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ภาคผนวก 5 

การประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง 

และขอเสนอแนะของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี โดยผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

1) ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 
2) ศิษยเกา 

3) นักศึกษาปจจุบนั 

4) สถานประกอบการ (ผูใชบณัฑิต) 

5) นักเรียน (มัธยมปลาย) และผูปกครอง 

6) อาจารยประจําหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที่ 

 

- แบบประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความ

คาดหวัง และขอเสนอแนะ  

1) แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 
2) แบบสอบถามสําหรับศิษยเกา 

3) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน 

4) แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) 

5) แบบสอบถามสําหรับ นักเรียน ผูปกครอง 

6) แบบสาํหรับอาจารยประจําหลักสูตร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี 
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1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากผูสําเร็จการศกึษาในปการศึกษา 2561ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพงึพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปน

พื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.44 

2. สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงาน

ดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.32 

3. สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 3.64 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 3.72 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

4.16 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรม

ธรณีได 

3.48 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชพีดานวิศวกรรมธรณี 3.84 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.20 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มติิ 3.28 

 
ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ใน ช้ั น เ รี ยนห รื อผ านทาง เ ว็ บ ไซต  

www.geoengsut.com 

2.96 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

( programme and course specifications)  ผ า น ท า งส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.68 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications) ผ านทาง คู มื อนั ก ศึกษา และแผ นพับ 

(brochure) 

3.00 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.56 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.16 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.16 

 

ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. 

 

ทานพงึพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษาเพียงใด เชน กระบวนการประกาศรับสมัคร การ

สมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล 

3.64 

2. 

 

ทานพงึพอใจตอขอมูลที่ไดรับกอนเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรเพียงใด เชน การ

ประชาสัมพันธหลักสูตร กระบวนการเลือกสาขาวิชา 

3.36 

3. ทานพงึพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาเรียนเพียงใด เชน การ

เรียนวิชา Pre-Physics / Pre-Calculus / การทบทวนเนื้อหากอนเรียนการอบรมกอนเปด

ภาคการศึกษา 

3.68 

4. ทานมีความพึงพอใจตอคณาจารยผูสอนและผูสอนปฎิบติัการในหลักสูตรเพียงใด 3.96 

5. 

 

 

ทานพงึพอใจตอการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพียงใด 

เชน การจัดตารางเรียน การเปดรายวิชา การจัดอบรมตาง ๆ การแจงขอมูลกอนเรียน 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การออกภาคสนาม 

3.37 

6. 

 

ทานพงึพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพียงใด เชน หองปฏิบติัการ หองเรียน ระบบ

สารสนเทศ หองสมุด สนามกีฬา 

3.84 

7. ทานพงึพอใจตอการวัดผล และประเมนิผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 3.76 

8. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.72 
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ขอมูลเก่ียวกับภาวะการไดงานทําของ ผูสําเรจ็การศึกษาในปการศึกษา 2561 
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ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- ควรเปล่ียนแปลงเยอะมากๆ 

- อยากใหนาํวิชา Drilling กลับมาใชในหลักสูตร 

- ผูที่จบการศึกษาและพรอมปฎิบติังาน ควรมีความรูความเขาใจจริง ไมใชมีความรูเพื่อสอบ ควรหาวิธีการ

วัดผลคุณภาพนศ.นอกเหนือจากการสอบ 

- อยากใหมีการวางแผนหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแนะนําหรือใหคําปรึกษากับนักศึกษาในการลงวิชาเรียน

แตละภาคการศึกษา 

- คาดหวงัวาจะมีสถานประกอบการรับเขาทํางาน 

- ความเขาใจถึงแกนแทและการนําความรูไปประยุกตใช 

- จะไดทํางานในสถานประกอบการที่ดี 

- เนนเนื้อหาในดานที่ความตองการของตลาดเพิ่มมากข้ึน 

- ไดรบัความรูและวิธีการประยุกตใชประโยชน 

- สามารถประยุกตความรูเขาสูสถานการณตางๆ ไดดี 

- ออกภาคสนามบอยข้ึน 

- มีความรูและทักษะที่จะทําใหสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นได 

- อยากใหมีคณาจารย ที่มีความรูเฉพาะทางในแตละสายงาน เพื่อเปนการเนนการเรียนการสอนในแตละสาย

อาชีพนั้นๆ 

- ขอใหไดใบ กว  

- พัฒนาหลักสูตรใหสามารถสอบใบประกอบวชิาชีพได 

- ทาํงานตรงกับสายงานที่เรียนมา 

- มีงานทาํตรงหลักสูตร 

- มีการออกภาคสนามมากขึ้น 

- มีงานทาํ มีเงินเดือนที่ม่ันคง 
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- นําบัณฑิตที่จบไปกลับมาแนะแนวนองๆในสายงาน 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- วิชาที่ไมไดใชในการทํางานจริงควรยกเลิก(เชน วชิาเคมี)เนื่องจากเสียเวลาเรียนและอาจดึงเกรดของนศ.ได 

และควรเพิ่มวิชาที่ใชทํางานจริงเขาไปแทนเชนโปรแกรมคอมฯตางๆ(เชนRocScience/Phase2/Dip) 

