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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25520101109199 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์  

(ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy Program in Geophysics 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ธรณีฟิสิกส)์  
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Geophysics)  

2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร .ด. (ธรณีฟิสิกส)์  
 (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Geophysics)  

3. วิชาเอก   
ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
แบบ 1.1 จ านวน 48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  จ านวน  72  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ

5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น การให้นักศึกษาเดินทาง
ไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศในระยะเวลาสั้น ๆ, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการท าวิจัย เป็นต้น โดย
ได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการท้ังจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ สถาบัน 
International Science program (ISP) แห่ง Uppsala University ประเทศสวีเดน มีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชาติต่างๆ ได้แก่ Novi Sad University แห่งประเทศ
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เซอร์เบีย Uppsala University ประเทศสวีเดน Luleå Universityประเทศสวีเดน Joint Institute 
for Nuclear Research (JINR) Dubna ประเทศรัสเซียสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และสถาบันอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุงก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2560
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญใ่นคราวประชุมครั้งที่ 15(1/2560)
เมื่อวันที่ 1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในคราวประชุมครั้งที่ 384(4/2560)
เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ในปีการศึกษา 2562

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
1) นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักธรณีฟิสิกส์/นักส ารวจในหน่วยงานและสถาบันวิจัยต่าง  ๆทั้ง ภาครัฐและ

เอกชน
2) ต ารวจ ทหาร ที่ต้องอาศัยวิทยาการด้านนี้
3) ประกอบกิจการส่วนตัว รับงานส ารวจโครงสร้างชั้นดิน-แหล่งน้ าบาดาลและทรัพยากรธรรมชาติ

9. ชื่อนามสกุลเลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี),
(สาขาวิชา),ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย์ 

นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ Ph.D. (Applied Geophysics), 
Luleå UniversityTechnology, 
Sweden, 2543 
วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2523 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสวัสดี ยอดขยัน Ph.D. (Geophysics), Uppsala 
University, Sweden, 2551 
วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี),
(สาขาวิชา),ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2541 

อาจารย์ นายก าแหง วัฒนเสน Ph.D. (Applied Geophysics), 
Luleå University Technology, 
Sweden, 2550 
Lic. (Applied Geophysics), 
Luleå U. Technology, Sweden, 
2544 
วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2536 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คณะวิทยาศาสตร ์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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11.2สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน
 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

 ไม่มี 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1  ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งผลิต นักวิชาการข้ันสูง ที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ การท าวิจัย เชิงลึก เพ่ือสร้างองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
สากล 
1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

บทเรียนจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ เช่น หลุมยุบ แผ่นดินแยก ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ ที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและระบบนิเวศวิทยา  ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนองตอบความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับเหตุภัยพิบัติ ในการท่ีจะน า
องค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการหาทางปูองกันเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จากจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนความต้องการ ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศก็มีความจ าเป็นมากขึ้น ในขณะที่การใช้ทรัพยากรและพลังงานเหล่านี้อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อประชากรโลก  ดังนั้นการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพ่ืออยู่กับธรรมชาติและการแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาตินับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ถึงกระนั้นก็ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาทางด้านนี้อยู่มาก 

การศึกษาค้นคว้า วิจัยทางธรณีฟิสิกส์ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โลกและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของโลก ซึ่งเก่ียวข้องอยู่กับทุกสรรพสิ่งทางกายภาพ เช่น ดิน น้ า 
อากาศ และส่งผลถึงสรรพสิ่งทางชีวภาพอ่ืนๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทั้งการเปลี่ยนแปลง ตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจเพ่ือให้สามารถหาแนวทางในการจัดการต่อไป 

ด้วยเหตุที่ในประเทศไทยมีบุคลากรทางธรณีฟิสิกส์จ านวนน้อยมาก ท าให้การศึกษารายละเอียดของ
ภัยพิบัติต่างๆ เพื่อปูองกัน และยับยั้งความเสียหายอย่างเป็นระบบเป็นไปอย่างยากยิ่ง  จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในด้านนี้ต้องท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีม่ีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือและบุคลากรในการเปิดการศึกษาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ใน
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เชิงลึกมากขึ้นจากมุมมองและสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที เป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 
ความรู้และความเข้าใจที่แท้จริงจะเป็นหนทางน าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์ความรู้โดยรวม อันจะเป็นที่มา
ของการเข้าใจปัญหาและก าหนดวิธีการปูองกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ เป็นการศึกษาเก่ียวกับการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสิ่งใหม่ในเรื่อง
ทางธรณีฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติธรรมชาติ และการค้นหาทรัพยากร ตลอดจนการค้นคว้าทาง
ประวัติศาสตร์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามกระบวนการหลักและประยุกต์ใช้ความรู้
เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล 
1.3  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้าง บุคลากรระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ 
วางแผนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม
และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาธรณีฟิสิกส์ ที่สามารถน ามาประยุกต์กับองค์ความรู้แขนงอ่ืน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ 

3. เพ่ือเสริมสร้างฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลก และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มั่นคง ให้แก่
ภาคใต้และประเทศ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 

1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการสัมมนาและ
วิทยานิพนธ์ทางสาขาวิชา ธรณี
ฟิสิกส์และเกี่ยวข้อง 

2. เน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning 

3. บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

 

