
 

 

 
  

องค์ประกอบที่ 1 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรสหวิทยาการ 

ประจำปีการศึกษา 2564 (16 สิงหาคม 2564 ถึง 7 สิงหาคม 2565) 
 

 
 
 
 

รายงาน ณ วันที ่16 สิงหาคม 2565 
  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2564 

 

บทที่ 2  
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังต่อไปน้ี 

 
● เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จำนวน 5 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณ ี 
2 คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒปิริญญาเอก 5 คน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณ ีและมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ีมากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      
- อาจารยป์ระจำหลักสูตร คุณวุฒปิริญญาเอก 5 คน 
- อาจารย์ประจำหลักสูตร ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  อาจารย์ 2 คน 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิศวกรรมธรณ ีและมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ีมากกว่า 1 รายการ 
(ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ ภาคผนวก 4) 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจำ      
- อาจารยผ์ู้สอน คุณวุฒปิริญญาเอก 6 คน  
- อาจารย์ผู้สอน ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
- อาจารย์ผู้สอน 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
อาจารย์พิเศษ   
- ไม่มี - 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา พ.ศ.2564  
 หลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด  
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่กำหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

สรปุผล  : หลักสูตรมีผลการดำเนินงานเปน็ไปตามเกณฑ์การกำกบัมาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 5 ข้อ 
 
 
  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2563 
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ลงชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 (ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร)  
 

2. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค)์  
 

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

4. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
                                   (อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา)  
 

5. …………………………………………………………………………………….  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
     (อาจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ อาจคงหาญ)  
 
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที.่..................... 
เมื่อวันที่............................................. 
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล) 
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
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บทที่ 3  
ผลการดำเนนิงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

1. ข้อมูลของหลักสูตร 
1.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ตำแหน่ง/ชือ่-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา 
1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 
3. ผศ.ดร.อานสิงส์  จิตนารินทร ์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 

Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 

5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 

 

1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ตำแหน่ง/ชือ่-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา 
1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 
3. ผศ.ดร.อานสิงส์  จิตนารินทร ์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 

Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

4. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 

5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน (เฉพาะอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาของตนเอง) 

    ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา 
1. ศ.ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of 

Arizona, USA., 2531 
2. ผศ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2550 
3. ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2551 
4. ผศ.ดร.อานสิงส์  จิตนารินทร ์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et 

Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, 
2553 

5. อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2558 

6. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณ,ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2560 

 
 


