
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และผู้สอนประจ าหลักสูตร 

ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปีการศึกษา 2561  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. หน้าท่ีรับผิดชอบ  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  2. ผู้ช่วยสอนและวิจัย  3. เจ้าหน้าท่ี/ผู้สอนปฏิบัติการ  
2. ประสบการณ์การสอน  1. น้อยกว่า 3 เดือน  2. 3 เดือน – 1 ปี  3.  1 – 5 ปี  4.  5 – 10 ปี  5.  10 ปีข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา  1. ปริญญาตรี  2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก 
 
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  
ของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณ ี

ระดับความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. จดจ าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณ ี

     

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เสนอผลงานด้าน
วิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

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

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

     

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

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
     

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ      
 
ส่วนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี
ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูล 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

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

     

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

     

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

     

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์       
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร       
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร      

 
 
 

 



ส่วนที่ 4  ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

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

หลักสูตร 
     

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

สอนของอาจารย์ 
     

7. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
8. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      
9. อาจารย์ได้รบัการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ      
10. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจาย์ทั้งในหลักสูตร และระหว่างหลักสูตร      

 
ส่วนที่ 5  ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

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

     

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

     

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

     

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

     

5. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างเหมาะสม 

     

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอื่น      
 
ส่วนที่ 6  ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนสอนในหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อ
ยอด 

     

2. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร 

     

3. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

     

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน      
5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน      
6. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา      



รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

7. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย์      
8. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา      
9. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผล 

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     

10. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา      
11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     

 
ส่วนที่ 7  ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน      
2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ      
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย      
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน      
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และเหมาะสม      
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ      
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน      
8. สถานที ่ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาสะดวกและเหมาะสม      
9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย      
10. ห้องท างานวิจัย (ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย      
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม ในการท าวิจัย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 8  ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของอาจารย์และผู้สอนประจ าหลักสูตร 
1. ทักษะหรือคุณลักษณะ รวมทั้งความสามารถทางวิชาการด้านใดที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกของผู้ส าเร็จการศึกษาทีอ่าจารย์และผู้สอน

ประจ าหลักสูตรคาดหวัง  
ส าคัญล าดับที่ 1. .................................................................................................................................. 
ส าคัญล าดับที่ 2. .................................................................................................................................. 
ส าคัญล าดับที่ 3. .................................................................................................................................. 

2. ความคาดหวัง/ความต้องการของอาจารย์และผูส้อนประจ าหลักสตูรต่อหลักสูตร..................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

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

 
 
 
 
สามารถท าแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/KUyPodQ3BErPjpsg9 หรือสแกน 
 
 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  
ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้อกีต่อไป 

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

https://forms.gle/KUyPodQ3BErPjpsg9