1. ประกาศระเบียบรายวิชา
สัมมนาให้ ศึกษาทุกคน
น าเสนอสัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. ผลงาน นักศึกษา ที่ เข้าร่วม 
ประชุมทางวิชาการ และ
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

3. รายวิชา ในหลักสูตร ที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning 

4. ราย งานวิจัยหรือบริการ
วิชาการท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม 

 

2. การพัฒนาการศึกษาด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
โปรแกรมวิเคราะห์ต่างๆ 

 
 

1. มีการอบรมการใช้เครื่องมือ
วิจัยและโปรแกรมเพ่ือการ
วิเคราะห์ที่ทันสมัย 

2. จัดการอบรมการใช้เครื่องมือ
วิจัยของภาควิชา 
 

 

1. รายงาน วิทยานิพนธ์ที่ใช้
เครื่องมือวิจัยและโปรแกรม
วิเคราะห์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม ่
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

3. ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 

 

1. เร่งรัดการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นใน
ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา
เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

 

4. แผนพัฒนาอาจารย ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนา การ เข้ารับ
การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

2. ส่งเสริมการได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- ส่งเสริมการประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ 
- อบรมการเขียนผลงานทาง
วิชาการ ต ารา การวิจัย 
แนวทางและเทคนิค/
หลักเกณฑ์ ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
- มีรางวัลส าหรับการตีพิมพ์ 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต ารา 
หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ 
- มีความพร้อม ด้าน บุคลากร
ฝุาย ช่างเพ่ือช่วยในการสร้าง
อุปกรณ์เครื่องมือวิจัย ฯลฯ 
- ให้อาจารย์มีเวลาพักหรือลด
ชั่วโมงการสอนให้น้อยลงเพื่อ
อาจารย์ได้มีเวลาท าวิจัยหา
ความรู้เพิ่มเติม 

3. ให้ความดีความชอบเพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านการสอน
และด้านอ่ืน  ๆ

 
 

1. อาจารยมี์ความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ เพ่ิมข้ึน  รวมทั้ง มี

การ ปรับปรุงเจตคติและ
เทคนิคต่างๆ ในการเรียนการ
สอนจากการเข้าร่วมประชุม ดู
งานในและต่างประเทศ  

2.การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้าน
ธรณีฟิสิกส์มาบรรยายพิเศษ 
เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ และ
สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยใน
อนาคตเพ่ือความร่วมมือทาง
วิชาการ ( MOU) ร่วมกันทุก
ปีงบประมาณ  

3.อาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

4. มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ 
อาจารย์ที่ได้รับรางวัลทาง
วิชาการและอ่ืนๆ ใน website 
ของภาควิชาฯ คณะฯ  

5. รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับเงิน
ราง วัล ส าหรับการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ จาก
ภาควิชาฯ  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาคภาคการศึกษาละ 15สัปดาห ์
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
วัน – เวลาราชการปกต ิ

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

2) คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2.2.2 หลักสูตรแบบ 1.2  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหา บัณฑิต ที่มีผลการเรียนระดับดีมาก และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

2) คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 

2.3ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ขาดทักษะในการอ่านและท าความเข้าใจบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาต ิ
2) ขาดทักษะในการวางแผนและด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
3) ขาดทักษะการจัดเวลาและปรับตัวเมื่อเข้าสู่กระบวนการท าวิจัย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
1) ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะและ

มหาวิทยาลัยรวมทั้งให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
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2) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คอยให้ค าแนะน าและติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยของ
นักศึกษาทุกสัปดาห์

3) ให้นักศึกษารุ่นพี่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาทั้งด้านการปรับตัวและการท าวิจัย

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปีที่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1   งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7  ระบบการศึกษา 
เป็นแบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร48 หรือ 72 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ1.1 (แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท)  
ก. วิทยานิพนธ ์48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 (แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี) 
ก. วิทยานิพนธ ์72 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ      5 หน่วยกิต
333-502จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1(1-0-2) 

Ethics and Philosophy in Research 
312-791 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส1์ 1(0-2-1) 
Seminar in Geophysics I  
312-792สัมมนาทางธรณีฟิสิกส2์  1(0-2-1) 

Seminar in Geophysics II 
312-793 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส3์ 1(0-2-1) 

Seminar in Geophysics III 
312-794 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส4์ 1(0-2-1) 

Seminar in Geophysics IV 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48, 72 หน่วยกิต          
312-701  วิทยานิพนธ ์ 48(0-144-0) 

Thesis  
312-702 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

Thesis 
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลักมีความหมายดังต่อไปนี ้
ตัวเลข 3 ตัวแรกหมายถึงรหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาในรายวิชานั้น 
312-xxx คือรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส ์
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึงชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น  

เลข 5   หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 
เลข 6   หมายถึงรายวิชาในระดับปริญญาโทและเอก  
เลข 7  หมายถึงรายวิชาในระดับปริญญาเอก  

ตัวเลขหลักสิบ หมายถึงวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา  
เลข 0   หมายถึงกลุ่มวิชาบังคับ  (รวมวิทยานิพนธ)์ 
เลข 1-8  หมายถึงกลุ่มวิชาเลือก  
เลข 9   หมายถึงกลุ่มวิชาสัมมนา  

ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึงล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา  
3.1.3.3  ความหมายของจ านวนหน่วยกิตเช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลขที ่1 (3)  หมายถึงจ านวนหน่วยกิตรวม  
ตัวเลขที ่2 (2)  หมายถึงจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์  
ตัวเลขที ่3 (3)  หมายถึงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  
ตัวเลขที ่4 (4)  หมายถึงจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 หลักสูตรแบบ 1.1  
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  

