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 ภาควิชาธรณวีทิยา  คณะวิทยาศาสตร 
 
 
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาธรณีวิทยา 
 (ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program  in Geology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อปริญญา 
  (ภาษาไทย : ช่ือเต็ม) วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
  (ภาษาไทย : อักษรยอ) วท.ม. 
  (ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม) Master of Science 
  (ภาษาอังกฤษ :อักษรยอ) M.Sc. 
 *2.2 ชื่อสาขาวิชาท่ีระบุใน TRANSCRIPT 
  FIELD OF STUDY : Geology 
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
 3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  แบบเอกเดี่ยว 
  Major : ........................................................................................................................................... 
  แบบเอกคู 
  Major : ........................................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : ........................................................................................................................................... 
  Minor : ................................................................................................................................................... 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม  : Honors Program 
 3.2 ประเภทของหลักสูตร 
 เชิงการจัดการ  หลักสูตรปกติ  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสูตรปกติ  หลักสูตรพิเศษ 
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4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ปริญญาโท 
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาท่ีใช   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตตางชาติ  รับท้ังสองกลุม 
 *5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5.4.1 ในจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมมี 
  5.4.2 ภายนอกจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไมมี 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
   ปริญญารวม รวมกับมหาวทิยาลัย........................................................................................................... 
   2 ปริญญา รวมกับมหาวทิยาลัย........................................................................................................... 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม 
   กําหนดเปดสอน ระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาตน  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา........ 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
      ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา......... 
   หลักสูตรปรับปรุง 
   กําหนดเปดสอน ระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาตน  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2558 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
      ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา......... 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
6.2.1ไดพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร 

ในการประชุมคร้ังท่ี 5 / 2558   วันท่ี 12  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 
6.2.2 ไดพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี....../......... วันท่ี........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
6.2.3 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคร้ังท่ี  781   วันท่ี 25  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปการศึกษา 2559 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
บุคลากร ครู อาจารย นักวิชาการหรือนักวิจยัในดานธรณวีิทยา  นักธรณีวิทยาประจําหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาค

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  เชน สถาบันการศึกษาท้ังระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัย กรมทรัพยากร
ธรณี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย บริษัทสํารวจปโตรเลียม บริษัทสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ เหมืองแร เปนตน 
9. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1 มนตรี  ชูวงษ 
3-1405-00026-xx-x 

ศาสตราจารย Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Geology 
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

Tsukuba 
จุฬาลงกรณ 
จุฬาลงกรณ 

2550 
2539 
2536 

2 ฐานบ  ธิติมากร 
3-8499-00229-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
M.Sc. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Geophysics 
Geophysics 

Geology 
เทคโนโลยี

ธรณี 

Missouri-Rolla 
Missouri-Rolla 

AIT 
ขอนแกน 

2549 
2544 
2537 
2535 

3 พิษณุพงศ  กาญจนพยนต 
3-7303-00931-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Geology 
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

Vienna 
จุฬาลงกรณ 
จุฬาลงกรณ 

2552 
2546 
2542 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ภายนอกมหาวทิยาลัย หนวยงาน...................................................................... 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในปจจุบันประเทศไทยกําลังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจําเปนตองใชทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก 
ทําใหมีความตองการกําลังคน นักวิชาการ นักวจิัย และนักธรณวีิทยาจํานวนมาก ท่ีมีความรอบรูและเช่ียวชาญดาน
ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกตข้ันสูง ท่ีสามารถพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากดัมาใชอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดตอการใชพัฒนาประเทศดังกลาว และในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับปญหาภัย
ธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะดานธรณีพิบัติภัย  เชน สึนามิ แผนดนิไหว ดนิถลม น้ําทวม น้ําหลาก และ
การกัดเซาะชายฝงทะเล เปนตน  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาธรณีวิทยา จึงจําเปนตองสรางและพัฒนา
กําลังคน นกัวชิาการ และนกัวิจยัทางดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกตข้ันสูง ท่ีมีความรอบรูและเช่ียวชาญ มาชวย
ดําเนินการวางแผนจัดการรับมือกับปญหาเหลานี้ของประเทศอยางจริงจัง เปนระบบและยั่งยืน 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังขาดแคสน
กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังปริมาณและคุณภาพ ทําใหประเทศไทยมีผลงานวิจัยและการ
พัฒนาประเทศอยูในระดับตํ่า  สงผลใหไมสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับโลกและประเทศเพือ่นบาน
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ไดอยางเต็มท่ี  นอกจากนี้ ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไป  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีขาดทักษะในดานการคิดวเิคราะหอยางเปนระบบ ไมสามารถคัดกรอง และ
เลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญ
สวนตนมากกวาสวนรวม  ดังนั้นจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีวิทยา จะนํามา
พิจารณาในการสรางและพัฒนาบุคลากรดานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ มีศักยภาพในทุกมิติ ท้ังดาน
รางกาย จติใจ และสติปญญา  โดยเสริมสรางท้ังสุขภาวะและความรู ใหมีภูมิคุมกันพรอมท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลง 
และกาวสูสังคมฐานความรูดวยจติสํานึกในการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากผลกระทบของสถานการณภายนอกดังกลาว การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ธรณีวิทยา  จําเปนตองมุงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกตข้ันสูงท่ีมีความรู
และความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาดวยตนเองตลอดชีวิต มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะ
งานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อใหปรับเปล่ียนและกาวทันตามปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย 
และความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคต  รวมท้ังเปนผูมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 12.2 ความเกีย่วของกับพันธกิจของสถาบัน 

