
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ ่



 

สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 2 
5) รูปแบบของหลักสูตร 2 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 3 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 4 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 5 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี ้
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 11 
2) การด าเนินการหลักสูตร 11 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 16 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 45 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั 45 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 48 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 50 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาต ิ 52 

 

(1) 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง            หน้า 

4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และ 
 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 56 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 59 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 63 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 65 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 65 
3) เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 65 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 67 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 68 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 68 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน 69 
2) บัณฑิต 71 
3) นักศึกษา 71 
4) คณาจารย ์ 72 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 73 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 73 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 74 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 77 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 77 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 77 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 77 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 80 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 
 การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 89 

(2) 



 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ)  
 

เรื่อง            หน้า 
ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 95 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 102 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 107 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 126 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 132 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 137 

ภาคผนวก ง 
ง-1 สัญญาจา้งอาจารย์ชาวต่างชาต ิ 146 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 151 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาธรณีฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 167 
 

(3) 



1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร : ปริญญาโท 25500101111324 / ปริญญาเอก 25520101109199
1.2 ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
       (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Geophysics (International Program) 

(ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส ์(หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Geophysics (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณฟีิสิกส์) 

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Geophysics) 
(ภาษาไทย) : ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์) 
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Geophysics) 

2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์) 
(ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Geophysics) 
(ภาษาไทย) : ปร.ด. (ธรณีฟิสิกส์) 
(ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Geophysics) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี 



2 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 
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  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน เช่น หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาไปท าวิจัยหรือ
ดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น  

ชื่อสถาบนั.................................................................................................................................................. 
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน….......................................................................................................... 
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 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 23(4/2564) 

เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 

เมือ่วันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

420(3  2564) 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท และในปีการศึกษา 2566 ส าหรับหลักสูตรปริญญา
เอก 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 (1) กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ นักธรณีฟิสิกส์/นักส ารวจ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานและสถาบันวิจัย
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียม กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมศิลปากร กองพิสูจน์หลักฐาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 (2) กลุ่มอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการที่ต้องอาศัยวิทยาการด้านนี้ เช่น ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส ารวจโครงสร้าง
ชั้นดิน แหล่งน้ าบาดาลและทรัพยากรธรรมชาติ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รศ. นายสวัสดี ยอดขยัน ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2543 
2541 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Geophysics 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต ์
ฟิสิกส ์

Uppsala University, Sweden 
ม.เชียงใหม ่
ม.สงขลานครินทร ์

2 ผศ. นายก าแหง วัฒนเสน ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 
2544 
2536 

Ph.D. 
Lic. 

วท.บ. 

Applied Geophysics 
Applied Geophysics 
ฟิสิกส ์

Luleå U. Technology, Sweden 
Luleå U. Technology, Sweden 
ม.สงขลานครินทร ์

3 ผศ. Mr.Helmut Durrast ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

2540 
2536 

Ph.D. 
Diplom. 

Natural Science 
Geology/Palaeontology 

University of Goettingen, Germany 
University of Goettingen, Germany 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

 ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

   ไม่มี 



8 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ /หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งผลิตนักวิชาการที่มี
ศักยภาพสูง สามารถท าวิจัยเชิงลึกในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
การท่องเที่ยวเชิงธรณี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ 
ในขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาเอกเน้นบูรณาการความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ร่วมความรู้สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้น การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
บริการสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของการจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed 
learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยา ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โลกและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของโลก ซึ่งเก่ียวข้องอยู่กบัทุกสรรพสิ่งทางกายภาพ เช่น ดิน น้ า อากาศ และส่งผล
ถึงสรรพสิ่งทางชีวภาพอ่ืนๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ
เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการจัดการต่อไป ดังนั้นนักธรณีฟิสิกส์จึงเป็นบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความส าคัญ ดังนี้ 

-การส ารวจแหล่งปิโตรเลียม การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท าให้ความ
ต้องการด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ปริมาณส ารองเชื้อเพลิงฟอสซิลของโลกลดน้อยลง แม้ว่ามีการเปลี่ยนมาใช้
พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น แต่ความต้องการก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติจึงมีความจ าเป็น  

-การส ารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ นอกจากปิโตรเลียม ภายใต้ผิวโลกยังมีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆที่
ส าคัญ เช่น แหล่งแร่เศรษฐกิจ ที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ แหล่ง
น้ าใต้ดิน ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม และแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวและแหล่งพลังงานทดแทนได้ 

-การศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติ บทเรียนจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบ ดินถล่ม 
ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและระบบนิเวศ นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรและพลังงานยังก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อประชากรโลก ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนองตอบความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในการที่จะน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการหาทางป้องกันเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  
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-การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี โบราณคดีและนิติวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงธรณีก าลังได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากนกัท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติทีส่วยงามแล้วยังได้ความรู้ทางธรณีวิทยาและ
ธรณีสัณฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แหล่งโบราณสถานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ฝังตัวอยู่ใต้ผิวโลกก็ต้องอาศัย
วิทยาการด้านธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยาอีกด้วย ถึงกระนั้นก็ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาทางด้านนี้อยู่มาก 

-ในปัจจุบันแนวโน้มการน าเอาองค์ความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม มี
มากข้ึน เช่น ในงานวิศวกรรมโยธา ได้แก ่การหาบริเวณของชั้นดินอ่อนในพื้นที่ก่อสร้าง การหาลักษณะการวางตัวของชั้น
หินแข็งในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ปัญหาการทรุดตัวของถนน อาคาร การหาแหล่งดินถมที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่
เหมาะสมเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมฐานราก เป็นต้น นอกจากนี้ความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาอันเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลุมฝังกลบขยะ โลหะหนักที่
เกิดจากการท าเหมืองแร่ ฯลฯ ธรณีฟิสิกส์สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลของการปนเปื้อนเพื่อช่วยในการวางแผนป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีประสบการณ์ในงานสอนและงานวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์มาตั้ งแต่ปี 
พ.ศ. 2521 หลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์จากสถาบัน International 
Science Programme ของมหาวิทยาลัย Uppsala University ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 -2553 มีความพร้อมในโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น บุคลากรคุณภาพสูงด้านธรณีฟิสิกส์ มีอุปกรณ์วิจัยด้านธรณีฟิสิกส์ที่ทันสมัย และมีกิจกรรมงานวิจัยและ
บริการวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์อย่างต่อเนื่อง  หลักสูตรภายใต้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิต
ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถด้านธรณีฟิสิกส์ของโลก และด้านธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อการบริหารจัดการปัญหาดังที่
กล่าวมาข้างต้น 

1.3 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
1. ผลิตบุคลากรระดับมหาบณัฑิตที่มีความสามารถทางวชิาการและทักษะในการวิจยั สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

ธรณีฟิสิกส์ในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปัญหาทางด้านภัยพบิัติทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี 
หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

2. มีคุณลักษณะความเป็นสากล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการวางแผน มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
1. ผลิตบุคลากรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านธรณีฟิสิกส์ 

โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่น เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

2. มีคุณลักษณะความเป็นสากล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะการวางแผน มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน 5 ป ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นศูนย์กลาง 

 

 

 

 

 

 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนใน
แผนการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา 

3. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างอาจารยผ์ู้สอนใน   
  รายวิชาต่างๆ  

 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม 
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีน การ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

3. ความพงึพอใจของผู้เรียนต่อการ 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็ศูนยก์ลาง 

4. จ านวนรายวิชาท่ีก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรูด้้วยตนเอง 

2. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1.   เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวธิีการวัดและ
ประเมินผล 

2.  ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบใน
ทุกรายวิชา 

3.  ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ
รายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม   การ
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ

การวัดและประเมินผล 
3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้

2. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจดัการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรยีนรู้ เพื่อใหบ้รรลุ  PLOs 
ของหลักสูตร รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ  

 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรูต้าม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสตูร 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

3. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการ 
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
         ไม่มี  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก 1 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ หลักสตูร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยใน
สาขาวชิาธรณีฟสิิกส์โดยมผีลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง โดย
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี    
นับจากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ 

3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 

 
แผน ก 2  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน  2 ปี    
นับจากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ 
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3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 

 
แบบ 1.1 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
สาขาฟสิิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทุก
สาขา และ 
  2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์หรือ
ธรณีวิทยาโดยมีผลงานวิจัยทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพนิิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้บณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563  
 
แบบ 1.2 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณฟีิสิกส์ 
สาขาวชิาฟสิิกส์ สาขาวชิาธรณวีิทยา หรือสาขาวชิาอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุก
สาขา โดยมีผลการเรียนดีมาก และ 
  2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  3) มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณใ์นการท า
วิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ฟิสกิส์ หรือธรณีวิทยาโดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสาร
หลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 (1) ข้อจ ากัดทางทักษะในการอ่านและท าความเข้าใจบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และการเขียน
บทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์  
 (2) ข้อจ ากัดทางทักษะในการวางแผนและด าเนนิงานวิจัยอยา่งเปน็ระบบ รวมทั้งการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 (3) ข้อจ ากัดทางทักษะการจัดเวลาและปรับตวัเมื่อเข้าสู่กระบวนการท าวิจัย  

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 (1) ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารว่มกิจกรรม/โครงการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนา และเข้าร่วมในงานประชุมวชิาการตา่งๆ  



13 

 

 (2) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์คอยให้ค าแนะน าและติดตามความก้าวหนา้ในการท าวิจัยของนักศึกษาทุก
สัปดาห์  
 (3) ให้นักศึกษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาทั้งด้านการปรบัตัวและการท าวิจัย 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผสู าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับปรญิญาโท 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1  

ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 

รวม 3 6 6 6 6 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 3 3 3 3 

แผน ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
ระดับปรญิญาเอก 

แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1  

ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

แบบ 1.2  

ชั้นปทีี่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 3 - - 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 2 2 

รวม 2 4 6 8 8 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 2 2 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 
 อ่ืน ๆ เช่น จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับแบบชัน้เรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น   การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง   การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอก
ห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้
มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร  
2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หรือ 48 หรือ 72 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

  แผน ก 1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต 

  แผน ก 2 36 หน่วยกิต  

  - หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต  

  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต  

  แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 72 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 

         3.1.3.1 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
หมวดวิชาบังคับ 12  หน่วยกิต 

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

 312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก 2((1)-2-3) 
  Gravity and Magnetics  

 312-504  ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
  Geology for Geophysicist 

 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2((1)-2-3)  
  Electrics and Electromagnetics  
 312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์ 2((1)-3-2)  
  Geophysical Field Survey 
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 312-507 คลื่นไหวสะเทือน 2((1)-2-3) 
  Seismic Waves 
 *312-605  จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส ์ 1((1)-0-2) 
  Ethics and Philosophy for Geophysicists 
 *312-691  สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1            1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics 1 

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

หมายเหตุ  *  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

 กลุ่มรายวิชาส ารวจแหล่งแร่และพลังงาน (แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ) 
 312-512 การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมูลธรณีฟิสิกส ์ 2((1)-2-3) 

 Geophysical Data Processing and Inversion Method 
 312-514 การหยั่งธรณีฟิสิกส ์ 2((1)-2-3) 
  Geophysical Logging 
 312-516 ศิลาฟิสิกส ์ 2((1)-2-3) 
  Petrophysics 
 312-613 อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจแม่เหล็กบรรพกาล 2((1)-2-3) 
  Rock Magnetism and Paleomagnetism 
 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสงู 2((1)-2-3) 
  Advanced Seismic Waves 
 312-618 การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน 2((1)-3-2) 
  Seismic Data Processing 
 312-625 ธรณีวิทยาปโิตรเลียมและธรณีฟสิิกส์ของแหล่งกักเก็บ 2((2)-0-4) 
  Petroleum Geology and Reservoir Geophysics 
 312-626 ระบบและพลังงานความร้อนใตพ้ิภพ 2((2)-0-4) 
  Geothermal Systems and Energy 
 312-634 ทรัพยากรธรณี 2((2)-0-4) 

 Geological Resources  
 312-635 ภูมสิารสนเทศศาสตรแ์ละธรณสีถิต ิ 2((1)-2-3) 

 Geoinformatics and Geostatistics 
312-594  ชุดวิชาการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณีและพลังงาน              6((3)-6-9) 
                  Module: Exploration of Geological and Energy Resources                    

  
  



18 

 

กลุ่มรายวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) 
 312-512 การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 

 Geophysical Data Processing and Inversion Method 
 312-516 ศิลาฟิสิกส ์ 2((1)-2-3) 
  Petrophysics 
 312-611 แผ่นดินไหววิทยา 2((1)-2-3) 
  Seismology 
 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสงู 2((1)-2-3) 
  Advanced Seismic Waves 
 312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง 2((2)-0-4) 
  Weather, Climate, and Climate Change 
 312-623 ธรณีพิบัติภัย 2((2)-0-4) 
  Geohazards 
 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส ์ 2((1)-2-3) 
  Nuclear Techniques in Geophysics 
 312-635 ภูมสิารสนเทศศาสตรแ์ละธรณสีถิต ิ 2((1)-2-3) 

 Geoinformatics and Geostatistics 
312-591  ชุดวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลือ่นมีพลัง                     6((3)-6-9) 
 Module: Geohazards and Active Faults 
 
กลุ่มรายวิชาธรณีวิทยาเชิงภูมิภาค (การท่องเที่ยวเชิงธรณี) 

 312-611 แผ่นดินไหววิทยา 2((1)-2-3) 
  Seismology 
 312-624 จีโอไดนามิกส์และไซสโ์มเทคโทนิคของภูมิภาคเอเชีย 
  ตะวันออกเฉียงใต้ 2((2)-0-4) 
  Geodynamics and Seismotectonics of SE Asia 
 312-626 ระบบและพลังงานความร้อนใตพ้ิภพ 2((2)-0-4) 
  Geothermal Systems and Energy 
 312-634 ทรัพยากรธรณี 2((2)-0-4) 

 Geological Resources  
 312-635 ภูมสิารสนเทศศาสตรแ์ละธรณสีถิต ิ 2((1)-2-3) 

 Geoinformatics and Geostatistics 
312-593  ชุดวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเชิงธรณี     6((4)-4-10) 
 Module: Regional Geology and Geotourism 
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กลุ่มรายวิชาอุทกธรณีวิทยา วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม)  
 312-512 การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 

 Geophysical Data Processing and Inversion Method 
 312-514 การหยั่งธรณีฟิสิกส ์ 2((1)-2-3) 
  Geophysical Logging 
 312-516 ศิลาฟิสิกส ์ 2((1)-2-3) 
  Petrophysics 
 312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Environmental Geophysics 
 312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง 2((2)-0-4) 
  Weather, Climate, and Climate Change 
 312-632  อุทกธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 

 Hydrogeophysics  
 312-635 ภูมสิารสนเทศศาสตรแ์ละธรณสีถิต ิ 2((1)-2-3) 

 Geoinformatics and Geostatistics 
312-592  ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม                 6((3)-6-9) 
 Module: Hydrogeology, Engineering and Environment  
กลุ่มรายวิชาหัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์  
312-633 ธรณีฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี 2((1)-2-3) 
 Geophysics in Forensic Science and Archeology 

 312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) 
  Special Topics in Geophysics I 
 312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2 2((2)-0-4) 
  Special Topics in Geophysics II 
  
 หมวดวิชาสัมมนา  . 2 หน่วยกิต 
  *312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1               1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics I   
  *312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2               1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics II   
หมายเหตุ  *  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต 
         
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์     18, 36 หน่วยกิต 

 312-601       วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) 
  Thesis 

 312-602       วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) 
  Thesis 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

 หมวดวิชาบังคับ  1 หน่วยกิต 

  312-703  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย*    1((1)-0-2) 

                  Ethics and Philosophy in Research 

 

 หมวดวิชาสัมมนา  4 หน่วยกิต 
  *312-791  สัมมนาทางธรณีฟสิกิส์ 1   1(0-2-1) 
                          Seminar in Geophysics I 
  *312-792  สัมมนาทางธรณีฟสิกิส์ 2   1(0-2-1) 
               Seminar in Geophysics II 
  *312-793  สัมมนาทางธรณีฟสิกิส์ 3   1(0-2-1) 
               Seminar in Geophysics III 
  *312-794  สัมมนาทางธรณีฟสิกิส์ 4   1(0-2-1) 
               Seminar in Geophysics IV 

  

 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  48, 72 หน่วยกิต 

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

                 Thesis 

  312-702 วิทยานิพนธ ์   72(0-216-0)  

                 Thesis  
  หมายเหตุ   *รายวิชาหรือชุดวิชาที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 
   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานัน้ ๆ 
  312-xxx คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 
   เลข 1-4 หมายถึง รายวิชาในระดบัปริญญาตร ี
   เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดบัปริญญาโท 
   เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดบัปริญญาโทและเอก 
   เลข 7 หมายถึง รายวิชาในระดบัปริญญาเอก 
  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชาบังคบั (รวมวทิยานิพนธ์) 
   เลข 1-8  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 
   เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา   
  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 



21 

 

 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี ้

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
    active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-602 วิทยานพินธ ์

 Thesis 
9(0-27-0) 

 
*312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1  

Seminar in Geophysics I           
1(0-2-1) 

รวม 9(0-27-0) 
 ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-602 วิทยานพินธ ์

 Thesis 
9(0-27-0) 

 
*312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2  

Seminar in Geophysics II           
 1(0-2-1) 

รวม 9(0-27-0) 
ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-602 วิทยานพินธ ์ 9(0-27-0) 
  Thesis 
*312-605  จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส ์ 1((1)-0-2) 
 Ethics and Philosophy for Geophysicists 

รวม  9(0-27-0) 
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ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-602 วิทยานพินธ ์ 9(0-27-0) 
  Thesis 

รวม  9(0-27-0) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 
ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-501 ฟิสิกส์ของโลก 2((2)-0-4) 

 Physics of the Earth 
 312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก 2((1)-2-3) 
  Gravity and Magnetics 
 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2((1)-2-3) 
  Electrics and Electromagnetics 

312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์ 2((1)-3-2) 
 Geophysical Field Survey 

 312-507 คลื่นไหวสะเทือน 2((1)-2-3) 
  Seismic Waves 
   รวม                                                      10((6)-9-15) 

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
**312-xxx วิชาเลือก 6(6-0-12) 
 Elective course 
312-504 ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
 Geology for Geophysicists 
312-601 วิทยานพินธ ์ 2(0-6-0) 
  Thesis 
  รวม 10(7-8-15) 
ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-601 วิทยานพินธ ์ 8(0-24-0) 
  Thesis 

 *312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส ์      1((1)-0-2) 
  Ethics and Philosophy for Geophysicists 
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 *312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1        1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics I 
  รวม 8(0-24-0) 
ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-601 วิทยานพินธ ์ 8(0-24-0) 
  Thesis 

 *312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2        1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II 
  รวม 8(0-24-0) 

หมายเหต ุ  1)  *  รายวิชาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
       2) ** กลุ่มวิชาโมดลู เป็นวิชาเลือกเพื่อการวิจยั หรือหากไม่ประสงค์จะเลือกเรยีนกลุ่มวิชาโมดลู นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกให้ครบตามเกณฑ์ของหลักสตูรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
  312-701  วิทยานิพนธ์     8(0-24-0) 
   Thesis  
  *312-791  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics I  
  *312-703  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย   1((1)-0-2) 
   Ethics and Philosophy in Research  
     รวม   8(0-(24)-0) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
  312-701 วิทยานิพนธ์     8(0-24-0) 
   Thesis  
  *312-792  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2    1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics II  
     รวม   8(0-24-0) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
  312-701  วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
   Thesis  
  *312-793  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 3   1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics III  
     รวม   8(0-24-0) 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  312-701  วิทยานิพนธ์     8(0-24-0) 
   Thesis  
     รวม   8(0-24-0) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
  312-701  วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
   Thesis  
     รวม   8(0-24-0) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
  312-701 วิทยานิพนธ์     8(0-24-0) 
   Thesis  
     รวม   8(0-24-0) 

* หมายเหตุ  (1) รายวิชาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 (2) นักศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐานทางธรณีฟิสิกส์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาทางธรณีฟิสิกส์อย่างน้อย 2 วิชา หรือ 1 ชุด
วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
  312-702  วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
   Thesis  
  *312-703  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย   1((1)-0-2) 
   Ethics and Philosophy in Research  
  *312-791  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics I  
     รวม   8(0-24-0) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  312-702 วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
   Thesis 
  *312-792 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2   1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics II 
     รวม  8(0-24-0) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  312-702 วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
   Thesis 
  *312-793 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 3   1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics III 
     รวม  8(0-24-0) 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  312-702 วิทยานิพนธ์    8(0-24-0) 
   Thesis 
  *312-794 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 4   1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics IV 
     รวม  8(0-24-0) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
  312-702 วิทยานิพนธ์    10(0-30-0) 
   Thesis 
     รวม  10(0-30-0) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  312-702 วิทยานิพนธ์    10(0-30-0) 
   Thesis 
     รวม  10(0-30-0) 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
  312-702 วิทยานิพนธ์    10(0-30-0) 
   Thesis 
     รวม  10(0-30-0) 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
  312-702 วิทยานิพนธ์    10(0-30-0) 
   Thesis 
     รวม  10(0-30-0) 

*หมายเหตุ     (1) รายวิชาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
(2) นักศึกษาที่ความรู้พื้นฐานในการท าวิจัยไม่เพียงพอ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกทางธรณีฟิสิกส์ 
ระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 วิชา หรือ 1 ชุดวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
1.1.5 ค าอธิบายรายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
หมวดวิชาบังคับ 

 312-501 ฟิสิกส์ของโลก 2((2)-0-4) 
  Physics of the Earth 
 การเคลื่อนที่ในวงโคจร การหมุน การส่าย ก าเนิดของโลก การหาอายุของโลกด้วยวิธีไอโซโทป 
กัมมันตภาพรังสี น้ าขึ้นน้ าลง สนามโน้มถ่วงของโลก สนามแม่เหล็กของโลก การกลับขั้วแม่เหล็ก การไหลของ
ความร้อน แผ่นดินไหววิทยา โครงสร้างภายในโลก เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก อ านาจแม่เหล็กในหินและ
อ านาจแม่เหล็กบรรพกาล เพลตเทกโทนิกส์ ฟิสิกส์ของมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 Orbital motion, rotation, precession; origin of the earth; isotope dating of the earth; 
radioactivity; tides; gravitational field of the earth; geomagnetic field, field reversal; heat flow; 
seismology; earth’s interior; crust, mantle, core; rock magnetism and palaeomagnetism; plate 
tectonics; physics of oceanography; climate change   

 312-503  สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก 2((1)-2-3) 
  Gravity and Magnetics 
 สนามโน้มถ่วงปกติของโลก การวัดค่าสนามโน้มถ่วงสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ ค่าความผิดปกติแบบฟรีแอร์
และบูแกร์ การหาค่าความหนาแน่นในห้องปฏิบัติการและในสนาม ค่าความผิดปกติของความถ่วงแบบท้องถิ่น
และแบบภูมิภาค สนามแม่เหล็กโลก สภาพรับไว้ได้ทางแม่เหล็กและแมกนิไทเซชันถาวรในหิน สนามแม่เหล็กโลก
อ้างอิงสากล การวัดค่าสนามแนวดิ่งและสนามรวม การวัดสนามแม่เหล็กทางอากาศ การแปรเปลี่ยนตามเวลา
และการปรับแก้ ของสนามแม่เหล็กโลก การตีความ การตีความผกผันของสนามศักย์ การประยุกต์เพื่อการ
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงธรณี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 Normal gravitational field of the earth; absolute and relative gravity measurements; 
Free-Air and Bouguer anomalies; density determination in the laboratory and in the field; 
regional and local gravity anomalies; the 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; application for natural resources 
exploration, geohazards, geotourism, engineering and environment 
 312-504  ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
           Geology for Geophysicists 
 ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป แผ่นสมุทรแยกตัว และ ธรณีแปรสัณฐาน แร่ประกอบหิน การก าเนิด
และการกระจายตัวของหินอัคนี  หินตะกอน และ หินแปร กระบวนการผุพังอยู่กับที่  การกัดกร่อน การ
เคลื่อนย้ายตะกอน และการตกตะกอน อุทกธรณีวิทยา ชายฝั่งและมหาสมุทรพลวัต โครงสร้างทางธรณีวิทยา
และการเปลี่ยนลักษณะของหิน รอยเลื่อนและชั้นหินคดโค้ง การเกิดภูเขาและลุ่มน้ า การเกิดและการกระจายตัว
ของไฮโดรคาร์บอนและทรัพยากรแร่ การล าดับชั้นหินของประเทศไทยและพื้นที่ภาคใต้ สถานที่ทางธรณีวิทยา
อันมีค่าของประเทศไทย การประยุกต์เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การท่องเที่ยว
เชิงธรณี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 Theory of continental drift, seafloor spreading, and plate tectonics; rock forming 
minerals; origin and distribution of igneous, sedimentary and metamorphic rocks; geological 
processes of weathering, erosion, transportation, and sedimentation; hydrogeology; dynamic 
coasts and oceans; geological structures and rock deformation; faults and folds; mountain and 
basin development; origin and distribution of hydrocarbon and mineral resources; stratigraphy 
of Thailand, especially the southern part; geological heritage places in Thailand; application 
for natural resources exploration, geohazards, geotourism, engineering and environment 
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  312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2((1)-2-3) 
   Electrics and Electromagnetics 
  ศักย์ของตัวเอง กระบวนวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า การหยั่งลึกด้วยไฟฟ้าและการท าแผนที่ไฟฟ้า โพรา