312-701  วิทยานิพนธ์      8   หน่วยกิต 
Thesis  

*312-791  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส ์1     1   หน่วยกิต 
Seminar in Geophysics I  

*333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย   1   หน่วยกิต 
Ethics and Philosophy in Research  

รวม    8หน่วยกิต 
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2  

312-701 วิทยานิพนธ์      8   หน่วยกิต 
Thesis  

*312-792  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส2์     1   หน่วยกิต 
Seminar in Geophysics II  

รวม    8  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  
312-701  วิทยานิพนธ์      8หน่วยกิต 

Thesis  
*312-793  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส3์    1   หน่วยกิต 

 Seminar in Geophysics III  
รวม    8หน่วยกิต 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2  
312-701  วิทยานิพนธ์      8   หน่วยกิต 

 Thesis  
รวม    8หน่วยกิต 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
312-701  วิทยานิพนธ์      8หน่วยกิต 

Thesis  
รวม    8หน่วยกิต 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  
312-701 วิทยานิพนธ์      8   หน่วยกิต 

 Thesis  
รวม    8  หน่วยกิต 

* หมายเหต ุ ( 1)วิชา 333-502จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 
วชิา 312-791 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1, 
วชิา 312-792 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2และ 
วิชา 312-793สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 3 เป็นวิชาบังคับให้นักศึกษา ลงทะเบียน
เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 

(2) นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาทางธรณีฟิสิกส์
อย่างน้อย2วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3.1.4.2 หลักสูตรแบบ 1.2  
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  

312-702  วิทยานิพนธ์      8   หน่วยกิต 
 Thesis  

*333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย   1   หน่วยกิต 
 Ethics and Philosophy in Research  

*312-791  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส1์     1   หน่วยกิต 
 Seminar in Geophysics I  
        รวม     8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2 
  312-702 วิทยานิพนธ์      8    หน่วยกิต 
   Thesis 
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*312-792 สัมมนา ทางธรณีฟิสิกส์2  1   หน่วยกิต 
   Seminar in Geophysics II 
   รวม  8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1 
 312-702 วิทยานิพนธ์  8    หน่วยกิต 
  Thesis 
 *312-793 สัมมนา ทางธรณีฟิสิกส3์  1   หน่วยกิต 
  Seminar in Geophysics III 
   รวม    8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2 
 312-702 วิทยานิพนธ์  8    หน่วยกิต 
  Thesis 
 *312-794 สัมมนา ทางธรณีฟิสิกส4์  1   หน่วยกิต 
  Seminar in Geophysics IV 
  รวม  8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1 
 312-702 วิทยานิพนธ์  8    หน่วยกิต 
  Thesis 
  รวม  8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 2 
 312-702 วิทยานิพนธ์  8    หน่วยกิต 
  Thesis 
   รวม  8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1 
 312-702 วิทยานิพนธ์  8    หน่วยกิต 
  Thesis 
   รวม  8   หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 2 
 312-702 วิทยานิพนธ์  8    หน่วยกิต 
  Thesis 
   รวม    8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 5   ภาคการศึกษาที่ 1 
 312-702 วิทยานิพนธ์  8    หน่วยกิต 
  Thesis 
   รวม    8  หน่วยกิต 

*หมายเหต(ุ1) วิชา 333-502จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย, 
วชิา 312-791สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์1, 

 วิชา 312-792สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์2, 
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  วิชา 312-793สัมมนาทางธรณีฟิสิกส3์ และ 
วิชา 312-794 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส4์ เป็นวิชาบังคับให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไ ม่
นับหน่วยกิต 

 (2) นักศึกษาที่ความรู้พ้ืนฐานในการท าวิจัยไม่เพียงพอ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
เลือกทางธรณีฟิสิกส์ระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

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

   จรรยาบรรณในการท าวิจัย จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยโดยศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง    

   Ethics in research; ethics and philosophy through case studies 
 
 312-791  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์1      1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics I 

   การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อ ธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง
การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงการเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

   Exposure to and discussion of advanced geophysics topics in 
researchfield;retrieval, assessment and synthesis of scientific information; 
criticalreading of scientific papers; advanced scientific presentation; 
advancedscientific writing 

 
 312-792    สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์2      1(0-2-1) 

  Seminar in Geophysics II 
   การเปิดตัวเข้าสู่หัวข้อ ธรณีฟิสิกส์ที่มีคุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวิจัย

การอภิปรายทฤษฎีต่างๆและวิธีการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทางการค้น
ดึง การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
อ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การ
เขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม   
 Exposure to advanced state-of-the-art geophysics topics in research 
field;discussion of theories and methods related to research on specificsubfield; 
retrieval, assessment and synthesis of scientific information;literature review; 
critical reading of scientific papers; advancedscientific presentation; advanced 
scientific writing, engaging in groupdiscussions 
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312-793 สัมมนา ทางธรณีฟิสิกส์3      1(0-2-1) 

   Seminar in GeophysicsIII 
   การเปิดตัวเข้าสู่หัวข้อ ธรณีฟิสิกส์ที่มีคุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวิจัย

การอภิปรายทฤษฎีต่างๆและวิธีการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทางการค้น
ดึง การประเมินการสังเคราะห์และการประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
การวิพากย์วิจารณ์การน าเสนอต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 

    Exposure to advanced state-of-the-art geophysics topics in research 
 field;discussion of theories and methods related to research on specific
 subfield;  retrieval, assessment, synthesis and critical evaluation ofscientific 
 informationand data; literature review; critical reading ofscientific papers; 
 advanced scientific presentation; advanced scientificwriting;review of  public 
presentations, engaging in group discussions 

 
  312-794 สัมมนา ทางธรณีฟิสิกส์4      1(0-2-1) 

   Seminar in Geophysics IV 
   การเปิดตัวเข้าสู่หัวข้อ ธรณีฟิสิกส์ที่มีคุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวิจัย  

การอภิปรายที่ครอบคลุมแง่ต่างๆของทฤษฎีต่างๆวิธีการต่างๆและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท า
วิจัยสาขาย่อยเฉพาะทางการน าเสนอสมมุติฐาน/แบบจ าลองของตนเองโดยขึ้นกับการค้นดึง การ
ประเมินการสังเคราะห์และการประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมการอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง  
การวิพากย์วิจารณ์การน าเสนอต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม  
  Exposure to advanced state-of-the-art physics topics in research field; 
comprehensive discussion of theories, methods and data related to research 
on specific subfield; proposing own hypothesis/model based on retrieval, 
assessment, synthesis and critical evaluation of scientific information 
and data; comprehensive literature review; critical reading of scientific 
papers; advanced scientific presentation; advanced scientific writing; 
critical review of public presentations, engaging in group discussions 

  
  หมวดวิทยานิพนธ์ 

 312-701 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
   Thesis 

   การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่สนใจของสาขาวิจัยธรณีฟิสิกส์
และภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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 Original research on an interested topic of geophysics research field 
and under supervision of faculty advisor(s) 

312-702 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
  Thesis 

 การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่สนใจของสาขาวิจัยธรณีฟิสิกส์
และภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

Original research on an interested topic of geophysics research 
fieldand under supervision of faculty advisor(s) 

3.2 ชื่อสกุลเลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา),สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนและ

ผลงานทาง 
วิชาการ 

1 รอง
ศาสตราจารย ์

นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ Ph.D. (Applied Geophysics), Luleå 
UniversityTechnology, Sweden, 
2543 
วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530 
วท.บ. (ฟิสิกส)์, ม.สงขลานครินทร,์ 2523 

ดูภาคผนวก ง 
หน้าท่ี 50 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสวัสดี ยอดขยัน Ph.D. (Geophysics), Uppsala 
University,Sweden,2551 
วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต)์, ม.เชียงใหม่, 
2543 
วท.บ. (ฟิสิกส)์, ม.สงขลานครินทร,์ 2541 

ดูภาคผนวก ง 
หน้าท่ี 52 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ดูภาคผนวก ง 
หน้าท่ี 54 

4 อาจารย ์ นายก าแหง วัฒนเสน Ph.D. (Applied Geophysics), Luleå 
UniversityTechnology, Sweden, 
2550 
Lic. (Applied Geophysics), Luleå 
University Technology, Sweden, 
2544 
วท.บ. (ฟิสิกส)์, ม.สงขลานครินทร,์ 2536 

ดูภาคผนวก ง 
หน้าท่ี 56 

5 อาจารย ์ นายบุญฤทธ์ิ ฉัตรทอง Ph.D. (Technology), สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร ์

ดูภาคผนวก ง 
หน้าท่ี 57 



17 

ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา),สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนและ

ผลงานทาง 
วิชาการ 

ศูนย์รังสิต, 2558 
M.Sc. (Physics), ม.มหิดล, 2553 
B.Sc.(Physics/Mathematics), 
University of Virginia, 
Charlottesville, U.S.A., 2548 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ที่ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี), 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 60 

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 
หน้าท่ี 62 

3 รอง
ศาสตราจารย์ 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 66 

4 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2547 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2530 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.ศิลปากร, 2526 

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 69 

5 รอง
ศาสตราจารย์ 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 71 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชัชชัย พุทซ้อน Ph.D. (Materials physics), Institute 
National des Sciences Appliquees, 

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 73 
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ที่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

Lyon, France, 2553 
วท.ม. (ฟิสิกส)์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 
วท.บ. (ฟิสิกส)์, ม.สงขลานครินทร,์ 2543 

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.สงขลานครินทร,์ 2544 

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 75 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 76 

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 78 

10 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางปภาวี ฟาน โดมเมเลน 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. (ฟิสิกส์ประยุกต)์, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541 

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 79 

11 อาจารย ์ นายสุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล Ph.D. (Material),Université 
Montpellier 2, France, 2550 
วท.ม. (ฟิสิกส)์, ม.สงขลานครินทร,์ 2543 
วท.บ. (ฟิสิกส)์, ม.สงขลานครินทร,์ 2537 

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 80 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 82 
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ที่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 83 

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

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 84 

15 อาจารย์ นางสาวสุรีรัตน์ หอมหวล Ph.D. (Physics), National U. of 
Singapore, 2554 
วท.บ. (ฟิสิกส)์, ม.สงขลานครินทร,์ 2548 

ดูภาคผนวก จ 
หน้าท่ี 85 

3.2.3อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ

การด าเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ให้มีการด าเนินงานดังนี ้
1) นักศึกษาเลือกงานวิจัยที่สนใจเพื่อจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
2) จัดท าและน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างให้แล้วเสร็จในภาค 

การศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
3) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกๆ6 เดือน 
4) มีการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการแบบ Proceedingsอย่างน้อย 1 เรื่อง
5) แบบ1.1  ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง ได้รับการตีพิมพ์ หรือ

ด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ธรณีฟิสิกส์อย่าง
น้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์  อย่างน้อย 1 เรื่องต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ได้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
แบบ 1. 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ธรณีฟิสิกส์อย่าง
น้อย 2 เรื่องทั้งนี้ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี
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คุณภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การจัดท าและน าเสนอโครง

ร่างงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานวิจัย การน าเสนอ
ความก้าวหน้าและเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการ
เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

2) มีทักษะการท างานทั้งโดยล าพังและร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ

3) มีทักษะการใช้สื่อต่างๆในการน าเสนอผลงานวิจัย
4) มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการท างานวิจัย 

5.3  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1ของปีการศึกษาที่ 1 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 และหลักสูตรแบบ 1.2 
จนส าเร็จการศึกษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
1) 48 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1
2) 72 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.2

5.5 การเตรียมการ 
1) บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาจัดปฐมนิเทศเพ่ือให้ค าแนะน าการลงทะเบียนและการ

ด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชาวิทยานิพนธ์
2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการ

จัดเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิธีเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมและใช้สื่อต่างๆเพ่ือ
การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการท าวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักนัดพบนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาต่างๆ และจัดเวลาให้
นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าการท าวิจัยทุกสัปดาห์

5.6  กระบวนการประเมินผล 
1) มีคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจ ารวมอย่างน้อย 3 คนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาความเหมาะสม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้สามารถด าเนินการวิจัยและได้ผล
งานที่ดี มีระยะเวลาของการด าเนินงานเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา
พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดข้ึน

3) มีคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ตรวจ พิจารณาและประเมินผลงานวิจัยเมื่อ
นักศึกษาได้ด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล้ว 

4) นักศึกษาจะผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์เมื่อคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ประเมินผล
ด้วยความเห็นให้ผ่าน และได้รับสัญญลักษณ์ S (Satisfactory) หรือ X (Excellent)ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์ 

- กระตุ้นและฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ผ่านรายวิชาสัมมนา 

- ฝึกค้นคว้า ทบทวนผลงานทางวิชาการในอดีตเพ่ือ
ประมวลความคิด น าสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่
หรือสานต่องานในอดีต 

1.2 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและ
ผลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกวิธีแก้ไขปัญหาโจทย์งานวิจัยผ่านรายวิชา
วิทยานิพนธ ์

1.3 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัยและ
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

- จัดให้นักศึกษาทุกคนน าเสนอสัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- สนับสนุนการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

- ก าหนดการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
- สนับสนุนการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการเป็น

ภาษาอังกฤษ 
1.4 มีความสามารถในการร่วมวางแผนการท างาน มี

ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

- ส่งเสริมการวางแผนการท างาน การท างานเป็นกลุ่ม 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์  

- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการบริการ
ชุมชนต่างๆที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 

- มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล ให้ค าปรึกษา 
1.5 มีความสามารถในการวางแผนและมีความ

ช านาญในการท างานภาคสนามด้านการส ารวจ
ธรณีฟิสิกส์เทคนิควิธีต่างๆ และส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้แบบศตวรรษท่ี 21  

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของ
เพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน ในฐานะผู้ช่วยวิจัย ตามความ
เหมาะสม 

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยธรณีฟิสิกส์ 
ในฐานะผู้ช่วยวิจัยโดยได้รับใบรับรองการท างานจาก
หัวหน้าโครงการ  

- จัดหาสถานที่ฝึกการท างานเพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกการท างานจริงในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านส ารวจธรณีฟิสิกส์ ตามความเหมาะสม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
2) เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน สามารถท างานโดยล าพังและเป็นกลุ่มได้ สามารถ

ท างานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆทางวิชาการได้อย่างเป็นระบบ  
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม  
4) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีการยกย่องนักศึกษาที่ท าดีและเสียสละ 
2) ฝึกฝนการรับผิดชอบโดยมีการจัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งให้รู้หน้าที่การเป็นผู้น าและ

การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.1.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินความรับผิดชอบและการมีระเบียบวินัยจากการตรงต่อเวลาในการเข้าข้ันเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด การเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ์

2) ประเมินความซื่อสัตย์และจริยธรรม จากจ านวนการกระท าทุจริตในการสอบและการ
ลอกเลียนผลงานวิจัยของผู้อื่น 

2.2ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความเข้าใจในองค์ความรู้และเทคนิคการวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์และที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก 

2) มีทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้การวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง ธรณี ฟิสิกส์ในการแก้ปัญหา รวมถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์อื่น  ๆ

3) สามารถถ่ายทอดความรู้หรือผลงานที่เกิดจากการวิจัยต่อสาธารณชน 
4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์กับในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 
2.2.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) อาศัยการสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การเขียนรายงาน การน าเสนอ  

2) ฝึกฝนทักษะความคิดโดยการน าความรู้พื้นฐานต่างๆทางฟิสิกส์มาใช้ในการแก้ปัญหา 
3) น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศ และ/หรือต่างประเทศอย่าง