- อยากใหมีการเชิญวิทยากรมาสอนในรายวชิาตางๆ เพ่ือจะไดเห็นภาพรวมของรายวชิานั้นมากขึ้น 

- ไมใชการเรียนแคพื้นๆแบบหลายๆอยาง โดยทางสาขาใหคําตอบวา เพื่อจะไดทํางานไดหลายทาง เรื่องจริง

คือ วิศวะกรรมธรณี ณ ปจจุบัน จบมาจะมีไมก่ีเปอรเซน็ไดทํางานตรงสายเรียน เพราะหางานยากมากๆ จบ

ปนึงเกือบ 90 คน ซ่ึงผมเห็นวาจุดนี้เปนจุดบกพรองอีก 1 จุด 

- การปรับเปล่ียนกําหนดการณกระทนัหันของสาขา, การหาตลาดงานที่รองรับนักศึกษาได มีคอนขางนอย

อยากใหมีการเชิญวิทยากรที่ปฏิบัติงานจริงๆ หรืออาจารยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เขามารวมแชร

ประสบการณ หรือรวมสอนในรายวิชาที่เปนวิชาชีพการทํางาน เพื่อเปนการเปดโลกทรรศนใหกับนักศึกษา 

เเละไดเรียนรูจากคนที่ปฏิบัติงานจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากศิษยเกา (สําเร็จการศึกษากอนป 2561) ตอคุณภาพการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพงึพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปน

พื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.88 

2. สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงาน

ดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.31 

3. สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 3.94 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 3.88 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

4.44 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรม

ธรณีได 

3.94 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชพีดานวิศวกรรมธรณี 3.88 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.50 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มติิ 3.56 

 
ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ใน ช้ั น เ รี ยนห รื อผ านทาง เ ว็ บ ไซต  

www.geoengsut.com 

3.00 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

( programme and course specifications)  ผ า น ท า งส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.44 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications) ผ านทาง คู มื อนั ก ศึกษา และแผ นพับ 

(brochure) 

3.44 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.38 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.44 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.19 

 

ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถปุระสงคของหลักสูตร 3.94 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.81 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 4.00 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.63 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของนกัศึกษา 3.81 

6. การกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.69 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.63 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.50 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.25 

10. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเปนครู 4.31 

11. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ หองเรียน ระบบสารสนเทศ หองสมุด สนาม

กีฬา 

4.06 

12. การวัดผล และประเมินผล เพียงใด เชน มีความยุติธรรม โปรงใส 4.06 

13. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรที่จบการศึกษาเพียงใด 3.94 
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ขอมูลเก่ียวกับภาวะการไดงานทําของศิษยเกา (สําเร็จการศึกษากอนป 2561) 
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ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- เนนฝกใหนองๆไดมีการออกแบบ 

- เช่ือมโยงความรู มาใชในการแกปญหาไดอยางรวดเร็วถูกตอง 

- ให นศ จบไปสามารถทํางานออกแบบหรืองานตางๆไดตรงหรือทันสมัยกวาที่บริษัททําอยู 

- สามารถนําขอมูลจากงานมาวิเคราะหผานสิ่งท่ีเรียนมาเพื่อแกปญหาในงาน 

- มีใบประกอบวิชาชีพ 

- ควรมีการโฟกัสกับเด็กที่ออนกวา 

- ความรู Slope stability 

- ควรแกไขคุณสมบัติผูเขาเรียนใหมีเกณฑสูงข้ึน 

- บณัฑิตของสาขามีความม่ันใจในหลักวิชาชีพ และแสดงศักยภาพออกมา เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของวิชาชีพนี้ตอสถานประกอบการ 

- ความสัมพันธระหวางศิษยเกาและปจจุบัน 

- มีตลาดงาน (ที่มีฐานเงินเดือน และความกาวหนาที่สูง) รองรับ 

- เปล่ียนวิธีการสอนใหนักเรียนมีสวนรวมมากกวานี้ 

- มีการพัฒนารายวิชาการสอนท่ีทันสมัยกับเทคโนโลยีในปจจุบันใหมากขึ้น 

- ใบประกอบวิชาชีพสําหรับนกัธรณี วิศวกรธรณี หรือวิศวกรเหมืองเเร 

- ตองการใหปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสามารถใชปฏิบัติงานไดหลากหลาย มิใชเฉพาะงานทางธรณีเพียงอยาง

เดียว เพื่อใหรับกับตลาดงานปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- ออกภาคสนามใหมากขึ้น 

- บอกเปาหมายของ แตละ รายวิชาทั้งหมด ต้ังแตเขาหลักสูตร วาเรียนไปเพื่ออะไร เพื่อให นศ เขาใจ และ

ต้ังใจเรียนเพื่อผลประโยชนในอนาคตแกตัว นศ เอง 
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- การส่ือสารภาษาอังกฤษและการใช microsoft office 

- แนะแนวชองทางในสายอาชีพและตําแหนงงาน 

- ยังขาดการลงมือปฏิบติัจริง และการแกไขสถานการณในหนางาน ควรใหนักศึกษาเสนอแนวทางการแกไข 