ไรเซชันเหนี่ยวน า สมการของแมกซเวลล์ กระบวนวิธีความถี่ต่ า การแพร่ไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัมประสิทธิ์
การสะท้อนและการส่งผ่าน ย่านเฟรชเนล การหยั่งลึกด้วยเรดาร์ วีแอลเอฟ แมกนิโตเทลลูริกซ์ แบบจ าลอง
แม่เหล็กไฟฟ้า การตีความข้อมูลธรณีไฟฟ้า การประยุกต์เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงธรณี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

  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; 
very-low frequency methods; magnetotellurics; electromagnetic modeling experiments; 
interpretation of geoelectric data; application for natural resources exploration, geohazards, 
geotourism, engineering and environment 

312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์ 2((1)-3-2) 
 Geophysical Field Survey 

  วางแผนการส ารวจภาคสนามทางธรณีฟิสิกส์ การออกแบบการส ารวจ การจัดระบบด าเนินงาน การ
อนุญาตและข้อจ ากัด สุขภาพและความปลอดภัย สัญญาจ้าง การค านวณค่าใช้จ่าย การตั้งงบประมาณ 
ความสามารถในการเป็นผู้น าและการเป็นผู้น าทีม การเก็บและประมวลผลข้อมูล การบูรณาการและแปลผล
ข้อมูลที่หลากหลาย การเขียนรายงานทางเทคนิคและการน าเสนอ จริยธรรมวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพธรณีฟิสิกส์ 
การเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณะและสื่อ ความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ และบริษัทมือ
อาชีพ ความเป็นผู้ประกอบการ ภาพเหตุการณ์ตัวอย่างจริงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
 Planning of geophysical field surveys; survey design; logistics; permissions and 
restrictions; safety and health; contracts; cost calculations; budgeting; team leader and 
leadership; data acquisition and processing; integration and interpretation of various data, 
technical report writing and presentation; professional ethics; professional geophysical 
societies; dissemination of outcome to public and media; collaboration with government 
agencies, non-governmental organizations and professional companies; entrepreneurship; real 
case scenario in Southern Thailand 

  312-507 คลื่นไหวสะเทือน 2((1)-2-3) 
   Seismic Waves 
  กฎของฮุค สมบัติความยืดหยุน่ของหิน คลื่นยืดหยุ่นในหิน การสะท้อนและการหักเหของคลื่นยืดหยุ่น 

เครื่องมือวัดและแหล่งก าเนิดคลื่นไหวสะเทือน ระเบียบวิธีสะทอ้น ภาพตัดแบบนอมัลอินสิเดนส์ การเก็บข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล การตีความข้อมูลภาพตัดขวางคลื่นไหวสะเทือน ระเบียบวิธีคลื่นหักเห วีเอสพีและโทโมก
ราฟีคลื่นไหวสะเทือน การประยกุต์เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพบิัติทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง
ธรณี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

  Hooke’s law; elastic properties of rocks, elastic waves in rocks; reflection and 
refraction of elastic waves; seismic instruments and sources; reflection method, normal 
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incidence section, data acquisition, data processing, interpretation of seismic sections; 
refraction method; Vertical Seismic Profiling; seismic tomography; application for natural 
resources exploration, geohazards, geotourism, engineering and environment 

  312-605  จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส์ 1((1)-0-2) 
   Ethics and Philosophy for Geophysicists 
  จริยธรรมในการวิจัยและจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ จริยธรรมในการเรียนและปรัชญาใน

การท างานวิจัยธรณีฟิสิกส์ จริยธรรมในการสื่อสารต่อสาธารณะและการน าเสนอผลงานวิจัย กรณีศึกษา  
  Ethics in research and research publications; learning ethics and philosophy in doing 

research in geophysics; ethics in public communication and presentation of research results; 
case studies  

  312-691   สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
    Seminar in Geophysics I 
  การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อทางธรณีฟิสิกส์ในสาขาที่ท างานวิจัย การสืบค้น การประเมิน และ

การสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านวิเคราะห์บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอทาง
วิทยาศาสตร์ การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง 

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

  312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 
   Seminar in Geophysics II  
  การน าเสนองานวิจัยทางธรณีฟิสิกส์ที่ทันสมัยในสาขาที่ท างานวิจัย อภิปรายทฤษฎีและวิธีการที่

สัมพันธ์กับงานวิจัยเฉพาะด้าน การสืบค้น การประเมิน และการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวน
วรรณกรรม การอ่านวิเคราะห์บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ การเขียนบทความ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง การวิเคราะห์เป็นกลุ่ม 

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

 
  หมวดวิชาเลือก  
  312-512 การประมวลผลและการผกผันข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
   Geophysical Data Processing and Inversion Method  

  การบันทึกและการเรียกใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ สถิติข้อมูล การประมาณการในช่วงและการท าคอนทัวร์
แบบอัตโนมัติ การแสดงผลด้วยแผนที่ชนิดต่างๆ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการกรองความถี่ 
คอนวอลูชันและดีคอนวอลูชัน ครอส-คอร์รีเลชัน และออโตคอร์รีเลชัน และการจ าลองด้านธรณีฟิสิกส์ ปัญหา
การผกผันเบื้องต้น ค าจ ากัดความทางด้านสถิติ ระเบียบวิธีก าลังสองน้อยที่สุด และระเบียบวิธีก าลังสองน้อยที่สุด
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ชนิดถ่วงน้ าหนัก การผกผันทั่วไป ระเบียบวิธีแบคคัส -กิลเบิร์ต การแยกส่วนประกอบค่าเดี่ยว ปัญหาที่ไม่มี
ลักษณะเชิงเส้น การผกผันของข้อมูลธรณีไฟฟ้า 
  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 

 312-514 การหยั่งธรณีฟิสิกส ์      2((1)-2-3) 
  Geophysical Logging 
  ธรณีฟิสิกส์ของการหยั่งในบ่อเจาะและการประยุกต์ การหยั่งในงานส ารวจไฮโดรคาร์บอนและน้ า

บาดาลและการใช้หาประโยชน์ การเจือปนของแหล่งน้ าบนดิน การหาความลึก อุปกรณ์วัดสภาพต้านทานไฟฟ้า
และศักย์ตนเอง การเหนี่ยวน าและอ่ืนๆ อุปกรณ์วัดรังสีแกมมา วัดความพรุนด้วยนิวตรอน อุปกรณ์แบบพัลส์
นิวตรอน การหยั่งแม่เหล็กนิวเคลียร์ การหยั่งด้วยเสียง กระบวนวิธีหยั่งขั้นสูง ความสัมพันธ์โดยรวมของการ
ตีความผลหยั่งบ่อเจาะ  การตัดวิเคราะห์ การประเมินการก่อตัว กรณีศึกษาจากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย  

  Geophysical well logging and applications; logging in hydrocarbon and groundwater 
exploration and exploitation; groundwater contamination; depth measurements; resistivity and 
self-potential devices; induction and other electrical devices; gamma ray devices; neutron 
porosity and pulsed neutron devices; nuclear magnetic logging; acoustic logging; advanced 
logging methods; integrated well log interpretation; cutting analysis, formation evaluation; case 
studies from Southern Thailand 

  312-516 ศิลาฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
  Petrophysics 
  ความสัมพันธ์ระหว่างธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ชนิดของหินและตะกอน ตัวกลางพรุน ของไหล เอก

พันธ์และวิวิธพันธ์ สมบัติโดยรวมและสมบัติเชิงทิศทาง ไอโซทรอปีและแอนไอโซทรอปี ความหนาแน่น สมบัติ
แม่เหล็ก กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ สมบัติของในรูพรุน ความซึมซาบและแอนไอโซทรอปี สมบัติเชิงไซสมิก การ
ลดทอนคลื่นและแอนไอโซทรอปี สมบัติความร้อน ไฟฟ้า และเชิงกล ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติต่างๆทางฟิสิกส์ 
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของหินและตะกอน 

  Link between geology and geophysics; rocks and sediment types, porous media; 
fluids; homogeneity-heterogeneity; bulk properties; directional dependent properties; isotropy 
and anisotropy; density, magnetic properties, natural radioactivity, pore space properties, 
permeability and permeability anisotropy, seismic properties, seismic attenuation, seismic 
anisotropy, thermal properties, electrical properties, mechanical properties; relationships 
between various physical properties; physical properties of rocks and sediments 
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  312-611 แผ่นดินไหววิทยา 2((1)-2-3) 
   Seismology 
  การเกิดและการกระจายตัวของแผ่นดินไหว กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน โครงสร้างของโลก คลื่นไหว

สะเทือนและคุณสมบัติ คลื่นในโลก พารามิเตอร์ของแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว เครื่องวัดการไหวสะเทือนและการ
บันทึกแผ่นดินไหว การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน ความเข้มของคลื่นไหวสะเทือน ภัยพิบัติจากการ
ไหวสะเทือน การพยากรณ์แผ่นดินไหว การเกิดแผ่นดินไหวบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ระบบการเตือน
แผ่นดินไหว 

  Earthquake occurrence and distribution; plate tectonics, Earth structure; seismic waves 
and their properties; waves in the Earth; seismic source parameter; seismometer and 
earthquake recording; seismogram interpretation; seismic intensity; seismic hazard; earthquake 
prediction; earthquake activities in Southern Thailand; earthquake early warning systems 

  312-613 อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจแม่เหล็กบรรพกาล 2((1)-2-3) 
   Rock Magnetism and Palaeomagnetism 
  พื้นฐานทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กของโลก คุณสมบัติทางแม่เหล็กของหิน ชนิดของสภาพแม่เหล็กคง

ค้างตามธรรมชาติ วิธีการเก็บตัวอย่างแม่เหล็กบรรพกาล การวัดทิศทางของสนามแม่เหล็กบรรพกาล การวัด
ความเข้มของสนามแม่เหล็กบรรพกาล สถิติของข้อมูลสนามแม่เหล็กบรรพกาล การหาอายุโดยใช้เทคนิค
สนามแม่เหล็กบรรพกาล การประยุกต์สนามแม่เหล็กบรรพกาลในการศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
และตอบปัญหาทางธรณีวิทยา 

  Fundamentals of magnetism, the Earth’s magnetic field, rock magnetic properties, 
magnetic mineralogy, types of natural remanent magnetisation, palaeomagnetic sampling 
technique, measurements of palaeomagnetic direction, measurement of palaeomagnetic 
intensity, statistics of palaeomagnetic data, palaeomagnetic data analysis, palaeomagnetic 
dating technique, applications of palaeomagnetism to study tectonic reconstructions and 
answer geological problems 

 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง 2((1)-2-3) 
  Advanced Seismic Waves 
  การส ารวจและการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสะท้อน การวิเคราะห์ฟูเรียร์ สมการของการ

เคลื่อนที่ สมการคลื่นยืดหยุ่นและคลื่นสวนศาสตร์ ทฤษฎีรังสี ไมเกรชันของเคอร์ชอฟฟ์ ความต่อเนื่องของสนาม
คลื่นลงไปด้านล่าง การแยกส่วนประกอบของคลื่นระนาบ การวาดเส้นรังสี ระเบียบวิธีผลต่างอันตะ  การส ารวจ
คลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ การประยุกต์เพื่อการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

  Reflection seismic acquisition and processing; Fourier analysis; equations of motion; 
elastic and acoustic wave equations; ray theory; Kirchoff migration; downward continuation of 
wave fields; plane wave decomposition, ray tracing; finite difference methods; 3D seismic 
survey; application for natural resources exploration 
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 312-618 การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน 2((1)-3-2) 
   Seismic Data Processing 
 ทบทวนระเบียบวิธีคลื่นไหวสะเทือน วิธีเก็บข้อมูลคลื่นสะท้อนและหลักการจุดกึ่งกลางร่วม แนะน าการ
ประมวลผลข้อมูลและความเชื่อมโยงระหว่างการเก็บข้อมูลและการตีความข้อมูล คุณลักษณะของเหตุการณ์คลื่น
ไหวสะเทือน การชักตัวอย่าง การแปลงฟูเรียร์ ดีคอนโวลูชัน การกรองสัญญาณ การปรับแก้สถิตย์ การวิเคราะห์
ความเร็วและไมเกรชัน เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟแวร์ 

 Overview of seismic methods, Reflection field methods and concept of common-
midpoint, Introduction to seismic data processing and link between acquisition and 
interpretation, Characteristics of seismic events, Sampling, Fourier transforms, Deconvolution, 
Filter theory, Statics correction, Velocity analysis and migration, Learning seismic data 
processing through data processing software 

  312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Environmental Geophysics 
  นิยามของปัญหาธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและใกล้พื้นผิว การตรวจวัดโครงสร้างระดับตื้น วัตถุทาง

โบราณคดี อ านาจแม่เหล็กโบราณ การตรวจสอบโครงสร้างฐานรากของตึกเก่า สะพาน ทางหลวง ทางรถไฟ การ
ตรวจวัดโพรง การท าแผนที่ระดับน้ าบาดาล และปัญหาทางอุทกธรณีอ่ืนๆ การตรวจวัดสายเคเบิลที่ฝังดิน ท่อ
และทางน้ า การท าแผนที่มลพิษของดินและน้ า การรั่วจากจุดทิ้งขยะ 

  Definition of 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 

 312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง 2((2)-0-4) 
   Weather, Climate, and Climate Change  

 ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์ทางด้านอากาศ ชั้นบรรยากาศ ระบบอากาศ กระแสน้ าในมหาสมุทร ระบบลม 
ลมพายุ ลมมรสุม เอ็นโซ สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลภูมิสภาพอากาศในบรรพกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ก๊าซเรือนกระจก ตัวแปรที่มีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศในอนาคต จุดเปลี่ยน การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Physical concepts of weather; atmosphere; planetary scale weather systems; large 
scale ocean currents; large scale wind systems; storms; Monsoon; ENSO; climate; paleo-
climate data; climate change; greenhouse gases; future climate scenarios; tipping points; 
climate change denial; climate change communication 
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  312-623 ธรณีพิบัติภัย 2((2)-0-4) 
  Geohazards 

  พิบัติภัยทางธรรมชาติ กระบวนการทางธรณีวิทยาที่น าไปสู่ธรณีพิบัติ แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบ ดิน
ถล่ม หินถล่ม การรุกตัวของน้ าเค็ม การสะสมตัวของธาตุหรือแร่อันตรายและการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  
กระบวนการอุทกวิทยาที่เป็นผลมาจากธรณีพิบัติภัย ปริมาณน้ าฝน น้ าท่วม พายุ การวิเคราะห์ทางสถิติของพิบัติ
ภัย การวัด การพยากรณ์ และ การท านาย แบบจ าลองทางกายภาพและการสร้างแบบจ าลอง ระบบเตือนภัย
ระยะไกล กรณีศึกษาจากภาคใต้ของประเทศไทย ธรณีพิบัติภัยล่าสุดในข่าว 
  Natural hazards; geological processes leading to geohazards; earthquakes, tsunamis, 
sinkholes, landslides, rock falls, saltwater intrusion; accumulation of hazardous elements and 
minerals and their release into the environment; hydrological processes resulting in 
geohazards; rainfall; flooding; storms; statistical analysis of hazards; measurements, forecasting 
and predictions; physical models and modeling; distant early warning systems; case studies 
from Southern Thailand and the region; current geohazards in the news 

 312-624 จีโอไดนามิกส์และไซส์โมเทคโทนิคของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     2((2)-0-4) 
    Geodynamic and seismotectonics of SE Asia 

  ธรณีวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอยเลื่อนมีพลัง การแปรสัณฐานนวกาล ระบบดาวเทียมจีพี
เอส บริเวณแผ่นเปลือกโลกมุดตัว การชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซีย การหนีหายของแผ่นเปลือก
โลก แอ่งอ่าวไทย การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในบรรพกาล แผ่นดินไหวและสึนามิในเหตุการณ์สุมาตรา-อัน
ดามันวันที่ 26 ธันวาคม 2006 รอบของการเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นภายในแผ่นเปลือกโลกใต้
มหาสมุทรอินเดีย ธรณีวิทยาและธรณีแปรสัณฐานของพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
 Geology of SE Asia; plate boundaries and plate motion in SE Asia; earthquakes; faults; 
active faults; neotectonics; global positioning system; subduction zone; India-Eurasia 
continental-continental collision; escape tectonics; Gulf of Thailand basins; paleo-plate 
movement; 26 Dec 2006 Sumatra Andaman earthquake and tsunami; earthquake cycles; 
Indian Ocean intraplate earthquakes; geology and geotectonics of Southern Thailand 

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

เคลื่อนย้ายของไฮโดรคาร์บอน แหล่งกักเก็บ กับดักปิโตรเลียม ชุดล าดับชั้นหิน การวิเคราะห์แอ่งกักเก็บ การ
ประเมินชั้นหิน ลักษณะเฉพาะของแหล่งกักเก็บ การตีความคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 และ 4 มิติ ธรณีฟิสิกส์ของ
แหล่งกักเก็บโดยรวม เพทโทรฟิสิกส์ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาจากพื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

  Petroleum geology; depositional systems; subsurface environment; generation and 
migration of hydrocarbons; reservoirs, traps and seals, sequence stratigraphy; basin analysis, 
formation evaluation; integrated reservoir characterization; 3D and 4D seismic interpretation; 
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integrating reservoirs geophysics, petrophysics, petroleum engineering and economics; case 
studies from Southern Thailand 

  312-626 ระบบและพลังงานความร้อนใต้พิภพ 2((2)-0-4) 
  Geothermal Systems and Energy 
 ระบบความร้อนใต้พิภพ การไหลถ่ายของความร้อน การพาความร้อน การน าความร้อน คุณสมบัติของ
เนื้อโลกและเปลือกโลก ชนิดของระบบความร้อนใต้พิภพ คุณลักษณะของระบบความร้อนใต้พิภพบนผิวโลก 
ตัวอย่างจากทั่วโลก ของเหลวและก๊าซที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพและคุณลักษณะทางธรณีเคมี การส ารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์ของระบบความร้อนใต้พิภพ ความรู้พื้นฐานพลังงานความร้อนใต้พิภพ ชนิดของโรงงานความร้อนใต้
พิภพ การแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบเอนทัลปีต่ า พลังงานทดแทนที่ไม่ใช้คาร์บอน 
กรณีศึกษาจากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและภูมิภาค  
 Geothermal systems; heat flow; convection; conduction; mantle and crust properties; 
types of geothermal systems; surface features of active geothermal systems; worldwide 
examples; geothermal fluids and gases and their geochemical characteristics; geophysical 
exploration of geothermal systems; concepts of geothermal energy; types of geothermal 
plants; heat to electrical energy conversion; low enthalpy systems; renewable non-carbon 
energy; case studies from Southern Thailand and the region 

  312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
  Nuclear Techniques in Geophysics 
  อะตอม เสถียรภาพของนิวเคลียส ไอโซโทป การแผ่รังสี นิวไคลด์กัมมันตรังสีของโลก สารกัมมันตรังสีที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อนุกรมการสลายตัว สมดุลของการสลายตัว การวัดการแผ่รังสี สเปกโตรเมตรีรังสี
แกมมา สเปกโตรเมตรีรังสีแอลฟา การหยั่งนิวเคลียร์ หัววัดรอยนิวเคลียร์ชนิดของแข็ง การวัดเรดอน การหาอายุ
หินด้วยวิธีไอโซโทป 

  Atom, nuclear stability, isotope, radiations; primordial and terrestrial radionuclides; 
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((1)-2-3)
  Hydrogeophysics 

การใช้วิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการศึกษาอุทกธรณีวิทยา พารามิเตอรท์างอุทกธรณีวิทยา วัฏจักรน้ า ชั้นหินอุ้ม
น้ า สมบัติและลักษณะของชั้นหินอุ้มน้ า การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน และการแก้ไขการปนเปื้อนของแหล่ง
น้ าบาดาล การส ารวจแหล่งน้ าบาดาลด้วยวธิีการวัดค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้า การวัดคา่ความเร็วคลื่นไหวสะเทือน 
วิธีแม่เหล็กไฟฟ้า และการหยั่งลึกชั้นน้ าโดยการสัน่พ้องของสนามแม่เหล็ก ขั้นตอนการส ารวจ การประมวลผล
และการตีความข้อมูล 

Geophysical methods for hydrogeological study; hydrogeological parameters; water 
cycle; aquifers; physical properties and characteristic of aquifers; contamination monitoring 
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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  ธรณีฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี 2((1)-2-3)
  Geophysics in Forensic Science and Archeology 

หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี แม่เหล็กและ
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทางฟิสิกส์ของวัตถุในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี เทคนิคธรณีฟิสิกส์ส าหรับการ
ตรวจค้น เทคนิควิธีและขั้นตอนการส ารวจ วิธีทางแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า และเรดาห์หยั่งธรณี การประมวลผล
ข้อมูล และการตีความผล  
  Basic 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  
  ค านิยาม การเกิด การกระจายตัวและเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรณี วัฏจักรทางอุทกวิทยา การ
กระจายตัวของไฮโดรคาร์บอน : ลิกไนต์และถ่านหิน แร่เศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับหินอัคนี หินแปรและหินตะกอน 
การพัฒนาทรัพยากรธรณี เหมืองแร่และการท าเหมืองแร่ที่สัมพันธ์กับธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณีที่เป็นที่
ต้องการตลอดกาล ทรัพยากรธรณีของภาคใต้ของประเทศไทยและภูมิภาค 

  Definition, occurrence, distribution, and economics of geological resources; 
hydrological cycle; hydrocarbon distribution; lignite and coal; economic minerals associated 
with igneous, metamorphic, and sedimentary rocks; development of geological resources; 
mining and mining related geohazards; geological resources need over time; geological 
resources of Southern Thailand and the region 

 312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณสีถิติ 2((1)-2-3) 
 Geoinformatics and Geostatistics 

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  โครงสร้างและลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นที่ การเก็บรวบรวม จ าแนก 
และประเมินคุณภาพของข้อมูลธรณีวิทยาเชิงพื้นที่ การประมวลผลและการน าเสนอภูมิสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น ธรณีสถิติเบื้องต้น การอธิบายลักษณะเชิงพื้นที่ของข้อมูลธรณีวิทยา 
แบบจ าลองแบบความน่าจะเป็นและแบบจ าลองแบบก าหนดแน่นอน การประมาณ การวิเคราะห์แบบถดถอย 
เทคนิคคริกกิ้ง ความถูกต้อง ความไม่แน่นอน ซอฟแวร์สร้างแบบจ าลองธรณีสถิติและการประยุกต์ใช้ 

  Introduction to geoinformatics; structure and character of spatial information; 
acquisition, classification, and qualification of geospatial information; processing and 
presentation of geoinformation; introduction to geographic information systems (GIS); 
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introduction to geostatistics; uni–, bi–, and spatial description of geodata; probabilistic and 
deterministic models; estimations; regression–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. 