น้อย 1 ครั้ง 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนวัดคุณสมบัติ การท ารายงาน การให้สัมมนาและการ
น าเสนอผลงานวิจัย 

2) ประเมินผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกันวิทยานิพนธ ์
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3) ประเมินผลจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลวารสารมาตรฐาน 
อาทิ ISI และ SCOPUS 

2.3. ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถค้นหา ตีความและประเมินวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่และการแก้ปัญหา การด ารงอยู่ตลอดจนเสริมสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุขแบบ
พอเพียง 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์โดยประยุกต์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ทางธรณฟิีสิกส์ในการแก้ปัญหาการท างาน/การวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

3) คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการ
งานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สอนการท างานวิจัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การสัมมนา การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ ์
3) จัดให้มีกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านทางการวางแผนงานและการ

ด าเนินการวิจัยแบบล าพังหรือโดยกลุ่ม 
4) น าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อรับการประเมินและค าแนะน าส าหรับการ

ด าเนินงานในขั้นต่อไป 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินผลจากการเรียนรายวิชา การค้นคว้าด้วยตัวเอง การสัมมนา การจัดท าโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์

2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
1) มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและ

อย่างเป็นระบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานวิชาความรู ้
2) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาในการพัฒนาและก่อประโยชน์สังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองและรับผิดชอบต่องานที่เผยแพร่ออกสู่

สังคม 
4) สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆกับบุคคลในสาขาวิชา

การเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาการได ้
2.4.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

1) จัดให้มีกิจกรรมหรือให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่
คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

2) มอบหมายหน้าที่การดูแลและรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือส่วนกลางของภาควิชาที่ใช้
ส าหรับงานวิจัย 
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3) จัดกิจกรรมทางวิชาการกลุ่มเช่น Journal Club 
2.4.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินผลจากความพึงพอใจของสาธารณชนต่อกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการท่ีจัด 
2) ประเมินผลจากความถ่ีของการซ่อมอุปกรณ์/เครื่องมือที่ช ารุดที่เกิดจากความผิดพลาดในการ

ใช้งานและรายงานการซ่อมแซมจากบริษัทที่รับผิดชอบดูแล 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข

ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติงานในหน้าที่ได ้
2) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การน าเสนอข้อมูล
และผลงาน การสื่อสารและการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หรือที่เก่ียวข้อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2) ให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนา รวมทั้งไปเข้าร่วมประชุมที่มีการน าเสนอผลงานในรูปแบบ

โปสเตอร์หรือบรรยายในที่ประชุมวิชาการต่างๆอย่างน้อย 1 ครั้ง 
2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลจากการน าเสนอสัมมนา  รายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ดังตารางหน้า26 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
2) เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน สามารถท างานโดยล าพังและเป็นกลุ่มได้ สามารถท างาน

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางวิชาการได้อย่างเป็นระบบ  
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม  
4) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ความรู้ 
1) มีความเข้าใจในองค์ความรู้และเทคนิคการวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์และที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก 
2) มีทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้การวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สามารถวิเคราะห์

ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานการ
วิจัยที่เป็นประโยชน์อื่น  ๆ
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3) สามารถถ่ายทอดความรู้หรือผลงานที่เกิดจากการวิจัยต่อสาธารณชน 
4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์กับในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถค้นหา ตีความและประเมินวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

และการแก้ปัญหา การด ารงอยู่ตลอดจนเสริมสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์โดยประยุกต์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทาง ธรณี

ฟิสิกส์ในการแก้ปัญหาการท างาน/การวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
3) คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการงานต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและอย่าง
เป็นระบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานวิชาความรู ้

2) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาในการพัฒนาและก่อประโยชน์สังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองและรับผิดชอบต่องานที่เผยแพร่ออกสู่สังคม 
4) สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆ กับบุคคลในสาขาวิชาการ

เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาการได ้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
 ในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติงานในหน้าที่ได ้
2) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การน าเสนอข้อมูลและ
 ผลงาน การสื่อสารและการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หรือที่เก่ียวข้องที่เป็น
 ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

333-502จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย                  

312-791 สัมมนาธรณีฟิสิกส์ 1                  

312-792 สัมมนาธรณีฟิสิกส์ 2                  

312-793 สัมมนาธรณีฟิสิกส์ 3                  

312-794 สัมมนาธรณีฟิสิกส์ 4                  

312-701 วิทยานิพนธ์                  

312-702 วิทยานิพนธ์                  
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556(ภาคผนวกฉ) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 

1) เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ใน
การปรับปรุงรายวิชา 

2) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษาโดยพิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง รวมทั้งเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือ
ผลการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาที่ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

3) มีระบบการประกันคุณภาพกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) การได้งานท าของบัณฑิต รวมทั้งความเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความม่ันใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การประเมินต าแหน่ง/ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือจากคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ต่อคุณสมบัติของนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู ้

4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาต้อง 
1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
2) สอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Preliminary Examination) 
3) สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ 

4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 
เรื่อง 

5) ข้อก าหนดอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรและงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 
2) สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และ
จรรยาบรรณของอาจารย์ มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักศึกษาในรายวิชาที่สอน  

3) สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆส าหรับการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน 

4) มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มี
ความรู้และถนัดอย่างเหมาะสม เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

5) มอบหมายให้ดูแล ประสานงานรายวิชาร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้การจัดการและ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

