
คณ

มหาวทิ

หลกัสูตรวิ

สาข

หลกัสูตร

ภ

ณะวทิยาศา

ทยาลยัสงขล

 

วทิยาศาสต

ขาวชิาธรณี

รปรับปรุง 

 

 

 

 

ภาควชิาฟิสิ

าสตร์ และ

ลานครินท

 

ตรมหาบัณฑ

ณฟิีสิกส์ 

  พ.ศ. 256

สิกส์ 

บัณฑติวทิ

ร์  วทิยาเข

ฑติ 

0 

ทยาลยั 

ขตหาดใหญญ่

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) รหัสและช่ือหลักสูตร         1 
2) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา         1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี)          1 
4) จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       1 
5) รูปแบบของหลักสูตร         1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน     2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา      2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            2 
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน        3 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ  4 

ของสถาบัน           
13)  ความสมัพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน             4 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      4 
2) แผนพัฒนาปรบัปรุง         6 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา         6 
2) การดําเนินการหลักสูตร         6 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        8 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา) (ถ้ามี)  26 
5) ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)     26 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       27 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       28 
3) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  30 

(Curriculum Mapping) 
 
 
 
 
 

(1) 



 

 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง           หน้า 
หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)     36 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     36 
3) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       36 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่       37 
2) การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์      37 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน         39 
2) บัณฑิต           41 
3) นักศึกษา          41 
4) คณาจารย์          42 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      42 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้         43 
7) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)     44 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน       45 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        46 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     46 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร     46 

ภาคผนวก 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   48 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  58 

ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  60 
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ           64 

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร    66 
จ.   ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา     77 
ฉ. สัญญาจ้าง (กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ)       104 
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  110 
ซ. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธรณีฟิสิกส ์ 133 
     และหลักสตูรปรัชญาดุษฎิบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์

(2) 



 

1 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร  : 25500101111324 
1.2 ช่ือหลักสูตร 

 (ภาษาไทย)  :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
(ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science PrograminGeophysics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์) 

                   (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Geophysics) 
 2.2 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์) 

   (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Geophysics) 
3. วิชาเอก  

ไม่มี 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1  36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 36  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะและเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอ่ืน ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ สถาบัน International Science Program (ISP) แห่ง Uppsala University ประเทศสวีเดน 
สนับสนุนให้เป็นฐานความช่วยเหลือทางวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว 
และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางวิชาการมีความร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชาติต่างๆ 
ได้แก่ Uppsala University และ Luleå University of Technology ประเทศสวีเดน Novi Sad University  
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ประเทศเซอร์เบีย Joint Institute for Nuclear Research (JINR) เมือง Dubna ประเทศรัสเซีย North 
Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรมทรัพยากรธรณี กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการทางธรณีฟิสิกส์
ระดับนานาชาติขึ้นในประเทศไทย 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 
เมื่อวันที่  1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 384(4/2560)  
เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2562 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

(1) นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักธรณีฟิสิกส์/นักสํารวจในหน่วยงานและสถาบันการวิจัยต่างๆท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

(2) อาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
(3) ตํารวจ ทหาร ที่ต้องอาศัยวิทยาการด้านนี้ 
(4) ประกอบกิจการส่วนตัว รับงานสํารวจโครงสร้างช้ันดิน-แหล่งนํ้าบาดาลและทรัพยากรธรรมชาติ 

9. ชื่อ นามสกุลเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจากเอก-โท-ตรี),

(สาขาวิชา),ปีที่สําเร็จการศกึษา 

รอง
ศาสตราจารย์ 

นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ Ph.D. (Applied Geophysics), Luleå 
University Technology, Sweden, 
2543
วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530   
วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2523 
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เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจากเอก-โท-ตรี),

(สาขาวิชา),ปีที่สําเร็จการศกึษา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสวัสดี ยอดขยัน Ph.D. (Geophysics), Uppsala 
University, Sweden, 2551 
วท.ม. (ธรณฟีิสิกส์ประยุกต)์, 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2541 

อาจารย์ นายกําแหง วัฒนเสน Ph.D. (Applied Geophysics), Luleå 
UniversityTechnology, Sweden, 
2550 
Lic. (Applied Geophysics), Luleå 
University Technology, Sweden, 
2544 
วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2536 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน
ในสถานที่ต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  

ไม่มี 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการ
วิจัยขั้นสูง พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 
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1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศไทยโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเป็นต้องใช้

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรณีได้แก่นํ้าบาดาลปิโตรเลียมถ่านหินหินและแร่รวมท้ังแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพจัดเป็นส่วนของวัตถุดิบหลักที่จะนําเอามาใช้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ ต้องใช้ใน
กระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภคแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่กล่าวมาส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้ผิวดิน
จําเป็นต้องอาศัยความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทักษะแบบนักวิทยาศาสตร์ใน
การสํารวจหาตําแหน่งและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์
ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอันเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นหลุมฝังกลบขยะโลหะหนักที่เกิดจากการทําเหมืองแร่ฯลฯธรณีฟิสิกส์สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของการปนเป้ือนอันจะช่วยในการวางแผนเพ่ือลดอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
ธรณีฟิสิกส์ยังเข้าไปมีบทบาทในโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นทางด่วนยกระดับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แหล่งกักเก็บกากสารกัมมันตรังสีโดยต้องใช้เทคนิคการสํารวจทางคลื่นไหวสะเทือนการศึกษา
ทางแผ่นดินไหววิทยาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบนอกจากนี้จากปรากฏการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติเช่น
แผ่นดินไหวสึนามิดินถล่มหลุมยุบนํ้าท่วมภัยแล้งฯลฯที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงมากขึ้นได้
สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลประเมินค่ามิได้
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวอันเน่ืองมาจากรอยเลื่อนมี
พลัง 2 กลุ่มรอยเลื่อยหลักคือกลุ่มรอยเลื่อยคลองมะรุ่ยและกลุ่มรอยเลื่อนระนองดังน้ันการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเหล่าน้ีในเชิงลึกทําให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในการเข้าใจถึงธรรมชาติโดยการติดตามเฝ้าระวังและสังเกตเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์
คาดการณ์และหาแนวทางป้องกันเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติเหล่าน้ี 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีประสบการณ์ในงานสอนและ
งานวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2521 มีความพร้อมในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น บุคลากร
คุณภาพสูงด้านธรณีฟิสิกส์ มีอุปกรณ์วิจัยด้านธรณีฟิสิกส์ที่ทันสมัย และมีกิจกรรมงานวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์
อย่างต่อเน่ือง  หลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์จาก
สถาบัน International Science Programme ของมหาวิทยาลัย Uppsala University ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2530-2553และมีความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์กับ Luleå University of Technology และ 
Uppsala University ประเทศสวีเดนนอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับ North Dakota State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสร้างหลักสูตรร่วมDouble degree ระดับปริญญาโท ระหว่าง 
Geophysics(PSU) และ Natural Resources Management (NDSU) ภาควิชาฟิสิกส์จึงมีความมุ่งมั่นที่
จะผลิตกําลังคนที่มีความรู้ ความสามารถด้านธรณีฟิสิกส์ของโลก และด้านธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและช่วยในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกโดยรวม
ในอนาคต 

1.3 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิจัยมีความเช่ียวชาญทางด้านธรณีฟิสิกส์สามารถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี ทรัพยากรนํ้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย ฯลฯ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค 
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3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของมหาบัณฑิตในการบูรณาการความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์กับศาสตร์แขนง
อ่ืนๆสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถสื่อสารกับประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5  ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
กา รจั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน
รายวิชาสัมมนาและรายวิชา
วิทยานิพนธ์ทางสาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

1. นักศึกษาทุกคนนําเสนอสัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ 

2. นัก ศึกษาเข้ าร่ วม  นํ า เสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษในการ
ประชุมทางวิชาการ 

2. การพัฒนาการศึกษาด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรม
วิเคราะห์ต่างๆ 

1. มีการอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย
และโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์
ที่ทันสมัย 

2. จัดการอบรมการใช้เครื่องมือ
วิจัยของภาควิชา 

1. นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ
วิจัยและโปรแกรมวิเคราะห์ 

2. มีงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

1. เ ร่ ง รั ด ก า ร ส อบ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินในภาค
กา ร ศึ กษาที่ นั ก ศึ กษา เ ริ่ ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1ระบบ  