และรวมกนัพัฒนา 

- มีกิจกรรมใหรุนพี่พบปะรุนนอง 

- ควรมีการออกภาคสนามนานขึ้น หรือเนนปฏิบัติจริงมากขึ้น 

- อยากใหเพิ่มเร่ืองการทําฐานรากบนช้ันดิน หรือการดู Boring log ตางๆ และขั้นตอนการทําฐานรากแบบ

ตางๆเบื้องตน  
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3) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักศึกษาปจจุบนั ตอคุณภาพการศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพงึพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปน

พื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.81 

2. สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงาน

ดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.52 

3. สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 3.64 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 3.73 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

4.23 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรม

ธรณีได 

3.61 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชพีดานวิศวกรรมธรณี 4.07 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.64 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มติิ 3.64 

 
ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ใน ช้ั น เ รี ยนห รื อผ านทาง เ ว็ บ ไซต  

www.geoengsut.com 

3.49 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

( programme and course specifications)  ผ า น ท า งส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.74 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications) ผ านทาง คู มื อนั ก ศึกษา และแผ นพับ 

(brochure) 

3.19 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.61 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.54 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.51 
 

ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการ 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถปุระสงคของหลักสูตร 3.80 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 4.02 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 3.99 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.78 

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของของนกัศึกษา 3.87 

6. การกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.46 

7. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.54 

8. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.52 

9. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.40 

10. อาจารยสอนเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

4.25 

11. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 4.27 

12. อาจารยใหคาปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานกัศึกษาไดอยางเหมาะสม 4.14 

13. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเปนครู 4.32 

14. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.54 

15 หองปฏิบัติการมีอปุกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.48 

16 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.55 

17. หองสมดุเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 3.56 

18. สนามกีฬา ที่ออกกาลังกาย ที่นั่งอานหนังสือเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอ

นักศึกษา 

3.44 

19. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู 3.97 

20. การใชส่ือประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.99 
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รายการ 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

21. วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/หรือศาสตรที่

เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.97 

22. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.01 

23. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.82 

24. มีการจัดสอนซอมเสริมสาหรบันักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียน 3.48 

25. วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.86 

26. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลง ที่กาหนดไวลวงหนา 3.92 

27. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 

28. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.85 

29. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความรู 4.12 

30. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทกัษะทางปญญา 3.99 

31. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.03 

32. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.90 

33. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของ ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.05 
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ขอมูลเก่ียวกับความตองการทาํงาน 
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ความคาดหวัง/ความตองการของนักศึกษาปจจุบันตอหลักสูตร 

- สามารถประกอบอาชีพไดอยางสุจริต 

- ปรับหลักสูตรวชิาใหสอดคลองกับตลาดเเรงงาน 

- การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- ใกลเคียงงานที่ทํามากขึ้น 

- ทักษะท่ีใกลเคียงงานมากขึ้น 

- อยากใหปรับเปล่ียนหลักสูตรใหเขากับความตองการของบรษิัทบางรายวิชา 

- ทํางานตรงสายที่ตองการเม่ือจบการศึกษา 

- ใชภาษาอังกฤษในการสอนใหมากข้ึน 

- อยากใหเนนเร่ืองภาคปฏิบัติเนื่องจากเคร่ืองในการปฏิบัติการยังไมเพียงพอตอดารใชงานของนักศึกษา 
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- อยากใหลงพื้นที่จริงในรายวิชาที่ตลาดแรงงานสวนใหญตองการ 

- อยากใหพาไปนอกสถานท่ีมากกวานี้ครับ 

- สามารถจบออกไปแลวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความรูที่สามารถออกไปทํางานได 

- สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปตอยอดเพื่อพัฒนาตนเองได 

- ทํางานเปนครอบคลุม 

- จบไปมีงานทําแนนอน 

- จบแลวมีงานที่ดีทําเล้ียงชีพตัวเองและครอบครัวได 

- อยากใหออกภาคสนามมากกวานี้คะ 

- สอนใหทํางานเปน 

- อยากใหมีความแนนอน 

- สามารถนําความรูไปใชในการทํางานได 

- หวังวาจะไดนําความรูตลอดหลักสูตรไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

- วิชาเรียนสอดคลองกับตลาดเเรงงาน 

- ความรูในทุกดาน 

- ใหมีวิชาเลือกบังมากข้ืน 

- ตองการสามารถทํารวมกับผูอ่ืนไดและมีความรูเพรยงพอไปประกอบวิชาชพีและมีงานรองรับ 

- อยากใหเครื่องมือหรืออปุกรณเพียงพอสําหรับการทําปฏิบัติการ และการใชโปรแกรมอยากใหมีหองไวเรียน

และมีคอมใชจะไดมีมาตรฐานเดียวกัน 

- ทุกวิชาในหลักสูตร ควรมีตัวอยางใหดูหลายๆตัวอยางหลายๆแบบ ครอบคลุมกบังานในชีวิตจริง 

- อยากใหเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับนํ้าบาดาล 

- อยากใหมีวิชาเพิ่มเติมมากกวานี้ครับ 

- สามารถสงเสริมทั้งความรูเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการใหดีย่ิงๆข้ึนไปเพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใน

การทาํงานจริงๆในอนาคต 

- อยากจบไปแลวสามารถทํางานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสาขาเปนเพื่อท่ีจะไดปรับตัวชวงทํางานใหมๆไดงาย 

และจะไดพัฒนาศักยภาพตอไปไดรวดเร็วมากขึ้น 

- เปดวิชาสาขาทุกเทอม 

- คาดหวังวาอยากใหมีอุปกรณแลปเพียงพอตอจํานวนนกัศึกษา 

- สามารถนําไปปรับใชกับการทํางานจริงได 

- อยากใหพาออกไปดู ศึกษาสถานที่จริงเยอะๆ  

- นาํความรูไปประกอบอาชีพ 

- ใหความรูความสามารถตองานในอนาคตได 

- ตองการใหมีอุปกรณที่ใชสอนในปฏิบัติการมากข้ึน 

- ไดนาํความรูที่ศึกษามาไปประกอบอาชีพ 

- ตองการเรียนตามหลักสูตรและเรียนจบใหเร็วที่สุด 
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- ตองการใหใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา 

- มีเนื้อหาหรือการสอนที่แปลกใหไมนาเบื่อ 

- หลังจากจบการศึกษาไดทํางานเร็วที่สุด 

- ตองการใหเจาะลึกเนนไปมากกวานี้ ตอนนี้เมื่อกับวาจับทุกทาง แตไมไดอะไรเลย เพราะมีแค2มือจะจับ

ทั้งหมดก็ไมหมดความเนนและจะลึกใหตรงตามความตองการตลาด เพราะตอนนี้สายงานดานนรเร่ิมหางาน

ยากขึ้น 

- คาดหวังให อ.สอนใหเขาใจงาย 

- หวังวาจะไดความรูที่ไดสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ 

- ตองการมีทักษะในการทํางาน 

- ตองการเรียนจบภายใน4ปและมีงานทํา 

- อยากใหมีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรใหเรียนเฉพาะวิชาที่จําเปน 

- เพิ่มการสอนแทรกเร่ืองภาษา คําศัพทเฉพาะทาง 

- พัฒนาเเละปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

- ไดทํางานตรงกบัหลักสูตรที่เรียนจริงๆ 

- อยากใหเปดวิชาสาขาทุกเทอม 

- อยากไดเกรดเยอะๆ 

- อยากใหมีอุปกรณในการเรียนปฏิบัติการที่มากกวานี้ 

- มีวิชาที่ครอบคลุมกับสายงาน 

- การเรียนและนําไปใชประกอบวิชาชีพ 

- เนื้อหารายวิชาครอบคลุมตอการนําไปใชในการประกอบอาชพี 

- เพิ่มการปฏิบัติการใหมากข้ึน 

- อยากใหหลักสูตรทันสมัยกวานี้ เนื่องจากเทรน และ เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปยาวรวดเร็ว ปจจุบันไมคอย

ไดมีใครพูดถึงการขุดแรขึ้นมาใหมแลว แตเปนการนําแรจากวัสดุตางๆกลับมาใชใหม ซ่ึงอาจจะเปน

อุตสาหกรรมใหมได เหมือนที่จุฬา 

- สามารถสําเร็จการศึกษา4ปเเละมีหนาที่การงานทําที่ด ี

- มีความรูเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพในอนาคต 

- เปดรายวิชาเลือกบังคับของสาขาเพิ่มในแตละเทอม 

- การพัฒนาหลักสูตรใหเขาถึงการทํางาน 

- ตองการใหเนนการเรียนปฏิบัติ เสมือนทํางานจริงมากกวานี้ 

- ตอนสําเร็จการศกึษาสามารถนําไปใชในชีวิตการทํางานได 

- ไดทํางานในดานที่ตัวเองสนใจ 

- อยากใหมีอุปกรณที่เพียงพอตอนักศึกษา และการคัดคุณภาพของนักศึกษากอนเขาเรียนสาขาวิศวกรรม

ธรณี 

- คาดหวังในการศึกษาภาคสนามมากกวานี้ 

- คาดวาจะไดความรูและทักษะในการนําไปตอยอดในอนาคต 
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- สามารถนําไปใชในการทํางานโดยตรง 

- สามารถทาํงานในดานที่อาจจะไมใชสายธรณีโดยตรง เชน อาจจะไปสายโยธา ปโตรเลียม 

- ควรรูจักการนําความคิดหลายๆแงมุมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับปญหาหรือสถานทีท่ี่เกิดข้ึนไดเพราะ

บางทีส่ิงที่เราเรียนกบัส่ิงที่เราเจอไมเหมือนกัน 

- อยากได กว.เหมืองแร 

- คาดหวังวาจะมีงานรองรับ 

- ไดความรูเกี่ยวกับงานที่จะทําไดมากที่สุด 

- คาดหวังวาจะไดความรูเพ่ือไปใชในการทํางานอยางละเอียดในแตละดาน 

- มีความรูมากพอที่จะไปทํางานในสายที่เรียนได 

- อุปกรณในการทําปฏิบัติการตางๆท่ีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