  หมวดวิชาวิทยานพินธ์ 
  312-601 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
   Thesis 
  การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางธรณีฟิสิกส์ที่น่าสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษา เสนอ

ผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

  Research studies on geophysical topics under supervision of a supervisor; thesis 
progress should be presented to the thesis committee regularly every semester; thesis must 
be written in an appropriate format 

  312-602 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
    Thesis 
  การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางธรณีฟิสิกส์ที่น่าสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษา เสนอ

ผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสิ้ นภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

  Research studies on geophysical topics under supervision of a supervisor; thesis 
progress should be presented to the thesis committee regularly every semester; thesis must 
be written in an appropriate format 

 
  กลุ่มวิชาโมดูล  
  312-591  ชุดวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลือ่นมีพลัง 6((3)-6-9) 
   Module: Geohazards and Active Fault 
  โลกที่มีพลวัต ภัยจากกระบวนการทางธรณีวิทยา รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ธรณีวิทยาของภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงใต้ แผ่นดินไหว สึนามิ แถบทวปีมุดตัวซุนดา แผนที่ของรอยเลื่อนมีพลัง แผ่นดินไหววิทยา 
แผ่นดินไหวบรรพกาล ภัยจากแผ่นดินไหว วัฏจักรของแผ่นดินไหว ช่วงเวลาการเกิดซ้ า แผ่นดนิถล่ม เสถียรภาพ
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ของที่ชัน เงื่อนไขการพังทลายของมอร์-คูลอมบ์ ความดนัในช่องว่าง อุทกภัย ปริมาณน้ าฝน รูปแบบสภาพ
อากาศและสภาพภูมิอากาศ การวัดข้อมูลสภาพอากาศบนผิวดนิและบนดาวเทียม การพยากรณ์อากาศ แผนการ
ส าหรับการบรรเทาผลกระทบ ระบบการเตือนสนึามิและดินถล่ม กิจกรรมสู่ภายนอกและการสื่อสารกับ
สาธารณะ ข่าวปลอมและการพยากรณ์  กรณีศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทยและภูมิภาค งานค้นคว้าอิสระโดย
ใช้ปัญหาเปน็ฐาน 

  Dynamic Earth; hazards from geological processes; plate boundaries; geology of SE 
Asia; earthquakes; tsunamis; Sunda Subduction Zone; mapping of active faults; seismology; 
paleoseismology; seismic hazard; earthquake cycle; recurrence interval; landslides; slope 
stability; Mohr-Coulomb failure criterion; pore pressure; flooding; rainfall; weather and climate 
patterns; measurement of ground and satellite based weather data; weather forecast; 
mitigation strategies; distant early warning systems for tsunamis and landslides; outreach tools 
and communication with public; hoaxes and predictions; case studies from Southern Thailand 
and the region; small independent problem based-project 

     
 312-592  ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  6((3)-6-9) 
   Module: Hydrogeology, Engineering and Environment  
  ใต้ผิวดินระดบัตื้น ระบบน้ าใต้ดิน ตะกอนและหินตะกอน ระบบการตกตะกอนบริเวณไพศาลและ

ท้องถิ่น ชั้นหินอุ้มน้ า การไหลของน้ าใต้ดิน ความพรุน ค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ าซึมผา่น ความดันในช่องว่าง 
การส ารวจน้ าใต้ดิน ธรณีเคมีของน้ าใต้ดิน การสลายตัวและการตกตะกอนของของแข็งที่ละลายน้ า หลุมยุบ วิธี
ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า วธิีการทางไหวสะเทือนและสนามศักย์ บ่อน้ าบาดาล การขุดเจาะและการหยั่งทาง
ธรณีฟิสิกส์ การตัดวิเคราะห์ โมเดลโดยรวมของน้ าใต้ดนิ การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน พืน้ฐานการก่อสร้าง การ
ทรุดตัวของพื้นตะกอน ปัญหาปัจจบุันในการการก่อสร้างโรงงาน กรณีศึกษาจากภาคใต้ของประเทศไทยและ
ภูมิภาค งานคน้คว้าอิสระโดยใชป้ัญหาเป็นฐาน 

  Shallow subsurface; groundwater systems; sediments and sedimentary rocks; regional 
and local depositional systems; aquifer; groundwater flow; porosity; hydraulic conductivity; 
pore pressure; groundwater exploration; geochemistry of groundwater; dissolution and 
precipitation of dissolved solids; sinkholes; electrical and electromagnetic methods; seismic 
and potential field methods; groundwater wells; drilling and geophysical logging; cutting 
analysis; integrated groundwater models; groundwater contamination; building foundations; 
differential settlement of sediments; current problems in the construction industry; case 
studies from Southern Thailand and the region; small independent problem based-project 

     
 312-593  ชุดวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเชิงธรณี                  6((4)-4-10) 
   Module: Regional Geology and Geotourism 
  กระบวนการธรณีแปรสณัฐาน การแปรสัณฐานนวกาล รอยตอ่ระหว่างแผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่

ของแผ่นเปลือกโลก สนามแม่เหล็กบรรพกาล แผ่นดนิไหววิทยา แผ่นดนิไหวบรรพกาล ธรณีวิทยาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้นแถบภาคใต้ของประเทศไทย อธิบายเค้าโครงของรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกและ
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รูปลักษณ์โดยใช้วิธีทางธรณีฟิสกิส์ที่ทันสมยั การพัฒนาภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับเวลาส าหรับการเกิดแหล่ง
ธรณีวิทยาจ าเพาะและรูปลักษณ์ คุณสมบัติใต้ดินของแหล่งมรดกทางธรณีวิทยา การพัฒนาขอบข่ายงานอย่าง
ยั่งยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ระบุแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีแหล่งใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบ อุทยานธรณี
สตูล ตัวอย่างจากพืน้ที่ภาคใต้ของไทยและภูมิภาค งานค้นควา้อิสระโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 

  Plate tectonics; neotectonics; plate boundaries; plate movement over time; 
paleomagnetics; seismology; paleoseismology; geology of SE Asia, and especially Southern 
Thailand; delineation of geological boundaries and features using state-of-the art geophysical 
methods; time related scenario developments for occurrence of distinct geological sites and 
features; subsurface characterization of geological heritage sites; development of sustainable 
frameworks for geotourism sites; identifying new currently undiscovered geotourism sites; 
Satun Geopark; examples from Southern Thailand and the region; small independent problem 
based-project 

    
312-594   ชุดวชิาการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณีและพลังงาน                  6((3)-6-9) 

   Module: Exploration of Geological and Energy Resources 
  แหล่งพลังงาน ไฮโดรคาร์บอน ถ่านหินและลิกไนต์ ความร้อนใต้พิภพ แหล่งแร่เศรษฐกิจ ดีบุก ทอง 

ลิเทียม โดโลไมต์ แคลไซต์ วสัดกุ่อสร้าง หินอ่อน ทรายและกรวด แหล่งพลังงานและทรัพยากรธรณีที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการส ารวจ การออกแบบการส ารวจ การจดัระบบการด าเนินงาน วิธีการและเทคโนโลยีทาง
ธรณีฟิสิกส์ที่ทนัสมัย การวางแผนออกภาคสนาม การจัดงบประมาณ วิธีทางไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า วธิีการ
ทางการไหวสะเทือน สนามโนม้ถ่วง และแม่เหล็ก การจัดการข้อมูลอย่างทันสมัย การแปลความหมายและการ
ประมวลผล คุณลักษณะโดยรวมของใต้ดิน ธรณีเคมีของของเหลวใต้ดิน อันตรกิริยาระหว่างหินและน้ า การขุด
เจาะและการหยั่ง กระบวนการส ารวจในปัจจบุันและกรณีศึกษาในพืน้ที่ภาคใต้ของประเทศไทย งานคน้คว้า
อิสระโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 

  Energy resources; hydrocarbon; coal and lignite; geothermal; economic mineral 
resources; tin; gold; lithium; dolomite; calcite, construction materials; marble; sand and gravel; 
economics of geological and energy resources; exploration strategies; survey design; logistics; 
state-of-the-art geophysical technologies and methods; field work planning; budgeting; electric 
and electromagnetic methods; seismic, gravity, and magnetic methods; state-of-the-art data 
processing, visualization, and interpretation; integrated characterization of subsurface; 
geochemistry of subsurface fluids; rock-water interaction; drilling, geophysical logging; current 
exploration activities and case studies in Southern Thailand; small independent problem 
based-project 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
หมวดวิชาบงัคับ 
 312-703    จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย      1((1)-0-2) 
      Ethics and Philosophy in Research  
 จรรยาบรรณในการท าวจิัยและการตีพิมพ์ผลงาน เรียนรู้จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยทางธรณีฟิสิกส์ 
จริยธรรมในการสื่อสารและน าเสนอผลงานวิจัย กรณีตัวอย่าง  
 Ethics in research and research publications; learning ethics and philosophy in doing 
research in geophysics; ethics in public communication and presentation of research results; 
case studies 
 
หมวดวิชาสัมมนา 
 312-791   สัมมนาทางธรณีฟิสกิส์ 1      1(0-2-1) 
     Seminar in Geophysics I 
 การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง การประเมินและการ
สังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสูง 
 Exposure to and discussion of advanced geophysics topics in research field; retrieval, 
assessment and synthesis of scientific information; critical reading of scientific papers; 
advanced scientific presentation; advanced scientific writing 
 312-792   สัมมนาทางธรณีฟิสกิส์ 2          1(0-2-1) 
     Seminar in Geophysics II 
 การเปิดตัวเข้าสู่หัวข้อธรณีฟิสิกส์ที่มีคุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวิจัย การอภิปรายทฤษฎี
ต่างๆ และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทาง การค้นดึง การประเมินและการ
สังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณ การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสูง การมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่ม  
 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 and 
synthesis of scientific information; literature review; critical reading of scientific papers; 
advanced scientific presentation; advanced scientific writing, engaging in group discussions 
 312-793   สัมมนาทางธรณีฟิสกิส์ 3      1(0-2-1) 
     Seminar in Geophysics III 
 การเปิดตัวเข้าสู่หัวข้อธรณีฟิสิกส์ที่มีคุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวิจัย การอภิปรายทฤษฎี
ต่างๆ และวิธีการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทาง    การค้นดึง การประเมิน การสังเคราะห์
และการประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การอ่าน
บทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ข้ันสูง การวิพากย์วิจารณ์การน าเสนอต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 



39 

 

 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 of scientific information and data; literature review; critical reading of 
scientific papers; advanced scientific presentation; advanced scientific writing; review of public 
presentations, engaging in group discussions  
 312-794   สัมมนาทางธรณีฟิสกิส์ 4          1(0-2-1) 
     Seminar in Geophysics IV 
 การเปิดตัวเข้าสู่หัวข้อธรณีฟิสิกส์ที่มีคุณลักษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวิจัย  การอภิปรายที่
ครอบคลุมแง่ต่างๆของทฤษฎีต่าง ๆ วิธีการต่าง ๆ และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทาง การ
น าเสนอสมมุติฐาน/แบบจ าลองของตนเองโดยขึ้นกับการค้นดึง การประเมิน การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
อย่างมีวิจารณญาณของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม การอ่าน
บทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ข้ันสูง 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 
   
หมวดวิทยานิพนธ ์
 312-701   วิทยานิพนธ ์      48(0-144-0) 
     Thesis 
 การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่สนใจของสาขาวจิัยธรณีฟิสิกส์ และภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความกา้วหน้าของงานวิจัยต่ออาจารย์ทีป่รึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัย  
 Original research on an interested topic of geophysics research field and under 
supervision of faculty advisor(s), present research progress to thesis supervisor(s) regularly, and 
writing dissertation in the format of Graduate School   
 312-702   วิทยานิพนธ ์      72(0-216-0) 
     Thesis 
 การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่สนใจของสาขาวจิัยธรณีฟิสิกส์ และภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความกา้วหน้าของงานวิจัยต่ออาจารย์ทีป่รึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 Original research on an interested topic of geophysics research field and under 
supervision of faculty advisor(s), present research progress to thesis supervisor(s) regularly, and 
writing dissertation in the format of Graduate School 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีท่ีส าเรจ็ 

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1. รศ. นายสวัสดี ยอดขยัน* ปริญญาเอก 2551 Doctor of Philosophy Geophysics Uppsala University, 
Sweden 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 95 

ปริญญาโท 2543 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ธรณีฟิสิกส์
ประยุกต ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ปริญญาตร ี 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2. รศ. นายธนิต เฉลมิยานนท์ 
ปริญญาเอก 2545 Doctor of Philosophy Geotechnical and 

Geoenvironmental 

Engineering  

University of Wisconsin-
Madison, U.S.A. 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 96 

ปริญญาโท 2538 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

Geotechnical 
Engineering 

Asian Institute of 
Technology 

ปริญญาตร ี 2533 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3. ผศ. นายก าแหง วัฒนเสน* ปริญญาเอก 2550 Doctor of Philosophy Applied 

Geophysics 
Luleå University of  
Technology, Sweden 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 96 

ปริญญาโท 2544 Licentiate Applied 
Geophysics 

Luleå University of  
Technology, Sweden 

ปริญญาตร ี 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
4. ผศ. Mr. Helmut Durrast* ปริญญาเอก 2540 Doctor of Philosophy Natural Science University of Goettingen, 

Germany 
ดูภาคผนวก ข 
หนา้ 98 
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีท่ีส าเรจ็ 

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตรี
ควบโท 

2536 Diploma Geology/ 
Palaeontology 

University of Goettingen, 
Germany 

5. ผศ. นายบุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง ปริญญาเอก 2558 Doctor of Philosophy Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิ
สิรินธร  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ดูภาคผนวก ข 
หนา้ 99 

ปริญญาโท 2553 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปริญญาตร ี 2548 Bachelor of Science Physics University of Virginia, 

Charlottesville, U.S.A. 
6. ผศ. นายธนันท์ ชุบอุปการ ปริญญาเอก 2552 Doctor of Philosophy วิศวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูภาคผนวก ข 

หน้า 99 ปริญญาโท 2546 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ Structural 
Engineering 

Asian Institute of 
Technology 

ปริญญาตร ี 2544 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7. อาจารย ์ ว่าที่ร้อยตรี  

ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์ 
ปริญญาเอก 2561 Doctor rerum 

naturalium 
Natural Science University of Bayreuth, 

Germany 
ดูภาคผนวก ข 
หนา้ 100 

ปริญญาโท 2556 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ธรณีฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

หมายเหตุ *ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1. รศ. นายชัชชัย พุทซ้อน ปริญญาเอก 2553 Doctor of 
Philosophy 

Materials Physics Institute National des 
Sciences Appliquees, 
Lyon, France 

2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2547 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ฟิสิกส ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2543 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2. ผศ. นางปภาวี ฟาน โดมเมเลน ปริญญาเอก 2553 Doctor of 
Philosophy 

Physics and 
Mathematics 
Science 

Saint Petersburg 
State Polytechnical 
University, Russia 
Federation 

2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2549 Master of 
Science 

Engineering and 
Technology 

Saint Petersburg 
State Polytechnical 
University, Russia 
Federation 

ปริญญาตร ี 2541 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปีท่ีส าเรจ็ 

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

3. ผศ. นายชิตนนท์ บูรณชัย ปริญญาเอก 2551 Doctor of 
Philosophy 

Biophysics and 
Computational 
Biology 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
U.S.A. 

2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2546 Master of 
Science 

Biophysics and 
Computational 
Biology 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
U.S.A. 

ปริญญาตร ี 2544 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส์  มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

4. ผศ. นางสาวสุทธิดา รักกะเปา ปริญญาเอก 2553 Doctor of 
Philosophy 

Science and 
Technology 
Education 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาตร ี 2547 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

5. ผศ. นายฉลองรัฐ แดงงาม ปริญญาเอก 2555 Doctor of 
Philosophy 

Physics Virginia Polytechnic 
Institute and State 
University, U.S.A. 

2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาตร ี 2548 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส์  มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปีท่ีส าเรจ็ 

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

6. ผศ. นายสุขสวสัดิ์ ศริิจารุกลุ ปริญญาเอก 2550 Doctor of 
Philosophy 

Physics University of  
Montpellier 2, France 

2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2543 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี 2537 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

7. อาจารย ์ นายพฤฒิ กาฬสุวรรณ ปริญญาเอก 2555 Doctor of 
Philosophy 

Physics University of Bristol, 
U.K. 

2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2550 Master of 
Science 

Physics Durham University, 
U.K. 

ปริญญาตร ี 2547 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

8. อาจารย ์ นายนรากรณ์ แก้วขาว ปริญญาเอก 2561 ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 
2566 : 90 ช.ม. 
2567 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข 

ปริญญาโท 2557 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ปริญญาตร ี 2543 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

หมายเหตุ **ตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 9.3 ส าหรับกรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง

วิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้นภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้นภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้นภายใน 5 ปี 
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3.2.3 อาจารยพิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
  ไม่มี  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ระดับปรญิญาโท/เอก 

5.1 ค าอธิบายโดย่อ 
(1) นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจเพื่อจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ทั้งนี้หัวข้อวิจัยต้องตอบสนองการเป็น “University Social Engagement” กล่าวคือ เป็นการท างานเชิง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคผู้ประกอบการหรือสังคมบนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 

-Partnership: เป็นการร่วมคิด-ร่วมท างานวิจัยแบบเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการ ชุมชน หรือองค์กร
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัย  

-ผลการวิจัยต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) นั่นคือ ทั้ง
มหาวิทยาลัยและหุ้นส่วนได้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น 

-มีการใช้ความรู้ทางวิชาการและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) ระหว่างหุ้นส่วนในการวิจัยที่ท า
ร่วมกันนั้น และ 

-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) 
(2) จัดท าและน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 2 ของ
ชั้นปีที่ 1 
(3) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
(4) ด าเนินการวิจัย จัดท าวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีการศึกษา ส าหรับ
แผน ก 1 และ แผน ก 2 ภายใน 3 ปีการศึกษาส าหรับแบบ 1.1 และภายใน 4 ปีการศึกษาส าหรับแบบ 1.2 หรือ
หากไม่แล้วเสร็จ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(5) น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 คร้ัง 
(6) ส าหรับหลักสูตรแผน ก 1: 
  ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 เรื่องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เร่ืองควรปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Web of 
Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus 

      ส าหรับหลักสูตรแผน ก 2: 
  น าเสนอผลงานในที่ประชุมแบบวิชาการแบบมีบทความฉบับเต็มตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือ
ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 เรื่องได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มี กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ
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ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

  ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1  
  ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 เร่ือง ได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์ควรปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science 
หรือ ฐานข้อมูล Scopus 

  ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2 
  ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 เรื่องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีอย่างน้อย 1 เร่ืองอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์ควรปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
1) มีทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การจัดท าและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย การ

ด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานวิจัย การน าเสนอความก้าวหน้าและเขียนรายงานการวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการเผยแพร่งานวิจัยแบบ proceedings 

2) มีทักษะการท างานทั้งโดยล าพังและร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนการท างานอย่างเปน็
ระบบ 

3) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อต่างๆในการน าเสนอผลงานวิจัย 
4) มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการท างานวิจัย 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
4) มีทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การจัดท าและน าเสนอโครงร่าง  งานวิจัย การ

ด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานวิจัย การน าเสนอความก้าวหน้าและเขียนรายงานการวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการเผยแพร่งานวิจัยใน วารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติในสาขา
วิจัยนั้นๆ 

5) มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และมี
ความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 

6) มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
7) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
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5.3 ชวงเวลา  
  แผน ก 1  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที ่1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที ่2 
 แผน ก 2 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที ่2 
แบบ 1.1 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที ่1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที ่3 
 แบบ 1.2 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที ่1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที ่4  

5.4 จ านวนหนวยกิต    
  36 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรแผน ก 1 และ แผน ก 2 

48 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1   
72 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2 

5.5 การเตรียมการ  
(1) บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชาจัดปฐมนิเทศเพื่อให้ค าแนะน าการลงทะเบียนและการด าเนินการเกี่ยวกับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ วิธีเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมและใช้สื่อต่างๆ เพื่อการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และรายงานผลการท าวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักนัดพบนักศึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาต่างๆ และจัดเวลาให้นักศึกษาน าเสนอ
ความก้าวหน้าการท าวิจัยทุกสัปดาห์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 (1) มีคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจ ารวมอย่างน้อย 3 คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา เพื่อท าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้สามารถ
ด าเนินการวิจัยและได้ผลงานที่ดี มีระยะเวลาของการด าเนินงานเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 (2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา พร้อมให้
ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 (3) มีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ตรวจ พิจารณาและประเมินผลงานวิจัยเมื่อนักศึกษาได้
ด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล้ว 
 (4) นักศึกษาจะผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์เมื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ประเมินผลด้วยความเห็นให้
ผ่าน และได้รับสัญญลักษณ์ S (Satisfactory) หรือ X (Excellent) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

1.1 มีความสามารถในการใช้
เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัย

วิทยานพินธ์ของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน 

ในฐานะผูช้่วยวิจัย ตามความเหมาะสม 

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

โครงการวิจัยธรณีฟิสิกส์ ในฐานะผู้ช่วย

วิจัยโดยได้รับใบรับรองการท างานจาก

หัวหน้าโครงการ  

PLO2 ใช้เคร่ืองมือทางธรณีฟิสิกส์ 

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้อง 

1.2 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ทางธรณีฟสิิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหา
ทางดา้นภัยพบิัติทางธรรมชาติ หรือ 
การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ในบรเิวณ
พื้นที่ภาคใต ้

- กระตุ้นและฝึกให้นักศึกษาคิด

วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ผ่านรายวิชา

สัมมนา 

- ฝึกวิธีแก้ไขปัญหาโจทย์งานวิจยัผ่าน

รายวิชาวิทยานิพนธ ์

- มีรายวิชาเลือกและชุดรายวิชา

ส าหรับเตรียมความพร้อมในการท า

วิทยานพินธ์และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ

จัดการปัญหา 

-ให้นักศึกษามีโอกาสไปท าวจิัยร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญในตา่งประเทศในช่วงสั้นๆ 

(1-3 เดือน) เมื่อมีโอกาสเพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณก์าร

ท างานวิจัยและใชช้ีวิตตา่งประเทศ 

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ 

เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัตทิาง

ธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี 

หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ใน

บริเวณพื้นที่ภาคใต ้
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 
1.1 มีความสามารถในการใช้
เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อเสนอ
แนวทางในการวางแผนป้องกันและ
การบริหารจัดการทรัพยากรไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัย

วิทยานพินธ์ของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน 

ในฐานะผูช้่วยวิจัย ตามความเหมาะสม 

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

โครงการวิจัยธรณีฟิสิกส์ ในฐานะผู้ช่วย

วิจัยโดยได้รับใบรับรองการท างานจาก

หัวหน้าโครงการ  

- เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

มาบรรยายและให้วางแผนแก้ปญัหา

จริงโดยมีวิทยากร/อาจารย์เปน็ที่

ปรึกษา 

PLO2 ใช้เคร่ืองมือทางธรณีฟิสิกส์ 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
เสนอแนวทางในการวางแผนป้องกัน
และการบริหารจัดการทรัพยากรได้
อย่างยั่งยืน 

มีความสามารถในการบูรณาการองค์
ความรู้ทางธรณีฟสิิกส์กับศาสตร์
แขนงอื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือ
วิธีการใหม่ หรือนวัตกรรม ในด้าน
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม   

- กระตุ้นและฝึกให้นักศึกษาคิด

วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ผ่านรายวิชา

สัมมนา 

- ฝึกค้นคว้า ทบทวนผลงานทาง

วิชาการในอดีตเพื่อประมวลความคิด 

น าสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่หรือสาน

ต่องานในอดีต 

- ฝึกวิธีแก้ไขปัญหาโจทย์งานวิจยัผ่าน

รายวิชาวิทยานิพนธ ์

- หาโจทย์วิจัยร่วมกันกบันักวิจยัใน
สาขาอื่นและร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
หรือชุมชน 
-ให้นักศึกษามีโอกาสไปท าวจิัยร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญในตา่งประเทศในช่วงสั้นๆ 

(1-3 เดือน) เมื่อมีโอกาสเพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณก์าร

ท างานวิจัยและใชช้ีวิตตา่งประเทศ 

PLO3 บูรณาการองค์ความรู้ทางธรณี
ฟิสิกส์กับศาสตร์แขนงอ่ืนเพื่อสร้างองค์
ความรู้หรือวิธีการใหม่ หรือนวัตกรรม
ในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรอื การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพืน้ที่ภาคใต้ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการ
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหา
ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรอื การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

  
 

 
 

 
 

 

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์ประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมลูได้อย่างถูกต้อง 

  
 

 
 

 
 

 

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการ
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหา
ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรอื การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ในบรเิวณพื้นที่ภาคใต ้

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของ
ผู้น าและผูต้ามได ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและเรยีนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้วยภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้องและตรง
ประเด็น 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และวาง
แผนการด าเนินงาน เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัย
พิบัติทางธรรมชาติ  หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี 
หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

  
 

 
 

 
 

 

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์ประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อเสนอแนวทางในการ
วางแผนป้องกันและการบริหารจัดการทรัพยากร
ได้อย่างยั่งยืน 

  
 

 
 

 
 

 

PLO3 บูรณาการองค์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์กับ
ศาสตร์แขนงอื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการ
ใหม ่หรือนวัตกรรมในด้านการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 
หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของ
ผู้น าและผูต้ามได ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและเรยีนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้วยภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้องและตรง
ประเด็น 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาโท 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและสังคม 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง 
   และปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรปูแบบที่เป็นทางการและไม่เปน็ทางการ ผา่นสิ่งพิมพ์ทางวชิาการและวิชาชีพ
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาเอก 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดยค านึงถึง 
   ความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
  1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและ 
   สังคมที่กว้างขวางขึ้น 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อน ามาพัฒนา 
   นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
  2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 
   แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  
  3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ 
   ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  3.3 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ 
   ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ 
   และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และ การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

                

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์ประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมลูได้
อย่างถูกต้อง 

                

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ใน
บริเวณพื้นท่ีภาคใต ้

                

PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

                

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของผู้น าและผู้ตามได ้                
PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูและเรียนรูไ้ด้
อย่างต่อเนื่อง 

                

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และวางแผนการด าเนินงาน เพื่อ
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางด้านภยัพิบัติทาง
ธรรมชาติ  หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

                

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์ประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมลู เพื่อ
เสนอแนวทางในการวางแผนป้องกันและการบริหารจัดการทรัพยากรได้
อย่างยั่งยืน 

                

PLO3 บูรณาการองค์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์กับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อสร้าง
องค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ หรือนวัตกรรมในด้านการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิง
ธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม  ในบริเวณพื้นท่ีภาคใต ้

                

PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

                

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของผู้น าและผู้ตามได ้                 
PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูและเรียนรูไ้ด้อย่าง
ต่อเนื่อง 

                

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณี
ฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหา
ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรอื 
การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

1) ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าและ 
เรียนรูด้้วยตนเองในหัวข้อท่ีสนใจ 
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

1) ประเมินผลการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ ์
2) สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม ใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด 
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูได้
อย่างถูกต้อง 

1) มอบหมายงาน  
2) วิชาวิทยานิพนธ์ท่ีมีการใช้เครื่องมือ
และการประมวลผลทางธรณีฟิสิกส ์
 

1) ประเมินจากคณุภาพของท ารายงาน
และการน าเสนอผลงาน 
2) ประเมินการเลือกใช้เครื่องมือหรือ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณี
ฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหา
ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรอื 
การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ในบรเิวณ
พื้นที่ภาคใต ้

1) บรรยาย อภิปราย  
2) สัมมนา  
3) น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ 

1) ประเมินผลการสอบวัดความรู ้
2) ประเมินจากคณุภาพของท ารายงาน
และการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน ท่ี
แสดงถึงการน าข้อมลูความรู้ที่ ถูกต้อง
มาใช้ในการคิดวิเคราะห์ อย่างมเีหตผล 
เป็นระบบ 
 

PLO4 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

1) สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง 
วิชาการและวิชาชีพในรายวิชา 
2) มอบหมายงาน ฝึกปฏิบตัิ ท ากิจกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และส านึกในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) สังเกตพฤติกรรมและการตรงตอ่เวลา
ในการเข้าช้ันเรียน ความซื่อสตัย์การท า
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการ
สอบ  
2) สังเกตพฤตกริรมการมีวินยั การ 
ปฏิบัติตนตามระเบยีบของ 
มหาวิทยาลยัและข้อตกลงในช้ันเรยีน  
3) ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
อย่างถูกต้องตามหลักและ จรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งใน
บริบทของผู้น าและผู้ตามได ้

1) จัดให้มีกิจกรรมหรือให้เข้าร่วม 
กิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 
2) จัดให้มีกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการ
คิดวิเคราะหผ์่านทางการวางแผนงาน

1) ประเมินผลจากความพึงพอใจของ
สาธารณชนต่อกิจกรรมการให้บรกิาร
ทางวิชาการที่จัด 
2) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
ได้รับมอบหมายและการมสี่วนร่วมใน
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และการด าเนินการวิจัยแบบล าพังหรือ
โดยกลุม่ 

