจใน
แต่ละวันจากสมดุจดบันทึก
ของนักศึกษา  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs  
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5-1, 5-2, 
5-3, 9-1, 

9-2     
7 บทที ่๕ การจัดท าแผนท่ี 

 การบันทึกข้อมูลลงในแผนที ่
 การต่อแผ่นท่ีกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

4 2-4, 5-1, 
5-2, 5-3    

การรวบรวมข้อมูล 
ยกตัวอย่างการแปร
ข้อมูลที่ไดจ้าก
ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนที่และการเช่ือมโยงข้อมูล
กับพ้ืนท่ีใกล้เคียงด้วยการสอบ
ปากเปล่า 

8 บทที่ ๖ การท าภาพตดัขวาง 
 การท าภาพตัดขวางด้วยมือ 
 การท าภาพด้วยคอมพิวเตอร ์

4 3-3, 5-1, 
5-2, 5-3    

แปรผลข้อมูลธรณีวิทยา
ที่ได้จากภาคสนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพตัดขวางและข้อมูล
ทางด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง
ด้วยการสอบปากเปล่า 

9 บทที่ ๗ การประมวลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวทิยาเชิงวิศวกรรม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ภาคสนาม 
 กรณศีึกษาการประมวลและ
ประเมินผลธรณีวิทยาใน
ห้องปฏิบัติการ 

4 6-1, 6-2, 
6-3, 

7-1, 7-2, 
7-3 

ประมวลผลและประเมิน
ข้อมูลธรณีวิทยาเชิง
วิศวกรรม 
 

ตรวจสอบผลการแปลความ
ด้านธรณีวิทยาและผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก
เอกสารที่นักศึกษาจดัท า 

10 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

11 บทที่ ๘ การออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมธรณี  
 ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบ 
(ต่อ) 

4 8-1, 8-2 ออกแบบโครงสรา้ง ตรวจสอบรายงานการ
ออกแบบ 

12 บทที่ ๙ การน าเสนอผลการ
ออกแบบ 
 Presentation 

4 2-1, 2-2, 
2-3 

นักศึกษาออกมา
น าเสนอผลงานท่ีได้ท า
การส ารวจและออกแบบ 

ให้น าเสนอผลงานด้วยวาจา
โดยสรุป 
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รายวิชา 538495 เตรียมสหกิจศึกษา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 

ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง       
CLO 2-2: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานประกอบการ   
CLO 2-3: นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ  
CLO 2-4: นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่สังคมการท างาน  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการแนวคดิ กระบวนการสห
กิจศึกษา และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการ
เลือกสถานประกอบการ 

2 2-1 บรรยาย  พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
การตรงต่อเวลา 
 

2 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน  
การเขียนประวัตสิ่วนตัว และการ
กรอกใบสมัครงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ
น าเสนอผลงาน และการเขียน
รายงานวิชาการ 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ 

2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

5 สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน 2 2-2 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

6 วัฒนธรรมองค์กร     2 2-3 
2-4 

บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

7 จัดการใหไ้ด้ วางแผนให้เป็น 2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

8 เทคนิคการตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2 2-4 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

9 เทคนิคการปรบัตัวให้เข้ากับสังคม
การท างานภายใตส้ภาวะกดดัน 

2 2-4 บรรยาย  
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 การกรอกเอกสารออนไลน์ /
ขั้นตอนการช าระเงินลงทะเบียน 
ข้อควรปฏิบัตสิ าหรบัการไป
ปฏิบัติงาน/ปญัหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขระหว่างปฏิบตัิงาน 

2 2-1 บรรยาย ความสนใจในเนื้อหาในขณะ
บรรยาย 

11 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา 
นักศึกษารับฟังโอวาทจาก
อธิการบดี  และฟังบรรยายพเิศษ 

2 2-1 บรรยาย/กลุ่มย่อย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

12 (เสริม) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างาน 

3 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

13 (เสริม) ระบบบรหิารงานคณุภาพ 8 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

14 (เสริม) วัฒนธรรมข้ามชาติ : 
เทคนิคการท างานต่างวัฒนธรรม 

2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

15 (เสริม) มารยาทสากล 2 2-4 บรรยาย การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

16 (เสริม) ปลอดภยัไว้ก่อน 2 2-4 บรยาย/สาธติ การตอบค าถามและให้
ความเห็น 

17 (เสริม) ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

10 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 

18 (เสริม) ภาษาอังกฤษกับการ
สนทนาเบื้องต้น 

8 2-4 บรรยาย การตอบค าถาม 
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รายวิชา 538496 สหกิจศึกษา 1 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ และคณะ   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน     
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1: น าความรู้ ทกัษะ เทคนิค ทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง     
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: น าเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง       
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
CLO 5-2: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน        
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้  
PLO 9: มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ (C) 
CLO 9-1: ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง   
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 16 
สัปดาห ์

2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
5-2 
6-1 
7-1 
8-1 
9-1 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
ในสถานประกอบการ  

ประเมินโดย job supervisor 
และคณาจารณ์นเิทศ 
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รายวิชา 538311 เข่ือนและอ่างเก็บน้ า  
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถน าข้อมูลมาใช้ออกแบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ าได้ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้ในการส ารวจพื้นที่เชิงธรณีวิทยาและเก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมธรณีได้ 
CLO 6-2: สามารถวิเคราะห์เสถีรภาพฐานรากของเขื่อนและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1  บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ ชนิด องค์ประกอบและ
พื้นที่สร้างเขื่อน 
  ชนิดของเขื่อน 
  องค์ประกอบของเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) ชนิด องค์ประกอบ
และพื้นที่สร้างเขื่อน 
 พื้นที่ในการสร้างเขื่อน 
บทที่ ๓ ประเด็นและจุดประสงค์
ในการออกแบบเขื่อน 
 เหตผุลของการสร้างเขื่อน 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