6) ผลักดันให้ท างานด้านการวิจัยควบคู่กับงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนการเข้าอบรมการ
พัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการท าวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการสอนในรายวิชาแล้ว ยัง
สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ปรึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1) มีการจัดการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผล การวิจัย การผลิตผล
งานทางวิชาการโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

2) จัดกลุ่มผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่สอนโดยหลักสูตรเพ่ือให้มีการท างานร่วมกันและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ รวมทั้งได้มีโอกาสฝึกฝนหน้าที่ของผู้ประสานงานรายวิชาและผู้
ร่วมท าการสอน 

3) ส่งเสริมและจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร 

2.2การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
1) ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานวิจัยที่จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ

และ/หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับให้หลักสูตรฯเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ.2558 ในเรื่องของคุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ภาระงานและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดหากมีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมหาทางแก้ไขและจะ
ประสานงานกับคณะฯและมหาวิทยาลัยเมื่อจ าเป็น 

 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้
อาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้มี
ความรู้สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆทางฟิสิกส์ 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยภาควิชาฟิสิกส์ โดย
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3-5 คน 
ด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ป ี

2. มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและน าผลมาพัฒนา
ทุกปี 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่องทุกๆ5 ป ี

1. หลักสูตรได้มาตรฐานตาม สกอ. 
ก าหนด มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุก 5 ป ี

2. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกป ี

2. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
เกิดใฝุรู้ มีแนวทางการเรียนที่
สร้างความรู้ ความสามารถใน
วิชาการท่ีทันสมัย 

1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็น
อาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 หรือตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ท าหน้าที่สอน ดูแลและแนะน า 

2. มีการติดตาม รายงานและ
ประเมินผลการจัดการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ทุกภาค

1. จ านวนวิชาเรียนภาคปฏิบัติและ
รายวิชาที่มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

2. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประวัติคณาจารย์
ด้านคุณวุฒิ ผลงานและต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประสบการณ์และ
การพัฒนาฝึกอบรม 

3. ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดย
นักศึกษา 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีประเมินผล 
การศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและรายวิชา 

3. มีการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาเพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย ์

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้เข้าร่วมการอบรม เสนอผลงาน
ทางวิชาการท้ังในและนอก
ประเทศ 

5. จัดแนวทางการเรียนการสอนใน
วิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้
ที่ทันสมัยด้วยตัวเอง 

3. การประกันคุณภาพผลการศึกษา 
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และ
คุณสมบัติโดยรวมของนักศึกษาให้
มีมาตรฐาน 

1. ก าหนดแนวทางการท า
วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาให้
นักศึกษา 

2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

3. ให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสอบภายใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 

4. ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
ของการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ทุก 6 เดือน นับแต่ลงทะเบียนวิชา
วิทยานิพนธ์ โดยเสนอผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแจ้ง
ประธานหลักสูตร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
ตามล าดับ 
 

1. จ านวนการสอบผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2. การส่งรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยของนักศึกษา 

3. จ านวนการน าเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการแบบ 
proceedings ของนักศึกษา 

4. จ านวนของผลงานนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

5. จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

6. ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ์
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีประเมินผล 
5. ให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการทุกป ี
6. ต้องมีผลงานเผยแพร่ตามที่

หลักสูตรก าหนด 
7. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่าง

น้อยที่สุดให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

8. ข้อก าหนดอ่ืนๆให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระเบียบหรือประกาศอ่ืนๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. บัณฑิต 
 2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีที่ด าเนินการ 
โดยมหาวิทยาลัยเพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพื่อหา
วิธีปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 2.2การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม การได้งานท าและผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังนี้จะ
มีฐานข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตและ ลักษณะและจ านวนผลงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ.2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของ
หลักสูตรต่อไป 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 2.2 (หมวดที่ 3) และจะระดมความเห็นเพื่อประเมินวิธีการรับนักศึกษา ที่
เหมาะสม นอกจากนี้มีการก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้แก่นักศึกษาและยังส ารวจความเห็น
ของนักศึกษา ในชั้นปีแรก โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อน 
เข้าเรียน ตลอดจนก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี ้
ก. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติ

ต่างๆตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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ข. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการท าวิจัยและเรื่องอ่ืน ๆ ตาม
ความจ าเป็น 

ค. หลักสูตรฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมี
การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกครั้ง 

ง. ก าหนดจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ในหมวดที่ 4 

จ. ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 
โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดและเปูาหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หรือไม ่

ฉ. ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 
ช. จัดท า มคอ.5 เพ่ือประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการสอบรายวิชา และจัดให้มีการทวนสอบตามที่
ก าหนด 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรใน

เรื่องการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 

ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลและเรื่องอ่ืน  ๆ

4. คณาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียดดังนี ้
ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผู้ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ.2558 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณารายชื่อที่เสนอและส่งเรื่องต่อไปยัง
มหาวิทยาลัย 

ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการบริหารอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ค. ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็น และส ารวจความเห็นของอาจารย์ใน
ประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