ระบบทวิภาคภาคการศึกษาละ 15สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
วัน – เวลาราชการปกติ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีเกณฑ์เพ่ิมเติม ดังน้ี 
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2.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืนๆที่ เ ก่ียวข้อง หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทาํวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2. คุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

2.2.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง มีคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 
2.50หรือมีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. คุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. นักศึกษายังมีความรู้พ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์ยังไม่เพียงพอที่จะอ่านและทําความเข้าใจบทความวิจัย

ในวารสารระดับนานาชาติ 
2. นักศึกษายังขาดความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและและโปรแกรมวิเคราะห์เพ่ือ

ประมวลผล 
3. นักศึกษายังขาดทักษะการอ่านและทําความเข้าใจในเน้ือหาของตําราความรู้และบทความที่เป็น

ภาษาอังกฤษ 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

• จัดให้มีรายวิชาพ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางฟิสิกส์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาและฝึกแก้ปัญหา 

• จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือและโปรแกรม 

• ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะและ
มหาวิทยาลัย 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

 2.7 ระบบการศึกษา

แบบช้ันเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
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 3.1.2โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1      

- วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2     

- หมวดวิชาบังคับ   14 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   4 หน่วยกิต  
- วิทยานิพนธ์    18 หน่วยกิต  

3.1.3 รายวิชา  
   3.1.3.1รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ      หน่วยกิต 
 312-501 ฟิสิกส์ของโลก 2(2-0-4)  
  Physics of the Earth 

 312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก 2(2-0-4) 
  Gravity and Magnetics 

 312-504 ธรณีวิทยาสําหรับนักธรณีฟิสิกส์   2(2-0-4) 
 Geology for Geophysicist 

 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2(2-0-4)  
  Electrics and Electromagnetics 
 312-506 การประมวลผลและการผกผันข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 

 Geophysical Data Processing and Inversion  
 312-507 คลื่นไหวสะเทือน 2(2-0-4)  
  Seismic Waves 
 312-508 ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม 1(0-3-0) 
  Geophysical Fieldwork 
 312-509 ปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
  Geophysical Laboratory 
 *333-502จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1(1-0-2) 
  Ethics and Philosophy in Research  
 *312-691สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics I 

*312-692สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2            1(0-2-1) 
Seminar in Geophysics II                           

หมายเหตุ  * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเลือก              หน่วยกิต 

 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Geophysical Logging 
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 312-516 ศิลาฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Petrophysics 
 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว 2(2-0-4) 
  Seismology 
 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล 2(2-0-4) 
  Rock Magnetism and Paleomagnetism 
 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง 2(2-0-4) 
  Advanced Seismic Waves 
 312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Environmental Geophysics 
 312-623 ธรณีพิบัติภัย 2(2-0-4) 
  Geohazards 
 312-625 ธรณีวิทยาปิโตเลียมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกักเก็บ 2(2-0-4) 
  Petroleum Geology and Reservoir Geophysics 
 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Nuclear Techniques in Geophysics 
 312-632  อุทกธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 

 Hydrogeophysics 
312-633 นิติธรณีฟิสิกส์และธรณีฟิสิกส์โบราณคดี 2(2-0-4) 

 Forenics Geophysics and Archeological Geophysics 
 312-634 ทรัพยากรธรณี 2(2-0-4) 

 Geological Resources  
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ 2(2-0-4) 

 Geoinformatics and Geostatistics 
 312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์1 2(2-0-4) 
  Special Topics in Geophysics I 
 312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์2 2(2-0-4) 
  Special Topics in Geophysics II 
 

 หมายเหตุหมวดวิชาเลือกรายวิชาในหมวดน้ีจะเป็นกลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ที่มุ่งเน้น 
 การนําความรู้พ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์จากกลุ่มวิชาในหมวดวิชาบังคับไปประยุกต์ใช้กับปัญหา 
 ด้านต่างๆ นักศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ในทิศทางที่สนใจ นักศึกษาในแผนการ 
 เรียนแบบ ก 2 สามารถเลือกเรยีนวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาในแต่ละทิศทางวิจัย  
 โดยสามารถแบ่งรายวิชาเลือกได้ 4 กลุ่มรายวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มรายวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง 
 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Logging) 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว (Seismology) 
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 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง (Advanced Seismic Waves) 
 312-623 ธรณีพิบัติภัย (Geohazards) 
 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ (Nuclear Techniques in Geophysics) 
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 กลุ่มรายวิชาอุทกธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Logging) 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geophysics) 
 312-623 ธรณีพิบัติภัย (Geohazards) 
 312-632 อุทกธรณีฟิสิกส์ (Hydrogeophysics) 
 312-633 นิติธรณีฟิสิกส์และธรณีฟิสิกส์โบราณคดี  
   (Forenics Geophysics and Archeological Geophysics) 
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 กลุ่มรายวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาค 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว (Seismology) 
 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล  
   (Rock Magnetism and Paleomagnetism) 
 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ (Nuclear Techniques in Geophysics) 
 312-634 ทรัพยากรธรณี (Geological Resources) 
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 กลุ่มรายวิชาการสาํรวจแหลง่แร่และพลังงาน 
 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Logging) 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล  
   (Rock Magnetism and Paleomagnetism) 
 312-617 คลื่นไหวสะเทอืนขั้นสูง (Advanced Seismic Waves) 
 312-625 ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกักเก็บ 
   (Petroleum Geology and Reservoir Geophysics) 
 312-634 ทรัพยากรธรณี (Geological Resources) 

  312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์
 312-601วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
   Thesis 
 
 312-603วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
   Thesis 
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปน้ี 
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด 
 การศึกษาในรายวิชาน้ันเช่น 312-xxx คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ช้ันปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 

เลข 5 หมายถึง ช้ันปีที่ 1 
เลข 6 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 

 ตัวเลขหลักสิบ   หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
เลข 0  หมายถึง หมวดวิชาบังคับ (รวมวิทยานิพนธ์) 
เลข 1-8  หมายถึง หมวดวิชาเลือก 
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา 

 ตัวเลขหลักหน่วย   หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4  แผนการศึกษา  
 3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 
 

*312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1 
Seminar in Geophysics I 

1 

รวม 9 
 ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 
 

*312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2  
Seminar in Geophysics II           

1 

รวม 9 
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 

9 
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*333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการทําวิจัย 
Ethics and Philosophyin Research 

1 

รวม 9 
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

รวม 9 
 

 3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-501 ฟิสิกส์ของโลก  2 

 Physics of the Earth 
 312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก  2 
  Gravity and Magnetics 
 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า  2 
  Electrics and Electromagnetics 
 312-507 คลื่นไหวสะเทือน  2 
  Seismic Waves 
 312-509 ปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์  1 

 Geophysical Laboratory 
   รวม  9 

ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-xxx วิชาเลือก  2 
 Elective course 
312-xxx วิชาเลือก  2 
 Elective course 
312-504 ธรณีวิทยาสําหรับนักธรณีฟิสิกส์  2 
 Geology for Geophysicist 
312-506 การประมวลผลและการผกผันข้อมูลธรณีฟิสิกส์  2 
 Geophysical Data Processing and Inversion  
312-508 ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม  1 
 Geophysical Fieldwork 
312-601 วิทยานิพนธ์  2 
  Thesis 
  รวม  11 
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ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-601 วิทยานิพนธ์  8 
 Thesis 

 *333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการทําวิจัย  1 
  Ethics and Philosophyin Research 
 *312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1   1 
  Seminar in Geophysics I 

  รวม  8 
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-601 วิทยานิพนธ์  8 
 Thesis 

 *312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2  1  
 Seminar in Geophysics II 
  รวม  8 

หมายเหตุ* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 
3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  

  หมวดวิชาบังคับ 
 312-501 ฟิสิกส์ของโลก 2(2-0-4) 

   Physics of the Earth 
  การเคล่ือนที่ในวงโคจร การหมุน การส่าย กําเนิดของโลก การหาอายุของโลกด้วยไอโซโทป 

กัมมันตภาพรังสี นํ้าขึ้น-ลง สนามโน้มถ่วงของโลก สนามแม่เหล็กโลกการกลับขั้วแม่เหล็ก การไหล
ของความร้อน วิทยาแผ่นดินไหว โครงสร้างภายในโลก เปลือกโลกเน้ือโลกแก่นโลก อํานาจแม่เหล็กใน
หินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล เพลตเทคโทนิกส์ มหาสมุทรศาสตร์ 