กิจกรรมกลุ่ม 
 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูและเรียนรูไ้ด้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1) เข้ารับฟังการอบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
2) เรียนรายวิชา บังคับเลือก วิชา
สัมมนาและวิชาวิทยานิพนธ ์
3) มอบหมายงานเพื่อฝึกให้นักศึกษาคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
 

1) ประเมินจากจ านวนครั้งท่ีเข้ารว่มรับ
ฟังการอบรม 
2) ประเมินจากความสามารถในการหา
ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการท า
การบ้าน รายงาน การน าเสนอหน้าช้ัน/
การพูดสมัมนา การน าเสนอ
ความก้าวหน้างานวิจัยในท่ีประชุมกลุ่ม
วิจัย (group meeting) และจากการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

1) จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
2) ให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนา  
รวมทั้งไปเข้าร่วมประชุมที่มีการน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยาย
ในที่ประชุมวิชาการ 

1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน การ
น าเสนอหน้าช้ัน และการการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ที่ใช้ภาษาอังกฤษท้ังหมด 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอสัมมนา 
รายงานความก้าวหน้างานวิจยัเพือ่
วิทยานิพนธ์และการน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณี
ฟิสิกส์และวางแผนการด าเนินงาน 
เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  หรือ การท่องเที่ยวเชิง
ธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

1) ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าและ 
เรียนรูด้้วยตนเองในหัวข้อท่ีสนใจ 
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

1) ประเมินผลการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ ์
2) สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม ใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด 
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อ
เสนอแนวทางในการวางแผนป้องกัน
และการบริหารจัดการทรัพยากรได้
อย่างยั่งยืน 

1) มอบหมายงาน  
2) วิชาวิทยานิพนธ์ท่ีมีการใช้เครื่องมือ
และการประมวลผลทางธรณีฟิสิกส ์
 

1) ประเมินจากคณุภาพของท ารายงาน
และการน าเสนอผลงาน 
2) ประเมินการเลือกใช้เครื่องมือหรือ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

PLO3 บูรณาการองค์ความรู้ทาง
ธรณีฟิสิกส์กับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อ
สร้างองค์ความรูห้รือวิธีการใหม่ 
หรือนวัตกรรมในด้านการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัติ

1) บรรยาย อภิปราย  
2) สัมมนา  
3) น าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ 
4) น าโจทย์ปญัหาจริงจาก

1) ประเมินผลการสอบวัดความรู ้
2) ประเมินจากคณุภาพของท ารายงาน
และการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน ท่ี
แสดงถึงการน าข้อมลูความรู้ที่ ถูกต้อง
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ทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยว
เชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ 

ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนมาอภปิราย
ร่วมกันเพื่อน าไปสู่การแก้ปญัหา 

มาใช้ในการคิดวิเคราะห์ อย่างมเีหตผล 
เป็นระบบ 
4) การเผยแพรผ่ลงานวิจยัที่มีการแสดง
ถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการยื่น
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

PLO4 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

1) สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง 
วิชาการและวิชาชีพในรายวิชา 
2) มอบหมายงาน ฝึกปฏิบตัิ ท ากิจกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และส านึกในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) สังเกตพฤติกรรมและการตรงตอ่เวลา
ในการเข้าช้ันเรียน ความซื่อสตัย์การท า
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการ
สอบ  
2) สังเกตพฤตกริรมการมีวินยั การ 
ปฏิบัติตนตามระเบยีบของ 
มหาวิทยาลยัและข้อตกลงในช้ันเรยีน  
3) ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
อย่างถูกต้องตามหลักและ จรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งใน
บริบทของผู้น าและผู้ตามได ้

1) จัดให้มีกิจกรรมหรือให้เข้าร่วม 
กิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 
2) จัดให้มีกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการ
คิดวิเคราะหผ์่านทางการวางแผนงาน
และการด าเนินการวิจัยแบบล าพังหรือ
โดยกลุม่ 

1) ประเมินผลจากความพึงพอใจของ
สาธารณชนต่อกิจกรรมการให้บรกิาร
ทางวิชาการที่จัด 
2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได้รับมอบหมายและการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูและเรียนรูไ้ด้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1) เข้ารับฟังการอบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
2) เรียนรายวิชา บังคับเลือก วิชา
สัมมนาและวิชาวิทยานิพนธ ์
3) มอบหมายงานเพื่อฝึกให้นักศึกษาคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
 

1) ประเมินจากจ านวนครั้งท่ีเข้ารว่มรับ
ฟังการอบรม 
2) ประเมินจากความสามารถในการหา
ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการท า
การบ้าน รายงาน การน าเสนอหน้าช้ัน/
การพูดสมัมนา การน าเสนอ
ความก้าวหน้างานวิจัยในท่ีประชุมกลุ่ม
วิจัย (group meeting) และจากการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

1) จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
2) ให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนา  
รวมทั้งไปเข้าร่วมประชุมที่มีการน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยาย
ในที่ประชุมวิชาการ 

1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน การ
น าเสนอหน้าช้ัน และการการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ที่ใช้ภาษาอังกฤษท้ังหมด 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอสัมมนา 
รายงานความก้าวหน้างานวิจยัเพือ่
วิทยานิพนธ์และการน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

หมวดวิชาบังคับ 

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

312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก                          2((1)-2-3)        
312-504 ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์                     2((1)-2-3)        
312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า                             2((1)-2-3)        
312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์                            2((1)-3-2)        

312-507 คลื่นไหวสะเทือน                                      2((1)-2-3)                              

312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส์           1((1)-0-2)        

312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1                            1(0-2-1)        

312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2                            1(0-2-1)        
หมวดวิชาเลือก 

312-512 การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3)        

312-514 การหยั่งธรณีฟิสิกส ์                            2((1)-2-3)        

312-516 ศิลาฟิสิกส์                                        2((1)-2-3)        
312-611 แผ่นดินไหววิทยา                            2((1)-2-3)        
312-613 อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจแม่เหล็กบรรพกาล 2((1)-2-3)        
312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง                            2((1)-2-3)        
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รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

312-618 การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน                  2((1)-3-2)        
312-619 ธรณีฟสิิกสส์ิ่งแวดล้อม                             2((2)-0-4)        

312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง         2((2)-0-4) 2(2-0-4        

312-623 ธรณีพิบัตภิัย                                                 2((2)-0-4)        

312-624 จีโอไดนามิกส์และไซส์โมเทคโทนิคของ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                      2((2)-0-4) 

       

312-625 ธรณีวิทยาปโิตรเลยีมและธรณีฟสิิกส์ของแหล่งกักเก็บ 2((2)-0-4)        

312-626 ระบบและพลังงานความร้อนใต้พิภพ                    2((2)-0-4)         

312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณฟีิสิกส์                           2((1)-2-3)        
312-632 อุทกธรณีฟิสิกส ์                            2((1)-2-3)        
312-633 ธรณีฟสิิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี      2((1)-2-3)        

312-634 ทรัพยากรธรณ ี                             2((2)-0-4)        

312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถติิ                      2((1)-2-3)        
312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1                            2((2)-0-4) 2(2-0-4)        
312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2                             2((2)-0-4)        

กลุ่มวชิาโมดูล        

312-591 ชุดวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง                6((3)-6-9)        
312-592 ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา วศิวกรรมและสิ่งแวดล้อม      6((3)-6-9)        
312-593 ชุดวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเชิงธรณ ี      
                                                                          6((4)-4-10) 

       

312-594 ชุดวิชาการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณีและพลังงาน   6((3)-6-9)        



61 

 

รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

312-601 วิทยานิพนธ ์                                       18(0-54-0)        
312-602 วิทยานิพนธ ์                                      36(0-108-0)        

 
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

หมวดวิชาบังคับ 

312-703 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย                1((1)-0-2) 
       

หมวดวิชาสัมมนา 

312-791 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1                         1(0-2-1) 
       

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

312-793 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 3                         1(0-2-1) 
       

312-794 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 4                         1(0-2-1) 
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รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

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

312-702 วิทยานิพนธ์                                   72(0-216-0) 
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ระดับปรญิญาโท แผน ก 1 
ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. มีความสามารถพื้นฐานทางการวิจัย 

2. เห็นคุณค่าและความส าคัญของชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. อธิบายหลักการและทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับการสังเกตและการวัดค่าทางธรณีฟสิิกส์ 

2 1. วางแผนการส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ที่หลากหลาย  
2. ประมวลผลและตีความข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ดว้ยความถูกต้องและมีเหตุผล 
3. ประยุกต์ความรู้และทักษะทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือการแก้ปัญหา

ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
4. ปฏิบัติตนตามบทบาท หนา้ที่ มภีาวะผูน้ าและท างานร่วมกันเปน็ทีม 
5. สื่อสารและน าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
6. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 

ระดับปรญิญาโท แผน ก 2 
ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. มีความสามารถพื้นฐานทางการวิจัย 

2. เห็นคุณค่าและความส าคัญของชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสังเกตและการวัดค่าทางธรณีฟิสิกส์ 
5. แก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ และกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2 1. วางแผนการส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางธรณีฟสิิกส์ที่หลากหลาย  
2. ประมวลผลและตีความข้อมูลทางธรณีฟสิิกส์ด้วยความถูกต้องและมีเหตุผล 
3. ประยุกต์ความรู้และทักษะทางธรณีฟิสิกส ์ เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือการแก้ปัญหาทางด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
4. ปฏิบัตตินตามบทบาท หน้าที ่มีภาวะผูน้ าและท างานร่วมกันเป็นทีม 
5. สื่อสารและน าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
6. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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ระดับปรญิญาเอก แบบ 1.1 
ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. มีความสามารถพื้นฐานทางการวิจัย 

2. เห็นคุณค่าและความส าคัญของชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสังเกตและการวัดค่าทางธรณีฟิสิกส์ 

2 1. วางแผนการส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ที่หลากหลาย  
2. ประมวลผลและตีความข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ดว้ยความถูกต้องและมีเหตุผล 
3. ประยุกต์ความรู้และทักษะทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือการแก้ปัญหา

ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
4. ปฏิบัติตนตามบทบาท หนา้ที่ มภีาวะผูน้ าและท างานร่วมกันเปน็ทีม 
5. สื่อสารและน าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
6. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3 1. บูรณาการความรู้ทางธรณีฟสิิกส์กับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวตักรรม 
2. สามารถอภิปรายและน าเสนอผลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาตไิด้ 
3. สามารถสรุปผลงานวิจัยและเผยแพร่ผ่านวารสารวชิาการระดบันานาชาตไิด้ 

 
ระดับปรญิญาเอก แบบ 1.2 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. มีความสามารถพื้นฐานทางการวิจัย 

2. เห็นคุณคา่และความส าคัญของชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสังเกตและการวัดค่าทางธรณีฟิสิกส์ 

2 1. วางแผนการส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางธรณีฟสิิกส์ที่หลากหลาย  
2. ประมวลผลและตีความข้อมูลทางธรณีฟสิิกส์ด้วยความถูกต้องและมีเหตุผล 
3. ประยุกต์ความรู้และทักษะทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือการแก้ปัญหาทางด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
4. ปฏิบัตตินตามบทบาท หน้าที ่มีภาวะผูน้ าและท างานร่วมกันเป็นทีม 
5. สื่อสารและน าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
6. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3 1. บูรณาการความรู้ทางธรณีฟสิิกส์กับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรคน์วัตกรรม 
2. สามารถอภิปรายและน าเสนอผลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาติได้ 
3. สามารถสรุปผลงานวิจัยและเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการระดบันานาชาติได้ 

4 1. สามารถอภิปรายและน าเสนอผลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาตไิด้อย่างดีเยี่ยม 
2. สามารถสรุปผลงานวิจัยและเผยแพร่ผ่านวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มีคุณภาพสูงได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
 (1) เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุง

รายวิชา 
 (2) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษาโดยพิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์และต่อเนื่อง รวมทั้งเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัยเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเนื้อหาที่ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

 (3) มีระบบการประกันคุณภาพกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 (1) การได้งานท าของบัณฑิต รวมทั้งความเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

 (2) การประเมินต าแหน่ง/ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ 

 (4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเปน็

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได ้และ 
 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
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 แผน ก 2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พรอ้มทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์และต้องเป็นระบบเปดิให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการโดย
บทความทีน่ าเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลา่ว 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 แบบ 1.1 
  (1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และ 
  (2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
  (3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง 
 (4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

  (5) น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 คร้ัง 
 แบบ 1.2 
  (1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และ 
  (2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
  (3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมี
อย่างน้อย 1 เร่ืองอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์ควรปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Web of 
Science หรือ Scopus 

  (4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

  (5) น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 คร้ัง 
   



 

 

67 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) นักศึกษาสามารถยื่นขออุทธรณ์ในกรณีต่างๆต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(2) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการขออุทธรณ์ 
(3) คณะกรรมการฯด าเนินการพิจารณาไตร่สวนให้ได้ข้อสรุปและรายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 
(4) กรณีการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่สามารถยื่นค าร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลและติดตามผล

ที่คณะเจ้าของรายวิชาหรือผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและ
งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 

 (2) สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของอาจารย์ มี
ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาในรายวิชาที่สอน  

 (3) สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ส าหรับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอน 

 (4) มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอนในหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และ
ถนัดอย่างเหมาะสม เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง 

 (5) มอบหมายให้ดูแล ประสานงานรายวิชาร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้การจัดการและการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ 

 (6) ผลักดันให้ท างานด้านการวิจัยควบคู่กับงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนการเข้าอบรมการพัฒนา
สมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการท าวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการสอนในรายวิชาแล้ว ยังสามารถให้ค าแนะน า
การด าเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) มีการจัดการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผล การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการโดยคณะและมหาวิทยาลัย 
(2) จัดกลุ่มผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่สอนโดยหลักสูตรเพื่อให้มีการท างานร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างอาจารย์ รวมทั้งได้มีโอกาสฝึกฝนหน้าที่ของผู้ประสานงานรายวิชาและผู้ร่วมท าการสอน 
(3) ส่งเสริมและจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยที่จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
(2) ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่ าง ๆและ/หรือ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
(3) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายราย
เดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
(4) จัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
(5) สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนข้อเสนอขอทุนวิจัยร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันอ่ืน เพื่อสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายวิจัยให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับให้หลักสูตรฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในเรื่องของคุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ภาระงานและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด หากมีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะประชุมหาทางแก้ไขและจะประสานงานกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยเมื่อจ าเป็น โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 (1) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การก ากับดูแลของ คณะกรรมการส่วนงานประจ าคณะ 
 (2) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจ าวิชาต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผล การด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (มคอ.7)  
 (3) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา เพื่อน าผลการประเมินไป ใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนของทุกรายวิชาตามผลการประเมิน   
 (4) มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
 (5) น าผลการประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงหลักสตูร ซึ่งต้องด าเนินการทุก 5 ป ี
 นอกจากนี้หลักสูตรฯมีการประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมายดังแสดงในตาราง 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
1. มีการพัฒนาหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
มาตรฐาน สป.อว. 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง 
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยภาควิชาฟิสิกส์จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน 
2. มีการประเมินผลการด าเนินการของ 
รายวิชาในหลักสูตรและน าผลมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 

1. หลักสูตรได้มาตรฐานตาม 
สป.อว. ก าหนด มีความทันสมัย 
และมีการปรับปรุงอย่าง 
สม่ าเสมอทุก 5 ป ี
2. มีการรายงานผลตามมาตรฐาน 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร 11 ข้อ 
3. ผลการประเมินโดย 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอกทุก 5 ป ี

2. มีการจัดการเรียน การสอน ที่มี
ความทันสมัย และเนน้ให้ 
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้
และสร้างงานวิจัยได้ภายใต ้
ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

1. มีอาจารยป์ระจ าหลักสตูร อาจารย์
ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคณุสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม

1. จ านวนรายวิชาที่มีกิจกรรมให้ 
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที ่
ทันสมัยด้วยตนเอง 
2. จ านวนอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร ผลงานและต าแหน่ง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา 
2. มีการวางแผน การติดตาม และการ 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก 
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา เพื่อให้มี 
คุณภาพและเปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของ 
รายวิชาและหลักสูตร 
3. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดย 
นักศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา 
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้เข้า
ร่วมการอบรม การพัฒนาการเรียนการ
สอนการเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 

ทางวชิาการ และ 
ประสบการณ์ด้านการพัฒนา 
ฝึกอบรม 
3. จ านวนนักศึกษาทีป่ระเมินและ 
ผลการประเมินการเรียนการ 
สอนรายวิชาและอาจารย ์
ผู้สอนโดยนักศึกษา 
4. จ านวนอาจารย์ทีป่ระเมินและ 
ผลการประเมินการเรียนการ 
สอนรายวิชา 

3. หลักสูตรได้มาตรฐาน 
ตามระบบการประกนัคุณภาพดา้น
การศึกษางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
และมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติมี
คุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1. มีอาจารย์ผูส้อนรายวชิาที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จาก
การท าวิจัย 
2. ก าหนดแผนและแนวทางการท า 
วิทยานพินธ์และมีอาจารย์ที่ปรกึษา 
วิทยานพินธ์ที่มปีระสบการณ์และมีความ 
เชี่ยวชาญตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ 
นักศึกษา 

1. คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที ่
ได้มาตรฐาน สป.อว. 
2. จ านวนการสอบผา่นโครงรา่ง 
วิทยานพินธ์ของนักศึกษา 
ภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
3. การเสนอความก้าวหน้า 
งานวิจยัของนักศึกษา ทุกป ี
การศึกษา 
4. จ านวนการน าเสนอผลงาน 
และการตีพิมพ์/เผยแพร ่
ผลงานทางวชิาการของ 
นักศึกษา ตามเงื่อนไขของ 
ทุนการศึกษาและตามข้อบังคบั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
5. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ 
ได้รับรางวลั 
6. จ านวนมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
7. ผลการประเมินจาก 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
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2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทุกรอบระยะเวลา ตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสตูร  
(2) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตร และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร  
(3) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อน าข้อคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจและติดตามภาวะการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายในระยะ 1 
ป ีหลังส าเร็จการศึกษา 
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป  โดยคณะกรรมการควรศึกษาสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และตลาดแรงงาน เพื่อน าข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม ผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้จ านวนผลงานต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา  

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและจ านวนการรับนักศึกษา ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการรับเข้าเป็นนักศึกษา ในหมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.2 ทั้งนี้วิธีการรับนักศึกษาสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2) หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์
วิชาการ และตัดสินผลการสอบเข้าของผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ และส่งรายชื่อไปยังงานรับนักศึกษาใหม่ 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินวิธีการรับนักศึกษาที่ใช้  ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
พิจารณาและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
(4) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 คณะฯ และหลักสูตรจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าสิ่งที่ควรรู้ทั่วไป
และจ าเป็นต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาเฉพาะรายก่อนเข้าเรียน เช่น  สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ อบรม
จรรยาบรรณในการท าวิจัย และส ารวจความเห็นของนักศึกษาชั้นปีแรกในประเด็นความพร้อมและความต้องการ
พัฒนาตนเองก่อนเข้าศึกษาอีกด้วย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน  
ตลอดจนก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
(1) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติต่างๆตลอดจน
เร่ืองอื่น ๆ จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเร่ืองการท าวิจัยและเร่ืองอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
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(3) หลักสูตรฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคร้ัง 
(4) ก าหนดจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ในหมวดที่ 4 
(5) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานที่
ก าหนดหรือไม่ 
(6) ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 
(7) จัดท า มคอ.5 เพื่อประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการสอบรายวิชา และจัดให้มีการทวนสอบตามที่ก าหนด 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา  
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรในเร่ืองการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์ การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเร่ืองที่เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผล และเร่ืองอื่นๆ และมีการส ารวจความพงึพอใจต่อผลการจักการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์ 
การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผู้ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณารายชื่อที่
เสนอและส่งเร่ืองต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการบริหารอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  
(3) ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็น และส ารวจความเห็นของอาจารย์ในประเด็นนี้ 
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป 
(4) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ในข้างต้นในหมวด 6 การพัฒนา
อาจารย์ 

4.2 คุณภาพคณาจารย์  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยก ากับให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ .2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองนี้ และอภิปรายเพื่อหาวิธี
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
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4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดท าแผนระยะยาวในเรื่องอัตราก าลัง  แผนสรรหา 
และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา ทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ือง
นี้ และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมและยุทธศาสตร์ของประเทศที่เปลี่ยนไป ให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามแนวทาง outcome based education 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้ประสานงานหลักสูตร และผู้ประสานงานร่วมทุกรายวิชา ผู้
ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 และก าหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือก ากับติดตาม
การศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับความ
สนใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้มีการรับข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ของนักศึกษา และมีการ
จัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์อย่างเหมาะสม 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและควบคุมดูแลให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
(1) หนังสือ/ต ารา และสื่อการเรียนรู้ ที่มีอยู่ในห้องสมุดกลาง ภาควิชาและคณะฯ 
(2) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในภาควิชาและคณะฯ 
(3) ครุภัณฑ์ส าหรับการสอนและงานวิจัย 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
(1) มีคณะกรรมการวางแผน จดัหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและ
ทันสมัยให้เพียงพอส าหรับการวจิัยของนักศึกษา 
(2) อาจารย์ผูส้อนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
(3) จัดสรรงบประมาณ 
(4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. ความเพียงพอของต ารา 
หนังสือ วารสารต่างๆ 

นักศึกษาแจ้งประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณา

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และภาควิชา 

ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การใช้บริการส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

2. อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง มื อ /
ครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินการ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ์

นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างภาควิชาและคณะ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการ

วิจัย 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ระดับปรญิญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 7.2 ระดับปรญิญาเอก 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีการประชุมหลักสูตร 
 เพือ่วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม 
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อน
ร่วมงานหรือจากอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
(2) การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดระหว่างการด าเนินการวิจัยของนักศึกษา 
(3) การแลกเปลี่ยนโดยการสนทนากับนักศึกษาเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ
รายวิชา 
(4) การประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  การทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียนซึ่งจะสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่ 
เพื่อท าการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(5) การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาแบบออนไลน์ที่คณะจัดท าขึ้น 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมนิทักษะการสอนของอาจารย์ใหม่โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

(1) การประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ในภาควิชาเพื่อทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการ
เรียน การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาตามการวิวัฒน์ขององค์ความรู ้
(2) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
(3) การประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

  (4) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 3 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาธรณีฟิสิกส์อย่างน้อย 1 คน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมื่อมีการด าเนินงานครบ 12 ข้อแรก  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
  (1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

(2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
และกลยุทธ์การสอน 

  (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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(4) อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินการจัดการรายวิชาในหลักสูตรซึ่งมีการด าเนินการทุกปีมา
ทบทวน วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
(6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน 
ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมาพิจารณาทบทวน และน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนดในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
ง-1 สัญญาจา้งอาจารย์ชาวต่างชาติ  

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาธรณีฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์  
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in 
Geophysics 

ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in 
Geophysics (International Program) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ 
2. นายนายสวัสดี ยอดขยัน 
3. นายก าแหง วัฒนเสน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายสวัสดี ยอดขยัน 
2. นายก าแหง วัฒนเสน 
3. Mr.Helmut Durrast 

ปรัชญา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาธรณีฟสิิกสม์ุ่งผลติ
มหาบัณฑติที่มีความรู้ และทักษะการวิจัยขั้นสูง พร้อมท้ังมี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีศักยภาพสูง 
สามารถท าวิจัยเชิงลึกในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
การจัดการปัญหาทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ การท่องเที่ยว
เชิงธรณี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรระดับปริญญา
โทเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ ในขณะที่หลักสูตร
ระดับปริญญาเอกเน้นบูรณาการความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ร่วม
ความรู้สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยทั้งสอง
หลักสูตรมุ่งเน้น การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้บริการสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับสากล รวมทั้ งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
และส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้ วยตนเอง  (self-
directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ มี

คุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิจัย  มีความเช่ียวชาญ

ทางด้านธรณีฟิสิกส์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี  ทรัพยากรน้ า พลังงาน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ

และทักษะในการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณี
ฟิสิกส์ในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปัญหา
ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี 
หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย ฯลฯ ทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับภูมิภาค 

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาบัณฑิตในการบูรณาการ
ความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ สามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และสามารถสื่อสารกับ
ประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีคุณลักษณะความเป็นสากล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีทักษะการวางแผน มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1       

- วิทยานิพนธ์                             36          หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2      

- หมวดวิชาบังคับ                       14            

หน่วยกิต   
- หมวดวิชาเลือก                         4           หน่วยกิต    
- วิทยานิพนธ์                       18           หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1       

- วิทยานิพนธ์                             36          หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2      

- หมวดวิชาบังคับ                       12 หนว่ยกิต   
- หมวดวิชาเลือก                         6           หน่วยกิต    
- วิทยานิพนธ์                       18           หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
312-501 ฟิสิกส์ของโลก                              2(2-0-4) 
              Physics of the Earth 
312-503 สนามโนม้ถ่วงและแม่เหล็ก                2(2-0-4) 
              Gravity and Magnetics 
312-504 ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์          2(2-0-4)             
              Geology for Geophysicist 
312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟา้                  2(2-0-4) 
               Electric and Electromagnetics 
312-506 การประมวลผลและการแปลง            2(2-0-4)   
               กลับข้อมูลธรณีฟสิิกส ์
               Geophysical Data Processing  
               and Inversion Method 
312-507 คลื่นไหวสะเทือน                           2(2-0-4)   
               Seismic Waves  
312-508 ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม                      1(0-2-1) 
               Geophysical Fieldwork 
312-509 ปฏิบัติการทางธรณี ฟิสกิส์                1(0-2-1)                
               Geophysical Laboratory 
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย  1      (1-0-2) 
               Ethics and Philosophy in Research 
312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1                  1(0-2-1) 
               Seminar in Geophysics I 
 