3 บทที่ ๓ (ต่อ) ประเด็นและ
จุดประสงค์ในการออกแบบเขื่อน 
 จุดประสงค์ในการสรา้งเขื่อน 
 ประเด็นในการออกแบบสร้าง
เขื่อน 

4 5-1 
6-1 

 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การทดสอบย่อย 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

4 บทที่ ๔ ความต้องการในปัจจัยท่ี
ส าคัญ และองค์ประกอบของการ
ออกแบบ 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน   

ทดสอบย่อย 

5 บทที่ ๔ (ต่อ) ความต้องการใน
ปัจจัยที่ส าคญั และองค์ประกอบ
ของการออกแบบ 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 องค์ประกอบในการออกแบบ 
บทที่ ๕ การเก็บข้อมูลธรณีวิทยา
และการประเมิน 
 การเก็บข้อมลูในภาคสนาม 

ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การทดสอบย่อย 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การเก็บข้อมูล
ธรณีวิทยาและการประเมิน 
 การประเมินข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลจากภาคสนาม 

4 5-1 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

7 บทที่ ๖ การซึมของน้ าและเชื่อน
ดิน 
 ความซึมผ่านของน้ าในดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 

8 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการรั่วซึมของ
น้ าในเขื่อนดิน 

4 6-1 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ (ต่อ) การซึมของน้ าและ
เชื่อนดิน 
 กรณศีึกษา 
บทที่ ๗ การออกแบบฐานราก
เขื่อน 
 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การบ้าน การ
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 ขั้นตอนการออกแบบ 
 การประเมินข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๗ (ต่อ) การออกแบบฐาน
รากเขื่อน 
 กรณศีึกษา 
บทที่ ๘ เสถียรภาพและอายุอ่าง
เก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพของ
อ่างเก็บน้ า 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

12 บทที่ ๘ (ต่อ) เสถียรภาพและอายุ
อ่างเก็บน้ า 
 วิธีการค านวณเสถยีรภาพอายุ
อ่างเก็บน้ า 

4 6-2 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน การทดสอบ
ย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบ้าน 
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รายวิชา 538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพฐานรากบนหินได้      
PLO 8:  สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านธรณีวิทยาและ

วิศวกรรม (C)  
CLO 8-1: สามารถประยุกต์หลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ   
CLO 8-2: สามารถออกแบบฐานรากบนมวลหินได้       
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ลักษณะฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง ถาม-ตอบ 
2 หลักการทางกลศาสตร์หินมา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 
4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง

โจทย์การประยุกต์ใช้  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การวิเคราะห์ฐานรากของ
โครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน 

4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 คุณสมบัติและการตรวจวดั
คุณสมบัติมวลหิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 ก าลังรับสูงสุดของฐานรากในมวล
หิน 

4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 การทรุดตัวของฐานรากในมวลหิน 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 การกระจายความเค้นใต้ฐานราก 4 8-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

8 เสถียรภาพของฐานรากในมวลหิน 4 6-1 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานกลุ่มน าเสนอ
การวิเคราะห์หน้า
ห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

9 ฐานรากเขื่อน 4 8-2 ให้โครงงานเป็นกลุม่
น าเสนอหน้าห้องเรียน 

ถาม-ตอบ 
 

10 ฐานรากฝังในหิน 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

11 ฐานรากความเค้นแบบดึง 4 8-2 บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 งานก่อสร้างฐานรากในมวลหิน 4 - บรรยายและยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์  
ให้ท างานเดี่ยว 
(การบ้าน) 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538315 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลียม 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1: จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน   
CLO 1-2:  สามารถจ าแนกมวลหินและวิเคราะห์ความเค้น ความเครียดได้    
CLO 1-3: สามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกของหินได้       
CLO 1-4: มีความรู้ในการประเมินผลกระทบของความดันของของไหล     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนะน ารายวิชา นิยาม ความส าคญั
ของรายวิชา 
บทที่ ๑ ความส าคญัของกลศาสตร์
หินในงานทางด้านวิศวกรรม
ปิโตรเลียม 
 

4 1-1 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวขอ้ง  
การบ้านบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของ
หิน 
●  มวลหินและหินแข็ง 
●  คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหิน 
●  ปัญหาทางด้านกลศาสตร์หิน 
●  ทฤษฎีพื้นฐานกลศาสตร์หิน 

4 1-1 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๒ สอบ
ย่อยบทที่ ๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 2 มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้คน้คว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
สอบย่อยบทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเค้น (ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเค้นใน 3 มิต ิ

4 1-2 บรรยาย และให้จดบันทึก 
ยกตัวอย่างโจทย์ แนว

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมหิน 

ทางการแก้ไข การท างาน
เดี่ยว มอบหมายให้ค้นคว้า
เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๓ 

5 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 2 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จดบนัทึก 
ยกตวัอยา่งโจทย์ แนว
ทางการแกไ้ข การท างาน
เดีย่ว มอบหมายให้
ค้นควา้เอกสารเพิม่เตมิที่
เกี่ยวข้อง สอบย่อยบทที่ 
๓ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๔ การวิเคราะห์ความเครียด 
(ต่อ)  
●  การวิเคราะห์ความเครยีดใน 3 

มิต ิ
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ใหค้้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง  
การบ้านบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ความเค้นและ
ความเครยีด  
●  ความสัมพันธ์ความเค้นและ

ความเครยีด 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-2 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๕ สอบ
ย่อยบทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๖ การจ าแนกมวลหินและการ
ทดสอบคุณสมบัติของหินแข็ง 
●  การทดสอบคณุสมบัติของหิน