- ไดรับความรูเกี่ยวกบัวิขาชีพอยางถูกตองครบถวน 

- มีความรูและสามารถนําความรูไปประกอบการทํางาน 

- ความรูทางการปฏิบัติงานเสมือนจริง 

- ตองการไดความรูจักการศึกษาใหไดมากที่สุด เพื่อไปตอยอดความรูและพัฒนาในการทํางานตอไป 

- การเรียนตองสอดคลองกับหลักความเปนจริง 

- มีงานรองรับ 

- จบการศึกษาภายใน 4 ป 

- ทํางานตรงสาย เงินเดือนดี คุณภาพชีวิตดี 

- คาดหวังจะไดความรูและมีความสามารถเพียงพอในการทํางาน 

- ตองการมีความรูเพ่ือนําไปประกอบอาชพีมากที่สุด 

- ตองการใหพัฒนาหลกัสูตรตอๆไปใหดีย่ิงขึ้น และทําใหสาขาวิชาเปนที่ยอมรับในระดับสากลและนักศึกษา

จบไปที่ตองการของตลาดแรงงาน 

- หวังวาจะไดทํางานตรงสายที่เรียนมาอละที่ตนเองชอบ 

- มีความรูความสามารถจนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 

- วิเคราะหส่ิงตางๆได  

- การวิเคราะหปญหา แกไข และออกแบบ 

- สามารถนํามาใชไดจริงไมใชเเคเขาใจในหองเรียน 

- เอาส่ิงที่เรียนไปใชในการทํางานใหไดมากที่สุด 

- ตองการใหหลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดเพื่อนักศึกษาที่จบไปแลว และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู 

- ตองการจบอยางมีประสิทธิภาพและทํางานอยางม่ันคงในทางของงานนั้นๆครับ 

- สามารถนําไปประยกุตใชกับอาชีพในอนาคตไดจริง 

- มีความทันสมัยในทุกๆป 

- ตองการใหหลักสูตร ทําใหเรามทีักษะและกระบวนการคิด ออกแบบ แกไขปญหา ทางดานวิศวกรรมธรณี 

และมีการพัฒนาตนไดตลอด 

- ตองการใหมีการคิดและออกแบบงานเสมือนจรงิ 
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- ออกภาคสนามไปเห็นของจริงบอยๆจะไดคุนชินกับงานที่เราตองทํา และหลักการที่เราตองใช 

- คาววาจะไปความรูเพิ่มเติม และนํามาประยุกตกับอาชีพที่ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- คาดหวังใหปรับปรุงหลกัสูตรใหสอดคลองกับสถานการณโลกปจจุบัน 

- อยากใหหลักสูตรมีความยืดหยุน และคาดหวังวาเมื่อจบไปในหลักสูตรสาขานี้แลวจะมีงานที่รองรบั 

- จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผน และสามารถนําความรูที่ไดไปใชทํางานในชีวิตจริงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- สามารถนําความรูไปใชในชวีิตการทํางาน 

- อยากจบแลวมีงานทํา 

- อยากใหมีอุปกรณทําแลปที่มากกวานี้ 

- จําหินและแรได 

- เนนปฏิบัติภาคสนามจริงบอยครั้งข้ึน 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- ในบางวิชา อาจจะตองมีการอัพเดตขอมูลอยูเร่ือยๆ และในการเรียนที่มีโปรเจค ทําใหไดฝกการคนควา 

และทํางานเปนทีมไดดี  

- ควรประชาสัมพันธหลักสูตรต้ังแตชั้นปที่ 1 เนื่องจากมีเวลาวาง นศษ บางคนอาจอยากรีบอัดรายวิชาใหเร็ว 

แตยังไมรูโครงสรางหลักสูตร ทําใหป 1 อาจจะพลาดไปได 

- อยากใหมีวิชาอุโมงค 

- อยากใหมีการอัพไฟลการเรียนการสอนกอน เพ่ือเอาไวอานกอนคะ 

- ดีแลวแตอยากใหดีข้ึน 

- ควรเพิ่มจํานวนคร้ังของการออกภาคสนามในของปที่4มากข้ึน 

- อยากใหอาจารยพูดชาๆเนื่องจากบางครั้งฟงทันแตเขียนไมทัน 

- อยากอาจารยแระนําแผนการเรียนอยางละเอียดแจงการปรับปรุงแผนนักศึกษาเร็วๆ 

- อุปกรณเเลปไมพอตอความตองการใช 

- มหาลัยไมมีที่สําหรับรองรับ และบริการตางๆเพื่อ นักศึกษาที่ทันสมัยและอํานวยประโยชนเหมือนมหาลัย

อ่ืน บางคร้ังแอบลาหลังทางดานการพัฒนา ทั้งๆที่เปนมาหาวิทยาลัยแหงเทคโนโลยี  

- เร่ืองการออก EXCURSION อยากใหมีทางเลือกที่หลากหลายไดไปชมการทําการจริงๆเพื่อจะไดรูเปาหมาย

