
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบบสอบถามสถานประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต)  

ต่อคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปีการศึกษา 2561 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/ ข้อมลูทั่วไปของท่าน 
1. โปรดระบุ ประเภทหน่วยงาน (เพียงหนึ่งด้าน) ของท่าน  
 1. งานวิศวกรรมธรณ/ีธรณีเทคนิค/วิศวกรรมฐานราก  2. งานเหมืองแร่  3. งานธรณีวิทยา  4. งานวิศวกรรมปิโตรเลยีม 
 5. งานวิศวกรรมโยธา/ก่อสรา้งสาธารณูปโภค  6. งานด้านน า้บาดาล  7. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................  
2. จ้านวนพนักงานในบริษัท/องค์กรของท่านทั งหมด ......................................................คน 
3. เพศของท่าน  1. ชาย  2. หญิง 
4. อายุของท่าน ................... ปี 
5. วุฒิการศึกษาของท่าน  1. ปริญญาตรี  2. ปรญิญาโท  3. ปริญญาเอก  3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................... 
6. ต้าแหน่งของท่านในปัจจุบัน  1. เจ้าของกิจการ  2. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน  3. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................. 
 
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Programme Learning Outcomes, PLOs)  
ของหลักสูตรหลักสตูรวิศวกรรมธรณ ี

ระดับความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. จดจ้าและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพื นฐานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื นฐานใน
การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมธรณ ี

     

2. สามารถสื่อสารงานด้วยวาจา เขียนรายงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื นฐาน เสนอผลงานด้าน
วิศวกรรมธรณี ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

3. สามารถส้ารวจและจ้าแนกคุณลักษณะเชิงวิศวกรรมของมวลดินและมวลหินในภาคสนามได้      
4. สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได้      
5. สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการท้างานตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยค้านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

     

6. สามารถประเมินปัญหาเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อมของโครงการวิศวกรรมธรณีได้      
7. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี      
8. สามารถออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื นฐานทางด้าน

ธรณีวิทยาและวิศวกรรม และมีความคิดเชิงตรรกะ 
     

9. มีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาใน 4 มิติ      
 
ส่วนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 

ข้อมูลของหลักสตูรหลักสูตรวิศวกรรมธรณ ี

ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูล

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. ได้รับข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และแผนการเรียน (programme 
and course specifications) ผ่านทางเว็บไซต์ www.geoeng.sut.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) 

     

 



ข้อมูลของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี 

ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูล

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

4. ได้รับข้อมูลปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ www.geoeng.sut.com      
5. ได้รับช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร       
6. ได้รับข้อมูลของกลไกการวิเคราะห์และประเมิณคุณภาพหลักสูตร      

 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
1. เพศผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส าเร็จการศึกษาจาก มทส.  (ซึ่งท่านประเมินคุณลักษณะและความสามารถในครั งนี )  

 1. ชาย   2. หญิง  3. ข้ามเพศ 
2. พนักงานตามรายชื่อข้อ 1. ได้ท างานกับท่านเป็นระยะเวลา 

 1. น้อยกว่า 6 เดือน   2. 1-2 ปี  3. 2 ขึ นไป 
3. เงินเดือนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับ 

 1. น้อยกว่า 12,000 บาท  2. 12,000-15,999 บาท  3. 16,000-19,999 บาท  4. 20,000-24,999 บาท 

 5. 25,000-29,999 บาท  6. มากกว่า 30,000 บาท 
4. ท่านมีความคิดเห็นว่าลักษณะงานท่ีพนักงานปฏิบัติตรงกับหลักสตูรทีบ่ัณฑิตสา้เรจ็การศึกษามาหรอืไม ่
  1. ตรงกับสาขาวิชาที่บัณฑิตส้าเร็จการศึกษามา    2. ไม่ตรง แต่มีความใกล้เคียง   3. ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่บัณฑิตส้าเร็จการศึกษามา 

5. ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อค้าถามต่อไปนี  และโปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงต่อคุณลักษณะและความสามารถ
ของพนักงานท่าน 

คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ระดับความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี      

2. มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา สังคมและการท้างาน      

3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม      

4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ      

5. ยอมรับค้าแนะน้า ข้อเสนอแนะ ค้าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข      

6. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจของตน เป็นที่ไว้วางใจได้      

7. ตระหนักถึงคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพ      

8. สามารถท้างานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกันทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมได้      

9. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น       

10. ให้เกียรติ ยอมรับบทบาทหน้าที่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพ      

11. 

 

รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั งภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มที่ช่วยให้เกิดผลดีกับงาน      

12. สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ      

13. แสดงออกถึงความเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีจิต      

14. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม       

15. มีภาวะจิตใจที่สงบและมีความผาสุกในชีวิต      

16. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่      

17. 

 

สามารถคิดด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน้าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ      

18. แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      



คุณลักษณะ/ความสามารถ 
 

ระดับความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี มทส. 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

19. มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล      

20. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์กรและงานที่ท้า      
21. สามารถล้าดับความส้าคัญของงาน      
22. สามารถวางแผนการท้างานและก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน      
23. สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในองค์กร      
24. 

 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท้างานบรรลุ
ความส้าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ      

25. สามารถท้างานให้ส้าเร็จได้โดยล้าพังอย่างมีประสิทธิภาพ      
26. สามารถเป็นผู้แทนของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
27. สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว       
28. สามารถระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา      
29. สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
30. สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง        
31. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะเลือกรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน      
32. 

 
สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (เขียนชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
ภาษา)      

33. 
 

สามารถใช้ภาษาไทยด้วยวาจาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (พูดชัดเจน ตรงประเด็น มี
มารยาทในการพูด และกิริยาท่าทางที่แสดงออกเหมาะสม ถูกต้อง)      

34. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ้าเป็น      
35. 

 
เป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ (ฟังได้ตรงประเด็น มีมารยาทในการฟัง กิริยาท่าทางที่แสดงออก
เหมาะสม ถูกต้อง)      

36. มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน  สามารถสรุปและตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
37. รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่จ้าเป็น เพื่อการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา       
38. สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอข้อมูลได้เข้าใจ และเป็นระบบ      
39. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน      
40. มีความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ      
41. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองในสาขาวิชาที่เรียนกับงานที่ได้รับมอบหมาย      
42. สามารถน้าเสนอนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์ที่จ้าเป็นในการท้างาน      
43. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการค้านวณขั นพื นฐานที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ      
44. รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้/แนวคิด/มุมมองจากสาขาวิชาอื่นกับงานที่ได้รับมอบหมาย      
45. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน      
46. 

 
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จ้าเป็น เพื่อให้ท้างานได้มี
ประสิทธิภาพ      

47. มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน      
48. 

 
สามารถท้างานเสร็จตามขอบเขตและก้าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานของงาน      

49. 
 

สามารถท้างานให้ส้าเร็จภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนในการท้างานหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      



ส่วนที่ 5  ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) 
1. ทักษะหรือคุณลักษณะ รวมทั งความสามารถทางวิชาการด้านใดที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกของผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่หน่วยงานของ

ท่านต้องการ  
ส้าคัญล้าดับที่ 1. .................................................................................................................................. 
ส้าคัญล้าดับที่ 2. .................................................................................................................................. 
ส้าคัญล้าดับที่ 3. .................................................................................................................................. 

2. ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑติ (ท่ีตอ้งการให้บัญฑิตปฏิบัตไิด้) ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ .................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
สามารถท้าแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/66W96ucKgNHFU8y9A หรือสแกน 
 
 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  
ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้อกีต่อไป 

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

https://forms.gle/66W96ucKgNHFU8y9A