แข็ง 
●  การจ าแนกมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 
●  ความเค้นในมวลหิน 

4 1-3 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๖ สอบ
ย่อยบทที่ ๕ 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

9 บทที่ ๗ กฎเกณฑ์การแตกของหิน  
●  กฎเกณฑ์การแตกของหินแข็ง 
●  กฎเกณฑ์การแตกของมวลหิน 
●  การประยุกต์ใช้ในงานด้าน

วิศวกรรมหิน 

4 1-3 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๗ สอบ
ย่อยบทที่ ๖ 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๘ การไหลของของไหลผ่าน
รอยแตกในมวลหิน 
●  ผลกระทบของความดันของไหล 
●  การไหลของของไหลผา่นรอย

แตกในมวลหินภายใต้แรงดัน 
●  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไหล

ของน้ ามันดิบสู่หลุ่มเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๘ สอบ
ย่อยบทที่ ๗ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๙ กลศาสตร์การขุดเจาะ 
●  วิธีการขุดเจาะ 
●  การเลือกใช้หัวเจาะ 
●  การท าไฮโดรแฟลด 
●  ความเค้นรอบหลุมเจาะ 
●  เสถียรภาพของหลุมเจาะ 

4 1-4 บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๙ สอบ
ย่อยบทที ่๘ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๐ การกักเก็บน้ ามันและก๊าซ
ในโพรงหิน 
●  การกักเก็บในโพรงหินแข็ง 
●  การกักเก็บในโพรงเกลือหิน 
 

4 - บรรยาย และให้จด
บันทึก ยกตัวอย่างโจทย์ 
แนวทางการแก้ไข การ
ท างานเดี่ยว มอบหมาย
ให้ค้นคว้าเอกสาร
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 
การบ้านบทที่ ๑๐ สอบ
ย่อยบทที่ ๙ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1:  สรุปกระบวนการเกิด และองค์ประกอบที่ส าคัญในการเกิดแหล่งปิโตรเลียมได้  
CLO 1-2:  สรุปขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียมได้      
CLO 1-3: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยได้  
CLO 1-4:  อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมได้   
CLO 1-5:  ระบุชนิดหินขั้นต้นจากข้อมูลการส ารวจคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และอ่ืนๆ ในหลุมเจาะได้  

       
CLO 1-6:  อธิบายกระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหล่งปิโตรเลียมได้   
CLO 1-7:  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของแท่นเจาะ หรือเครื่องมือส าคัญที่มีใช้ในงานทางด้านการขุดเจาะ

ปิโตรเลียมได้ถูกต้อง       
CLO 1-8:  ยกตัวอย่างหรืออธิบายความหมายของศัพท์เทคนิค ที่ควรทราบได้อย่างถูกต้อง  
CLO 1-9:  อธิบายการผลิต และกระบวนการทางการตลาดที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้  

        
หัวข้อ

ที ่
เร่ือง 

(Content) 
จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

2 บทที่ ๑ ก าเนิดน้ ามันและก๊าซ 
(ต่อ) 

4 1-1, 
1-8 

 บรรยาย, เปิดวิดโีอ
ประกอบ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 บทที่ ๒ การส ารวจปิโตรเลียม 4 1-2 บรรยาย, เปิดวดิีโอ
ประกอบ, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

4 บทที่ ๓ สัญญาและกฎหมาย 4 1-3 บรรยาย, น าเสนอสถาน
การอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมในปัจจุบัน 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานกลุ่ม 

5 บทที่ ๔ ประสิทธิภาพแหล่งกัก
เก็บ  

4 1-4, 
1-5 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

6 บทที่ ๕ พื้นฐานการขุดเจาะ 4 1-4, 
1-5, 
1-7 

บรรยาย, วิดีโอประกอบ
, งานเดี่ยว 
 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

7 บทที่ ๖ การประเมินแหล่ง
ปิโตรเลียม 

4 1-6 บรรยาย 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

9 บทที่ ๗ การเตรียมหลุมเจาะเพื่อ
การผลิต (ต่อ) 

4 1-6, 
1-7 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

10 บทที่ ๘ ความรู้พื้นฐานการผลติ 4 1-8, 
1-9 

บรรยาย  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 บทที่ ๙ การขนส่งน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, ยกตัวอย่าง
จากสถานการณ์จริง 
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 บทที่ ๑๐ การตลาดและการกลั่น
น้ ามันและก๊าซ 

4 1-8, 
1-9 

บรรยาย, สาธิตตัวอย่าง
จากสถานการจริง  
 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538317 ธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: อธิบายหลักการทางฟิสิกส์ ที่ใช้ในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ได้   
CLO 1-2:  จ าแนกความผิดปกติทางกายภาพท่ีมาจากมวลผิดปกติหรือการส ารวจต่างชนิดกันได้ 
CLO 1-3:  สรุปข้อดี ข้อเสีย ของการส ารวจธรณีฟิสิกส์แต่ละวิธีได้    
PLO 3:  สามารถส ารวจและจ าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้ (Ap, An) 
CLO 3-1:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นทางกลได้   
CLO 3-2:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าได้   
CLO 3-3:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการของแรงดึงดูระหว่างมวลได้   
CLO 3-4:  วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการทางแม่เหล็กได้   
CLO 3-5:  ค านวณคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินได้ถูกต้อง    
CLO 3-6:  วเิคราะห์รูปล่าง ขนาด ต าแหน่ง ขั้นต้น ของมวลผิดปกติในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์แต่ละรูปแบบได้ 

  
PLO 4:  สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้ (Ap. An) 
CLO 4-1: ค านวณค่าความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการส ารวจ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ได้ถูกต้อง