 
312-501 ฟิสิกส์ของโลก                              2((2)-0-4) 
              Physics of the Earth 
312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก                2((1)-2-3) 
              Gravity and Magnetics 
312-504 ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์          2((1)-2-3)             
              Geology for Geophysicist 
312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟา้                  2((1)-2-3) 
               Electric and Electromagnetics 
ยกเลิก น าไปจัดเป็นรายวิชาเลือก โดยเปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่
เป็น 312-512  
 
 
312-507 คลื่นไหวสะเทือน                           2((1)-2-3)   
               Seismic Waves  
ยกเลิก 
 
ยกเลิก 
 
ยกเลิก  
 
คงเดิม 
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312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2                  1(0-2-1) 
               Seminar in Geophysics II 

คงเดิม 

 เพิ่มรายวิชาใหม ่
312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสกิส ์                 2((1)-3-2) 
            Geophysical Field Survey 
312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส์  1((1)-0-2)                                             

Ethics and Philosophy for Geophysicists                       
หมวดวิชาเลือก                                            
312-514  การหยั่งธรณีฟิสิกส ์              2(2-0-4) 
312-516  ศิลาฟิสิกส ์                                  1(1-0-2) 
312-611  แผ่นดินไหววิทยา                          2(2-0-4) 
312-613  อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจ      2(2-0-4) 
                 แม่เหล็กบรรพกาล                        
312-617  คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง                   2(2-0-4)                                               
312-619  ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม                   2(2-0-4) 
312-623  ธรณีพิบัตภิัย            2(2-0-4) 
312-625  ธรณีวิทยาปโิตเลียมและธรณีฟสิิกส์    2(2-0-4) 
                ของแหล่งกักเกบ็                                       
312-631   เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์         2(2-0-4) 
312-632   อุทกธรณีฟิสิกส ์                         2(2-0-4) 
312-633   ธรณีฟิสิกส์ในงานนิติวทิยาศาสตร์และ 
              โบราณคดี                                2(2-0-4) 
312-634   ทรัพยากรธรณ ี            2(2-0-4) 
312-635   สารสนเทศและสถิติขอ้มูลธรณี        2(2-0-4)       
312-641   หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1          2(2-0-4) 
312-642   หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2          2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือก                                            
312-514  การหยั่งธรณีฟิสิกส์                    2((1)-2-3) 
312-516  ศิลาฟิสิกส ์                             2((1)-2-3) 
312-611  แผ่นดินไหววิทยา                       2((1)-2-3) 
312-613  อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจ                        
             แม่เหล็กบรรพกาล                     2((1)-2-3)             
312-617  คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง                2((1)-2-3)                                               
312-619  ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม                 2((2)-0-4) 
312-623  ธรณีพิบัตภิัย                             2((2)-0-4) 
312-625  ธรณีวิทยาปโิตเลียมและธรณีฟสิิกส์              
             ของแหล่งกักเก็บ                        2((2)-0-4)                                           
312-631   เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์       2((1)-2-3) 
312-632   อุทกธรณีฟิสิกส ์                       2((1)-2-3) 
312-633   ธรณีฟิสิกส์ในงานนิติวทิยาศาสตร์และ      
              โบราณคดี                              2((1)-2-3)          
312-634   ทรัพยากรธรณี                         2((2)-0-4) 
312-635   ภูมิสารสนเทศศาสตรแ์ละธรณีสถติิ 2((1)-2-3)       
312-641   หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1        2((2)-0-4) 
312-642   หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2        2((2)-0-4) 

 เพิ่มรายวิชาใหม ่
312-512   การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมูลธรณีฟิสิกส ์ 
                                                          2((1)-2-3) 
312-620   อากาศ สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง                                                           
                                                           2((2)-0-4) 
312-618   การประมวลผลข้อมลูคลื่นไหวสะเทือน    2(1-3-2) 
                                                           2((1)-3-2) 
312-624   จีโอไดนามิกส์และไซสโ์มเทคโทนิคของภูมภิาค       
              เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                 2((2)-0-4) 
312-626   ระบบและพลังงานความร้อนใต้พิภพ  2((2)-0-4) 
เพิ่มรายวิชาใหม่ (โมดลู) 
312-591   ชุดวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง 6((3)-6-9) 
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312-592  ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  
                                                          6((3)-6-9) 
312-593  ชุดวิชาธรณีวิทยาระดบัภูมิภาคและการท่องเที่ยว            

เชิงธรณี                                   6((4)-4-10) 
312-594   ชุดวิชาการส ารวจแหลง่ทรัพยากรธรณีและพลังงาน         
                                                          6((3)-6-9) 

หมวดวิทยานิพนธ ์
312-601 วิทยานิพนธ์                              18(0-54-0)   
            Thesis       
312-603 วิทยานิพนธ์                            36(0-108-0) 
            Thesis       

หมวดวิทยานิพนธ ์
312-601 วิทยานิพนธ์                              18(0-54-0)  
            Thesis 
312-602 วิทยานิพนธ์                              36(0-108-0)  
            Thesis 

แผนการศึกษา 
หลักสตูรแผน ก แบบ ก 1  
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
312-603   วิทยานิพนธ์                                     9  
*312-691   สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1                     1 
                                          รวม                   9 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
312-603   วิทยานิพนธ์                                     9 
*312-692  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2                      1 
                                          รวม                   9 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
312-603   วิทยานิพนธ์                                     9 
*333-502  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย             1 
               Ethic and Philosophy in Research 
                                          รวม                   9 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
312-603   วิทยานิพนธ์                                      9 
                                          รวม                   9 
หมายเหต ุ
* วิชา 333-502 จริยธรรมและปรชัญาในการวิจัย, 
* วิชา 312-691 สัมมนาทางธรณฟีิสิกส์ 1 และ  
* วิชา 312-692 สัมมนาทางธรณฟีิสิกส์ 2 เป็นวิชาบังคับ ให้ 
นักศึกษาลงทะเบียนโดยไม่นับหนว่ยกิต 
หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2  
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
312-501  ฟิสิกส์ของโลก                                  2 
312-503  สนามโน้มถ่วงและแมเ่หล็ก                   2 
312-505  ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟา้                      2 

แผนการศึกษา 
หลักสตูรแผน ก แบบ ก 1  
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
312-602   วิทยานิพนธ์                                     9  
*312-691   สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1                     1 
                                          รวม                   9 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
312-602   วิทยานิพนธ์                                     9 
*312-692  สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2                      1 
                                          รวม                   9 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
312-602   วิทยานิพนธ์                                     9 
*312-605  จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส์    1 
               Ethic and Philosophy for Geophysicists  
                                          รวม                   9 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
312-602   วิทยานิพนธ์                                      9 
                                          รวม                   9 
หมายเหต ุ 
*  รายวิชาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต  
 
 
 
หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2  
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
312-501  ฟิสิกส์ของโลก                                  2 
312-503  สนามโน้มถ่วงและแมเ่หล็ก                   2 
312-505  ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟา้                      2 
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312-507  คลื่นไหวสะเทือน                              2 
312-509  ปฏิบัติการทางธรณีฟิสกิส์                    1 
                                              รวม             9 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
312-xxx   วิชาเลือก                                        2 
312-xxx   วิชาเลือก                                        2 
312-504   ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์             2 
312-506   การประมวลผลและการแปลง 
              กลับข้อมูลธรณีฟสิิกส ์                        2 
312-508   ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม                         1 
312-601   วิทยานิพนธ์                                    2 
                                              รวม             11 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
312-601  วิทยานิพนธ์                                      8 
*333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย              1 
*312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส ์1                       1 
                                               รวม              8 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
312-601  วิทยานิพนธ์                                      8 
*312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส ์2                      1 
                                                รวม            8 
หมายเหต ุ
*วิชา 312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1  
*วิชา 312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2 และ  
*วิชา 333-502 จริยธรรมและปรชัญาในการวิจัย (Ethics  
and Philosophy in Research) เป็นวิชาบังคับให้ 
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 

312-506   การส ารวจทางธรณีฟสิิกส์                   2 
312-507  คลื่นไหวสะเทือน                               2 
                                              รวม             10 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
**312-xxx วิชาเลือก                                       6 
312-504   ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์             2 
312-601   วิทยานิพนธ์                                     2 
                                              รวม             10 
 
 
 
 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
312-601  วิทยานิพนธ์                                      8 
*312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส์     1 
*312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส ์1                       1 
                                               รวม              8 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
312-601  วิทยานิพนธ์                                      8 
*312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส ์2                       1 
                                                รวม             8 
หมายเหต ุ
*  รายวิชาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
** กลุ่มวิชาโมดูล เป็นวิชาเลือกเพือ่การวิจัย หรือหากไม่
ประสงค์จะเลือกเรียนกลุ่มวิชาโมดูล นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเลือกให้ครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
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 ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย): หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์  
(ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy Program in 
Geophysics  

ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย): หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy Program in 
Geophysics (International Program) 

ปรัชญา 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งผลิต
นักวิชาการขั้นสูงท่ีมีความรูค้วามสามารถท้ังในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อการท าวิจัยเชิง
ลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ / นวัตกรรมใหม่ อย่างมีคณุธรรมและ
จริยธรรมและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภยัพิบัติทางธรรมชาติทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล 
 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีศักยภาพสูง 
สามารถท าวิจัยเชิงลึกในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
การจัดการปัญหาทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ การท่องเที่ยว
เชิงธรณี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรระดับปริญญา
โทเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ ในขณะที่หลักสูตร
ระดับปริญญาเอกเน้นบูรณาการความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ร่วม
ความรู้สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยทั้งสอง
หลักสูตรมุ่งเน้น การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้บริการสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับสากล  รวมทั้ งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
และส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (self-
directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อสร้างบุคลากรระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ วางแผน มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อด าเนินงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาธรณีฟิสิกส์ ที่สามารถ
น ามาประยุกต์กับองค์ความรู้แขนงอื่น เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ 
3. เพื่อเสริมสร้างฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
โลก และเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีมั่นคงให้แก่ภาคใต้และประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ผลิตบุคลากรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านธรณีฟิสิกส์  โดย
สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่น  เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือแก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรือ การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

2. มีคุณลักษณะความเป็นสากล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

มีทักษะการวางแผน มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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หมวดที3่ ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสรา้ง
ของหลักสูตร 
2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 หลักสตูรแบบ 1.1 
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธรณฟีิสิกส์ สาขาฟสิิกส์ สาขาวิชา
ธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟสิิกสโ์ดยมีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ โดยอยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
2) คุณสมบตัิอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2.2.2 หลักสูตรแบบ 1.2 
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟสิิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา
ธรณีวิทยา สาขาวิชาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ และมีผลการเรียนระดับดมีาก หรือ มี
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 3.00 และ 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวจิัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์โดย
มีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสาร
หลักฐานรับรอง หรือสาขาวิชาอื่น ๆ โดยอยู่ในดลุยพินิจของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
2) คุณสมบตัิอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หมวดที่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสรา้ง
ของหลักสูตร 

2.2 คุณสมบัติของผเูขาศึกษา 
  แบบ 1.1 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาธรณีฟสิิกส์ 
สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรือ หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติทุก
สาขา และ 

  2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบณัฑิต
วิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผูส้มัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรอื 

  3) มีเกณฑ์คณุสมบัติเพิ่มเตมิ ได้แก่ เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์หรือ
ธรณีวิทยาโดยมผีลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
และมเีอกสารหลักฐานรับรอง หรอือยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

  4) คุณสมบตัิอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาช้ัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  

            แบบ 1.2 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
หรือ หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตทุกสาขา โดยมีผลการ
เรียนดมีาก และ 

  2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบณัฑิต
วิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผูส้มัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรอื 

  3) มีเกณฑ์คณุสมบัติเพิ่มเตมิ ได้แก่ มีคะแนนเฉลีย่ไม่
ต่ ากว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวจิัยใน
สาขาวิชาธรณีฟสิิกส์ ฟสิิกส์ หรือธรณีวิทยาโดยมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐาน
รับรอง หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

            4) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาช้ัน
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2563 
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1.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิทยานิพนธ ์
 312-701  วิทยานิพนธ ์    48(0-144-0) 
  Thesis 
การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อท่ีสนใจของ
สาขาวิจัยธรณีฟิสิกส์ และภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
Original research on an interested topic of geophysics 
research field and under supervision of faculty 
advisor(s) 
 
 312-702  วิทยานิพนธ ์         72(0-216-0) 
  Thesis 
การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อท่ีสนใจของ
สาขาวิจัยธรณีฟิสิกส์ และภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
Original research on an interested topic of geophysics 
research field and under supervision of faculty 
advisor(s) 

 
หมวดวิทยานิพนธ ์
312-701 วิทยานิพนธ ์     48(0-144-0) 
  Thesis 
การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อท่ีสนใจของ
สาขาวิจัยธรณีฟิสิกส์ และภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยา่งสม่ าเสมอ และเขียนวิทยานิพนธต์าม
แบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 Original research on an interested topic of 
geophysics research field and under supervision of 
faculty advisor(s), present research progress to thesis 
supervisor(s) regularly, and writing dissertation in the 
format of Graduate School  
   
312-702 วิทยานิพนธ ์  72(0-216-0) 
  Thesis 
การค้นคว้าวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อท่ีสนใจของ
สาขาวิจัยธรณีฟิสิกส์ และภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยา่งสม่ าเสมอ และเขียนวิทยานิพนธต์าม
แบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 Original research on an interested topic of 
geophysics research field and under supervision of 
faculty advisor(s), present research progress to thesis 
supervisor(s) regularly, and writing dissertation in the 
format of Graduate School 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การด าเนินงานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ ให้มีการด าเนินงานดังนี้ 
1) นักศึกษาเลือกงานวิจัยท่ีสนใจเพื่อจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์
ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2) จัดท าและน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
สอบโครงร่างให้แล้วเสร็จในภาค 
การศึกษาท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 1 
3) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรทุก ๆ 6 เดือน 
4) มีการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการแบบ Proceedings 
อย่างน้อย 1   เรื่อง 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยยอ 
(1) นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจเพื่อจัดท าโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้
หัวข้อวิจัยต้องตอบสนองการเป็น “University Social 
Engagement” กล่าวคือ เป็นการท างานเชิงวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคผู้ประกอบการหรือสังคมบน
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก ่

-Partnership: เป็นการร่วมคิด-ร่วมท างานวิจัยแบบเป็น
หุ้นส่วนกับผู้ประกอบการ ชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ผู้ใช้ผลงานวิจัย  

-ผลการวจิัยต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกีย่วข้องทุก
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5) แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ไดร้ับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา
ธรณีฟิสิกส์อย่างน้อย 2 เรื่อง ท้ังนี้ผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 
เรื่อง ต้องได้รับการตีพมิพ์หรือยอมรับให้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ โดยต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
แบบ 1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ไดร้ับการยอมรับให้ตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์อย่างน้อย 2 เรื่อง ท้ังนี้ต้องได้รับการตีพิมพห์รือยอมรับ
ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ 

ฝ่าย (Mutual benefit) นั่นคือ ท้ังมหาวิทยาลัยและหุ้นส่วน
ได้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น 

-มีการใช้ความรู้ทางวิชาการและเกิดการเรียนรูร้่วมกัน 
(Scholarship) ระหว่างหุ้นส่วนในการวิจัยที่ท าร่วมกันน้ัน 
และ 

-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) 
(2) จัดท าและน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ

สอบโครงร่างให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีท่ี 1 
(3) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรทุกภาคการศึกษา 
(4) ด าเนินการวิจัย จัดท าวิทยานพินธ์และสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีการศึกษาส าหรับแบบ 
1.1 และ 4 ปีการศึกษาส าหรับแบบ 1.2 หรือหากไม่แล้ว
เสร็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

(5) น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
(6) ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1  
  ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 เรือ่ง ได้รับการ

ตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ ์มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับระดับชาติ
หรือนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์ควรปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือ ฐานข้อมูล 
Scopus 

  ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2 
  ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 เรือ่งได้รับการตีพิมพ์ 

หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรบัให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ ์มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ โดยมีอย่างน้อย 1 
เรื่องอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ผลงาน
ตีพิมพ์ควรปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือ 
ฐานข้อมูล Scopus 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ขอให้ท าการตรวจสอบและแก้ไขค าผิดที่เกิดจากความ
ผิดพลาดในการพิมพ์ ซึ่งบางส่วนได้ระบุไว้ในร่างหลักสูตร
แล้ว 
2. ขอให้ท าการตรวจสอบและแก้ไข การใช้ศัพท์เทคนิค
ภาษาไทยให้สอดคล้องกับศัพท์เทคนิคของส านักงานราช
บัณฑิตยสภาซึ่งบางส่วนได้ระบุไว้ในร่างหลักสูตรแล้ว 
3. หน้า 37 ข้อ 5 วงเล็บ 3 มีข้อเสนอให้จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าฯ ทุกภาคการศึกษา (จากเดิมที่ก าหนดให้
เป็นทุกๆ 6 เดือน) 

- ได้ท าการตรวจสอบ และได้แกไ้ขแล้ว พบวา่ค าผิด
บางส่วนเกิดจากความผิดพลาดในขณะแปลงรปูแบบของ
ไฟล ์
- ได้ท าการตรวจสอบ และไดป้รับแก้แล้ว 
 
 
- ได้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ปนานนท ์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรที่รองรับสถานการณ์โลกในปัจจุบนั มี
ความทันสมัย มีวิชาให้เลือกเรียนที่หลากหลายตามความ
สนใจของนัศึกษา คณาจารย์ในหลักสูตรมีคุณภาพสูงมาก 
ผลิตงานวิจัยระดับสากลได้ มีการจัดกลุ่มสาขาทางเลือก
ในการเรียนวิชาตา่งๆ ท าให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้น 
2.ให้อิสระนักศึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และมี
การติดตามความกา้วหน้าอยา่งใกล้ชิด ถ้าเปน็ไปได้ควรมี
การส่งเสริมให้นักศึกษาส่งงานตพีิมพ์ลงในวารสารฉบบั
เต็มระดับนานาชาติ ส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อ
เป็นการยกระดับคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา
ของประเทศไทย 
3. มีการพัฒนาศักยภาพและลักษณะพึงประสงค์ในด้าน
ต่างๆของนักศึกษาจ านวนมากที่หลากหลาย ช่วยให้
นักศึกษาที่จบออกมามีความพร้อม ทั้งด้านวชิาการและ
ทักษะต่าง ๆ จ านวนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านธรณี
ฟิสิกส์ยังมีไม่มาก อาจจะประสบปัญหาในการดูแล
นักศึกษาในอนาคต ถา้มีนักศึกษาเข้าเรียนจ านวนมาก
ควรหาทางรับอาจารย์เพิ่ม 

 
 
 
 
 

- ได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะไว้ในหมวดที่ 4(1) การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หัวข้อ 1.3 

 
 
 
 

- ประเด็นของจ านวนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางธรณีฟิสิกส์
ได้ระบไุว้ในหมวด 7 (4.1) การบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ ซึ่งอัตราก าลังของหลกัสูตรได้ด าเนนิการตาม
แนวทางของคณะวิทยาศาสตร ์
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี (หน้า 13) ค่อนข้างสูง
มากกว่า 400,000 บาทต่อคน เนื่องจากค่าเงินเดือน
บุคลากรประจ าหลักสูตรทั้งหมดมาคิด ถ้าบุคลากรท างาน
อ่ืนนอกหลักสูตร เงินสอนวิชาพืน้ฐานของภาควิชาฟิสิกส์
อาจจะหาทางก าหนดสัดส่วนตามภาระงานจริง นา่จะ
ช่วยลดตน้ทนุต่อหัวได ้
5. รายรับยังขาดส่วนงานวิจัยและบริการวชิาการควร
หาทางเพิ่มรายได้ในสว่นนี้ ไม่ทราบว่าคา่ใช้จา่ยในการท า
วิทยานพินธ์ นักศึกษาจ่ายเอง หรือหลักสูตร support 
เพราะค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานต่ ามาก 
6. – มีค าผิดจ านวนมาก ควรตรวจสอบอีกครั้ง 
    - เอกสารแนบหน้า 136 (เอกสารแต่งตั้ง) ไม่ถูกต้อง 
    - ไม่แน่ใจว่า การเขียนภาษาไทยทบัศัพท์ภาษาอังกฤษ
ใช้ตามหลักราชบัณฑิตหรือไม่ ควรตรวจสอบโดยเฉพาะ
ค าอธิบายรายวิชา 
    - หน้า 27 Geohazard English อยู่ผิดบรรทัด 
    - ตารางหนา้ 45 ขนาด Font กระโดด   

-ข้อมูลด้านงบประมาณอ้างอิงจากงานนโยบายและแผน
ของคณะวิทยาศาสตร ์
 

 
 
 

-หลักสูตรมีงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง รายได้จาก
งานบริการวิชาการ และคา่ธรรมเนียมบริการวิชาการจาก
ทุนวิจัยภายนอก คณะฯและมหาวิทยาลัยเปน็ผู้ดูแล และ
จัดสรรให้ตามเกณฑ์ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการท า
วิทยานพินธ์ของนักศึกษาได้รับการสนับสนนุจากคณะฯ 
ตามเกณฑ์ที่สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตร 

 
- ได้ท าการตรวจสอบ และได้แกไ้ขแล้ว พบวา่ค าผิด
บางส่วนเกิดจากความผิดพลาดในขณะแปลงรปูแบบของ
ไฟล ์

 
 
ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. มีการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนวิชาเลือก 
มีความหลากหลาย ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกตามความ
เหมาะสม ตามความชอบ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ หรือ
ประกอบอาชีพได้จริง 
2. การน าเอา active learning มาใช้ในหลักสูตร 50/50
ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบร่วมกับผู้สอน มีการตอบโต้ วิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกัน เพื่อได้แนวทางและผลลพัธ์ทางการศึกษาดีที่สุด 
3. ภาพรวมของหลักสูตร มีความครอบคลุมหลายกลุ่ม
วิชาทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณป์ัจจุบนัทั้งด้านแร่ ปิโตรเลียม น้ าบาดาล 
โบราณคดี สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เป็นตน้ 
4. หลักสูตรที่ถูกออกแบบไว้ทั้งแบบแผน ก 1 และ แผน 
ก 2 นั้นมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตาม
ประสบการณ์และความถนัดของผู้เรียน 
 

- 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ประจ า มีความ
หลากหลายสาขาของความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
การเรียนการสอนจากหลายประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับนักศึกษาที่จะได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ในหลาย
รูปแบบ และปรับให้เข้ากับชวีิตการท างานให้ดียิ่งขึ้น  

- 

 
นายอนุกลู วงศ์ใหญ่ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

ไม่มีข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒุิ 

 
Mr.Gerard McNeill 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. The course work outlined for the Masters 
program is comprehensive. Perhaps to supplement 
the course work outlined the processing and 
Inversion method ATG can assist in providing 
workshops on some of the of the key electrical 
geophysics processing packages used by the 
minerals industry related to Induced Polarization 
and Time Domain EM techniques: 
a) Inversion of 2D and 3D Induced Polarization 
Datasets UBC’s Inversion package 
b) Forward modeling of surface and Down hole 
TDEM data sets using EMIT’s modeling Package 
c) Inversion Modeling of surface TDEM using 
Fullagar’s Inversion software 
2. To add to your range of options for the Special 
Topics in Geophysics ATG can assist in providing an 
introduction to UAV platform Geophysical 
Surveying. Designing, survey and processing a UA V 
Platform Geophysical survey might be a good 
Thesis topic for a master Thesis? 
 

- เป็นโอกาสทีด่ีของหลักสูตรทั้งคณาจารย์และนักศึกษาที่
จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีน่ าไปใช้จริงในงานทางด้าน
ธรณีฟิสิกส์หากได้รับการสนบัสนุนและความมือทางด้าน
วิชาการร่วมกับบริษัทเอกชนที่ท างานทางด้านธรณีฟิสิกส์ 
เช่น ATG 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
Surveys we can assist in exposing Students to: 
a) Designing and running UAV Platform Magnetic 
surveying (Exploration of natural Resources) 
b) Designing and running UAV Platform Radiometric 
surveying (Geo-hazard, Explor. Of natural Resources) 
c) Designing and running UAV Platform GPR 
surveying ZGeo-hazard, environmental) 
 
3. Additional Geophysical logging option: 
DH Surveys ATG can assist in exposing Student to: 
a) Acoustic Televiewer Surveys 
b) DH TDEM Surveys 
 
4. Passive Seismic: 
ATG can assist in providing an introduction to 
Designing, surveying and processing Passive seismic 
surveys. 
Applications: 
Geo-hazard and environment – particularly cavities. 
Mineral exploration: Mineral sands applications. 
Groundwater: Paleo channel mapping (combined 

ERT and Passive Seismic interpretation. 
 