  Orbital motion, rotation, precession; origin of earth; isotope dating of earth; 
radioactivity; tides; gravitational field of earth;Earth’s magnetic field, field reversal; 
heat flow; seismology; earth’s interior; crust, mantle, core; rock magnetism and 
palaeomagnetism; plate tectonics;oceanography 

  312-503  สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก 2(2-0-4) 
  Gravity and Magnetics 
  สนามโน้มถ่วงปกติของโลก การวัดค่าสนามโน้มถ่วงสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ ค่าความผิดปกติฟรี

แอร์และบูแกร์ การหาค่าความหนาแน่นในห้องปฏิบัติการและในสนาม ค่าความผิดปกติของความถ่วง
แบบท้องถิ่นและแบบภูมิภาค สนามแม่เหล็กโลก สภาพรับไว้ได้ทางแม่เหล็กและการทําให้เป็น
แม่เหล็กถาวรในหิน สนามแม่เหล็กโลกอ้างอิงสากลการวัดค่าสนามแนวด่ิงและสนามรวม การวัด
สนามแม่เหล็กทางอากาศ การแปรเปลี่ยนตามเวลาและการปรับแก้ของสนามแม่เหล็กโลก การตีความ
การผกผันสนามศักย์ 
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  Normal gravitational field ofearth; absolute and relative gravity 
measurements; Free-Air and Bouguer anomalies; density determination in laboratory 
and in field; regional and local gravity anomalies;Earth’s magnetic field; magnetic 
susceptibility and permanent magnetization of rocks; International Geomagnetic 
Reference Field; vertical field and total field measurement; airborne magnetic 
measurement; time variation and correction of geomagnetic field; interpretation; 
potential field inversion 
 
 312-504  ธรณีวิทยาสําหรับนักธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Geology for Geophysicist 

  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแร่และหิน แร่ประกอบหิน การเกิดแร่และหิน การจําแนกประเภทของ
หินอัคนี หินช้ันและหินแปร การลําดับช้ันหินในประเทศไทย กระบวนการทางธรณีวิทยาของการผุพัง
อยู่กับที่การกร่อน การพัดพาและการตกตะกอนน้ําผิวดินและนํ้าใต้ดินชายฝั่งและมหาสมุทร 
โครงสร้างธรณีวิทยาและการเปลี่ยนลักษณะของหิน รอยเลื่อน แนวแตก ช้ันหินคดโค้ง แนวแตกเรียบ
ริ้วขนานและแนวเส้น การเกิดภูเขารวมกับทฤษฎีเก่ียวกับทวีปเลื่อน การขยายตัวของพ้ืนทะเลและ
เพลตเทคโทนิกส์ การประยุกต์ด้านการสํารวจธรณีฟิสิกส์ 

  General knowledge of minerals and rocks; rock forming minerals; minerals and 
rock forming; classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks; rocks 
stratigraphy of Thailand; geological processes of weathering, erosion, transporation 
and sedimentation; surface and subsurface water; coasts and oceans; geological 
structures and rock deformation; faults; joint; folds; cleavage, foliation and lineation; 
mountian building integratedtheory of continental drift; seafloor spreading and plate 
tectonics; application to geophysical prospectings 

 
 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2(2-0-4) 
  Electrics and Electromagnetics 
  ศักย์ไฟฟ้าของตัวเอง วิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าการหย่ังลึกด้วยไฟฟ้าและการทําแผนที่ไฟฟ้า 

โพลาไรเซชันเหนี่ยวนํา สมการของแมกซเวลล์ วิธีความถี่ตํ่า การแพร่ไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
สัมประสิทธ์ิการสะท้อนและการส่งผ่าน โซนเฟรสเนล การหย่ังลึกด้วยเรดาร์ วิธีวีแอลเอฟ แมกนิโต
เทลลูริกซ์แบบจําลองแม่เหล็กไฟฟ้า การตีความข้อมูลธรณีไฟฟ้า 

   Self potential; resistivity methods; electrical sounding and mapping; induced 
polarization; Maxwell’s equations; low frequency methods; electromagnetic wave 
propagation; reflection and transmission coefficients; Fresnel zones; ground 
penetration radar;VLFmethod; magnetotellurics; electromagnetic modeling; 
interpretation of geoelectric data 
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 312-506 การประมวลและการผกผันข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Geophysical Data Processing and Inversion  

  การบันทึกและการค้นคืนข้อมูลธรณีฟิสิกส์ สถิติข้อมูล การประมาณการในช่วงและการทํา
เส้นช้ืนแบบอัตโนมัติ การแสดงผลด้วยแผนท่ีชนิดต่างๆ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
และการกรองความถี่ คอนวอลูชันและดีคอนวอลูชัน สหสัมพันธ์ไขว้ และอัตราสหสัมพันธ์การจําลอง
ด้านธรณีฟิสิกส์ปัญหาการผกผันเบ้ืองต้น แนวคิดทางด้านสถิติ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด และวิธีกําลังสอง
น้อยที่สุดชนิดถ่วงนํ้าหนัก การผกผันทั่วไปวิธีแบคคัส-กิลเบิร์ต การแยกส่วนประกอบค่าเด่ียว ปัญหา
ไม่เชิงเส้นและการผกผันของข้อมูลธรณีไฟฟ้า 
  Recording and retrieval of geophysical data; data statistics; interpolation and 
automatic contouring; different types of map displays; Fourier transforms; time series 
analysis and frequency filtering; convolution and deconvolution, cross-correlation 
and auto-correlation;geophysical simulation;introduction to the inverse problem; 
statistical concepts; least squares and weighted least-squares methods; generalized 
inverse, Backus-Gilbert method; singular value decomposition; non-linear problems; 
and inversion of geoelectric data 

 
  312-507 คลื่นไหวสะเทือน 2(2-0-4) 
  Seismic Waves 
  กฎของฮุค  สมบัติความยืดหยุ่นของหิน  คลื่น ยืดหยุ่นในหิน  การสะท้อนและการ 

หักเหของคลื่นยืดหยุ่น เครื่องมือวัดและแหล่งกําเนิดคลื่นไหวสะเทือน วิธีคลื่นสะท้อน ภาพตัดแบบตก
กระทบตั้งฉาก คอนโวลูชันและดีคอนโวลูชันการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลการตีความภาพตัด
เวลาคลื่นไหวสะเทือน วิธีคลื่นหักเหวีเอสพี และการกราดภาพตัดขวางคลื่นไหวสะเทือน 

  Hooke’s law; elastic properties of rocks, elastic waves in rocks; reflection and 
refraction of elastic waves; seismic instruments and sources; reflection method, 
normal incidence section, convolution and deconvolution, data acquisition, data 
processing, interpretation of seismic time sections; refraction method; Vertical Seismic 
Profiling(VSP); and seismic tomography 

 
 312-508 ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม 1(0-3-0) 
  Geophysical Fieldwork 
  การวัดค่าความเร็วคลื่นพีและคลื่นเอสในตัวอย่างหิน การเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบหัก

เหและแบบสะท้อน การวัดศักย์ไฟฟ้าของตัวเอง การทําแผนที่ทางไฟฟ้าและการหยั่งลึกด้วยไฟฟ้า วิธี
วีแอลเอฟ การทําระดับและระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกปฏิบัติการและงานสนามที่เก่ียวกับรายวิชา
เลือก 

  Measurement of P- and S-wave velocities in rock samples; refraction and 
reflection seismic data acquisition; self potential measurement; electrical mapping 
and electrical sounding; VLFmethods; levelling and GPS; laboratory and fieldwork 
related to elective course 
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  312-509 ปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
  Geophysical Laboratory 
  การระบุชนิดแร่และหิน แผนที่และภาคตัดขวางธรณีวิทยาเทคนิคภาคสนามทาง

 ธรณีวิทยา การวัดความหนาแน่นและค่าสภาพรับไว้ได้ทางแม่เหล็ก การวัดค่าความถ่วงและ
ค่าสนามแม่เหล็ก 

  Mineral and rock identification; geological map and cross-section; geological 
fieldwork techniques; density and magnetic susceptibility measurement; gravity and 
magnetic field measurement 

 
  333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1(1-0-2) 
     Ethics and Philosophy in Research  

 จรรยาบรรณในการทําวิจัย จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยโดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
 Ethics in research; ethics and philosophy through case studies 

  
 312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics I 
  การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง 

การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์ 
การนําเสนองานทางวิทยาศาสตร์ การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