        
CLO 4-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่มี

         
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการและข้อจ ากดัของวิธีการ
ส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 1-1 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน, งานเดี่ยวสืบค้น
ข้อมูลการส ารวจธรณีฟสิิกส์ที่
มีในปัจจุบัน 

2 ค่าความผดิปกติทางธรณีฟิสิกส์
ของคุณสมบตัิทางกายภาพ 

3 1-1, 
1-2 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ 

สอบกลางภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

3 
การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 1 

3 1-1, 
3-1, 
4-1, 
3-5 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 2 

3 1-1, 
3-1,3-

6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

5 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 1 

3 1-1, 
3-1, 
3-5, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, สาธติการ
ค านวณ, ท าแบบฝึกหัด
ในห้อง 

สอบกลางภาค, การบ้าน, 
เฉลยแบบฝึกหัดในห้อง 

6 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 2 

3 1-1, 
3-1,3-
6 

ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ช้ันหิน จากการส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือน 

สอบกลางภาค, การบ้าน, ถาม
ตอบในห้อง 

7 การส ารวจด้านไฟฟ้า 3 1-1, 
3-2, 
3-5, 
3-6, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
หนาช้ันหินจากข้อมูล
การส ารวจความ
ต้านทานไฟฟ้า 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 3 1-1, 
3-3, 
4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิเคราะห์ความ
ผิดปกติที่เกดิจากการ
ส ารวจความเร่งโน้มถ่วง, 
แบบฝึกหัดหาความลึก
ของมวลผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

9 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 3 1-1, 
3-4,3-
5, 3-
6, 4-1 

บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, ท าแบบฝึกหัด
เพื่อค านวณความเข้า
สนามแมเ่หล็กจากมวล
ผิดปกต ิ

สอบประจ าภาค, เฉลย
แบบฝึกหัด 

10 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่
ก่อสร้าง 

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

11 การหาแหล่งแร่และปิโตรเลียม
ด้วยการส ารวจธรณีฟสิิกส ์

3 4-2 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ, วิดีโอสาธิต 

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 

12 ทบทวนและสรุปข้อดีข้อเสยีของ
การส ารวจแตล่ะรปูแบบ  

3 1-3 บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ,  

สอบประจ าภาค, ถาม-ตอบใน
ห้องเรียน 
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รายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้เสร็จทันเวลา  
CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่มี

         
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพ่ือก าหนดบริเวณการส ารวจธรณีฟิสิกส์ที่เหมาะสม 
CLO 2-2:  ใช้หลักการทางฟิสิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการส ารวจได้    
CLO 2-3:  สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง  
CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
CLO 2-5:  ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

2 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

3 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
คลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลบั 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

4 การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ 

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจด้าน
ไฟฟ้า 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

6 การส ารวจด้านไฟฟ้า 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

7 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ค่าโน้มถ่วง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

8 การส ารวจด้านคา่โน้มถ่วง 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

9 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการส ารวจ
ด้านแม่เหล็ก 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

10 การส ารวจด้านแม่เหล็ก 4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 

11 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับส ารวจใน
งานก่อสร้าง 

4 1-1, 
1-2, 
2-1 

มอบหมายพื้นท่ีให้แตล่ะ
กลุ่มเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง และแนวการ
ส ารวจ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
คุณภาพงาน 

12 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในงาน
ก่อสร้าง  

4 2-2, 
2-3, 
2-4, 
2-5 

บรรยายและท า
ปฏิบัติการ 

ตรวจรายงานการส ารวจ 
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รายวิชา 538321 วิธกีารศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการส ารวจธรณีวิทยาได้    
CLO 2-2: สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการส ารวจภาคสนามและระบุประเด็นส าคัญในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ได ้           
CLO 2-3: สามารถวางแผนการส ารวจและเตรียมแผนที่พื้นฐานของพ้ืนที่ที่ก าหนดได้   
CLO 2-4: สามารถน าเสนอผลการส ารวจภาคสนามแบบปากปล่าวและเขียนรายงานการส ารวจได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธกีารประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 หลักการการส ารวจธรณีวิทยา  2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

2 การบรรยายหิน 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

3 การพิกัดต าแหน่งบนแผนท่ีภูมิ
ประเทศในภาคสนาม GPS และ
แผนที ่ 

2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

4 การใช้เข็มทิศในภาคสนาม 2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

5 การวัดการวางตัวของช้ันหิน 2 2-1, 
2-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

6 การวัดการวางตัวของโครงสรา้ง
ทางธรณีวิทยา 

2 2-1, 
2-2 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

7 แผนที่ธรณีวิทยา 2 2-1, 
2-2, 
2-3  

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธกีารประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การเขียนรายงานการส ารวจ
ภาคสนาม 

2 2-2, 
2-3, 
2-4 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 
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รายวิชา 538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายการเกิดและสภาพแวดล้อมของการทับถมของเกลือหิน ลักษณะทางกายภาพและเคมี 

รวมถึงการกระจายตัวของเกลือหินในประเทศและทั่วโลก     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกลไกและสัณฐานที่เกิดจากเทคโทนิคของเกลือหิน   
CLO 1-3: สามารถอธิบายปริมาณส ารองและเทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน   
CLO 1-4: สามารถอธิบายประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากเกลือหิน   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวความคิดเรื่องการสะสมตัว
ของเกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของแร่
เกลือ  

4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การก าเนิดและส่วนประกอบของ
เกลือหิน  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นและสภาพแวดล้อม
ของการเกิดเกลือหิน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 อายุและการปรากฏของเกลือหิน 4 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 เทคโทนิคของเกลือหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 แบบจ าลองการสะสมตัวของแอ่ง
เกลือในปัจจุบัน 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