ง. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ในข้างต้นในหมวด 6 
การพัฒนาอาจารย ์
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 4.2 คุณภาพคณาจารย ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ.2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้และอภิปรายเพื่อหาวิธี
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 4.3 ผลที่เกิดกับ คณาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดท าแผนระยะยาวในเรื่องอัตราก าลัง 
แผนสรรหาและแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตรทุกปีการศึกษาทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้และอภิปรายเพื่อหา
วิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมท่ีเปลี่ยนไปให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนด ผู้ประสานงานหลักสูตรและผู้ประสานงานร่วมทุก
รายวิชาผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ามคอ .3 และก าหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือ 
 ก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับความสนใจในการ ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐาน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

ง. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ ์

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ  TQF ไว้ในมคอ.2

ของหลักสูตรภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกับระบบกลไกหรือแนวทาง 
ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะท าการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยให้กับ
ภาควิชา ซึ่งภาควิชาได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์/สื่อส าหรับการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ
และครุภัณฑ์ต่างๆที่จ าเป็นพ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและวิจัย ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลากรฝุายสนับสนุน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
การด าเนินงานวิจัยของนักศึกษา ในฝุายของคณะวิทยาศาสตร์เอง ได้มีการจัดท าแผนในการจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมส าหรับการใช้งานส่วนกลาง  



 

34 
 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของ 8 หน่วยวิจัยที่ตึกฟิสิกส์ของภาควิชาฟิสิกส ์
2) ห้องสมุด 
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีหนังสือและต าราทางธรณีฟิสิกส์เพียงพอ

ให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้าและวิจัย อีกท้ังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ยังได้ด าเนินการสั่ง
ต าราพื้นฐาน ต าราขั้นสูง และต าราเพ่ือการวิจัยอย่างสม่ าเสมอตามค าเสนอขอของคณาจารย์ของภาควิชา
ฟิสิกส์ นอกจากนี้ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ยังมี E-resources ประกอบด้วย  

- E-Databases ประมาณ 55 ฐาน อาทิ ACS Publication, Nature Publication Group, 
IOPscience, Springer Link และ Science Direct เป็นต้น 
- E-journals ประมาณ 441 รายการ 
- E-books 
- Open Access ประมาณ 45 แห่ง 

 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) ประสานงานและน าเสนอส านั ใกทรัพยากรการเรียนรู้ฯในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่   

ทันสมัยและที่เก่ียวข้องทางฟิสิกส์เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้     
ประกอบการเรียนการสอนตามที่คณาจารย์เสนอขอ 

2) จัดหาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและทันสมัยให้เพียงพอส าหรับการวิจัยของนักศึกษา 
 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ความเพียงพอของต ารา 

หนังสือ วารสารต่าง  ๆ
นักศึกษาแจ้งประธานหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาร่วมระหว่างคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา 

ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการใช้บริการส านักทรัพยากรการ
เรียนรู้ฯ 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ/ครุภัณฑ์
ส าหรับด าเนินการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ ์

นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาร่วมระหว่าง
ภาควิชาและคณะ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ/ครุภัณฑ์
ในการวิจัย 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ป
ปีที่ 1 

ปี
ปีที่ 2 

ปี
ปีที่ 3 

ปี
ปีที่ 4 

ปี
ปีที่ 5 

1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้งโดยต้องมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 



 


 


 


 


 
      
2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ป
ปีที่ 1 

ปี
ปีที่ 2 

ปี
ปีที่ 3 

ปี
ปีที่ 4 

ปี
ปีที่ 5 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 



 


 


 


 


 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
ด าเนินการตามแบบมคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 



 


 


 


 


 
5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม มหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 



 


 


 


 


 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 



 


 


 


 


 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน 
ผลการด าเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา 1.1.1.1.1.1.1.1.1  



 


 


 


 
8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 



 


 


 


 


 
9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



 


 


 


 


 
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



 


 


 


 


 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ 
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0 1.1.1.1.1.1.1.1.2  1.1.1.1.1.1.1.1.3  



 


 


 
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0 1.1.1.1.1.1.1.1.4  1.1.1.1.1.1.1.1.5  1.1.1.1.1.1.1.1.6  



 


 
13) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 



 


 


 


 


 
14) จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 



 


 


 


 


 
15) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักร้อยละ 80 สมัครขอรับทุน 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกหรือทุนอื่นที่ใกล้เคียง 



 


 


 


 


 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานหรือจากอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ ์

2) การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดระหว่างการด าเนินการวิจัยของนักศึกษา 

3) การแลกเปลี่ยนโดยการสนทนากับนักศึกษาเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา 

4) การประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนซึ่งจะสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่ เพื่อท าการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาแบบออนไลน์ที่คณะจัดท าขึ้น 
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

2) การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1) การประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ในภาควิชาเพ่ือทบทวนและปรับปรุงการจัดการ

แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาตามการวิวัฒน์ขององค์ความรู ้
2) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
3) การประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 
4) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของ

บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้ง

โดยมหาวิทยาลัย 3 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาธรณีฟิสิกส์อย่างน้อย 1 คน โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินเมื่อมีการด าเนินงานครบ 12 ข้อแรก  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

1) อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
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2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินการจัดการรายวิชาในหลักสูตรซึ่งมีการด าเนินการทุกปี
มาทบทวน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นส าหรับปีการศึกษา
ถัดไป 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน 
อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมาทบทวน พิจารณาและน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
ข. ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ส่วนที่ 1 ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ส่วนที่2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และรายวิชา    

ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         

ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ฉ. สัญญาจ้าง(กรณีอาจารย์ชาวต่างชาต)ิ 
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556  
ซ. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณี

ฟิสิกส์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธรณฟิีสิกส ์
 