  Exposure to and discussion of advanced geophysics topics in research 
field;retrieval, assessment and synthesis of scientific information; reading of 
scientific papers; scientific presentation; scientific writing 

 312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics II  

  การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง 
การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณการนําเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
 Exposure to and discussion of advanced physics topics in research field; 
retrieval, assessment and synthesis of scientific information; critical 
reading of scientific papers; advanced scientific presentation; advanced 
scientific writing 

 
  หมวดวิชาเลือก 
  312-514การหย่ังธรณีฟสิิกส ์      2(2-0-4) 
  Geophysical Logging 
  ภาพรวมของการหย่ังธรณีในบ่อเจาะและการประยุกต์ การหย่ังธรณีในงานสํารวจ

ไฮโดรคาร์บอนและนํ้าบาดาล การหาความลึก อุปกรณ์วัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าของตนเอง 
การเหน่ียวนําและอ่ืนๆ อุปกรณ์วัดรังสีแกมมา อุปกรณ์วัดความพรุนด้วยนิวตรอน อุปกรณ์แบบพัลส์
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นิวตรอน กระบวนการหย่ังด้วยเสียง วิธีหย่ังธรณีขั้นสูง ความสัมพันธ์พ้ืนฐานของการตีความผลหย่ัง
ธรณีในบ่อเจาะ การตีความผลการหย่ังธรณี การหย่ังธรณีมายาหินและเทคนิคการทําแผนที่ การ
ตีความผลการหย่ังธรณีจากกรณีศึกษา 

  Overview of well logging and application; logging in hydrocarbon and 
groundwater exploration; depth measurements; resistivity and self potential; 
induction and other electrical devices; gamma ray devices; neutron porosity and 
pulsed neutron devices; nuclear magnetic logging; acoustic logging; advanced logging 
methods; basic relationships of well log interpretation, log interpretation, lithology 
logging and mapping techniques, log interpretation case studies 

 312-516 ศิลาฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Petrophysics 
  หินและตะกอน ตัวกลางพรุน ของไหล ภาวะเอกพันธ์และภาวะวิวิธพันธ์ สมบัติโดยรวมและ

สมบัติเชิงทิศทาง ไอโซทรอปีและแอนไอโซทรอปี ความหนาแน่น สมบัติแม่เหล็ก กัมมันตภาพรังสี
ธรรมชาติ สมบัติของรูพรุน สภาพให้ซึมได้และแอนไอโซทรอปีสภาพให้ซึมได้สมบัติเชิงคลื่นไหว
สะเทือนและการลดทอนคลื่นไหวสะเทือน แอนไอโซทรอปีคลื่นไหวสะเทือน สมบัติความร้อน สมบัติ
ไฟฟ้า สมบัติเชิงกล ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพต่างๆ 

  Rocks and sediments, porous media; fluids; homogeneity-heterogeneity; bulk 
properties-directional dependent properties; isotropy – anisotropy; density, magnetic 
properties, natural radioactivity, pore space properties, permeability and permeability 
anisotropy, seismic properties and seismic attenuation, seismic anisotropy, thermal 
properties, electrical properties, mechanical properties; relationships between various 
physical properties 

 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว 2(2-0-4) 
  Seismology 
  การบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว เพลตเทคโทนิกส์ โครงสร้างภายในของโลก ชนิดของคลื่น

แผ่นดินไหว การเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหว เวลาเดินทางและแนวรังสี เคร่ืองบันทึกคลื่น
แผ่นดินไหว พารามิเตอร์ของคลื่นแผ่นดินไหว การพยากรณ์แผ่นดินไหว แผนที่แสดงตําแหน่ง
แผ่นดินไหวศูนย์เกิดเแผ่นดินไหวในประเทศไทย สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสถานีเครือข่ายการตีความ
บันทึกคลื่นแผ่นดินไหว 

  Earthquake recording; plate tectonics, Earth interiors; type of seismic waves, 
seismic wave motion, travel time and ray paths; seismograph; seismic wave 
parameters; earthquake prediction; seismic maps; seismic focus in Thailand; 
seismological station, network station; interpretation of seismogram 
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 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล 2(2-0-4) 
  Rock Magnetism and Palaeomagnetism 
  อํานาจแม่เหล็กโลก แร่เฟอร์โรแมกเนติก กําเนิดของสภาพแม่เหล็กตกค้างธรรมชาติ การเก็บ

ตัวอย่างแม่เหล็กบรรพกาล การวัดและการแสดงค่าสภาพแม่เหล็กตกค้างธรรมชาติ การลบล้างภาวะ
แม่เหล็กด้วยความร้อนและด้วยสนามแม่เหล็กสลับ เสถียรภาพของอํานาจแม่เหล็กบรรพกาล สถิติ
ของข้อมูลแม่เหล็กบรรพกาล ขั้วแม่เหล็กบรรพกาล หัวข้อพิเศษทางอํานาจแม่เหล็กของหิน การ
ประยุกต์เพ่ือหาอายุทางธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์บรรพกาล และเทคโทนิกส์ภูมิภาค 

  Geomagnetism; ferromagnetic minerals; origin of natural remanent 
magnetization; palaeomagnetic sampling; measurement and display of natural 
remanent magnetization;thermal demagnetization and alternating magnetic field 
demagnetization stability of palaeomagnetism; statistics of palaeomagnetic data; 
palaeomagnetic poles; special topics in rock magnetism; application to geological 
dating; palaeogeography; and regional tectonics 

 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง 2(2-0-4) 
  Advanced Seismic Waves 
  การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน การวิเคราะห์ฟูเรียร์

สมการการเคลื่อนที่สมการคลื่นยืดหยุ่นและสมการคลื่นเสียง ทฤษฎีรังสี ไมเกรช่ันของเคอร์ชอฟฟ์ 
ความต่อเน่ืองของสนามคลื่นลงไปด้านล่าง การแยกส่วนประกอบของคลื่นระนาบ การตามรอยรังสี 
วิธีผงต่างอันตะ 

  Reflection seismic acquisition and processing; Fourier analysis;equations of 
motion; elastic and acoustic wave equations; ray theory; Kirchoffmigration;downward 
continuation of wave field; plane wave decomposition, ray tracing; finite difference 
method 

 312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Environmental Geophysics 
  ปัญหาธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและใกล้พ้ืนผิว การตรวจหาโครงสร้างระดับต้ืน วัตถุทาง

โบราณคดี อํานาจแม่เหล็กโบราณ การตรวจสอบโครงสร้างฐานรากของตึกเก่า สะพาน ทางหลวง 
ทางรถไฟ การตรวจหาโพรง การทําแผนที่ระดับนํ้าบาดาลและปัญหาทางอุทกธรณีอ่ืนๆ การตรวจหา
สายเคเบิลที่ฝังดิน ทางระบายและท่อ การทําแผนที่มลพิษของดินและนํ้า และการรั่วจากจุดทิ้งขยะ 

  Near-surface and engineering geophysics problems; detection of shallow 
structures; archeological artifacts; archaeomagnetism; investigation of structural 
foundations of old buildings; bridges, highways, railway embankments, cavity 
detection; mapping of groundwater level and other hydrogeological problems; 
detection of buried cables, drainage and pipes; mapping of soil and groundwater 
pollution, and leakage from waste dumps 
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 312-623 ธรณีพิบัติภัย 2(2-0-4) 
  Geohazards 

  พิบัติภัยทางธรรมชาติ กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีนําไปสู่ธรณีพิบัติ แผ่นดินไหว สึนามิ 
หลุมยุบ แผ่นดินถล่ม หินถล่ม การรุกตัวของนํ้าเค็ม การสะสมตัวของธาตุหรือแร่อันตรายและการ
ปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม แผนที่และการวิเคราะห์พิบัติภัย การวิเคราะห์ทางสถิติของพิบัติภัย การ
พยากรณ์และทํานาย แบบจําลองทางกายภาพและการสร้างแบบจําลอง   
  Natural hazards; geological processes leading to geohazards; earthquakes, 
tsunamis, sinkholes, landslides, rock falls, saltwater intrusion; accumulation of 
hazardous elements orminerals and their release into the environment; hazard 
analysis and maps; statistical analysis of hazards; forecasting and prediction; physical 
models and modeling 

 312-625 ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกักเก็บ 2(2-0-4) 
  Petroleum Geology and Reservoir Geophysics 
  ธรณีวิทยาปิโตรเลียม ระบบการสะสมตัวแบบต่างๆ สภาพแวดล้อมใต้พ้ืนดิน การเกิดและการ