8 การท าเหมืองเกลือหิน 
 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ปริมาณส ารองเกลือหิน 8 1-3 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

10 เกลือหินกับสิ่งแวดล้อม 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3  
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายหลักการจ าแนกบรรพชีวิน อายุหิน สภาพแวดล้อมของการทับถม และธรณีประวัติได้ 

          
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการล าดับชั้นหินทางชีวภาพ และการเทียบสัมพันธ์ชั้นหินได้  
CLO 1-3: สามารถอธิบายล าดับชั้นหินและซากบรรพชีวินดัชนีในประเทศไทยได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกด าบรรพ์ได้   
CLO 1-5: สามารถอธิบายคุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และกฎหมายคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ได ้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 หลักการจ าแนกซากดึกด าบรรพ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 สภาพแวดล้อมของการสะสมตัว
ของหินและซากดึกด าบรรพ ์

8 1-1 - กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- ประเมินจากการน าเสนอ  
- สังเกตการท ากิจรรมใน

ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 การล าดับชั้นหินทางชีวภาพ 8 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ  

5 วิธีการเทียบสมัพันธ์ตามลักษณะ
บรรพชีวินของการล าดับชั้นหิน 

4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 ธรณีประวัติและซากดึกด าบรรพ ์ 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 การล าดับชั้นหินและซากดึกด า
บรรพ์ในประเทศไทย 

4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 เทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยา

โดยใช้ซากดึกด าบรรพ ์
8 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

9 คุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และ
กฎหมายคุม้ครองซากดึกด าบรรพ ์

4 1-5 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถน าความรู้ทางด้านการออกแบบในการท าเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพ

และการซ่อมบ ารุงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่บนดินและใต้ดินโดยตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์   

PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ได้     
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แนวคิดส าหรับการวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 การเลือกเครื่องจักรกลหนัก (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  สอบ
ย่อย 

ทดสอบย่อย 

5 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร ่

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบในการท าเหมืองแร่ (ต่อ) 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 การจัดการเหมืองแร ่ 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 การจัดการเหมืองแร่ (ต่อ) 4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
 

10 การควบคุมคณุภาพและการซ่อม
บ ารุง 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ทดสอบย่อย 

11 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจ าลองการออกแบบ (ต่อ) 
 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการท าเหมืองเกลือหินและวิธีการท าเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสมของแหล่ง

เกลือหิน 
CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและช่องทางเข้าและช่องเหมืองโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
CLO 5-3: สามารถก าหนดวิธีการท าเหมืองแร่เกลือหินโดยรับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งค านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินปริมาณแร่เกลือหินที่ผลิตได้ในเชิงพื้นที่ตามแหล่งสะสมและวิธีการท าเหมืองแร่เกลือหิน 
CLO 6-2: สามารถค านวณความเค้น และประเมินเสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแห้งได้ 
CLO 6-3: สามารถประยุกต์ใช้ช่องว่างของโพรงเกลือละลายและช่องเหมืองเกลือใต้ดินส าหรับเทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชน์อื่นได้ 
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ บทน า 
 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

2 บทที่ ๒ หลักการของระบบการท า
เหมือง 
●  ค ากัดความในเหมือง 
●  องค์ประกอบภายในเหมือง 
●  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

3 บทที่ ๒ (ต่อ) หลักการของระบบ
การท าเหมือง 

 หลักการของระบบการท า
เหมืองส าหรับชั้นแร่บางและ
หนา 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

 หลักการของระบบการท า
เหมืองในรูปแบบอื่นๆ 

4 บทที่ ๓ ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 บทน า 
 การพิจารณาในการออกแบบ 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

5 บทที่ ๓ (ต่อ) ข้อพิจารณาในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหมือง 

 การพิจารณาโครงสร้างของ
เกลือหินส าหรับการออกแบบ 
 สิ่งที่ควรค านึงถึง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

6 บทที่ ๔ การประเมินเสถียรภาพ  
●  บทน า 
●  หลักการประเมิน 
●  การพิจารณาโครงสร้างส าหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
5-3 
6-2 
6-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

7 บทที่ ๔ (ต่อ) การประเมิน
เสถียรภาพ  
●  การจ าแนกตัวแปร  
●  การค านวณกฏเกณฑ์การแตก

ส าหรับการประเมินเสถียรภาพ 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

8 บทที่ ๕ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  บทน า 
●  ความเค้นในสามมิต ิ
●  การเคราะห์ความเค้น 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

9 บทที่ ๕ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การประยุกต์ใช้ 
●  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์
●  ผลกระทบของน้ าใต้ดิน 

4 5-2 
6-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

10 บทที่ ๖ การพัฒนาทางเข้าและ
ช่องเหมือง 

4 5-1 
5-2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  บทน า 
●  รูปร่างของช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของความเค้นต่อช่อง

เหมือง 

5-3 ปัญหา แนวทางแก้ไข  สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

11 บทที่ ๖ (ต่อ) การพัฒนาทางเข้า
และช่องเหมือง 
●  หลักการพัฒนาช่องเหมือง 
●  ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อช่อง

เหมือง 

4 5-1 
5-2 
5-3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 

12 บทที่ ๗ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การท าเหมือง 

4 6-3 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ให้แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและการ
สอบประจ าภาค รวมทั้งตั้ง
ค าถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ใน
ช้ันเรียน 
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รายวิชา 538421 การกักเก็บของเสียในชั้นหิน 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบแหล่งกักเก็บของเสียในเชิงวิศวกรรมธรณี โดยตระหนักถึง

คุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนในการน าของเสียมาทิ้งในชั้นหิน สามารถส ารวจ

แหล่งกักเก็บของของเสีย        
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ลักษณะธรณีที่เหมาะสม
ส าหรับการกักเก็บ 