ของชีวิตที่ชัดเจนข้ึน 

- อยากใหสาขามีการปรปัรุงหลักสูตรใหสมํ่าเสมอ 

- อยากใหมีการสงนักศึกษาไปแลกเปล่ียนตางประเทศ  

- อุปกรณการทาํแลป หรือที่เกี่ยวของกับการออกภาคสนามอยากใหมีเพยีงพอกบัจํานวนนักศึกษา 

- ควรปรับปรุงเรื่องหลักสูตร ควรเนนเจาะลึกกวานี้ ใหตอบโจทยตลาด และควรใหนกัศึกษาไดปฏิบัติงาน

เพื่อเสริมประสบการณ ควรเพิ่มเคร่ืองมือ และส่ือการเรียนรูใหเพียงพอ 

- การยกตัวอยางรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จ 
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- อยากใหซ้ือเข็มทิศเพิ่ม เพราะไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

- อุปกรณเคร่ืองมือในบางวิชามีไมพอตอความตองการในการเรียน 

- มุงหวังใหสงเสริมและผลักดันนักศึกษาไดแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองออกมา รวมถึงให

โอกาสในการไดเรียนรูในสถานที่ทํางานจริงรวมกับผูอ่ืน 

- ควรเปดวิชาเลือกบังคับมากกวานี้ 

- ควรมีการคัดนักศึกษากอนเขาสาขาวิศวกรรมธรณีอยางเขมงวด เพ่ือลดอัตราของนักศึกษาที่จบการศึกษา

ชากวาเวลาปกติ 

- ยากใหมีหรือสอนวิชาที่เก่ียวของกับสายงานที่เปนสายโยธา มาสอนในสาขาของเรา เพราะเราอาจจะเปน

ทางเลือกอกีทางในการที่จะไปทํางานไดคะ 

- ควรอธิบายหรือสอนนอกกรอกจากตําราดูบาง ใหเหมือนความรูสึกเหมือนรุนพ่ีมาสอนรุนนอง 

- การเรียนการสอนอยากใหเนนไปทางปฎบิติัครับ 

- หนังสือการสอนคะ 

- แลปธรณีวทิยากายภาพมีตัวอยางหินไมครอบครุม 

- แบบสอบถามเยอะไป 

- อยากใหมีวิชาเกี่ยวกับปโตเล่ียม 

- วา การรับเลือกนักศึกษาเขามา คือ ไมคอยเหมาะสมเทาไร เหมือนกับการตกอันดับเขามา 

- อยากใหมีการติดตามและชวยแกไขนักศึกษาที่มีปญหาหาดานการเรียนที่มีเกรดนอยหรือแนะนําส่ิงที่ควร

แกไขตาง  

- อยากเรียนคอนกรีต 

- ดีแลวครับแตผมตองพัฒนาตัวเอง 

- "อยากใหสอนแบบละเอียดมากกวานี้ ทั้งเนื้อหา และกระบวนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและ

เขาใจในเนื้อหานั้นจริงๆ 

- อยากไดความรูจากรายวิชาที่เรียนจรงิๆ ไมใชเรียนแคผานๆ อยางนอยที่สุดควรไดความรูแบบเนนๆสัก

เร่ืองหนึ่งในรายวิชานั้นๆไมใชเรียนแคผานๆ" 
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4) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากสถานประกอบการ (ผูใชบัณฑิต) ในปการศึกษา 2561ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพงึพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปน

พื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

4.00 

2. สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงาน

ดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.43 

3. สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 3.57 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 3.86 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

3.71 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรม

ธรณีได 

3.86 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชพีดานวิศวกรรมธรณี 3.71 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.57 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มติิ 3.43 

 
ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ใน ช้ั น เ รี ยนห รื อผ านทาง เ ว็ บ ไซต  

www.geoengsut.com 

3.71 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

( programme and course specifications)  ผ า น ท า งส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.57 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications) ผ านทาง คู มื อนั ก ศึกษา และแผ นพับ 

(brochure) 

3.43 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.71 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.57 

 

ผลประเมนิระดับความพึงพอใจที่ตรงตอคุณลักษณะและความสามารถของพนักงานทาน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 1. มีความซ่ือสัตย สุจริต ประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดี 4.29 

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการทํางาน 4.29 

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 4.43 

4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ 4.29 

5. ยอมรับคําแนะนํา ขอเสนอแนะ คําวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะปรับปรุงแกไข 4.00 

6. แสดงออกถงึความรับผิดชอบตอหนาที่และการตัดสินใจของตน เปนที่ไววางใจได 4.29 

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานใหไดมาตรฐานของวิชาชีพ 4.43 

8. 
สามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตางกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

ได 

4.29 

9. เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย รูจักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ืน  4.29 

10. ใหเกียรติ ยอมรับบทบาทหนาที่ผูอื่น และปฏบิัติตอบุคคลอ่ืนดวยความเคารพ 4.43 

11. 

 

รักษาความสัมพันธท่ีดี และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งภายในกลุมและ

ระหวางกลุมที่ชวยใหเกิดผลดีกบังาน 

4.43 

12. สามารถสื่อสารระหวางบุคคลและเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 

13. แสดงออกถงึความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความมีไมตรีจิต 4.14 

14. ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม  4.29 

15. มีภาวะจิตใจท่ีสงบและมีความผาสุกในชวีิต 4.43 

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือรน และมีความเปนผูใหญ 4.29 

17. 