เคลื่อนย้ายของปิโตรเลียม แหล่งกักเก็บ การปิดกั้นและเก็บการรั่วซึมชุดลําดับช้ันหิน การวิเคราะห์
แอ่งกักเก็บ การประเมินช้ันหิน ลักษณะเฉพาะของแหล่งกักเก็บผสมผสาน การตีความคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 3 และ 4 มิติ 

  Petroleum geology; depositional systems;subsurface environment; generation 
and migration of petroleum; the reservoir, traps and seals, sequence stratigraphy; 
basin analysis, formation evaluation; integrated reservoir characterization; 3D and 4D 
seismic interpretation 

 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Nuclear Techniques in Geophysics 
  อะตอม เสถียรภาพของนิวเคลียส ไอโซโทป การแผ่รังสี นิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก 

สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อนุกรมการสลายตัว สมดุลการสลายตัว การตรวจวัดรังสี 
สเปกโทรเมตรีรังสีแกมมา สเปกโตรเมตรีรังสีแอลฟา การหย่ังนิวเคลียร์ ตัวตรวจวัดรอยนิวเคลียร์ชนิด
ของแข็ง การตรวจวัดเรดอน การหาอายุหินด้วยไอโซโทป 

  Atom, nuclear stability, isotope, radiations;primordialradionuclides; Naturally 
Occurring Radioactive Materials (NORM); decay series, decay equilibrium; radiation 
detections; gamma ray spectrometry; alpha spectrometry; Nuclear logging; Solid-State 
Nuclear Track Detector (SSNTD); radon detection; isotopic dating of rocks 

312-632 อุทกธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4)
 Hydrogeophysics 
วิธีธรณีฟิสิกส์เพ่ือการศึกษาอุทกธรณีวิทยา พารามิเตอร์ทางอุทกธรณีวิทยา วัฏจักรนํ้า ช้ัน

หินอุ้มนํ้า สมบัติและลักษณะของช้ันหินอุ้มนํ้า การปนเป้ือน การติดตามตรวจสอบการปนเป้ือน และ
การแก้ไขการปนเป้ือนของแหล่งนํ้าบาดาล การสํารวจแหล่งนํ้าบาดาลด้วยวิธีการวัดค่าสภาพต้านทาน
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ไฟฟ้า การวัดค่าความเร็วคลื่นไหวสะเทือน วิธีแม่เหล็กไฟฟ้า และวิธีการส่ันพ้องของสนามแม่เหล็ก 
ขั้นตอนการสํารวจ การประมวลผลและการตีความหมายข้อมูล 

Geophysical methods for hydrogeological study; hydrogeological parameters; 
water cycle; aquifers; physical properties and characteristic of aquifers; contamination 
monitoring and remediation of groundwater contaminations; groundwater exploration 
using resistivity method, seismic method, electromagnetic method and magnetic 
resonance method; surveying procedures; data processing and interpretation of the 
results 

312-633 นิติธรณีฟิสิกส์และธรณีฟิสิกส์โบราณคดี 2(2-0-4)
 Forensic Geophysics and Archeological Geophysics 

กายภาพและคณิตศาสตร์ที่ ใ ช้ในงานนิ ติ วิทยาศาสตร์และโบราณคดี แม่ เหล็กและ
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทางภายภาพของวัตถุในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี เทคนิคทางธรณี
ฟิสิกส์และวิธีการตรวจวัดสําหรับการตรวจค้น วิ ธีและขั้นตอนการสํารวจ วิ ธีทางแม่เหล็ก 
แม่เหล็กไฟฟ้า และเรดาห์หย่ังธรณี การประมวลผลและการตีความหมายข้อมูล 
  Physical and mathematical principles in forensic science and archeology; 
magnetism and electromagnetics; physical properties of materials in forensic science 
and archeology; geophysical techniques and detection methods for investigations; 
survey methods and procedures; magnetic, electromagnetic and ground penetrating 
radar methods; data processing and interpretation of results 

312-634 ทรัพยากรธรณี 2(2-0-4)
 Geological Resources 

ทรัพยากรธรณี วัฏจักรอุทกวิทยา การเกิดไฮโดรคาร์บอนลิกไนต์ ถ่านหิน นํ้ามันและแก๊ส
ธรรมชาติ แร่เศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับหินอัคนี หินแปรและหินตะกอน ทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาทรัพยากรธรณี  

   Geological Resources; hydrological cycle; hydrocarbon formation, lignite, coal, 
oil and gas; economic minerals associated with igneous; metamorphic and 
sedimentary rocks; geological resources in South East Asia; development of 
geological resources 

312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ 2(2-0-4) 
 Geoinformatics and Geostatistics 

  ภูมิสารสนเทศ โครงสร้างและลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การเก็บรวบรวม การจําแนก และ
คุณสมบัติของข้อมูลธรณีวิทยาเชิงพ้ืนที่ การประมวลผลและการนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ธรณีสถิติการบรรยายลักษณะเชิงเด่ียว เชิง และเชิงพ้ืนที่ของข้อมูล
ธรณีวิทยาแบบจําลองความน่าจะเป็นและแบบจําลองเชิงกําหนด การประมาณ การวิเคราะห์แบบ
ถดถอย คริกก้ิง การตรวจสอบความสมเหตุสมผลความไม่แน่นอน ซอฟแวร์สร้างแบบจําลองข้อมูล
ธรณีสถิติและการประยุกต์ใช้ 
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Geoinformatics; structure and character of spatial information; acquisition, 
classification, and qualification of geospatial information; processing and presentation 
of geoinformation;  geographic information systems (GIS); geostatistics; uni–, bi–, and 
spatial description of geodata; probabilistic and deterministic models; estimations; 
regressionanalysis kriging; validation; uncertainty; geostatistical modeling software and 
applications. 

312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
Special Topics in Geophysics I 

หัวข้อทางธรณีฟิสิกส์ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน 
Current geophysical topics 

312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
Special Topics in Geophysics II 

หัวข้อทางธรณีฟิสิกส์ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน 
Current geophysical topics 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
312-601 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 

Thesis 
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางธรณีฟิสิกส์ที่น่าสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ 
ปรึกษา 
Research studies on geophysical topics under supervision of a supervisor 
312-603 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

 Thesis 
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางธรณีฟิสิกส์ที่น่าสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ 
ปรึกษา 
Research studies on geophysical topics under supervision of a supervisor 

3.2 ชื่อสกุลเลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา),สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา, 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนและ

ผลงานทาง 
วิชาการ 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ Ph.D. (Applied Geophysics), Luleå 
UniversityTechnology, Sweden, 
2543 
วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2523 

ดูภาคผนวก ง 
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ที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา),สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา, 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนและ

ผลงานทาง 
วิชาการ 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสวัสดี ยอดขยัน Ph.D. (Geophysics), Uppsala 
University, Sweden,2551 
วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์), ม.เชียงใหม่, 
2543 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ดูภาคผนวก ง 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Mr.Helmut Durrast Ph.D. (Natural Science), University 
of Gottingen, Germany, 2540 
Diplom (Geology/Palaeontology), 
University of Gottingen, Germany, 
2536 

ดูภาคผนวก ง 

4 อาจารย์ นายกําแหง วัฒนเสน Ph.D. (Applied Geophysics), Luleå 
UniversityTechnology, Sweden, 
2550 
Lic. (Applied Geophysics), Luleå U. 
Technology, Sweden, 2544 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2536 

ดูภาคผนวก ง 

5 อาจารย์ นายบุญฤทธ์ิ ฉัตรทอง Ph.D. (Technology), สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต, 2558 
M.Sc. (Physics), ม.มหิดล, 2553 
B.Sc.(Physics/Mathematics), 
University of Virginia, 
Charlottesville, U.S.A., 2548 

ดูภาคผนวก ง 

3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจากเอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายธวัช ชิตตระการ Ph.D. (Nuclear Physics), Kent State 
University, U.S.A.,2528 
วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2521 
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2518 

ดูภาคผนวก จ 
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ที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจากเอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

2 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวปณต ถาวรังกูร D.Phil. (Physics (Biophysics)), 
University of Waikato, New 
Zealand, 2528 
M.Sc. (Biophysics), University of 
Waikato, New Zealand, 2523 
B.Sc. (Physics), University of 
Waikato, New Zealand, 2520 

ดูภาคผนวก จ 

3 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางนันทกาญจน ์มุรศิต Ph.D.(Materials Physics), Macquarie 
University, Australia, 2541 
วท.ม. (ฟิสิกส์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2530 
วท.บ.(ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2527 