4 5-1 
6-1 

บรรยายการท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 

2 บทท่ี ๒ การจ าแนกของเสีย 
●  ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
●  กากนิวเคลียร ์

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ วิธีการส ารวจหาแหล่ง
ส าหรับกักเก็บของเสีย 
●  การส ารวจด้วยธรณีฟสิิกส ์
●  การหยั่งธรณีหลมุเจาะ 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) วิธีการส ารวจหา
แหล่งส าหรับกักเก็บของเสยี 
●  การใช้ข้อมูลหลมุเจาะในการหา

แหล่งกักเก็บท่ีเหมาะสม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๑-๓ 

ทดสอบย่อย 

5 บทที่ ๔ วิธีการกักเก็บของเสีย 
●  การกักเก็บของเสียในรูปของแข็ 
●  การกักเก็บของเสียในรูปของ

สารละลาย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๔ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ การแพร่กระจายของของ
เสียในช้ันหิน 
●  อัตราการแพร่กระจายของของ

เสีย 
●  การวิเคราะห์การแพร่กระจาย

ของของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 บทที่ ๖ การปนเปื้อนของของเสีย
สู่ช้ันช้ันน้ าบาดาล 
●  การวิเคราะห์การปนเปื้อนของ

ของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การแพร่กระจายของ
กัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลยีร ์
●  บทน า 
●  อัตราการแผ่รังส ี
●  ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังส ี

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๕-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การออกแบบการควบคุม
ของเสีย 
●  วิธีการควบคุมของเสยี 
●  ระบบการควบคุมของเสยี 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๙ การตรวจวัดระบบการกัก
เก็บของเสีย 
●  การตรวจวดัในภาคสนาม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน สอบย่อย 
บทที่ ๘-๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ กรณีศึกษาของแหล่งกัก
เก็บที่มีประสิทธิภาพ 
●  แหล่งกักเก็บกากนิวเคลียร ์
●  แหล่งกักเก็บกากของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ งานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการทิ้งกากของเสีย 

4 5-1 
6-1 

บรรยาย การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538422 กลศาสตร์หินชั้นสูง 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนั กถึง

คุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์    
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถสอบเทียบสูตรและสมการโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบ    
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถพัฒนาสูตรและสมการที่เก่ียวข้องกับความเค้นและความเครียดใน 3 มิต ิ  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที ่๑ บทน า 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเค้น 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ (ต่อ) การวิเคราะห์ความ
เค้น 
●  การค านวณความเค้นสามมิต ิ
●  การค านวณความเค้นในรูปของ 

วงกลม Mohr 
●  การค านวณความเค้นในแกน

หลักจากการตรวจในภาคสนาม 

4 6-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเครยีด 
●  ค ากัดความของความเค้น 
●  ความเค้นสองมิต ิ
●  ความเค้นสามมติ ิ

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแกไ้ข การท างาน
เดี่ยว การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๓ (ต่อ) การวิเคราะห์
ความเครยีด 
●  ความเครยีดเฉลี่ยและความ

เบี่ยงเบน 
●  การค านวณความเครียดจาก 

Strain Gauge Rosette  

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน    

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

5 บทที่ ๔ ความเสยีดทานของรอย
แตกในหิน 
●  บทน า 
●  กฏ ของ Amonton 
●  กฏ ของ Coulomb 
●  กฏอื่นๆส าหรับความเสยีดทาน

ของรอยแตกในหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ คุณสมบัติและพฤติกรรม
เชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  บทน า 
●  การเปลีย่นแปลงรปูร่างของหิน 
●  การแตกของหิน 
●  กฏการแตกของ Coulomb 
●  กฏการแตกอ่ืนๆ 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  พฤติกรรมของหินท่ีขึ้นกับเวลา 
 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๕ (ต่อ) คุณสมบตัิและ
พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน  
●  ความไมเ่ป็นเนื้อเดียวของหิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๖ ความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 
●  บทน า 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดเชิงเส้นตรง 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครยีดในกรณีพิเศษ 
●  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
เบี่ยงเบนและความเครียดเชิง
เบี่ยงเบน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
 

10 บทที่ ๖ (ต่อ) ความยืดหยุ่นเชิง
เส้นตรง 
●  สมการของสภาวะสมดลุ 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  พลังงานความเครยีด 
●  ความยืดหยุ่นที่ต่างกันในต่างละ

ทิศทาง 
●  ความหนืดแบบยดืหยุ่นเชิง

เส้นตรง 

ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยว 

11 บทที่ ๗ การทดสอบในห้องปฏิบตั ิ
●  การทดสอบขั้นพื้นฐาน 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๗ (ต่อ) การทดสอบในห้อง
ปฏิบัต ิ
●  การทดสอบขั้นสูง 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัต
การ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538423 กลศาสตร์หินเกลือ 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 5:  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท างานตามกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (An) 
CLO 5-1: สามารถออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผละกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 
PLO 6:  สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้ (E) 
CLO 6-1: สามารถประเมินพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและหินชนิดอื่นที่มีผลกระทบที่ขึ้นกับเวลา 
PLO 7:  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี (E) 
CLO 7-1: สามารถจ าลองพฤติกรรมของเกลือหินด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยอาศัยข้อมูลจากการทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการ        
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 บทที่ ๑ ธรณีวิทยาเกลือหิน 
●  การตกทับถมของเกลือหิน 
●  การเปลีย่นแปลงหลังจากการ

ตกทับถม 
●  ศิลาวิทยาของเกลือหิน 

4 6-1 บรรยาย ถาม-ตอบ 

2 บทที่ ๒ ทบทวนความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น และ
ความเครยีดเชิงยืดหยุ่น 
●  สมการเชิงยืดหยุ่น และทฤษฎ ี