 

สามารถคิดดวยการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนําไปสูการแกปญหาและการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ 

4.00 

18. แสดงออกถงึความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.71 

19. มีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล 3.86 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

20. มีวิสัยทัศนเก่ียวกับองคกรและงานที่ทํา 3.71 

21. สามารถลําดับความสําคัญของงาน 3.86 

22. สามารถวางแผนการทํางานและกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 4.00 

23. สามารถปรับตัวเขากับความเปล่ียนแปลง สถานการณ ส่ิงแวดลอมในองคกร 4.00 

24. 

 

ปฏิสัมพนัธกับบุคคลอ่ืนและใหความรวมมือกบัเพื่อนรวมงาน เพื่อใหการทํางานบรรลุ

ความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 

25. สามารถทํางานใหสําเร็จไดโดยลําพังอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 

26. สามารถเปนผูแทนของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 

27. สามารถแกปญหาอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  3.71 

28. สามารถระบปุญหา และพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา 4.00 

29. สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมปีระสิทธิภาพ 4.00 

30. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม และทักษะที่เก่ียวของกับงานอยางตอเนื่อง   3.57 

31. สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูที่จะเลือกรู และมีความเขาใจในส่ิงที่เรียน 3.57 

32. 

 

สามารถใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกตองตาม

หลักภาษา) 

3.86 

33. 

 

สามารถใชภาษาไทยดวยวาจาเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มี

มารยาทในการพูด และกิริยาทาทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกตอง) 

4.00 

34. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่จําเปน 3.29 

35. 

 

เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ (ฟงไดตรงประเด็น มีมารยาทในการฟง กิริยาทาทางที่

แสดงออกเหมาะสม ถูกตอง) 

3.57 

36. มีความเขาใจในส่ิงที่อาน  สามารถสรุปและตีความส่ิงที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 

37. รูจักเลือกใชขอมูลที่จําเปน เพื่อการประยุกตใชในการตัดสินใจและแกปญหา  3.86 

38. สามารถจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลไดเขาใจ และเปนระบบ 3.86 

39. มีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 3.86 

40. มีความรูในวิชาชีพที่เก่ียวของกบังานที่รับผิดชอบ 3.86 

41. สามารถประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกบังานที่ไดรบัมอบหมาย 3.86 

42. สามารถนําเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตรที่จําเปนในการทํางาน 3.86 

43. สามารถประยุกตใชวิธีการคํานวณขั้นพื้นฐานที่ถูกตอง เพื่อการแกปญหาและตัดสินใจ 4.14 

44. รูจักประยุกตใชความรู/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอื่นกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 3.86 

45. มีทักษะและสามารถใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงาน 4.00 
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คุณลักษณะ/ความสามารถ 

 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

46. 

 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรที่จําเปน เพื่อใหทํางานได

มีประสิทธิภาพ 

4.00 

47. มีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน 4.00 

48. 

 

สามารถทํางานเสร็จตามขอบเขตและกําหนดเวลาไดอยางมีประสิทธภิาพ ตามคุณภาพ

และมาตรฐานของงาน 

4.00 

49. 

 

สามารถทํางานใหสําเร็จภายใตความกดดัน และมีความอดทนในการทํางานหนักไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 

 
 
ขอมูลเก่ียวกับพนักงาน/ผูใตบังคับบัญชาของทาน 
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ความคาดหวัง/ความตองการของบัณฑิตตอหลักสูตร 

- พรอมที่จะรับความรูตางๆเพิ่มข้ึน และทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ 

- ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และ ทํางานดวยความปลอดภัย 

- มีความอดทน มุงมั่น หาความรู มีแนวคิดใหมๆ 

- ควบคุมงานตามที่ไดรบัมอบหมาย 

- ออกแบบฐานรากได 

- วิเคราะหและแกปญหา 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- สงเสริมภาษาอังกฤษ 

- บัณฑิตไมคอยมีความมั่นใจในตัวเอง 
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5) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากนักเรียน/ผูปกครอง ในปการศึกษา 2561ตอคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
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ผลการประเมินระดับความพงึพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปน

พื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.60 

2. สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงาน

ดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.80 

3. สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 3.80 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 3.80 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

4.20 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรม

ธรณีได 

3.80 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชพีดานวิศวกรรมธรณี 3.80 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

4.20 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มติิ 3.40 

 
ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ใน ช้ั น เ รี ยนห รื อผ านทาง เ ว็ บ ไซต  

www.geoengsut.com 

4.20 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

( programme and course specifications)  ผ า น ท า งส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

www.facebook.com/geo.eng.sut 

3.80 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications) ผ านทาง คู มื อนั ก ศึกษา และแผ นพับ 

(brochure) 

3.80 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.80 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  3.80 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.60 

 

ความคาดหวังและขอเสนอแนะของนักเรียน/ผูปกครอง 
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ความคาดหวัง/ความตองการของนักเรียน/ผูปกครอง 