ดูภาคผนวก จ 

4 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายยุทธนา ฏิระวณิชย์
กุล 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2530 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.ศิลปากร, 2526 

ดูภาคผนวก จ 

5 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายเทพอักษร เพ็งพันธ์ Ph.D. (Physics), Universityof Florida, 
U.S.A., 2543 
วท.ม. (เคมีคัลฟิสิกส์), ม.มหิดล, 2530 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.รามคําแหง, 2528 

ดูภาคผนวก จ 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชัชชัย พุทซ้อน Ph.D. (Materials physics), Institute 
National des Sciences Appliquees, 
Lyon, France, 2553 
วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2543 

ดูภาคผนวก จ 

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชิตนนท์ บูรณชัย Ph.D.(Biophysics and 
Computational Biology), University 
of Illinois at Urbana-Champaign, 
U.S.A., 2551 
M.S. (Biophysics and Computational 
Biology),University of Illinois at 
Urbana-Champaign,U.S.A.,2546 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก จ 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวชุตินธร พันธ์วงศ์ Ph.D.(Biophysics and 
Computational Biology), University 
of Illinois at Urbana-Champaign, 
U.S.A., 2552 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก จ 
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ที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจากเอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุทธิดา รักกะเปา Ph.D. (Physics Education), ม. มหิดล, 
2553 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก จ 

10 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางปภาวี ฟาน โดมเม
เลน 

Ph.D. (Physics and Mathematics 
(Physics of Semiconductors)), Saint 
Petersburg State Polytechnical 
University, Russian Federation, 2553 
M.Sc. (Engineering and Technology), 
Saint Petersburg State 
Polytechnical University, Russian 
Federation, 2549 
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541 

ดูภาคผนวก จ 

11 อาจารย์ นายสุขสวัสด์ิ ศิริจารุกุล Ph.D (Material), Université 
Montpellier 2, France, 2550 
วท.ม. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก จ 

12 อาจารย์ นายฉลองรัฐ แดงงาม Ph.D. (Physics), Virginia Polytechnic 
Institute and state University, 
U.S.A., 2555 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก จ 

13 อาจารย์ นายพฤฒิ กาฬสุวรรณ Ph.D.(Physics), University of Bristol, 
U.K., 2555 
M.Sc. (Physics), Durham University, 
U.K., 2550 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก จ 

14 อาจารย์ นายกฤษดา รวิรัศวัฒนา Ph.D. (Physics), University of 
Sheffield,U.K., 2555 
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2547 
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2545 

ดูภาคผนวก จ 

15 อาจารย์ นางสาวสุรีรัตน์ หอมหวล Ph.D. (Physics), National University 
of Singapore, 2554 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก จ 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
        ไม่ม ี  

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงาน หรือ งานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ

1) นักศึกษาเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจเพ่ือจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2) จัดทําและนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างให้แล้วเสร็จในภาค
การศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที ่1

3) จัดทํารายงานความก้าวหน้าการทําวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกๆ 6 เดือน
4) ดําเนินการวิจัย จัดทําวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีการศึกษา

หรือหากไม่แล้วเสร็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5) มีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศแบบ proceedingsอย่างน้อย 1 เรื่อง

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การจัดทําและนําเสนอโครงร่าง

งานวิจัย การดําเนินการวิจัย การวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานวิจัย การนําเสนอความก้าวหน้าและ
เขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการเผยแพร่งานวิจัยแบบ
proceedings

2) มีทักษะการทํางานทั้งโดยลําพังและร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

3) มีทักษะการใช้สื่อต่างๆในการนําเสนอผลงานวิจัย
4) มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทํางานวิจัย

5.3 ช่วงเวลา  
1) ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1ของปีการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก1
2) ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2ของปีการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
1) 36หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก1
2) 18 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2

5.5 การเตรียมการ 
1) บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาจัดปฐมนิเทศเพ่ือให้คําแนะนําการลงทะเบียนและการดําเนินการ

เก่ียวกับรายวิชาวิทยานิพนธ์
2) แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่ให้คําแนะนําเบ้ืองต้น รวมท้ังประสานงานรายวิชา
3) ช้ีแจงรายละเอียดรายวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม
4) แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่ให้คําแนะนําวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการ

จัดเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิธีเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมและใช้สื่อต่างๆเพ่ือการ
นําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการทําวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา

5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักนัดพบนักศึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาต่างๆ
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
1) มีคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจํารวมอย่างน้อย 3 คน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 เพ่ือทําหน้าที่
พิจารณาความเหมาะสม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้สามารถดําเนินการวิจัยและได้ผลงานที่ดี 
มีระยะเวลาของการดําเนินงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น 

3) มีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่ตรวจ พิจารณาและประเมินผลงานวิจัยเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล้ว 

4) นักศึกษาจะผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์เมื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ประเมินผลด้วย
ความเห็นให้ผ่าน และได้รับสัญญาลักษณ์ S (Satisfactory) หรือX (Excellent)ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2556 

 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ - กระตุ้นและฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ผ่านช้ันเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

1.2 มีทักษะในการนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และให้
นักศึกษานําเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 
ครั้ง 

1.3มีความสามารถในการร่วมวางแผนการทํางาน มี
ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทํางานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

- ส่งเสริมการวางแผนการทํางาน การทํางานเป็นกลุ่ม 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์  
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการบริการ
ชุมชนต่างๆท่ีจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล ให้คําปรึกษา 
 

1.4 มีความสามารถในการวางแผนและมีความ
ชํานาญในการทํางานภาคสนามด้านการสํารวจธรณี
ฟิสิกส์เทคนิควิธีต่างๆ 

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาด้วยกัน  ในฐานะผู้ ช่วยวิจัย  ตามความ
เหมาะสม 
- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยธรณีฟิสิกส์ 
ในฐานะผู้ช่วยวิจัยโดยได้รับใบรับรองการทํางานจาก
หัวหน้าโครงการ  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- จัดหาสถานที่ฝึกการทํางานเพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกการทํางานจริงในหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องด้านสํารวจธรณีฟิสิกส์ ตามความเหมาะสม 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการตระหนัก

ในคุณค่าของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
3. เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน สามารถทํางานโดยลําพังและเป็นกลุ่มได้ สามารถ

ทํางานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆทางวิชาการได้อย่างเป็นระบบ 
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
5. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. สร้างวัฒนธรรมการมีระเบียบวินัยโดยมีอาจารย์เป็นต้นแบบ และเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ 
2. ตรงเวลา 
3. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการสอนทุกรายวิชา 
4. มีการยกย่องนักศึกษาที่ทําดีและเสียสละ 
5. ฝึกฝนการรับผิดชอบโดยมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งให้รู้บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นําและ

การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินความรับผิดชอบและการมีระเบียบวินัยจากการตรงต่อเวลาในการเข้าขั้นเรียน 
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กําหนด การเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 

2. ประเมินความซื่อสัตย์และจริยธรรมจํานวนครั้งของการกระทําทุจริตในการสอบและการ
ลอกเลียนผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 

2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความเข้าใจในองค์ความรู้และเทคนิคการวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์และที่เก่ียวข้อง 
2. มีทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา

และประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยที่
เป็นประโยชน์อ่ืน 

3. สามารถถ่ายทอดความรู้หรือผลงานที่เกิดจากการวิจัยต่อสาธารณชน 
4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์กับในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. อาศัยการสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย การศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง การเขียนรายงาน การนําเสนอ 
2. ฝึกฝนทักษะความคิดโดยการนําความรู้พ้ืนฐานต่างๆทางฟิสิกส์มาใช้ในการแก้ปัญหา 
3. นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนในการเรียนรายวิชา การทํารายงาน การให้สัมมนาและ

การนําเสนอผลงานวิจัย 
2. ประเมินผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 2.3ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถค้นหา ตีความและประเมินวิเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา การดํารง
อยู่ตลอดจนเสริมสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์โดยประยุกต์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทาง
ธรณีฟิสิกส์ในการแก้ปัญหาการทํางาน/การวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

3. คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการงาน
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สอนรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การสัมมนา การจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. จัดให้มีกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านทางการวางแผนงานและการ

ดําเนินการวิจัยแบบลําพังหรือโดยกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติการ 
4. นําเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพ่ือรับการประเมินและคําแนะนําสําหรับการ