 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ขอให้ท าการตรวจสอบและแก้ไขค าผิดที่เกิดจากความ
ผิดพลาดในการพิมพ์ ซึ่งบางส่วนได้ระบุไว้ในร่างหลักสูตรแล้ว 
2. หน้า 25 ข้อ 5 วงเล็บ 3 มีข้อเสนอให้จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา (จากเดิมที่ก าหนดให้เป็น
ทุกๆ 6 เดือน) 

-จากการตรวจสอบพบว่าค าผิดส่วนใหญ่เกิดจาก
ความผิดพลาดในขณะแปลงรูปแบบของไฟล ์

 
-แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ปนานนท ์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรที่ดี เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบนั มีการ
ก ากับดูแลนักศึกษาในการท าวิจยั และมีการส่งเสริมนักศึกษา
ในด้านตา่งๆให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และมีคุณธรรม เป็น
จุดแข็งของหลักสูตร  
2. ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสไปท าวิจัยร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในตา่งประเทศเมื่อมีโอกาสผ่านเครือข่ายต่างๆ
เป็นการสร้างให้นักศึกษามีความเป็นสากล ได้เรียนรู้
ประสบการณ์การท างานวิจัยและใช้ชีวิตตา่งประเทศ อย่าง
น้อยในช่วงสั้นๆ 1-3 เดือนน่าจะมีประโยชน์มาก 
3. อาจารย์ที่เชีย่วชาญธรณีฟิสิกส์จริงยังมีน้อย ในอนาคตควร
พยายามเพิ่มจ านวนอาจารย์ด้านนี้เพื่อช่วยกันเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งให้หลักสูตรต่อไปในอนาคต และควรหา
เครือข่ายวิจัยเพิ่มเติม โดยการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัย
ร่วมกับหน่วยงาน/สถาบนัอ่ืน 
 
 
4. รายจ่ายงบบุคลากร เอา ป โท กับ ป เอก มาคิดเต็ม
จ านวนแต่ละคร้ังท าให้งบส่วนนีสู้งมาก ไม่แน่ใจว่าในทาง
ปฏิบัติสามารถน ามาแบ่งสัดส่วนได้หรือไม่ เช่น คิดแค่ 50% 
เพราะเป็นผู้ดูแลหลักสูตรคนเดยีวกัน 
5. ควรน ารายได้จากงานวิจัย/พฒันาวิชาการมาเปน็รายรับ
ของหลักสูตรด้วย ไม่เช่นนั้นอาจดูเหมือนว่าหลักสูตรเลี้ยง
ตัวเองล าบาก เพราะผลลัพธ์มีงานวิจัยและพฒันาวิชาการอยู่
แล้ว 
6. ยังมีค าผิดอยู่พอสมควร 

- 
 
 
 

-ได้เพิ่มเติมไว้ในหมวด 4 (1) การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 

 
 
 

-ในส่วนของจ านวนอาจารยไ์ด้ระบุไว้ในหมวด 7 (4.1) 
การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ ซึ่งอัตราก าลังของ
หลักสูตรได้ด าเนนิการตามแนวทางของคณะ
วิทยาศาสตร ์
-ในส่วนการหาเครือข่าย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมไว้ในหมวด 
6 การพัฒนาอาจารย์ (2.2) การพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
-ข้อมูลด้านงบประมาณอ้างอิงจากงานนโยบายและ
แผนของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

-หลักสูตรมีงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและ
รายได้จากงานบริการวิชาการ คณะฯและ
มหาวิทยาลยัเป็นผู้ดูแล และจัดสรรให้ตามเกณฑ์ 
-จากการตรวจสอบพบว่าค าผิดส่วนใหญ่เกิดจาก
ความผิดพลาดในขณะแปลงรูปแบบของไฟล์ 
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ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ประจ า มีความ
หลากหลายสาขาของความเชี่ยวชาญ และม ี
ประสบการณ์การเรียนการสอนจากหลายประเทศ ซึ่งเป็น
โอกาสที่ดีส าหรับนักศึกษาที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลาย
รูปแบบ และปรับให้เข้ากับชวีิตการท างานได้ดียิ่งขึ้น 
2. การน าเอา active learning มาใช้ในหลักสูตร ท าให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มสี่วนร่วมในการออกแบบ 
ร่วมกับผู้สอน มีการตอบโต้ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อได้
แนวทางและผลลัพธท์างการศึกษาดีที่สดุ 
3. การก าหนดให้มีการสัมมนาธรณีฟิสิกส์ จ านวน 4 ระดบั 
นั้นมีความเหมาะสมที่จะท าให้ผูเ้รียนได้มีพัฒนาการในการ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทีไ่ด้จากการสืบค้น คน้คว้า ให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานพินธ์ที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ทัง้กับผู้เรียน และหนว่ยงานที่ผู้เรียนอาจมโีอกาสใน
การร่วมงานต่อไปในอนาคต 

- 

 
นายอนุกลู วงศ์ใหญ่ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ไม่มีข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒุิ 

 
Mr.Gerard McNeill 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. The program outline is a standard PHD approach - I 
think I can only really add with some suggestions for 
Thesis topics as outlined below. 
Potential Thesis Topic in Applied Geophysics : 
The development of UAV Platform EM and MT 
techniques for Geophysical prospecting. 
developing such systems is currently a focus of for 
several companies we have been talking to. We could 
help secure industry funding for this research. 
Case Study: Application of Passive Seismic technique to 
define cavities and structure. 

-หลักสูตรได้น าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผู้ทรงคุณวฒุิ
แนะน ามาให้นักศึกษาทีส่นใจพจิารณา เพื่อเป็นการ
สร้างงานวิจัยร่วมกบัหน่วยงานภายนอกและพฒันา
นักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ยอดขยัน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-501  Physics of the Earth        2 
312-506  Geophysical Field Survey      2 
312-507  Seismic Waves        2 
312-512  Geophysical Data Processing and Inversion Method    2  
312-591 Module: Geohazards and Active Fault            6 
312-592 Module: Hydrogeology, Engineering and Environment    6 
312-593 Module: Regional Geology and Geotourism   6 
312-594 Module: Exploration of Geological and Energy Resources       6 
312-601 Thesis        18 
312-602 Thesis         36 
312-605  Ethics and Philosophy for Geophysicists   1 
312-617  Advanced Seismic Waves       2 
312-618  Seismic Data Processing     2 
312-623  Geohazards         2 
312-635  Geoinformatics and Geostatistics      2 
312-641  Special Topics in Geophysics I      2 
312-642  Special Topics in Geophysics II      2 
312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II      1 
312-701   Thesis        48 
312-702   Thesis        72 
312-703  Ethics and Philosophy in Research    1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geophysics II     1 
312-793   Seminar in Geophysics III     1 
312-794   Seminar in Geophysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Yordkayhun, S., Wattanasen, K. (2021) Characterization of the earth dam embankment using 
shallow seismic data: A case study at Klong Sadao Dam, southern Thailand, Journal of 
Engineering Science and Technology, 16(1), 107-121. 



 

 

96 

2) Yordkayhun, S., Srirasa, P. (2020) Geometry, faulting and near-surface structures at the 
margins of Hat Yai Basin, southern Thailand: Constraints from seismic data, Suranaree 
Journal of Science and technology, 27(3), 030029(1-11). 

3) Choomkong, A., Yordkayhun, S., Sirikunpitak, S., Temkietvises, N. (2020) 3D Modeling of CO2 
Geological Storage of Songkhla Sub- Basins in the Lower Gulf of Thailand, International 
Journal of Integrated Engineering, 12, 42-51.  

 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-601  Thesis         18 
312-602  Thesis         36 
312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-701   Thesis        48 
312-702   Thesis        72 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geophysics II     1 
312-793   Seminar in Geophysics III     1 
312-794   Seminar in Geophysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Semmad, S., Chup-uppakan, T., Chalermyanont, T. (2018) A Alternative Method for 

Determining Erosion Parameters Related to Non-linear Model: Based on Submerged Jet 

Erosion Test, International Journal of GEOMATE, 16(53), 53-61. 

2) Semmad, S., Chalermyanont T. (2018) Riverbank Retreat Analysis of the U-Tapao River, 

Southern Thailand., Arabian Journal of Geosciences, 11, 295. 

3) Lukjun, A., Chalermyanont T. (2017) Assessment of Alluvial Aquifer Heterogeneity and 

Development of Stochastic Hydrofacies Models for the Hat Yai Basin in Southern Thailand, 

Environmental Earth Science, 76, 316.  

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก าแหง วัฒนเสน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-501  Physics of the Earth        2 
312-503  Gravity and Magnetics       2 
312-505  Electrics and Electromagnetics      2  
312-506  Geophysical Field Survey      2 
312-512  Geophysical Data Processing and Inversion Method   2 
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312-591 Module: Geohazards and Active Fault            6 
312-592 Module: Hydrogeology, Engineering and Environment    6 
312-593 Module: Regional Geology and Geotourism   6 
312-594 Module: Exploration of Geological and Energy Resources       6 
312-601  Thesis         18 
312-602  Thesis         36 
312-605  Ethics and Philosophy for Geophysicists   1 
312-623  Geohazards         2 
312-632  Hydrogeophysics        2 
312-635  Geoinformatics and Geostatistics      2 
312-641  Special Topics in Geophysics I      2 
312-642  Special Topics in Geophysics II      2 
312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-701   Thesis        48 
312-702   Thesis        72 
312-703  Ethics and Philosophy in Research    1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geophysics II     1 
312-793   Seminar in Geophysics III     1 
312-794   Seminar in Geophysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

1) Yordkayhun, S., Wattanasen, K. (2021) Characterization of the earth dam embankment using 
shallow seismic data: A case study at Klong Sadao Dam, southern Thailand, Journal of 
Engineering Science and Technology, 16, 107-121. 

ผลงานทางวิชาการที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 
2) Yordkayhun, S. Wattanasen, K. (2019) Delineation of elastic properties and settlement of dam 

materials at the dam embankment using seismic methods, EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting 
on Near Surface Geoscience and Engineering, April 24-25, 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, 1-5. 

3) Sangkawang, P., Raksawong, S., Chub-uppakarn, T., Wattanasen, K., (2018). Application of 
Resistivity Method for Characterizing Soft Soil in Construction Site, Rubber City, Southern 
Thailand. Proceeding of the 8th International conference on Applied Geophysics, Nov 8-10, 
2018, BP Samila Beach Hotel and Resort, Songkhla, Thailand. HA2 – HA2-7. 
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4. Asst.Prof.Dr. Helmut Durrast 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-501  Physics of the Earth        2 
312-504  Geology for Geophysicist       2 
312-506  Geophysical Field Survey      2 
312-514  Geophysical Logging        2  
312-591 Module: Geohazards and Active Fault            6 
312-592 Module: Hydrogeology, Engineering and Environment    6 
312-593 Module: Regional Geology and Geotourism   6 
312-594 Module: Exploration of Geological and Energy Resources       6 
312-601  Thesis         18 
312-602  Thesis         36 
312-605  Ethics and Philosophy for Geophysicists   1 
312-619  Environmental Geophysics       2 
312-623  Geohazards         2 
312-625  Petroleum Geology and Reservoir Geophysics    2 
312-634  Geological Resources       2 
312-635  Geoinformatics and Geostatistics      2 
312-641  Special Topics in Geophysics I      2 
312-642  Special Topics in Geophysics II      2 
312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II      1 
312-701   Thesis        48 
312-702   Thesis        72 
312-703  Ethics and Philosophy in Research    1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geophysics II     1 
312-793   Seminar in Geophysics III     1 
312-794   Seminar in Geophysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Ngansom, W., Pirarai, K., Dürrast, H. (2020) Geological setting and hydrogeothermal 

characteristics of the Kapong non-volcanic hot spring area in Southern Thailand, Geothermics, 

85, 101746. 

2) Tan, L., Shen, C.C., Löwemark, L., Dürrast, H., Wohlfarth, B. (2019) Rainfall variations in central 

Indo-Pacific over the past 2,700 y. PNAS, 116/35, 17201–17206. 



 

 

99 

3) Ngansom, W., Dürrast, H. (2019) Assessment and Ranking of Hot Springs Sites Representing 

Geothermal Resources in Southern Thailand using Positive Attitude Factors. Chiang Mai J. Sci. 

46(3), 592-608. 

 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-512  Geophysical Data Processing and Inversion Method    2  
312-601  Thesis         18 
312-602  Thesis         36 
312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-701   Thesis        48 
312-702   Thesis        72 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geophysics II     1 
312-793   Seminar in Geophysics III     1 
312-794   Seminar in Geophysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Promping, J., Wisitsorasak, A., Chatthong, B., Nilgumhang, K. (2020) Numerical study of 

supersonic molecular beam injection system in Thailand Tokamak I. Plasma and Fusion 

Research, 15, 1-5. 

2) Akkarachaiphant, T., Chatthong, B., Tirawanichakul, Y. (2019) Preliminary design and testing of 

VAWT blade for low wind speed using CFD, Journal of Physics: Conference Series, 1380, 

012130. 

3) Dang-iad, A., Chatthong, B., (2019) Roles of Driven Current Locations on ETB and ITB based on 

Three-Field Bifurcation Concept, Journal of Physics: Conference Series, 1380, 012136. 

 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-601  Thesis         18 
312-602  Thesis         36 
312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-701   Thesis        48 
312-702   Thesis        72 
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312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geophysics II     1 
312-793   Seminar in Geophysics III     1 
312-794   Seminar in Geophysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Semmad, S., Chub-Uppakarn, T., Chalermyanont, T. (2019) An Alternative Method for 

Determining Erosion Parameters Related to Non-Linear Model; Based on Submerged Jet 

Erosion Test, International Journal of GEOMATE, 16(53), 53-61. 

2) Kanjanakul, C. Chub-uppakarn, T. (2018) Method to Estimate The System Probability of Failure 

for Slope Stability Analysis, International Journal of GEOMATE, 14(45), 162-169. 

3) Phanvisavakarn, P. Chub-uppakarn, T. (2018) Strain Rate and Thermal Effect on Stress-Strain 

Behavior of Organic Clay, International Journal of GEOMATE, 15(47), 193-200. 

 

7. ดร.ประกฤษฎ์ นพประดษิฐ ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-601  Thesis         18 
312-602  Thesis         36 
312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-701   Thesis        48 
312-702   Thesis        72 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geophysics II     1 
312-793   Seminar in Geophysics III     1 
312-794   Seminar in Geophysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Pradit, S., Noppradit, P., Goh, P.B., Sornplang, K., Ong, M.C., Towatana, P. (2021) Occurrence of 

microplastics and trace metals in fish and shrimp from Songkhla Lake, Thailand during the 

Covid-19 pandemic. Applied Ecology and Environmental Research, 19(2), 1085-1106. 

2) Pradit, S., Nitiratsuwan, T., Towatana, P., Jualaong, S., Sornplang, K., Noppradit, P., Jirajarus, M., 

Darakai, Y., Weerawong, C. (2020) Marine debris accumulation on the beach in Libong, a small 

island in Andaman Sea, Thailand. Applied Ecology and Environmental Research, 18(4), 5461-

5474. 
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3) Pradit, S., Towatana, P., Nitiratsuwan, T., Jualaong, S., Jirajarus, M., Sornplang, K., Noppradit, P., 

Darakai, Y., Weerawong, C. (2020) Occurrence of microplastics on beach sediment at Libong, a 

pristine island in Andaman Sea, Thailand. ScienceAsia, 46, 336-343.  
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชยั พุทซ้อน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Salea A., Chaipo S., Permana A. A., Jehlaeh K., Putson C. (2020) The microstructure of 
negative electrocaloric Polyvinylidene fluoride-hexafluoropropylene copolymer on 
graphene loading for eco-friendly cooling technology, Journal of Cleaner Production 
251, 1197730. 

2) Watcharajittanont N., Tabrizain M., Putson C., Pripatnanont P., Meesane J. (2020) 
Electrospun polyurethane fibrous membranes of mimicked extracellular matrix for 
periodontal ligament: Molecular behavior, mechanical properties, morphology, and 
osseointegration, Journal of biomaterials applications, 34(6), 753-762.  

3) Nawaka, K. and Putson, C. (2020) Enhanced electric field induced strain in electrostrictive 
polyurethane composites fibers with polyaniline (emeraldine salt) spider-web network, 
Composites Science and Technology, 198, 108293. 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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1) van Dommelen, P., Jarusirirangsi, K. (2020) Influence of exciton energy on intersubband 
transition of chirped superlattice GaAs/AlGaAs quantum cascade laser, Chinese Journal 
of Physics, 65, 254-260. 

2) Siri, R., Thongrom, S., van Dommelen, P., Muensit, N., Daengngam, C. (2019) 
Demonstrating spray deposition of self-regulated nanorough layers for stable transparent 
superhydrophobic film coatings, Thin Solid Films, 686, 137429. 

ผลงานทางวิชาการที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 
3) van Dommelen, P., Jarusirirangsi, K. (2020) The dependence of exciton binding energies 

on quantum well widths of the donor doped GaAs/AlGaAs QW influencing on the 
intersubband transition, Journal of Physics: Conference Series, 1461, 012058. 

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Chuaychob, S., Thammakhet-Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Buranachai, C., 

Fujita, M., Maeda, M. (2020) A nanobiosensor for the simple detection of small molecules 

using non-crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes. Analytical 

Methods, 12, 230-238. 

2) Thongyod, W., Buranachai, C., Pengpan. T., Punwong, C. (2019) Fluorescence quenching by 

photoinduced electron transfer between 7-methoxycoumarin and guanine base facilitated 

by hydrogen bonds: an in silico study. Physical Chemistry Chemical Physics, 21, 16258-16269. 

3) Leedumrongwatthanakun, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Buranachai, C. (2018) Wavelet 

analysis on time-frequency plane of optical coherence tomography: simultaneous signal 

quality improvement in structural and velocity images. Optics Letters, 43(15), 3730-3733. 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Reyes M.G., Rakkapao S., (2020) Item response curve analysis of Likert scale on learning 
attitudes towards physics, European Journal of Physics, 41(4), 045703. 

2) Kusindrastuti, B., Reyes, M. G., Rakkapao, S. and Prasitpong, S. (2019) Examination of Thai 
freshmen’s understanding on vectors using a model analysis technique, Journal of Physics: 
Conference Series, 1380, 012014. 

3) Prasitpong, S., Rakkapao, S. (2019) Investigation of Thai university students' scientific reasoning 
abilities, Journal of Physics: Conference Series; 1287, 012020. 

 
5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Liangrui, P., Pipitsunthonsan, P., Daengngam, C., Sittiporn, C., Sreesawet, S. and 
Chongcheawchamnan, M. (2020) Method for classifying a noisy Raman spectrum based on a 
wavelet transform and a deep neural network, IEEE Access, 8, 1-12. 

2) Pan L., Pipitsunthonsan P., Daengngam C., Channumsin S., Sreesawet S., Chongcheawchamnan 
M., (2020) Method for Classifying a Noisy Raman Spectrum Based on a Wavelet Transform and 
a Deep Neural Network. IEEE Acces, 8, 202716-202727. 

3) Hajeesaeh, S., Muensit, N., van Dommelen P., Daengngam, C. (2020) Durable slippery lubricant-
infused multiscale-textured surfaces for repelling highly adhesive liquids, Material Research 
Express, 7, 106409. 
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6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี 
ผลงานทางวิชาการที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 

1) Kaew-on, C., Sooksom, A.,  Kaew-on, S., Ruangdi,t S., Sirijarukul, S. and Chittrakarn, T. 
(2021) Modifying surface properties of polysulfone membrane with plasma from closed 
and opened plasma generators, Journal of Physics: Conference Series, 1719, 012112. 

 
7. ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (แสดงเพียง 3 ผลงาน) 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Pewkhom, P., Suwanna, S., Kalasuwan, P. (2020) Alternative scheme of universal optical 
programmable multi-qubit gates for polarization qubits, Quantum Information Processing, 19, 
209(1)-209(14). 

2) Tansuwannont, T., Limkumnerd, S., Suwanna, S., Kalasuwan, P. (2020) Quantum phase 

estimation algorithm for finding polynomial roots, Open Physics, 17, 839-849.  

3) van Dommelen, P., Daengngam, C., Kalasuwan, P.  (2018) THz emission of donor and acceptor 

doped GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer, Physica B: 

Condensed Matter, 534, 169-172.  

 

 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203316982&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=34877756700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35173248700&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/29118?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/29118?origin=resultslist
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8. ดร.นรากรณ์ แก้วขาว 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้       จ านวนหน่วยกิต 

312-691  Seminar in Geophysics I       1 
312-692  Seminar in Geophysics II       1 
312-791   Seminar in Geophysics I      1 
312-792   Seminar in Geohysics II     1 
312-793   Seminar in Geohysics III     1 
312-794   Seminar in Geohysics IV     1 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปี  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) Kaewkhao, N. (2020) Beautiful form of Geff in EiBI gravity via the Ward-Kodama Entropy-

Area Law, Physsics of the Dark Universe, 27, 100458. 

2) Kaewkhao, N., Kanesom, T., Channuie, P. (2018) Noether symmetry approach in the 

cosmological alpha-attractors, Nuclear Physics B, 931, 216-225.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/sourceid/29086?origin=resultslist
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 
1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึง่สมรรถนะที่จ าเปน็ 
อาจารย์ในภาควชิา high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

ศิษย์ปัจจุบนั high impact สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 3 ราย 
ศิษย์เก่า High impact ส ารวจผา่น line application 5 ราย 
ผู้ใช้บัณฑิต/คู่ความร่วมมือ 
(มหาวิทยาลัยและบริษัทที่มีศษิย์เก่า
ท างานอยู่) 

high power ส ารวจผา่น line application 2 ราย 

คณะและมหาวิทยาลยัฯ high power 
high impact 

การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเปน็ 

อว. high power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

ประเทศ high power 
 

ประเด็นการพัฒนาหลักทีส่ าคัญ ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และ ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561-2580) 

หมายเหต ุ
- high power หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งความเห็น/ความต้องการมีอิทธิพลสูงต่อหลักสูตรในการก าหนด PLO หรือผลลัพธ์
การเรยีนรู้ เช่น มหาวิทยาลัย อว. 
- high impact หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบที่สูงจากหลักสูตรที่จดัท าขึ้น เช่น กลุ่มนักศึกษาผู้เข้าเรียน กลุม่
อาจารยผ์ู้สอน  
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PLOs ของหลักสูตร คือ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟสิิกส์ เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางดา้นภัยพบิัติทาง

ธรรมชาติ  หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

PLO2 ใช้เคร่ืองมือทางธรณีฟิสิกส์ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางดา้นภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ 

PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบรบิทของผู้น าและผู้ตามได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้องและตรงประเด็น 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟสิิกสแ์ละวางแผนการด าเนินงาน เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
แก้ปัญหาทางดา้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

PLO2 ใช้เคร่ืองมือทางธรณีฟิสิกส์ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแนวทางในการวางแผนป้องกัน
และการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างยั่งยนื 

PLO3 บูรณาการองค์ความรู้ทางธรณีฟสิิกส์กับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ หรือ
นวัตกรรมในด้านการส ารวจทรพัยากรธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี 
หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ 

PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบรบิทของผู้น าและผู้ตามได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้องและตรงประเด็น 

 
 
 
 



 

 

109 

2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
วิสัยทัศน ์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม        

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ        

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ        

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570        

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการ
วิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตแ้ละประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและ
เครือข่ายสากล 

       

พันธกิจ 2 สร้างบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ 
มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกตค์วามรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏบิัต ิ

       

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้้ใฝ่รูไ้ดม้ี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

       

Stakeholder Need 1 (SH1) : อาจารย์ในภาควิชา 
1. มีความรู้ทางธรณีฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน 
2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจัย 
3. มีความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติระดับสูง 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Stakeholder Need 1 (SH2) : ศิษย์ปัจจุบัน 
1. มีความรู้ทางธรณีฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน 
2. มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ 
3. มืทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stakeholder Need 1 (SH3) : ศิษย์เก่า 
1. มีความรู้ทางธรณีฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน 
2. มีทักษะการวางแผน และบูรณาการความรู้เพื่อวิชาชีพ 
3. มีทักษะการสื่อสาร ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Stakeholder Need 1 (SH4) : ผู้ใช้บัณฑิต- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ราชบุร ี- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
1. มีความรู้ทางธรณีฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน 
2. มีความสามารถในการน าเสนอ บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ได ้
3. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ท างานเป็นทีมและเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stakeholder Need 1 (SH5) : อว. 
1. มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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2. มาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stakeholder Need 1 (SH6) : ประเทศ 
1. สนับสนุนการวิจยัพัฒนา การดดัแปลงและต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉรยิะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการ
ผสมผสานเทคโนโลย ี
2. สนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวจิัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน 
รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจยัและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ SH1 อาจารย์ในภาควชิา, SH2 ศิษย์ปัจจุบัน, SH3 ศิษยเ์ก่า, SH4 ผู้ใช้บัณฑติ, SH5 อว., SH6 ประเทศ 
 
ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders: 
มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยั

เพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ มุ่งสูม่หาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 
ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มคีวามเปน็เลิศทางวิชาการ 
และเป็นที่ 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี 
2570 

พันธกิจ พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและ
นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและ
เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑติที่มสีมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกตค์วามรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัต ิ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นสังคม
ฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ดม้ี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

1. สร้างบัณฑติที่มีความรู้คู่คณุธรรม  
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บรกิารวิชาการที่ถูกต้อง
ทันสมัยสูส่ังคม  
3. ผลิตงานวิจัย เป็นท่ียอมรับระดบัสากล 

ค่านิยม PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่ง
เดียว 
P - Professionalism: ความเป็นมืออาชีพ 
S - Social responsibility: ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

SPIRIT  
S = Social Responsibility: รับผิดชอบต่อสังคม 
P = Positive Thinking: คิดบวก สร้างสมสืบสาน 
I = Integrity: คุณธรรมจรยิธรรมคู่งาน 
R = Research Oriented: วิจัยสรรคส์ร้างสังคม 
I = Innovation: คิดค้นสร้างคณุค่าสิ่งใหม ่
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U - Unity: ความเป็นเอกภาพ เปน็หนึ่งเดียว T = Teamwork: ร่วมทีมร่วมใจฝึกฝน 
วิทยาศาสตร์สร้างค่าสร้างคน “SPIRIT” งามล้นคน
วิทยาฯ 

วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 

อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จติสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัวิจัย 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) 

หน้า  4  “๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยไีปสู่
ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  การพัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเช่ือมโยง
ระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ  
๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย 
เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ” 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
หน้า 18 – 27  “๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน “ และ 
“๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วม
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัย
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ช้ันน าของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อม
ทั้งการสร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่าย 
บรอดแบนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการเช่ือมโยงด้านดิจิทัลที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการ
ทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงได้ มี
การสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ท่ีท าให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร้างความมั่นคงในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก และการสนับสนุนและเร่งรัดการน าวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิต
และบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มศักยภาพคนในสังคม
ด้วยการเข้าถึงความรู้ เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัย
ไซเบอร์ ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้
มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการ
ขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดส่วนที่มากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สร้างและรวบรวมผู้เ ช่ียวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยผ่านการ
สร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงในอนาคต รวมทั้ง
การสร้างผลงานท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มที่”  

