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บทท่ี 2  

องคประกอบท่ี 1 การกำกับใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสตูรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 

 

หลักสูตรวิศวกรรมธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตอไปน้ี 

 

● เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จำนวน 5 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มคีณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี (ภาคผนวก 3) 

2 คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน  

ผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มคีณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมผีลงานวิชาการยอนหลงั 5 ป มากกวา 1 รายการ 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยประจำหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

- อาจารยประจำหลักสูตร ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน  

ผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

- อาจารยประจำหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี และมผีลงานวิชาการยอนหลงั 5 ป มากกวา 1 รายการ 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

อาจารยประจำ      

- อาจารยผูสอน คุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

- อาจารยผูสอน ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน และผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

- อาจารยผูสอน 6 คน มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

อาจารยพิเศษ   

- ไมม ี- 

10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่

กำหนด 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

1) เริ่มเปดหลักสตูรครั้งแรกในป พ.ศ. 2554 

2) สถานะของหลักสูตรท่ีใชในปการศึกษา พ.ศ.2561  

 หลักสูตรยังอยูในระยะเวลาท่ีกำหนด (ปรับปรุงป 2559) 

 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  
(และจะปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ................) 

สรปุผล  : หลักสูตรมีผลการดำเนนิงานเปนไปตามเกณฑการกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ขอ 
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ลงชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 (ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร)  

 

2. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค)  

 

3. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร)  

 

4. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

                                   (อาจารย ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  

 

5. …………………………………………………………………………………….  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

     (อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ)  

 

 ทั้งน้ี ผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรไดผานการตรวจสอบความ

ถูกตอง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ xx/2563  

เมื่อวันที่  xx สิงหาคม 2563 

 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………… 

(รองศาสตราจารย ดร.พรศิริ จงกล) 

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
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บทท่ี 3  

ผลการดำเนนิงานตามองคประกอบและตัวบงชี ้

1. ขอมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ตำแหนง/ชือ่-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

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

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

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

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

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

 

1.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

ตำแหนง/ชือ่-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

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

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

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

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

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

    ตำแหนง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

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

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

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

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

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

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

 

 