ดําเนินงานในขั้นต่อไป 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. ประเมินผลจากการเรียนรายวิชา การค้นคว้าด้วยตัวเอง การสัมมนา การจัดทําโครงร่าง 
วิทยานิพนธ์ 

2. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและอย่าง
เป็นระบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานวิชาความรู้ 

2. สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาในการพัฒนาและก่อประโยชน์สังคม 
3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองและรับผิดชอบต่องานที่เผยแพร่ออกสู่สังคม 
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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5. สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆกับบุคคลในสาขาวิชาการ
เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาการได้ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

1. สอดแทรกทัศนคติและความรับผิดชอบในรายวิชาที่สอนตามหลักสูตร 
2. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การนําเสนองานในรายวิชาที่สอนตามหลักสูตร 
3. จัดให้มีกิจกรรมหรือให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่คณะ

หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
4. มอบหมายหน้าที่การดูแลและรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือส่วนกลางของภาควิชาที่ใช้สําหรับ

งานวิจัย  
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินผลจากการเรียนรายวิชาที่มีการส่งเสริมการทํางานกลุ่ม 
2. ประเมินผลจากความพึงพอใจของสาธารณชนต่อกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่จัด 
3. ประเมินผลจากความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือในการใช้งานและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในห้องปฏิบัติการ 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

 สารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข

ปัญหาในชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การนําเสนอข้อมูลและ
ผลงาน การสื่อสารและการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หรือที่เก่ียวข้องที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
 สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีรายวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิทยานิพนธ์ที่ฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. ให้นักศึกษานําเสนอสัมมนา รวมท้ังไปเข้าร่วมประชุมที่มีการนําเสนอผลงานในรูปแบบ

โปสเตอร์หรือบรรยายในที่ประชุมวิชาการต่างๆอย่างน้อย 1 ครั้ง 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประเมินผลจากการเรียนรายวิชาทั้งโดยสอบข้อเขียน การทํารายงานหรือการนําเสนอ

สัมมนา 
2. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ดังตารางหน้า 33-35 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการตระหนักในคุณค่า
ของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
3. เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน สามารถทํางานโดยลําพังและเป็นกลุ่มได้ สามารถทํางาน

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆทางวิชาการได้อย่างเป็นระบบ 
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
5. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ 

 3.2 ความรู ้
1. มีความเข้าใจในองค์ความรู้และเทคนิคการวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์และที่เก่ียวข้อง 
2. มีทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์
อ่ืน 

3. สามารถถ่ายทอดความรู้หรือผลงานที่เกิดจากการวิจัยต่อสาธารณชน 
4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์กับในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3.3 ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นหา ตีความและประเมินวิเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา การดํารงอยู่

ตลอดจนเสริมสร้างสังคมให้อยู่ดีมีความสุขแบบพอเพียง 
2. สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สรา้งสรรค์โดยประยุกต์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางฟิสิกส์ใน

การแก้ปัญหาการทํางาน/การวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
3. คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการงานต่างๆได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

1. มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและอย่างเป็น
ระบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานวิชาความรู้ 

2. สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาในการพัฒนาและก่อประโยชน์สังคม 
3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองและรับผิดชอบต่องานที่เผยแพร่ออกสู่สังคม 
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 
5. สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆกับบุคคลในสาขาวิชาการเดียวกัน

หรือต่างสาขาวิชาการได้ 
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การนําเสนอข้อมูลและผลงาน การสื่อสาร
และการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หรือที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
หมวดวิชาบังคับ 
312-501  ฟิสิกส์ของโลก                    
312-503  สนามโน้มถ่วง 
             และแม่เหล็ก 

                   

312-504  ธรณีวิทยาสําหรับ 
             นักธรณีฟิสิกส์ 

                   

312-505ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า                    
312-506  การประมวลผล 
             และการผกผันข้อมูล 
             ธรณีฟิสิกส์ 

                   

312-507  คลื่นไหวสะเทือน                    
312-508  ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม                    
312-509  ปฏิบัติการทางธรณฟีิสิกส ์                    
333-502  จริยธรรมและปรัชญา 
             ในการวิจัย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1                    
312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2                    

หมวดวิชาเลือก 

 

312-514  การหยั่งธรณีฟิสิกส์                    
312-516  ศิลาฟิสิกส์                    
312-611  แผ่นดินไหววิทยา                    
312-613  อํานาจแม่เหล็กของ 
             หินและอํานาจแม่เหล็ก 
             บรรพกาล 

                   

312-617  คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง                    
312-619  ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม                    
312-623  ธรณีพิบัติภัย                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
312-625  ธรณีวิทยาปิโตเลียม 
             และธรณีฟิสิกส์ของ 
             แหล่งกักเก็บ 

                   

312-631  เทคนิคนิวเคลียร์ใน 
             ธรณีฟิสิกส์                    

312-632  อุทกธรณีฟิสิกส์                    
312-633  นิติธรณีฟิสิกส์และ 
             ธรณีฟิสิกส์โบราณคดี                    

312-634  ทรัพยากรธรณี                    
312-635  ภูมิสารสนเทศและ 
             ธรณีสถิติ                    

312-641  หัวข้อพิเศษทางธรณี 
             ฟิสิกส์1                    

312-642  หัวข้อพิเศษทางธรณี 
             ฟิสิกส์2                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

 

312-601  วิทยานิพนธ์                    

312-603  วิทยานิพนธ์                    
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ช.) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
1. เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใช้ใน

การปรับปรุงรายวิชา 
2. ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปีการศึกษาโดยพิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเน่ือง รวมท้ังเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือ
ผลการวิจัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเน้ือหาที่ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

3. มีระบบการประกันคุณภาพกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

1. การได้งานทําของมหาบัณฑิต รวมทั้งความเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความม่ันใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การประเมินตําแหน่ง/ความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
3. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือจากคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ต่อคุณสมบัติของนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 (ภาคผนวก ช) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
2.  นักศึกษาที่เข้าหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก 2 ต้องนําเสนอผลงานในที่ประชุม

วิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง  
- แผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้สําหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

- แผน ก แบบ ก2ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ังและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
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คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Fullpaper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)ดังกล่าว 

3.   ข้อกําหนดอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
 บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556 

   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1. จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทําหน้าที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรและงานวิจัยที่เช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
2. สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และ
จรรยาบรรณของอาจารย์ มีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักศึกษาในรายวิชาที่สอน  

3. สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆสําหรับการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน 

4. มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอนในหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มี
ความรู้และความถนัดอย่างเหมาะสม เพ่ือทดลองทําการสอนภายใต้คําแนะนําของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

5. มอบหมายให้ดูแล ประสานงานรายวิชาร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพ่ือเรียนรู้การจัดการและ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

6. ผลักดันให้ทํางานด้านการวิจัยควบคู่กับงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนการเข้าอบรมการ
พัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการทําวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการสอนในรายวิชาแล้ว ยัง
สามารถให้คําแนะนําการดําเนินงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ปรึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1. มีการจัดการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผล การวิจัย การผลิตผลงาน
ทางวิชาการโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

2. จัดกลุ่มผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่สอนโดยหลักสูตรเพ่ือให้มีการทํางานร่วมกันและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ รวมทั้งได้มีโอกาสฝึกฝนหน้าที่ของผู้ประสานงานรายวิชาและผู้ร่วม
ทําการสอน 

3. ส่งเสริมและจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร 
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 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
1. กําหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิจัยที่จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. กําหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องทําวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ

และ/หรือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1.การกํากับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการดําเนนิการ วิธีการประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้

อาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้มี
ความรู้สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้นําในการสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆทางธรณีฟิสิกส์ 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
ภาควิชาฟิสิกส์ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3-5 คน ดํารงตําแหน่งคราวละ 5 ปี 

2. มีการประเมินผลการดําเนินของหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาทุกปี 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี 

1. หลักสูตรได้มาตรฐานตาม สกอ. 
กําหนด มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอทุก 
5 ปี 

2. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอกทุกปี 

2. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
เกิดการใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่
สร้างความรู้ ความสามารถใน
วิชาการที่ทันสมัย 

1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งเป็นอาจารย์ประจํา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําหน้าที่สอน ดูแลและแนะนํา 

2. มีการติดตาม รายงานและประเมินผลการจัดการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุก
ภาคการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

3. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เข้าร่วมการอบรม เสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และนอกประเทศ 

5. จัดแนวทางการเรียนการสอนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตัวเอง 