 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  

จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนใน
ปัจจุบัน ได้แก ่ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวตักรรม การคดิอย่างมีวจิารณญาณและการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ี

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยมีากมาย ผู้เรียนจึง
ต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบตัิงานได้หลากหลาย 
โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และ 3.
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี ้
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1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
4. การเป็นผูส้รา้งหรือผูผ้ลติ (Productivity) และความรับผดิชอบเชื่อถือได้ 

(Accountability) 
5. ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21  ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
7C ได้แก ่ 
C1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 
C2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
C3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) 
C4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะผู้น า) 
C5. Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
C6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 
C7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยีนรู้) 

 
3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

PLOs คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสงัคม 
คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

         

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

         

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ในบรเิวณพื้นที่ภาคใต ้
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PLOs คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสงัคม 
คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

         

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของผู้น าและผู้
ตามได ้

         

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูและ
เรียนรูไ้ด้อยา่งต่อเนื่อง 

         

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

         

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

PLOs คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสงัคม 
คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และวางแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
แก้ปัญหาทางด้านภยัพิบัติทางธรรมชาติ  หรือ การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

         

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่เสนอแนวทางในการวางแผน
ป้องกันและการบริหารจดัการทรพัยากรได้อย่างยั่งยืน 

         

PLO3 บูรณาการองค์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์กับศาสตร์
แขนงอื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ หรือ
นวัตกรรมในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การทอ่งเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นท่ีภาคใต ้

         

PLO4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

         

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของผู้น าและผู้
ตามได ้

         

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูและ
เรียนรูไ้ด้อยา่งต่อเนื่อง 

         

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
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หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี ้
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝรู่้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการศึกษาค้นคว้า  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกจิที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2.2 มีภาวะผู้น า มีวุฒภิาวะและบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม มมีนุษยสมัพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหา
และด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรูร้อบในศาสตร์อื่น ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบรูณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ
ค้นคว้าวิจัย และน าไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคณุธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณี
ฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหา
ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรอื 
การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

K1.1 หลักการเก็บข้อมลู

ทางธรณีฟิสิกส์  

K1.2 การวางแผนการ

ส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์

 

A1.1  มีความสนใจใฝรู่้  
A1.2 เคารพความเห็นต่าง 
และแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล 

A1.3 มีกระบวนการทาง 
ความคิดเพื่อการเติบโต 
(Growth mindset) 

S1.1 มีทักษะการคดิ
วิเคราะห ์และสังเคราะห ์

S1.2 มีทักษะการคดิ
ริเริม่ สร้างสรรค ์

S1.3 มีทักษะการ
ออกแบบ  
 

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูได้
อย่างถูกต้อง 

K2.1 หลักการท างานของ 

อุปกรณ์และเครื่องมือทาง

ธรณีฟิสิกส ์

K2.2 หลักการเลือกใช้งาน 

อุปกรณ์และเครื่องมือทาง

ธรณีฟิสิกส ์

K2.3 การประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณี

ฟิสิกส ์

A2.1 รู้ขีดจ ากัดของ 
อุปกรณ์และเครื่องมือทาง 
วิทยาศาสตร ์
A2.2 รู้ธรรมชาติของสิ่งที่
ต้องการตรวจวดัและการ
ได้มาซึ่ง ปริมาณดังกล่าว 

S2.1 มีทักษะการใช้

อุปกรณ์และเครื่องมือ 

ทางธรณี ฟิสิกส ์

S1.2 มีทักษะการคดิ

ริเริม่ สร้างสรรค ์

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณี
ฟิสิกส์ เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แก้ปัญหา
ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรอื 
การท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ในบรเิวณ
พื้นที่ภาคใต ้

K3.1 วิธีการทางธรณี
ฟิสิกส ์
K3.1.1 วิธีวัดค่าสนามโนม้
ถ่วง 
K3.1.2 วิธีวัดค่า
สนามแมเ่หล็กโลก 
K3.1.3 วิธีทางไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า 
K3.1.4 วิธีคลื่นไหว
สะเทือน 
K3.2 ทรัพยากรธรณ ี
K3.3 ภัยพิบัติทางธรณ ี
K3.4 ธรณีวิทยา 
K3.5 อุทกธรณีวิทยา 
K3.6 วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

A3.1 ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของวิทยาศาสตร์
และ คณิตศาสตร ์
A1.1 มีความสนใจใฝรู่้  
A1.2 เคารพความเห็นต่าง 
และแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล 

A1.3 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพื่อการเติบโต 

(Growth mindset) 

S3.1 มีทักษะเช่ือมโยง 
ฟิสิกส์กับศาสตร์อื่น  
S3.2 มีทักษะการ
แก้ปัญหา 
S1.1 มีทักษะการคดิ
วิเคราะห ์และสังเคราะห ์

S1.2 มีทักษะการคดิ
ริเริม่ สร้างสรรค ์

S1.3 มีทักษะการ
ออกแบบ  
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K3.7 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 
K3.8 ฟิสิกส์ 
K3.9 สถิติ 
K3.10 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO4 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

K4.1 จรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

K4.2 สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

A4.1 ตระหนักถึง
ความส าคญั ของความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

A4.2 ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท างาน 

S4.1 แยกแยะได้ว่าสิ่งใด
ผิด จรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

S4.2 ใส่ใจต่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท างาน 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งใน
บริบทของผู้น าและผู้ตามได ้

K5.1 หลักการท างานเป็น
ทีม ทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

A5.1 มีจิตสาธารณะ  
A5.2 ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

S5.1 กล้าแสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค ์
S5.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ในฐานะผู้น าและผู้
ตามที่ด ี

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูและเรียนรูไ้ด้อย่าง
ต่อเนื่อง 

K6.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั่วไปเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
K6.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศ เฉพาะทาง 
เพื่อหาความรู ้แก้ปัญหา 
หรือต่อยอดงาน วิชาการ 
เช่น ARCGIS, Suffer และ 
MATLAB 

A6.1 ตระหนักถึง
ความส าคญั ของ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
A6.2 สนใจการเรียนรูด้้วย
ตนเอง 

S6.1 สืบค้นข้อมลูด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S6.2 มีทักษะ
กระบวนการคดิ อย่าง
เป็นระบบและเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

K7.1 หลักการสื่อสารด้วย 
ภาษาอังกฤษ 

A7.1 รู้ความส าคัญ ของ
ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสาร และน าเสนอ
ผลงาน 

S7.1 สื่อสารเชิงวิชาการ
ด้วย ภาษาอังกฤษได ้
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 Knowledge : K 

(Cognitive) 
Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณี
ฟิสิกส์และวางแผนการด าเนินงาน 
เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือ แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  หรือ การท่องเที่ยวเชิง
ธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

K1.1 หลักการเก็บข้อมลู

ทางธรณีฟิสิกส์  

K1.2 การวางแผนการ

ส ารวจทางธรณีฟิสิกส ์

 

A1.1  มีความสนใจใฝรู่้  
A1.2 เคารพความเห็นต่าง 
และแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล 

A1.3 มีกระบวนการทาง 
ความคิดเพื่อการเติบโต 
(Growth mindset) 

S1.1 มีทักษะการคดิ
วิเคราะห ์และสังเคราะห ์

S1.2 มีทักษะการคดิ
ริเริม่ สร้างสรรค ์

S1.3 มีทักษะการ
ออกแบบ  
 

PLO2 ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส ์
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อ
เสนอแนวทางในการวางแผนป้องกัน
และการบริหารจัดการทรัพยากรได้
อย่างยั่งยืน 

K2.1 หลักการท างานของ 

อุปกรณ์และเครื่องมือทาง

ธรณีฟิสิกส ์

K2.2 หลักการเลือกใช้งาน 

อุปกรณ์และเครื่องมือทาง

ธรณีฟิสิกส ์

K2.3 การประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณี

ฟิสิกส ์

A2.1 รู้ขีดจ ากัดของ 
อุปกรณ์และเครื่องมือทาง 
วิทยาศาสตร ์
A2.2 รู้ธรรมชาติของสิ่งที่
ต้องการตรวจวดัและการ
ได้มาซึ่ง ปริมาณดังกล่าว 
A2.3 ตระหนักถึง
ผลกระทบของที่เกิดจาก
การเปลีย่นแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

S2.1 มีทักษะการใช้

อุปกรณ์และเครื่องมือ 

ทางธรณี ฟิสิกส ์

S2.2 มีทักษะการบริหาร

จัดการ 

S1.2 มีทักษะการคดิ

ริเริม่ สร้างสรรค ์

PLO3 บูรณาการองค์ความรู้ทางธรณี
ฟิสิกส์กับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อสร้าง
องค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ หรือ
นวัตกรรมในด้านการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิง
ธรณี หรือ วิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม  
ในบริเวณพื้นท่ีภาคใต ้

K3.1 วิธีการทางธรณี
ฟิสิกส ์
K3.1.1 วิธีวัดค่าสนามโนม้
ถ่วง 
K3.1.2 วิธีวัดค่า
สนามแมเ่หล็กโลก 
K3.1.3 วิธีทางไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า 
K3.1.4 วิธีคลื่นไหว
สะเทือน 
K3.1.5 วิธีธรณีฟสิิกส์ใน
หลุมเจาะ 
K3.2 ทรัพยากรธรณ ี
K3.3 ภัยพิบัติทางธรณ ี
K3.4 ธรณีวิทยา 
K3.5 อุทกธรณีวิทยา 
K3.6 วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

A3.1 ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของวิทยาศาสตร์
และ คณิตศาสตร ์
A1.1 มีความสนใจใฝรู่้  
A1.2 เคารพความเห็นต่าง 
และแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล 

A1.3 มีกระบวนการทาง 

ความคิดเพื่อการเติบโต 

(Growth mindset) 

S3.1 มีทักษะเช่ือมโยง 
ฟิสิกส์กับศาสตร์อื่น  
S3.2 มีทักษะการ
แก้ปัญหา 
S3.3 มีทักษะการ
ประดิษฐ ์
S1.1 มีทักษะการคดิ
วิเคราะห ์และสังเคราะห ์

S1.2 มีทักษะการคดิ
ริเริม่ สร้างสรรค ์

S1.3 มีทักษะการ
ออกแบบ  
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K3.7 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 
K3.8 ฟิสิกส์ 
K3.9 สถิติ 
K3.10 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO4 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

K4.1 จรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

K4.2 สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

A4.1 ตระหนักถึง
ความส าคญั ของความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

A4.2 ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท างาน 

K4.3 เคารพกฎระเบียบ
และกติกาของสังคม 

S4.1 แยกแยะได้ว่าสิ่งใด
ผิด จรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

S4.2 ใส่ใจต่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท างาน 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งใน
บริบทของผู้น าและผู้ตามได ้

K5.1 หลักการท างานเป็น
ทีม ทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

A5.1 มีจิตสาธารณะ  
A5.2 ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
A5.3 มีภาวะผู้น า 

S5.1 กล้าแสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค ์
S5.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ในฐานะผู้น าและผู้
ตามที่ด ี

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูและเรียนรูไ้ด้อย่าง
ต่อเนื่อง 

K6.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั่วไปเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
K6.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศ เฉพาะทาง 
เพื่อหาความรู ้แก้ปัญหา 
หรือต่อยอดงาน วิชาการ 
เช่น ARCGIS, Suffer และ 
MATLAB 

A6.1 ตระหนักถึง
ความส าคญั ของ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
A6.2 สนใจการเรียนรูด้้วย
ตนเอง 

S6.1 สืบค้นข้อมลูด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S6.2 มีทักษะ
กระบวนการคดิ อย่าง
เป็นระบบและเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

PLO7 สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

K7.1 หลักการสื่อสารด้วย 
ภาษาอังกฤษ 

A7.1 รู้ความส าคัญ ของ
ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสาร และน าเสนอ
ผลงาน 

S7.1 สื่อสารเชิงวิชาการ
ด้วย ภาษาอังกฤษได ้
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5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

รายวิชา / ชุดวิชา 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

กลุ่มวชิาบังคับ   
312-501 ฟิสิกส์ของโลก                                               2((2)-0-4) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.4, K3.7, K3.8, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A6.1, A6.2, A7.1, 

S1.1, S1.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 
312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก                           2((1)-2-3) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1.1, K3.1.2, K3.4, K3.5. K3.6, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, 

A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-504 ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์                   2((1)-2-3) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, 

A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 
312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟา้                                2((1)-2-3) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1.3, K3.4, K3.4, K3.5. K3.6, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, 

A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์                                    2((1)-3-2) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.10, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, 

A5.1, A5.2, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-507 คลื่นไหวสะเทือน                               2((1)-2-3) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1.4, K3.4, K3.8, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, 

A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส ์ 1((1)-0-2) K1.1, K1.2, K4.1, K4.2, A1.3, A4.1, A4.2, A4.3, S4.1, S4.2 
312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1                        1(0-2-1) K1.1, K1.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, 

A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, 

S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
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รายวิชา / ชุดวิชา 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2                        1(0-2-1) K1.1, K1.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, 

A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, 

S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
หมวดวิชาเลือก   

312-512 การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมลู
ธรณีฟิสิกส์  

2((1)-2-3) K3.7, K3.9, K3.10, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, 

S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-514 การหยั่งธรณีฟิสิกส ์                           
2((1)-2-3) K3.1.5, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-516 ศิลาฟิสิกส ์                                            
2((1)-2-3) K3.4, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-611 แผ่นดินไหววิทยา                            
2((1)-2-3) K2.1, K2.2, K3.1.4, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A6.1, 

A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-613 อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจ
แม่เหล็กบรรพกาล  

2((1)-2-3) K3.4, K3.8, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-617 คลื่นไหวสะเทือนขัน้สูง                            
2((1)-2-3) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1.4, K3.4, K3.7, K3.8, K3.10, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, 

A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-618 การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน          
2((1)-3-2) K1.1, K1.2, K3.1.4, K3.2, K3.4, K3.7, K3.8, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, 

A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-619 ธรณีฟสิิกสส์ิ่งแวดล้อม                            2((2)-0-4) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, k3.6, K4.2, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, 
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รายวิชา / ชุดวิชา 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลง 

2((2)-0-4) K3.4, K3.8, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-623 ธรณีพิบัตภิัย                                                     
2((2)-0-4) K3.3, K3.4, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-624 จีโอไดนามิกส์และไซส์โมเทคโทนิคของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

2((2)-0-4) K3.4, K3.8, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-625 ธรณีวิทยาปโิตรเลยีมและธรณีฟสิิกส์ของ
แหล่งกักเก็บ  

2((2)-0-4) K3.2, K3.4, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-626 ระบบและพลังงานความร้อนใต้พิภพ                      
2((2)-0-4) K3.2, K3.4, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณฟีิสิกส์                        
2((1)-2-3) K3.4, K3.8, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-632 อุทกธรณีฟิสิกส ์                           
2((1)-2-3) K3.1, K3.4, K3.5, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, 

S3.1, S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-633 ธรณีฟสิิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และ
โบราณคด ี

2((1)-2-3) K3.4, K3.8, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 

312-634 ทรัพยากรธรณ ี  
2((2)-0-4) K3.2, K3.4, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S5.2, S6.2, S7.1 
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รายวิชา / ชุดวิชา 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถติิ                      
2((1)-2-3) K3.9, K3.10, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, 

S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสกิส์ 1                         

2((2)-0-4) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, 

S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2 

2((2)-0-4) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, 

S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
กลุ่มวชิาวิทยานิพนธ ์   
312-601 วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-602 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 

กลุ่มวชิาโมดูล   

312-591 ชุดวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง                   

6((3)-6-9) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.3, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, 

A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, 

S6.2, S7.1 
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(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

312-592 ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา วศิวกรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

6((3)-6-9) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, 

A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, 

S6.1, S6.2, S7.1 

312-593 ชุดวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาคและการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี                                    

6((4)-4-10) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.4, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, 

A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, 

S6.2, S7.1 

312-594 ชุดวิชาการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณี
และพลังงาน            

6((3)-6-9) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, 

A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, S3.2, S4.1, S5.1, S5.2, S6.1, 

S6.2, S7.1 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รายวิชา / ชุดวิชา 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

กลุ่มวชิาบังคับ   
312-703 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1((1)-0-2) K1.1, K1.2, K4.1, K4.2, A1.3, A4.1, A4.2, A4.3, S4.1, S4.2 

กลุ่มวชิาสัมมนา   
312-791 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1 1(0-2-1) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 
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(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
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รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-792 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2 1(0-2-1) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-793 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 3 1(0-2-1) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-794 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 4 1(0-2-1) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K6.1, 

K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, S3.1, 

S3.2, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
กลุ่มวชิาวิทยานิพนธ ์   
312-701 วิทยานิพนธ ์ 48(0-144-0) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K2.3, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, 

K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, 

S3.1, S3.2, S3.3, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
312-702 วิทยานิพนธ ์ 72(0-216-0) K1.1, K1.2, K2.1, K2.2, K2.3, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, K3.5. K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, 

K6.1, K6.2, K7.1, A1.1, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A4.1, A4.2, A5.1, A6.1, A6.2, A7.1, S1.1, S1.2, S2.2, 

S3.1, S3.2, S3.3, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2, S7.1 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
 1) แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แผน ก แบบ ก 2 34 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 94 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

กลุ่มวิชาบังคับ           
312-501 ฟิสิกส์ของโลก                    2((2)-0-4)          - 
312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก     2((1)-2-3)          100 
312-504 ธรณีวิทยาส าหรับนกัธรณีฟสิิกส์    2((1)-2-3)          100 
312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟา้        2((1)-2-3)          100 
312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์      2((1)-3-2)          100 
312-507 คลื่นไหวสะเทือน                2((1)-2-3)                                100 
312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส ์
                                                1((1)-0-2) 

         50 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1        1(0-2-1) -          
312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2        1(0-2-1) -          
หมวดวิชาเลือก           
312-512 การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมูล
ธรณีฟิสิกส์                                2((1)-2-3) 

         100 

312-514 การหยั่งธรณีฟิสิกส ์  2((1)-2-3)          100 
312-516 ศิลาฟิสิกส์             2((1)-2-3)          100 
312-611 แผ่นดินไหววิทยา  2((1)-2-3)          100 
312-613 อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจ
แม่เหล็กบรรพกาล                          2((1)-2-3) 

         100 

312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง         2((1)-2-3)          100 
312-618 การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน          
                                                2((1)-3-2) 

         100 

312-619 ธรณีฟสิิกสส์ิ่งแวดล้อม         2((2)-0-4)          100 
312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการ

เปลี่ยนแปลง                    2((2)-0-4) 2(2-0-4 
         100 

312-623 ธรณีพิบัตภิัย                    2((2)-0-4)          100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

312-624 จีโอไดนามิกส์และไซส์โมเทคโทนิคของ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           2((2)-0-4) 

         100 

312-625 ธรณีวิทยาปโิตรเลยีมและธรณีฟสิิกส์ของ
แหล่งกักเก็บ                                 2((2)-0-4) 

         100 

312-626 ระบบและพลังงานความร้อนใต้พิภพ     
                                                2((2)-0-4)  

         100 

312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์      2((1)-2-3)          100 
312-632 อุทกธรณีฟิสิกส ์  2((1)-2-3)          100 
312-633 ธรณีฟสิิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และ
โบราณคดี                                    2((1)-2-3) 

         100 

312-634 ทรัพยากรธรณ ี  2((2)-0-4)          100 
312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถิติ 2((1)-2-3)          100 
312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟสิกิส์ 1  2((2)-0-4)           100 
312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2  2((2)-0-4)          100 
กลุ่มวชิาโมดูล           
312-591 ชุดวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง 
                                                6((3)-6-9) 

         100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

312-592 ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา วศิวกรรมและ 
สิ่งแวดล้อม                               6((3)-6-9) 

         100 

312-593 ชุดวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาคและการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี                        6((4)-4-10) 

         100 

312-594 ชุดวิชาการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณี
และพลังงาน                              6((3)-6-9) 

         100 

กลุ่มวชิาวิทยานิพนธ ์           
312-601 วิทยานิพนธ์                  18(0-54-0)          100 
312-602 วิทยานิพนธ ์                36(0-108-0)          100 

หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
 1) แบบ 1.1 48 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แบบ 1.2 72 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

312-703 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย  
                                              1((1)-0-2)           

         100 

312-791 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1     1(0-2-1)          100 
312-792 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2     1(0-2-1)          100 
312-793 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส ์3     1(0-2-1)          100 
312-794 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 4     1(0-2-1)          100 
312-701 วิทยานิพนธ ์                 48(0-144-0)          100 
312-702 วิทยานิพนธ ์                 72(0-216-0)          100 

หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
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ค าอธิบายการจัดการเรียนการสอน WIL 9 แบบ 

1. การก าหนดประสบการณ์ก่อนเรียน คือ การหาประสบการณ์อาชีพท่ีสนใจก่อนเขา้เรียนเนื้อหา ก าหนดประเด็นใหผู้้เรยีนสังเกต และน ามาสะท้อนคดิในช้ันเรียน สรุปเป็นผังความคิด/รายงาน 

2. การเรียนสลับท างาน คือ การน าความรู้ในช้ันเรยีนไปประยุกต์ใช้จริง จึงต้องมีอาจารย์และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ เป็นที/่ปรึกษาใกล้ชิดและร่วมกันประเมินผลเรียนรู้ กิจกรรมและงานท่ีท ามรีะดบัความซับ

ซ้อตามช้ันปีท่ี/เรียน 

3. สหกิจศึกษา คือ การปฏิบตัิงานจริงไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) ห้ามลงทะเบียนรายวชิาอืน่ ท างานเสมือนเป็นพนักงานจริงของสถาน มี อ.ที่ปรึกษาประเมินผลเรียนรู้ด้านวิชาการและพีเ่ลีย้ง

ประเมินทักษะการท างาน นศ.จะผ่านรายวิชาสหกิจต่อเมื่อมีการน าเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้สถานประกอบการแล้วเท่าน้ัน 

4. การติดตามพฤติกรรมคนต้นแบบ คือ การเรียนร้จากการเฝ้าสังเกต พฤติกรรม พูดคุย ท างานร่วมกบัคนต้นแบบ และมีการสะท้อนคดิต่อเนื่องในทีป่ระชุมสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์กับคนต้นแบบ 

5. ปฏิบัติการภาคสนาม คือ รายวชิาก าหนดกิจกรรมในชุมชน-สถานประกอบการ ฯลฯ สลับกับการเขา้ช้ันเรียยนเพื่อใหผู้้เรยีนไดส้ะท้อนคิดว่าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างไรบ้าง การ

ปฏิบัติต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และมีความยากง่ายของกิจกรรมตามช้ันปี ทั้งนี้อาจบูรณาการกับการสอนแบบโครงงาน หรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง 

6. พนักงานฝึกหัดใหม่ คือ รายวิชาทีเ่ตรียมความพร้อมในรายวิชาชีพท่ีสนใจ ให้ผู้เรียนมีทักษะพร้อมท างานทันทีทีจ่บหลักสูตร เนื้อหาจึงต้องตรงวิชาชีพต้องการและมีการประสานงานระหว่างการเรียนรูก้ับการ

ท างานท้ังงานประจ า งานวิจัยและโครงงาน 

7. การฝึกเฉพาะต าแหน่ง คือ เมื่อเรียนได้ระยะหนึ่ง ผู้เรียนสามารถฝึกเฉพาะต าแหน่งได้ให้นานพอท่ีจะเกิดทักษะในวิชาชีพ โดยมีการสะท้อนคิดต่อเนื่องกับอาจารย์ทีป่รึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 

8. ความร่วมมือหรือหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม คือ การออกแบบหลักสตูรรว่มกัน เน้นแก้ไขโจทยจ์ริงของสถานประกอบการ เอาความรูม้าประยุกต์ใช้จัดท าโครงงาน มีอาจารย์ดแูลใกล้ชิด 

และน าเสนอผลงานท่ีสถานศึกษาหลังเสร็จสิ้นการท างาน 

9. ฝึกปฏิบัติงานจริงหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี โดยเป็นรายวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อเติมเต็มความรู้ เน้นท างานประจ า หรือพัฒนางานท่ีตรงกับวิชาชีพ สะท้อนคิดระหวา่งท างาน เมื่อสิ้นสดุโครงงาน ให้

ประเมินผลด้วยการน าเสนอและสง่รายงาน 

 

 

 



 

 

132 

ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร                                                   35  รายวิชา 
   จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                       35  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (active learning)                                 -  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ       0 ของรายวิชาในหลักสูตร                             
                        สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)     35  รายวิชา      
   

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้แบบ

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
     based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิดเช่น  case 
based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  

 
วิธีการอื่นๆ 

 
ระบุร้อยละ 

  วิธีการจัดการเรียนรู ้  ร้อยละ 

312-501 ฟิสิกส์ของโลก                      2((2)-0-4)  20 Case-based study 50   30 100  

312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก       2((1)-2-3) 
 20 Questioning, searching, self-study, 

presentation, discussion 
50   30 100  

312-504 ธรณีวิทยาส าหรับนักธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
 20 Questioning, searching, self-study, 

presentation, discussion 
50   30 100  

312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟา้          2((1)-2-3) 
 20 Questioning, searching, self-study, 

presentation, discussion 
50   30 100  

312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์       2((1)-3-2)                                    
70  Questioning, searching, self-study, 

presentation, discussion, Case 
based 

   30 100  

312-507 คลื่นไหวสะเทือน                 2((1)-2-3)  20 Questioning, searching, self-study, 50   30 100  
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presentation, discussion 
312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส์          
                                                   1((1)-0-2) 