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน    สอบย่อย 
บทที่ ๒ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 บทที่ ๓ เกณฑ์การแตกของเกลือ
หิน 
●  ตัวอย่างกฎเกณฑ์การแตก 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 บทที่ ๔ ความเค้น และ
ความเครยีดเชิงพลาสติก 
●  ความแตกต่างระหว่าง

ความสัมพันธ์เชิงพลาสติก และ
เชิงยืดหยุ่น 

4 6-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ทดสอบย่อย 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

●  สมการ Prandtl-Reuss 
●  ความเค้น และความเครียดจาก

เกณฑ์ของ Tresca 
5 บทที่ ๕ การก าหนดกฎเกณฑ์และ

ตัวแปร (Constitutive law) 
●  บทน า 
●  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคืบ

ของเกลือหิน 
●  แบบจ าลองสมการส าหรับเกลือ

หิน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การท างานเดี่ยว 
การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 บทที่ ๕ (ต่อ) การก าหนด
กฎเกณฑ์และตัวแปร 
●  Rheological Models    
●  Empirical Laws 
●  Physical Theory Models 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๓-๕ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 บทที่ ๖ การยืดหยุ่นเชิงเวลา 
(Visco-elasticity) 
●  บทน า 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีด 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน การ
ท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

8 บทที่ ๗ การไหลเชิงเวลา (Visco-
plasticity) 
●  ทฤษฏีและกฎเกณฑ ์
●  การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครยีดในหลายแกน 

4 7-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
สอบย่อย บทท่ี ๖-๗ 

ถาม-ตอบ 
 

9 บทที่ ๘ การทดสอบเกลือหินใน
ห้องปฏิบัติการ 
●  การทดสอบความแข็งของเกลือ

หิน 
●  การทดสอบการคืบ 
●  การทดสอบการคืบในสามแกน

จริง 

4 7-1 บรรยาย การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

10 บทที่ ๙ การจ าลองการไหลของ
วัตถุ (Numerical simulation) 
●  การวิเคราะห์ความเค้นด้วย

แบบจ าลองคอมพิวเตอร ์
●  การวิเคราะห์ความเค้น และ

ความเครยีดในวัสดุที่มีการคบื 

4 5-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การประยุกต์ใช้งาน 
สอบย่อย บทท่ี ๙ 

ทดสอบย่อย 

11 บทที่ ๑๐ การออกแบบควบคุม
แรงยึด (Stress-control) 
●  บทน า 
●  การวิเคราะห์ความเค้นในสาม

แกนจริง 
●  การออกแบบความเค้นในโพรง

เกลือ 
●  การประยุกต์ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 

4 5-1 บรรยาย  
ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ประยุกต์ใช้งาน  
การท างานเดี่ยว 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 บทที่ ๑๑ การออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร ์
●  การจ าลองโพรงเกลือส าหรับกัก

เก็บก๊าซธรรมชาต ิ

4 5-1 บรรยาย  
ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การ 
ทดสอบย่อย บทท่ี ๑๐, 
๑๑ 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่งได้     
CLO 1-2: สามารถอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะภูมิสัณฐานบริเวณชายฝั่ง และปัจจัยที่ส าคัญในสภาวะแตกต่าง

กัน           
CLO 1-3: สามารถอธิบายกระบวนการกร่อนและพัดพา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย ์          
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ภูมิสณัฐานชายฝั่ง 4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

2 ตะกอนและหินท่ีสะสมตามแนว
ชายฝั่ง 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเปลีย่นแปลงระดับน้ าทะเล

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

4 อิทธิพลจากคลื่น พายุและสภาพ
ภูมิอากาศ 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 สภาพแวดล้อมชายหาดและ

ชายทะเลใกลฝ้ั่ง 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

6 สันดอนทราย เนินทราย  
 

4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 น้ าขึ้นน้ าลง ที่ราบน้ าข้ึนถึง  4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ลากูน ชะวากทะเล 4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 ดินดอนสามเหลี่ยม 4 1-1, 
1-2 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ชายฝั่งโขดหิน 

 
4 1-1, 

1-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 การกร่อนของชายฝั่ง  4 1-2, 
1-3 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

บริเวณชายฝั่ง 
4 1-2, 

1-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 1:  จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ด้านวิศวกรรมธรณี (R, U) 
CLO 1-1: สามารถอธิบายทฤษฎีการเกิดถ่านหิน การจ าแนกถ่านหิน และการกระจายตัวของแหล่งถ่านหินได้ 

          
CLO 1-2: สามารถอธิบายหลักการส ารวจและการเก็บข้อมูลและตัวอย่างถ่านหินได้   
CLO 1-3: สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของถ่านหินกับลักษณะทางธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยาได้   
CLO 1-4: สามารถอธิบายเทคนิคการท าเหมืองถ่านหิน การค านวณปริมาณส ารอง ผลกระทบของการท าเหมือง

ถ่านหินต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การก าเนิดถ่านหิน  4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 อายุและการปรากฏของถ่านหิน 4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

3 การจ าแนกถ่านหินตามสมบัติทาง
กายภาพ 

4 1-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การจ าแนกถ่านหินตามสมบัติทาง

เคม ี
4 1-1 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

5 การเก็บตัวอย่างและข้อมลูถ่านหิน 4 1-2 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 เทคนิคการส ารวจและเก็บข้อมูล

ถ่านหิน 
4 1-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

7 ถ่านหินและธรณีฟสิิกส ์ 4 1-3 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
8 ถ่านหินและอุทกธรณีวิทยา 4 1-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

9 การท าเหมืองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
10 ปริมาณส ารองถ่านหิน 4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