1. จํานวนวิชาเรียนภาคปฏิบัติและ
รายวิชาที่มีกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเอง 

2. จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะ วั ติ
คณาจารย์ด้านคุณวุฒิ ผลงาน
แล ะ ตํ า แห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
ประสบการณ์และการพัฒนา
ฝึกอบรม 

3. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์โดยนักศึกษา 
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เป้าหมาย วิธีการดําเนนิการ วิธีการประเมินผล 
3. การประกันคุณภาพผลการศึกษา 

งานวิจัย เ พื่อ วิทยานิพนธ์และ
คุณสมบัติโดยรวมของนักศึกษาให้
มีมาตรฐาน 

1. กําหนดแนวทางการทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาให้นักศึกษา 
2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
3. ให้นักศึกษานําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ

ภายในภาคการศึกษาที่ 2 
4. ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน นับแต่

ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ โดยเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และแจ้งประธานหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบตามลําดับ 

5. ให้นักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทุกปี 
6. ต้องมีผลงานเผยแพร่ตามที่หลักสูตรกําหนด 
7. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาอย่างน้อยที่สุดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
8. ข้อกําหนดอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบหรือประกาศอื่นๆของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. จํานวนการสอบผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรกําหนด 

2. การส่งรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยของนักศึกษา 

3. จํานวนการนําเสนอผลงานในที่
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ บ บ 
proceeding ของนักศึกษา 

4. จํานวนของผลงานนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

5. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด 

6. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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2. บัณฑิต 
 2.1คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีที่ดําเนินการ

โดยมหาวิทยาลัยเพ่ือนําข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพ่ือหาวิธี
ปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 

 2.2การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จการศึกษา 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม การได้งานทําและผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งน้ีจะ

มีฐานข้อมูลการได้งานทําของบัณฑิตและ ลักษณะและจํานวนผลงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

3.  นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 2.2 (หมวดที่ 3)  และจะระดมความเห็นเพ่ือประเมินวิธีการรับนักศึกษาที่
เหมาะสม นอกจากน้ีมีการกําหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและยังสํารวจความเห็นของ
นักศึกษาในช้ันปีแรก โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

 3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อน

เข้าเรียน ตลอดจนกําหนดแนวทางการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ดังน้ี 
ก. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติ

ต่างๆตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในเรื่องการทําวิจัยและเรื่องอ่ืน ๆ ตาม

ความจําเป็น 
ค. หลักสูตรฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมี

การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกคร้ัง 

ง. กําหนดจัดกิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ในหมวดที่ 4 

จ. ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 4 
โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนดและเป้าหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หรือไม่ 

ฉ. ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดําเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ
จัดทํา มคอ.5 เพ่ือประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังกรรมการสอบรายวิชา และจัดให้มีการทวนสอบตามที่
กําหนด 
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 3.3  ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรใน

เรื่องการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ การให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 

ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเรื่องที่เก่ียวกับการ
วัดและประเมินผล และเร่ืองอ่ืน ๆ 

4.  คณาจารย์ 
 4.1  การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
 การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียดดังน้ี 

ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยผู้ได้รับแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณารายช่ือที่เสนอและส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัย 

ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวทางการบริหารอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

ค. ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็น และสํารวจความเห็นของอาจารย์ใน
ประเด็นน้ี ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

ง. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ในข้างต้นในหมวด 6 
การพัฒนาอาจารย์  

 4.2  คุณภาพคณาจารย ์
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูลตําแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําหลักสูตรโดยกํากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องน้ีและอภิปราย
เพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

 4.3  ผลทีเ่กิดกับคณาจารย ์
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดทําแผนระยะยาวในเร่ืองอัตรากําลัง

แผนสรรหาและแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการตลอดจนสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษาทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองน้ีและ
อภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเน้ือหาสอดคล้องตามปรัชญา

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 



 

43 

 

 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู้ประสานงานหลักสูตรและผู้ประสานงานร่วมทุกรายวิชา

ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํามคอ.3 และกําหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวทางการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือ

กํากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับความสนใจในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและสอดคล้องกับ
มาตรฐานภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

ง. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ประเมินผลวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ 

 5.3  การประเมินผูเ้รียน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้ใน

มคอ.2 ของหลักสูตรภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกับระบบกลไกหรือ
แนวทางควบคุมดูแลให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
  คณะทําการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย

ให้กับภาควิชา ซึ่งภาควิชาได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์/สื่อสําหรับการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆท่ีจําเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ
วิจัย ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมให้
เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษา ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์เอง ได้มีการ
จัดทําแผนในการจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมสําหรับการ
ใช้งานส่วนกลาง 
6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 1.  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิจัยธรณีฟิสิกส์ ตึกฟิสิกส์ของภาควิชาฟิสิกส์ 
 2.  ห้องสมุด 
  สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีหนังสือและตําราทางฟิสิกส์และ

ธรณีฟิสิกส์เพียงพอให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้าและวิจัย อีกทั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สํานักทรัพยากร
การเรียนรู้ฯ ยังได้ดําเนินการสั่งตําราพ้ืนฐาน ตําราขั้นสูง และตําราเพ่ือการวิจัยอย่างสม่ําเสมอตาม
คําเสนอขอของคณาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์ นอกจากน้ี สํานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ยังมี E-
resources ประกอบด้วย  

- E-Databases ประมาณ 55 ฐาน อาทิ ACS Publication, Nature Publication 
Group,IOP Science, Springer Link และ Science Direct เป็นต้น 

- E-journals ประมาณ 441 รายการ 
- E-books 
- Open Access ประมาณ 45 แห่ง 

 



 

44 

 

 6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1. ประสานงานและนําเสนอสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่ทนัสมัยที่

เก่ียวข้องทางธรณีฟิสิกส์เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียน
การสอนตามท่ีคณาจารย์เสนอขอ 

2. จัดหาเคร่ืองมือ/ครุภัณฑ์ที่จาํเป็นและทันสมัยให้เพียงพอสําหรับการวิจัยของนักศึกษา 
 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู ้
เป้าหมาย วิธีการดําเนนิการ วิธีการประเมินผล 

1. ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ข อ ง ตํ า ร า 
หนังสือ วารสารต่างๆ 

นักศึกษาแจ้งประธานหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาร่วมระหว่างคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
ภาควิชา 

ผลสํ า รวจความ พึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้บริการสํานัก
ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ/ครุภัณฑ์
สําหรับดําเนินการวิจัยเ พ่ือ
วิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาแจ้งผ่ านอาจาร ย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ร่วมระหว่างภาควิชาและคณะ 

ผลสํ า รวจความ พึ งพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการวิจัย 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ2 ครั้ง โดยบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานที่รายงาน
ในผลการดําเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 
    

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

     

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0  

    

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0   

   

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานหรือจากอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

2. การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดระหว่างการดําเนินการวิจัยของนักศึกษา 

3. การแลกเปล่ียนโดยการสนทนากับนักศึกษาเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา 

4. การประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนซึ่งจะสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจในเน้ือหาที่เรียนหรือไม่ เพ่ือทําการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5. การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาแบบออนไลน์ที่คณะจัดทําขึ้น 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

2. การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งต้ังโดยภาควิชา 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1. การประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ในภาควิชาเพ่ือทบทวนและปรับปรุงการจัดการ

แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาตามการวิวัฒน์ขององค์ความรู้ 
2. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

นําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังต่อไป 
3. การประเมินโดยมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ที่

ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทํางาน 
4. การประเมินผลโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพของ

มหาบัณฑิต 
3.    การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งต้ัง
โดยมหาวิทยาลัย 3 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาธรณีฟิสิกส์อย่างน้อย 1 คน โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินเมื่อมีการดําเนินงานครบ 12 ข้อแรก  

4.    การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1. อาจารย์ผู้สอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินการจัดการรายวิชาในหลักสูตรซึ่งมีการดําเนินการทุกปี

มาทบทวน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นสําหรับปีการศึกษา
ถัดไป 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์
ผู้สอน ศิษย์เก่าและผู้ใช้มหาบัณฑิตมาทบทวน พิจารณาและนําไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ส่วนที่2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และรายวิชา    
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร         
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร    
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
ฉ. สัญญาจ้าง(กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ) 
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556  
ซ. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกสแ์ละ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธรณีฟิสิกส ์
 
 
 
 
 

 
 