 20 Questioning, searching, self-study, 
presentation, discussion 

50   30 100  

312-691 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 1      1(0-2-1)   Case based 80   20 100  
312-692 สัมมนาทางธรณีฟสิิกส์ 2      1(0-2-1)   Case based       
312-512 การประมวลผลและการแปลงกลับข้อมลู
ธรณีฟิสิกส์                                      2((1)-2-3) 

20  Questioning, searching, self-study, 
presentation, discussion 

50   30 100  

312-514 การหยั่งธรณีฟิสิกส ์               2((1)-2-3)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-516 ศิลาฟิสิกส ์                2((1)-2-3)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-611 แผ่นดินไหววิทยา                2((1)-2-3)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-613 อ านาจแม่เหล็กของหินและอ านาจแม่เหล็ก
บรรพกาล                                       2((1)-2-3) 

 50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง            2((1)-2-3)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-618 การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน                  
                                                   2((1)-3-2) 

 50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-619 ธรณีฟสิิกสส์ิ่งแวดล้อม    2((2)-0-4)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลง                                    2((2)-0-4) 

 50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-623 ธรณีพิบัตภิัย                        2((2)-0-4)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-624 จีโอไดนามิกส์และไซส์โมเทคโทนิคของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              2((2)-0-4)
  

 50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-625 ธรณีวิทยาปโิตรเลยีมและธรณีฟสิิกส์ของ
แหล่งกักเก็บ                                    2((2)-0-4) 

 50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-626 ระบบและพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
                                                   2((2)-0-4)                                      

 50 Case based+Senario based 30   20 100  
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312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณฟีิสิกส์   2((1)-2-3)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-632 อุทกธรณีฟิสิกส ์                2((1)-2-3)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-633 ธรณีฟสิิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และ
โบราณคดี                                       2((1)-2-3) 

 50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-634 ทรัพยากรธรณ ี                2((2)-0-4)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถติิ           
                                                  2((1)-2-3) 

 50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสกิส์ 1    2((2)-0-4)  50 Case based+Senario based 30   20 100  
312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2    2((2)-0-4)  50 Case based+Senario based 30   20 100  

312-591 ชุดวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง    
6((3)-6-9) 

 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Case-based learning 
- Activity-based Learning 
- Experiential Learning 

50   30 100  

312-592 ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม                                 6((3)-6-9) 

 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Case-based learning 
- Activity-based Learning 
- Experiential Learning 

50   30 100  

312-593 ชุดวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาคและการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี                         6((4)-4-10) 

 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Case-based learning 
- Activity-based Learning 
- Experiential Learning 

50   30 100  

312-594 ชุดวิชาการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณีและ
พลังงาน                                    6((3)-6-9) 

 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 

50   30 100  
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- Case-based learning 
- Activity-based Learning 
- Experiential Learning 

312-601 วิทยานิพนธ์                   18(0-54-0) 
 20 Questioning, searching, self-study, 

presentation, discussion 
50   30 100  

312-603 วิทยานิพนธ์                 36(0-108-0) 
 20 Questioning, searching, self-study, 

presentation, discussion 
50   30 100  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนช่ัวโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการกระจาย 
ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร                                                   7  รายวิชา 
   จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                       7  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (active learning)                                 -  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ       0 ของรายวิชาในหลักสูตร                             
                        สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)     7  รายวิชา      
   

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้

จัดการ
เรียนรู้

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้แบบ

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
   based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิดเช่น  case 
based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  

 
วิธีการอื่นๆ 

 
ระบุร้อยละ 

  วิธีการจัดการเรียนรู ้  ร้อยละ 

312-703 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1((1)-0-2)  20 Case-based study 50   30 100  
312-791 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)   Case-based  80   20 100  
312-792 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2      1(0-2-1)   Case-based  80   20 100  
312-793 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 3      1(0-2-1)   Case-based  80   20 100  
312-794 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 4      1(0-2-1)   Case-based  80   20 100  
312-701 วิทยานิพนธ ์               48(0-144-0)  20 Questioning, searching, self-

study, presentation, discussion 
50   30 100  

312-702 วิทยานิพนธ ์               72(0-216-0)  20 Questioning, searching, self-
study, presentation, discussion 

50   30 100  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 

ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
312-591 ชุดวิชาธรณีพบิัติภัยและ

รอยเลื่อนมีพลัง  
 Module: Geohazards 

and Active Fault 
 

6((3)-6-9) โลกที่มีพลวัต ภัยจากกระบวนการทาง
ธรณีวิทยา รอยต่อของแผ่นเปลอืกโลก 
ธรณีวิทยาของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต้ 
แผ่นดินไหว สึนามิ แถบทวปีมุดตัวซุนดา 
แผนที่ของรอยเลื่อนมีพลัง แผน่ดินไหว
วิทยา แผน่ดินไหวบรรพกาล ภยัจาก
แผ่นดินไหว วัฏจักรของแผ่นดินไหว 
ช่วงเวลาการเกิดซ้ า แผ่นดนิถลม่ 
เสถียรภาพของที่ชัน เงื่อนไขการพังทลาย
ของมอร์-คูลอมบ์ ความดันในชอ่งว่าง 
อุทกภัย ปริมาณน้ าฝน รปูแบบสภาพ
อากาศและสภาพภูมิอากาศ การวัดข้อมูล
สภาพอากาศบนผวิดินและบนดาวเทียม 
การพยากรณ์อากาศ แผนการส าหรับการ
บรรเทาผลกระทบ ระบบการเตอืนภัย   
สึนามิและดนิถล่ม กิจกรรมสู่ภายนอก
และการสื่อสารกับสาธารณะ ขา่วปลอม
และการพยากรณ์  กรณีศึกษาในภาคใต้
ของประเทศไทยและภูมิภาค งานค้นคว้า
อิสระโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 

ผู้เรียนสามารถ 
1) อธิบาย และวิเคราะห์ธรณีพิบัติภัยที่
หลากหลายซึ่งรวมไปถึงรอยเลื่อนมีพลัง
โดยการสังเกตการณ์และการวัดโดยใช้
วิธีการทางธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยาที่
ทันสมัย  
2) ตั้งค าถามวิจัย ออกแบบและวาง
แผนการด าเนินงาน โดยเลือกใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม  
3) ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ที่
ทันสมัย เพื่ อศึกษาและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อน
มีพลั ง  โดยเฉพาะพื้ นที่ ภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
4) สามารถท างานกลุ่ม โดยแสดงภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี  และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) ท าโครงงานค้นคว้าอิสระโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ภายใต้ค าแนะน าได้ 
Learning outcomes: Students are 

1. บรรยาย 
2. มอบหมายงานทัง้งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม 
3. เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
หรือการเป็นผู้ช่วยวิจัย 
4. จัดฝึกอบรมการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูล 
โดยอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรหรือวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 
5. เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้หรือหาโจทย์
วิจัยที่เก่ียวข้องจากชุมชน
หรือพื้นที่ภาคใต้ 

1. สอบภาคทฤษฎ ี
2. น าเสนอผลงาน 
3. สังเกตจากการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
4. สื่อสารเชิงวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงความหมาย 
5. แสดงออกถึงพฤติกรรม
การมีความซื่อสัตย์และมี
จรรยาบรรณทางวชิาการ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
Dynamic Earth; hazards from 
geological processes; plate 
boundaries; geology of SE Asia; 
earthquakes; tsunamis; Sunda 
Subduction Zone; mapping of 
active faults; seismology; 
paleoseismology; seismic hazard; 
earthquake cycle; recurrence 
interval; landslides; slope stability; 
Mohr-Coulomb failure criterion; 
pore pressure; flooding; rainfall; 
weather and climate patterns; 
measurement of ground and 
satellite based weather data; 
weather forecast; mitigation 
strategies; distant early warning 
systems for tsunamis and 
landslides; outreach tools and 
communication with public; 
hoaxes and predictions; case 
studies from Southern Thailand 
and the region; small independent 

able to  
1) Delineate and analyze various 
geohazards including active faults 
through observations and 
measurements using state-of-the 
art geophysical and geological 
methodologies. 
2) State the problem, design and 
make acquisition plan based on 
appropriate methodologies and 
instruments. 
3) Apply state-of- the art 
geophysical knowledge and skills 
related to geohazards and active 
faults, especially in Southern 
Thailand. 
4) Work as a group in the role of 
leader and follower and having 
life long learning skills. 
5) Carry out a small independent 
problem-based project under 
supervision. 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
problem based-project 

312-592 ชุดวิชาอุทกธรณีวิทยา  
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

           Module: 
Hydrogeology, 
Engineering and 
Environment 

6((3)-6-9) ใต้ผิวดินระดบัตื้น ระบบน้ าใต้ดนิ ตะกอน
และหินตะกอน ระบบการตกตะกอน
บริเวณไพศาลและท้องถิ่น ชั้นหินอุ้มน้ า 
การไหลของน้ าใต้ดนิ ความพรุน ค่า
สัมประสทิธิ์การยอมให้น้ าซึมผา่น ความ
ดันในช่องวา่ง การส ารวจน้ าใตด้ิน ธรณี
เคมีของน้ าใต้ดิน การสลายตัวและการ
ตกตะกอนของของแข็งที่ละลายน้ า หลุม
ยุบ วิธีทางไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 
วิธีการทางไหวสะเทือนและสนามศักย์ บ่อ
น้ าบาดาล การขุดเจาะและการหยั่งทาง
ธรณีฟิสิกส์ การตัดวิเคราะห์ โมเดล
โดยรวมของน้ าใต้ดนิ การปนเปือ้นของน้ า
ใต้ดิน พื้นฐานการก่อสร้าง การทรุดตัว
ของพื้นตะกอน ปัญหาปัจจบุันในการ
ก่อสร้างโรงงาน กรณีศึกษาจากภาคใต้
ของประเทศไทยและภูมิภาค งานค้นคว้า
อิสระโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 
Shallow subsurface; groundwater 
systems; sediments and 
sedimentary rocks; regional and 

ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 
1)  อธิบาย  และวิ เคราะ ห์ปัญหาที่
หลากหลายทางด้านอุทกธรณี วิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปนเปื้อน
ของน้ าใต้ดินโดยการสังเกตการณ์และ
การวัดโดยใช้วิธีการทางธรณีฟิสิกส์ที่
ทันสมัย  
2) ตั้งค าถามวิจัย ออกแบบและวาง
แผนการด าเนินงาน โดยเลือกใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม  
3) ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ที่
ทันสมัยเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาด้าน
อุทกธรณี วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
4) สามารถท างานกลุ่ม โดยแสดงภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี  และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) ท าโครงงานค้นคว้าอิสระโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ภายใต้ค าแนะน าได้ 
Learning outcomes: Students are 
able to  

1. บรรยาย 
2. มอบหมายงานทัง้งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม 
3. เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
หรือการเป็นผู้ช่วยวิจัย 
4. จัดฝึกอบรมการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูล 
โดยอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรหรือวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 
5. เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้หรือหาโจทย์
วิจัยที่เก่ียวข้องจากชุมชน
หรือพื้นที่ภาคใต้ 

1. สอบภาคทฤษฎ ี
2. น าเสนอผลงาน 
3. สังเกตจากการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
4. สื่อสารเชิงวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงความหมาย 
5. แสดงออกถึงพฤติกรรม
การมีความซื่อสัตย์และมี
จรรยาบรรณทางวชิาการ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
local depositional systems; aquifer; 
groundwater flow; porosity; 
hydraulic conductivity; pore 
pressure; groundwater exploration; 
geochemistry of groundwater; 
dissolution and precipitation of 
dissolved solids; sinkholes; 
electrical and electromagnetic 
methods; seismic and potential 
field methods; groundwater wells; 
drilling and geophysical logging; 
cutting analysis; integrated 
groundwater models; groundwater 
contamination; building 
foundations; differential settlement 
of sediments; current problems in 
the construction industry; case 
studies from Southern Thailand 
and the region; small independent 
problem based-project 

1) Delineate and analyze various 
hydrogeological, engineering and 
environmental problems 
including groundwater 
contamination through 
observations and measurements 
using state-of-the art geophysical 
methodologies. 
2) State the problem, design and 
make acquisition plan based on 
appropriate methodologies and 
instruments. 
3) Apply state-of- the art 
geophysical knowledge and skills 
related to hydrogeological, 
engineering, and environmental 
problems, especially in Southern 
Thailand. 
4) Work as a group in the role of 
leader and follower and having 
life long learning skills. 
5) Carry out a small independent 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
problem-based project under 
supervision. 

312-593 ชุดวิชาธรณีวทิยาระดบั
ภูมิภาคและการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี                           
Module: Regional 
Geology and 
Geotourism 

 

6((4)-4-10) กระบวนการธรณีแปรสณัฐาน การแปร
สัณฐานนวกาล รอยต่อระหว่างแผ่น
เปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือก
โลก สนามแม่เหล็กบรรพกาล แผ่นดินไหว
วิทยา แผน่ดินไหวบรรพกาล ธรณีวิทยา
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้น
แถบภาคใต้ของประเทศไทย อธบิายเค้า
โครงของรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก
และรูปลักษณโ์ดยใช้วิธทีางธรณีฟิสิกส์ที่
ทันสมัย การพฒันาภาพเหตุการณ์ที่
สัมพันธ์กับเวลาส าหรับการเกิดแหล่ง
ธรณีวิทยาจ าเพาะและรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติใต้ดินของแหล่งมรดกทาง
ธรณีวิทยา การพฒันาขอบข่ายงานอย่าง
ยั่งยืนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา ระบุแหล่งท่องเที่ยวทางธรณี
แหล่งใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบ อุทยานธรณี
สตูล ตัวอย่างจากพืน้ที่ภาคใต้ของไทย
และภูมิภาค งานค้นควา้อิสระโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 
1) อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่
หลากหลายทางธรณีวิทยาระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นพื้นที่
ภ าค ใต้ ขอ งประ เทศ ไทยผ่ า นกา ร
สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร วั ด โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีและวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ที่
ทันสมัย  
2) ตั้งค าถามวิจัย ออกแบบและวาง
แผนการด าเนินงาน โดยเลือกใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม  
3) ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ที่
ทั น สมั ย เพื่ อ ศึ กษ า ธ ร รมช า ติ ท า ง
ธรณีวิทยาของประเทศไทยและสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงธรณีโดยเฉพาะบริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย 
4) สามารถท างานกลุ่ม โดยแสดงภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี  และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) ท าโครงงานค้นคว้าอิสระโดยใช้

1. บรรยาย 
2. มอบหมายงานทัง้งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม 
3. เรียนรูผ้่านกรณีศึกษา
หรือการเป็นผู้ช่วยวิจัย 
4. จัดฝึกอบรมการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูล 
โดยอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรหรือวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 
5. เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้หรือหาโจทย์
วิจัยที่เก่ียวข้องจากชุมชน
หรือพื้นที่ภาคใต้ 

1. สอบภาคทฤษฎ ี
2. น าเสนอผลงาน 
3. สังเกตจากการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
4. สื่อสารเชิงวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงความหมาย 
5. แสดงออกถึงพฤติกรรม
การมีความซื่อสัตย์และมี
จรรยาบรรณทางวชิาการ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
Plate tectonics; neotectonics; plate 
boundaries; plate movement over 
time; paleomagnetics; seismology; 
paleoseismology; geology of SE 
Asia, and especially Southern 
Thailand; delineation of geological 
boundaries and features using 
state-of-the art geophysical 
methods; time related scenario 
developments for occurrence of 
distinct geological sites and 
features; subsurface 
characterization of geological 
heritage sites; development of 
sustainable frameworks for 
geotourism sites; identifying new 
currently undiscovered geotourism 
sites; Satun Geopark; examples 
from Southern Thailand and the 
region; small independent problem 
based-project 

ปัญหาเป็นฐาน ภายใต้ค าแนะน าได้ 
Learning outcomes: Students are 
able to  
1) Analyze various aspects of the 
regional geology of SE Asia with a 
special focus on Southern 
Thailand through observations 
and measurements using state-of-
the art geophysical 
methodologies. 
2) State the problem, design and 
make acquisition plan based on 
appropriate methodologies and 
instruments. 
3) Apply state-of- the art 
geophysical knowledge and skills 
related to Thailand's geological 
nature and geotourism sites, 
especially in Southern Thailand. 
4) Work as a group in the role of 
leader and follower and having 
life long learning skills. 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
5) Carry out a small independent 
problem-based project under 
supervision. 

312-594 ชุดวิชาการส ารวจแหล่ง
ทรัพยากรธรณีและ
พลังงาน                            
Module: Exploration 
of Geological and 
Energy Resources 

 

6((3)-6-9) แหล่งพลังงาน ไฮโดรคาร์บอน ถ่านหิน
และลิกไนต์ ความร้อนใต้พิภพ แหล่งแร่
เศรษฐกิจ ดีบุก ทอง ลิเทียม โดโลไมต์ 
แคลไซต์ วัสดุก่อสร้าง หินอ่อน ทรายและ
กรวด แหล่งพลังงานและทรัพยากรธรณีที่
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระบวนการส ารวจ 
การออกแบบการส ารวจ การจัดระบบการ
ด าเนินงาน วิธีการและเทคโนโลยีทางธรณี
ฟิสิกส์ที่ทนัสมัย การวางแผนออก
ภาคสนาม การจัดงบประมาณ วิธีทาง
ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า วธิีการทางการ
ไหวสะเทือน สนามโน้มถ่วง และแม่เหล็ก 
การจัดการข้อมูลอย่างทันสมัย การแปล
ความหมายและการประมวลผล 
คุณลักษณะโดยรวมของใต้ดิน ธรณีเคมี
ของของเหลวใต้ดิน อันตรกิริยาระหว่าง
หินและน้ า การขุดเจาะและการหยั่ง 
กระบวนการส ารวจในปัจจุบนัและ
กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ

ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 
1) อธิบาย และวิเคราะห์แหล่ง
ทรัพยากรพลังงานและแหล่งทรพัยากร
ธรณีที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจผ่าน
การสังเกตการณ์และการวัดโดยใช้
วิธีการทางธรณีวทิยาและธรณีฟสิิกส์ที่
ทันสมัย  
2) ตั้งค าถามวิจัย ออกแบบและวาง
แผนการด าเนินงาน โดยเลือกใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม  
3) ประยุกต์ความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ที่
ทันสมัยเพื่อการส ารวจแหล่งทรัพยากร
พลังงานและแหล่งทรัพยากรธรณีที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทย 
4) สามารถท างานกลุ่ม โดยแสดงภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี  และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) ท าโครงงานค้นคว้าอิสระโดยใช้

1. บรรยาย 
2. มอบหมายงานทัง้งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม 
3. เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
หรือการเป็นผู้ช่วยวิจัย 
4. จัดฝึกอบรมการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูล 
โดยอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรหรือวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 
5. เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้หรือหาโจทย์
วิจัยที่เก่ียวข้องจากชุมชน
หรือพื้นที่ภาคใต้ 

1. สอบภาคทฤษฎ ี
2. น าเสนอผลงาน 
3. สังเกตจากการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
4. สื่อสารเชิงวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงความหมาย 
5. แสดงออกถึงพฤติกรรม
การมีความซื่อสัตย์และมี
จรรยาบรรณทางวชิาการ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
ไทย งานค้นควา้อิสระโดยใช้ปญัหาเป็น
ฐาน 
Energy resources; hydrocarbon; 
coal and lignite; geothermal; 
economic mineral resources; tin; 
gold; lithium; dolomite; calcite, 
construction materials; marble; 
sand and gravel; economics of 
geological and energy resources; 
exploration strategies; survey 
design; logistics; state-of-the-art 
geophysical technologies and 
methods; field work planning; 
budgeting; electric and 
electromagnetic methods; seismic, 
gravity, and magnetic methods; 
state-of-the-art data processing, 
visualization, and interpretation; 
integrated characterization of 
subsurface; geochemistry of 
subsurface fluids; rock-water 
interaction; drilling, geophysical 

ปัญหาเป็นฐาน ภายใต้ค าแนะน าได้ 
Learning outcomes: Students are 
able to  
1) Delineate and analyze 
geological and energy resources 
of economic importance through 
observations and measurements 
using state-of-the art geological 
and geophysical methodologies. 
2) State the problem, design and 
make acquisition plan based on 
appropriate methodologies and 
instruments. 
3) Apply state-of- the art 
geophysical knowledge and skills 
related to geological and energy 
resources of economic value, 
especially in Southern Thailand. 
4) Work as a group in the role of 
leader and follower and having 
life long learning skills. 
5) Carry out a small independent 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
logging; current exploration 
activities and case studies in 
Southern Thailand; small 
independent problem based-
project 

problem-based project under 
supervision. 
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ภาคผนวก ง 

ง-1 สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
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ภาคผนวก จ 

จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
(ส าเนา) 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ว่าดว้ยการศกึษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”   หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณบดี”  ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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 “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หนว่ยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวชิา
นั้น 
  “คลังหน่วยกิต”  หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวชิาตา่ง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและทีไ่ด้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “ผู้ร่วมเรียน” หมายความว่า  ผู้มีความรู้ไมต่่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เทียบเทา่ 
รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึง่ไดข้ึ้นทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวชิาตา่ง ๆ หรือหลักสูตรระยะสัน้ หรือ
ระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  

 
 

หมวด  ๒ 
การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๕  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่
หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
อ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้น
ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖  การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๗  การรับเข้าศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)   คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอ่ืนใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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  (๓)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะราย
ดังนี้ 
   ก.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชา
อย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือ 
   ข.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการท าวิทยานพินธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้อง
มีความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธไ์ด้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลกัษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย 
โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๖)   กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมา
แสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๘  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

หมวด  ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ส่วนที่ ๑ 

รูปแบบการศึกษา 
------------------- 

 
 ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (๑)   การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของ
การศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ส าหรับ
การด าเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ส าหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๑  การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๒  การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบการศึกษา 
------------------ 

 
 ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเก่ียวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 
  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์ 
  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  
 ข.   ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค.   ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ การ
จัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์  

ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 



 

 

155 

 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า เก้าสิบชั่วโมงต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
  ฉ.   หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค 

(๒)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน 
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ช.   หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 



 

 

156 

 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ฉ   หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง หน่วย
กิตระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้ 
(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 
  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

  ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

 
ข้อ ๑๗    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลาย

แบบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้  
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
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  (๒)   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
บัณฑิต  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร หกปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
พัฒนาประเทศและสังคมโลก 
 

ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต 

(๒)   หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็นสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท า
วิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษา
รายวิชา ดังนี้ 

แผน ก ๑  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
ก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
    แผน ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อก าหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพ
ก าหนด    
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แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์
เชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการท าสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสาม หน่วยกิต และ
ไม่เกิน หกหน่วยกิต  

ทั้งนี้  หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
(๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพชั้นสูง คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา 
  (๒)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้มี
ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๑   ให้หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้
ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี 
  การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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 ข้อ ๒๒  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
  (๑)   ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สาขาวิชาหรือตามที่คณะก าหนด 
  (๒)   ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  โดยประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   
  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้ 
   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ค.   ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออ่ืน เช่น คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ที่มีจ านวนตามความเหมาะสม ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรในคณะ 
 
  ส่วนที่ ๓ 
  อาจารย์ 
 ------------ 
 ข้อ 23 จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการศึกษา  รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 
 

  หมวด  ๔ 
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

 
ส่วนที่ ๑  

การประเมินผลการศึกษา 
-------------------------------------- 

  
 ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
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 (๑)   รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และ
ค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้  
 

ระดับคะแนน          ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 

B ดี   (Good) ๓.๐ 

 C+ พอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕ 

C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 

 D+ อ่อน  (Poor)  ๑.๕ 

D อ่อนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 

E ตก   (Fail) ๐.๐ 
 
 

(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้ 

  สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับ
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมี
การแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้
เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้
สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
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 ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)   ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้
นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C  
หรือสัญลักษณ์  S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
สะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่
จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
   ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 
 (๒)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ก.   หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้
จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็น
ระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและ
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์  I จะ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ด าเนินการและพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 
------------------------ 
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 ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(๑)   แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
  (๓)   จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิต
ทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอ่ืน และการลงทะเบียนเรียนให้
เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต 
             (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้  
  (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
             (๗)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาค
การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลัง
พ้นก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาค
การศึกษานั้น 
  (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๘  การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อ ๒๗(๗) และจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  (๒)   การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการท าวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๕ 
สถานภาพการศึกษา 

 
 ข้อ ๓๒  การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๓   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ ๓๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษาให้
นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามก าหนดใน ข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๖  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อน
แล้ว 
 ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา  
  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๘  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด โดย
ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙  การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖ 
 ข้อ ๔๐  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ได้รบัอนุมัติให้ลาออก 
  (๓)   ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (๔)   ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 
  (๕)   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  (๖)   ลงทะเบียนเรียนได้จ านวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕ 
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  (๗)   ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 (๘)   ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 ข.   ระบบไตรภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 ๒)  ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 (๙)    สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน 
  (๑๐)  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้น
แต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง ครั้ง ครั้งละไม่
เกินสาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  (๑๑)  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่
เกินหนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๑๓)  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 ข้อ ๔๑  การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็น
นักศึกษา และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๒   นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง หลักสูตร
ปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ 
และมีจ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐  
 (๒)   หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔)   ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้
เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๓ วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๔๔  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑)   นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับ
ปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)   นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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 ก.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒ 
 ข.   ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอ่ืนใดกับ
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค.   ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 (๓)   การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยอนุโลม 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๔๕  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ค าสั่ง 
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 ลงชื่อ จรัส สุวรรณเวลา 
 (ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 
         ศิรินันท์/ร่าง/พิมพ์ 
(นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน)       บุษบา/ ทาน 
นักวิชาการอุดมศึกษา  
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ภาคผนวก จ 

จ-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
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