11 ถ่านหินกับสิ่งแวดล้อม   4 1-4 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
12 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจาก

ถ่านหิน 
4 1-4 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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รายวิชา 538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัตกิาร 
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: นักศึกษารู้การวางแผนและออกแบบโปรแกรมการขุดหลุมเจาะเบื้องต้น นักศึกษาสามารถฝึกฝนกิจกรรม

การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการได้  
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 การวางแผนและออกแบบหลมุ
เจาะเบื้องต้น  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข 

ถาม-ตอบ 

2 แผนและกจิกรรมการการขุดเจาะ
  

4 2-1  บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

3 สภาพแวดล้อมบนท่านขุดเจาะที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

4 ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือ
บนแท่นขุดเจาะ 

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ทดสอบย่อย 

5 การเจาะหลมุเอียงและการเจาะ
หลุมแนวราบ  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

6 ของเหลวในการขุดเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

7 ท่อกรุ  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

8 การอัดซีเมนต ์  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

ถาม-ตอบ 
 

9 ปัญหาของหลุมเจาะ 4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปญัหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ทดสอบย่อย 

ถาม-ตอบ 
 

10 การประเมินหลุมเจา  4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

ทดสอบย่อย 

11 การเตรียมหลุมเจาะเพื่อการผลิต
  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การ
ท างาน 
เดี่ยวและกลุม่  

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 

12 ภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะ
ที่ซับซ้อน  

4 2-1 บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

ถาม-ตอบ 
ตรวจการบา้น 
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รายวิชา 538434 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี  
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญของการเขียนรายงานแต่ละประเภท ระบุประเด็นและรูปแบบของรายงานแต่

ละประเภทได ้       
CLO 2-2: สามารถอ่านและขียนรายงานปฏิบัติการ รายงานการส ารวจ รายงานความก้าวหน้า และข้อเสนอ

โครงการได ้          
CLO 2-3: สามารถสร้างกราฟและภาพประกอบรายงานได้อย่างเหมาะสม    
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 ความส าคญัและรูปแบบของ
รายงานทางวิศวกรรม 

4 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเขียนรายงานปฏิบตัิการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเขียนรายงานการส ารวจ 6 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สงัเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การเขียนข้อเสนอโครงการ 4 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 รายงานความก้าวหน้า 2 2-1, 

2-2 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 4 2-3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรมน าเสนอหน้าช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
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รายวิชา 538435 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี 
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 4 
PLO 2:  สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เสนอผลงานด้านวิศวกรรม

ธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Ap) 
CLO 2-1: สามารถอธิบายความส าคัญและความเหมาะสมของการน าเสนอผลงานแบบต่างๆ ได้  
CLO 2-2:  สามารถเลือกหัวข้อ กรอบความคิด เอกสารอ้างอิง ได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-3: สามารถใช้เครื่องมือในการเตรียมสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม   
CLO 2-4:  สามารถน าเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ได้ และมีเทคนิคการตอบค าถามที่เหมาะสม 
CLO 2-5:  สามารถฟังการน าเสนอและตั้งค าถามได้อย่างเหมาะสม   
 

หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

1 รูปแบบและความส าคัญของการ
น าเสนอ 

2 2-1 - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
2 การเลือกหัวข้อและกรอบความคดิ 2 2-2 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
3 การเตรียมสื่อการน าเสนอ 4 2-1, 

2-3 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
4 การน าเสนอแบบโปสเตอร์  4 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
5 การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 2 2-4, 

2-5 
- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 
6 การน าเสนอแบบปากเปล่า 6 2-3, 

2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 
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หัวข้อ
ที ่

เร่ือง 
(Content) 

จ านวน
ชั่วโมง 

การสอน 

CLOs 
No. 

วิธีการสอนและการเรียน 
(Teaching and 

Leaning Methods) 

วิธีการประเมิน 
(Assessment Methods) 

- กิจกรรมน าเสนอหน้า
ช้ัน 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

7 การอภิปรายกลุม่ 4 2-4, 
2-5 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- กิจกรรมน าเสนอหน้า

ช้ัน 

- สังเกตการท ากิจรรมใน
ห้องเรียน การตั้งค าถาม-
ตอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที ่1717/2562  ลงวันที ่1 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561  เพิ่มเติม 
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ภาคผนวก 8 

ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 
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                ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
ณ  ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้น 4 อาคารวิชาการ 1 

 

 

เวลา 
รูปแบบการประเมินเป็นแบบ (SAR Desktop 

Assessment) 
คณะกรรมการประเมิน 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี   
08.00-08.15 น. คณะกรรมการประชุมหารือ วางแผนการประเมิน  รศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร (C)  

รศ.ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์  (C) 
น.ส.วิไลลักษณ์  คัมภิรานนท์ 
 
หมายเหตุ : ประเภทผู้ประเมิน 
(J) = Junior 
(N) = Novice 
(C) = Apprentice-C 
(U) = Apprentice-U 

ประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
 

08.15-08.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน และ
หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้แทน น าเสนอข้อมูลหลักสูตร 

08.30-09.00 น. ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ น าเสนอข้อมูลหลักสูตร 

09.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียกับหลักสูตร เรียงตามล าดับ 
09.00-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์

  อาจารย์  ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
09.30-10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์

  หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ใน 
   สาขาวชิา 

10.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์   
  บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ช่วยสอนและ 
  วิจัย  นักศึกษาปจัจุบนั และศษิย์เก่า 
  (ถ้ามี) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 

 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้จากการ

ประเมนิ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  
สรุปผลการประเมินและเตรียมร่างรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  

16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นดว้ย
วาจาต่อคณาจารย์ประจ าหลักสตูร 

  