- จบแลวมีงานทาํ 

- ไมตกงาน 

- จบแลวอยากไปทํางานตางประเทศ 

- มีงานทาํ 

- มีที่ทํางาน ม่ีตรงหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- หลายคําถามไมเขาใจ 
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6) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความคาดหวัง และขอเสนอแนะ 

จากอาจารยประจําหลกัสตูร ผูชวยสอน ผูสอนปฏิบัติการ และเจาหนาที ่ในปการศึกษา 2561 
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ผลการประเมินระดับความพงึพอใจที่ตรงตอผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  

ของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. จดจําและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม เพื่อเปน

พื้นฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี 

3.86 

2. สามารถส่ือสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เสนอผลงาน

ดานวิศวกรรมธรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3.86 

3. สามารถสํารวจและจําแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได 3.86 

4. สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได 3.86 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทํางานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

4.00 

6. สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และส่ิงแวดลอมของโครงการวิศวกรรม

ธรณีได 

3.71 

7. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชพีดานวิศวกรรมธรณี 3.86 

8. สามารถออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีได โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานทางดาน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 

3.86 

9. มีวิสัยทัศนและสามารถแกปญหาใน 4 มติิ 3.71 

 
ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการและคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 1. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications)  ใน ช้ั น เ รี ยนห รื อผ านทาง เ ว็ บ ไซต  

www.geoengsut.com 

4.14 

2. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

( programme and course specifications)  ผ า น ท า งส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  

www.facebook.com/geo.eng.sut 

4.43 

3. ไดรับขอมูลโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน 

(programme and course specifications) ผ านทาง คู มื อนั ก ศึกษา และแผ นพับ 

(brochure) 

4.14 
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ขอมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
4. ไดรับขอมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในชั้นเรียนหรือผานทางเว็บไซต  3.86 

5. ไดรับชองทางการแสดงความคิดเห็นและความตองการตอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  4.14 

6. ไดรับขอมูลของกลไกการวิเคราะหและประเมิณคุณภาพหลักสูตร 3.86 

 

ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยหลักสตูรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.57 

2. การกาหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรมีความชัดเจน 3.43 

3. อาจายประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

3.71 

4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามาถของอาจารยผูสอน 3.86 

5. จํานวนภาระงานสอนของอจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.43 

6. การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน

การสอนของอาจารย 

3.71 

7. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคาแนะนําดานการจัดการเรียนการ

สอน 

3.71 

8. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง

คร้ัง 

3.86 

9. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.14 

10. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจายทั้งในหลักสูตร และระหวางหลักสูตร 3.71 
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ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 1. การกํากับและติดตามการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนามตาม

แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

4.00 

2. การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอน ในแตละปการศึกษา 

3.43 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.๗ ปที่แลว 

3.57 

5. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่มีความ

เก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

3.57 

6. การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอื่น 3.71 

 

ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอกระบวนสอนในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 1. การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียน

วิชาตอยอด 

3.57 

2. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่

กําหนดในหลักสูตร 

3.71 

3. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงาน 

3.43 

4. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหา ที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 4.14 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 3.57 

6. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 3.57 

7. การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนักศึกษาของอาจารย 3.71 

8. การควบคุมกํากบักระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 3.71 
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รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

9. การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามี สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและ

สงผล ตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.86 

10. การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 3.71 

11. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและ

สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

3.57 

 

ผลประเมนิระดับความพึงพอใจตอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอํานวยความสะดวกตอการเรียนที่เหมาะสม พรอมใช

งาน 

3.43 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 4.00 

3. หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.57 

4. หองปฏิบัติการ มีจํานวนเพียงพอตอการสอน 2.71 

5. หองสมดุ มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ และเหมาะสม 3.57 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.57 

7. จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพียงพอตอการใชงาน 3.43 

8. สถานที่ สําหรับคณาจารยใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาสะดวกและเหมาะสม 3.57 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําวิจัย 3.29 

10. หองทํางานวิจัย (ไมใชหองเรียน) เพื่อใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 3.00 

11. อุปกรณและเคร่ืองมือวิจัยที่จําเปนและเหมาะสม ในการทําวิจัย 3.14 
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ความคาดหวัง/ความตองการของนักเรียน/ผูปกครอง 

- รับนศที่มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิติศาสตรที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

- นักศึกษามีความรูความสามารถตามความตองการของอุตสาหกรรม 

- ส่ือสารเขาใจ 

- นักศึกษามีความรู รับผิดชอบ สามารถทํางานได 

- สามารถสอนใหนักศึกษาสามารถทํางานไดจริง มีทักษะ ความรูความสามารถเทยีบเทาหรือเหนือกวา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

- คาดหวงัใหนักศึกษาเรียนจบและมงีานทําโดยใชความสามารถจากที่เรียนมา 

- คาดหวงัวาทกุคนจะสามารถบรูณาการความรูที่ไดเรียนมา นํามาใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (หรือขอควรปรับปรุง) 

- ควรมีแนวทางเพิ่มประสทิธิภาพของผูสอน 
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