 สืบเนื่องจากความตองการบุคลากรดานตางๆ อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนานิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหมีคุณสมบัติตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม ตามวิสัยทัศนท่ีวา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความปรารถนาท่ีจะเปน “เสาหลักของแผนดิน”  
เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับโลก เปนปญญาแหงแผนดิน  เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีคลองตัว 
กระชับและรวดเร็ว  และเปนบานอันอบอุนของคนดีและคนเกง   ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีวิทยา  จึงมุงเนนตอบสนองใหสอดคลองกับพันธกิจหรือวิสัยทัศนของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยใหมากท่ีสุด โดยการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหารายวิชาใหมี
ความทันสมัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานธรณีวิทยาท่ีมีรอบรูและเช่ียวชาญดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต
อยางลึกซ้ึง  เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาของหลักสูตรอ่ืนท่ีนํามาบรรจุในหลักสูตรนี้ 
   - ไมมี - 
 13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ท่ีหลักสูตรอ่ืนนําไปใช 
   - ไมมี - 
*14. หลักสูตรท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 14.1 หลักสูตรท่ีเสนอมีลักษณะคลายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนอยูแลวในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   - ไมมี - 
   โดยมีความคลายคลึงในสวนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรืออ่ืนๆ).............................................................. 
   ……………………………………………………………………………………………………...…… 
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   แตหลักสูตรท่ีเสนอแตกตางไปจากหลักสูตรดังกลาวในประเด็นท่ีสําคัญ คือ........................................... 
   ……………………………………………………………………………………………………...…… 

14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปดสอนอยูแลวท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ 
ไดแก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนตน 

   หลักสูตรท่ีเสนอเปดใหมนีมี้จุดเดน ขอแตกตางกับหลักสูตรดังกลาวในประเด็นท่ีสําคัญ คือ................... 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวทิยา ท่ีเปดสอนโดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปดสอนเปนแหลงแรกของประเทศไทย  มีความพรอมทางดานอาจารยผูสอนท่ีครบถวนใน
ศาสตรสาขาตางๆ ทางดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยกุตข้ันสูง  และมีความตอเนือ่งในการบริหารจัดการศึกษาตอ 
เนื่องจากมีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก 
 14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ใชประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ไดแก............................... 
   - ไมมี - 

 
 

หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญาความสําคัญวัตถุประสงคของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติระดับชาติและนานาชาติ ท่ีเปนแหลงผลิตมหาบัณฑิต 
นักวิชาการ นกัวิจยั และนักธรณีวิทยาท่ีมีความรอบรูและเช่ียวชาญดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต  
และเปนแหลงความรูและอางอิงทางวิชาการดานธรณีวิทยาและธรณวีิทยาประยกุต  โดยมีแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ และนานาชาติ 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 ประเทศไทยยงัมีความตองการกําลังคน นกัวิชาการ นักวจิัย และนักธรณีวิทยาจํานวนมาก  ท่ีมีความ
รอบรูและเช่ียวชาญดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยกุตข้ันสูง  เพื่อการพัฒนาประเทศดานตางๆ เชน การ
จําแนกพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดิน การพฒันาและใชทรัพยากรธรณีใหเกิดประโยชนสูงสุด  และเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหาภยัพิบัติธรรมชาติของประเทศ เชน สึนามิ แผนดินไหว ดินถลม น้ําทวม น้ําหลาก 
และการกดัเซาะชายฝงทะเล 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร (กรณหีลักสูตรปรับปรุงใหระบุวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมดวย)  
วัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและความสามารถดานธรณีวิทยาอยางลึกซ้ึง  มีความสามารถในการ
จัดหา รวบรวมและประมวลผลขอมูลธรณีวิทยาพื้นฐาน  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
ธรณีวิทยา  ซ่ึงจะทําใหเกดิการประยุกตขอมูลธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศดานตางๆ เชน การ
จําแนกพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดิน การปองกันภยัพิบัติ  การพัฒนาและใชทรัพยากรธรณีใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถวิจัย คนควาหาความกาวหนาทางวิชาการ  และมีความพรอมท่ีจะเปน
นักวจิัยช้ันนําในดานธรณวีิทยาของประเทศตอไป 

วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ท่ีมีความรอบรูและเช่ียวชาญดานธรณีวิทยา และธรณีวิทยาประยกุตอยางลึกซ้ึง  

มีความสามารถในการจัดหา รวบรวม และประมวลผลขอมูลธรณีวิทยาพ้ืนฐาน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีใหมดานธรณวีิทยา  ซ่ึงจะทําใหเกิดการประยุกตขอมูลธรณีวิทยาเพื่อการ
พัฒนาประเทศดานตางๆ 

2. เพื่อสรางองคความรูและสงเสริมการวิจัยดานธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประยุกต ใหกวางขวางและ
กาวหนา  เพื่อพัฒนาประเทศ 

 
 *1.4 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เปนผูท่ีมีคุณคาของ
สังคมโลก ซ่ึงประกอบดวย  9 ดาน  14 ประเด็น  ดังนี้  1. มีความรู (รูรอบ รูลึก)   2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีจรรยาบรรณ)   3. คิดเปน (สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเร่ิมสรางสรรค มี
ทักษะในการคิดแกปญหา)   4. ทําเปน (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการส่ือสาร มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะทางคณติศาสตรและสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)   5. ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู (ใฝรู 
รูจักวิธีการเรียนรู)   6. มีภาวะผูนํา   7. มีสุขภาวะ   8. มีจติอาสาและสํานึกสาธารณะ   9. ดํารงความเปนไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน 
 สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรมีลักษณะเดน คือ เปนมหาบัณฑิตท่ีมีความ
รอบรูและเช่ียวชาญดานธรณีวิทยา และธรณีวิทยาประยกุตอยางลึกซ้ึง  มีความสามารถในการจัดหา รวบรวม 
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและประมวลผลขอมูลธรณีวทิยาพืน้ฐาน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีใหมดานธรณีวทิยา  ซ่ึงจะทําใหเกิดการประยุกตขอมูลธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศดานตางๆ 

 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมตํ่า
กวาท่ี สกอ. กําหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับสาขาวิชา 

- ประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาของศาสตร 

- ติดตามขอมูลขาวสารเทคโนโลยีและ
ความกาวหนาของศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 

- ประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒิุ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
- ติดตามการเปล่ียนแปลงของความตองการ

ของผูใชบัณฑิต  
- ประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสตูร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   มีภาคฤดูรอน 
  ไมมีภาคฤดูรอน 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค 
 -ไมมี- 
 *1.4 การลงทะเบียนเรียน 

   ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หนวยกิต  ภาคฤดูรอน ไมเกิน 7 หนวยกติ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปกติไมเกิน 15 หนวยกิต  ภาคฤดูรอน ไมเกนิ 6 หนวยกิต 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูรอน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูรอน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน – กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

แผน ก  แบบ ก1 
(1) สําเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หรือ

ปริญญาบัณฑิตอ่ืนๆ หรือเทียบเทา ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับดานธรณวีทิยาและธรณวีทิยาประยกุต ดวย
คะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.25  และมีพื้นความรูทางสาขาวิชาธรณีวิทยา โดยไดเรียนวิชา
ธรณีวิทยาและ/หรือธรณีวิทยาประยุกตมาแลว ไมนอยกวา 35 หนวยกิต  และ 

(2) คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศ  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จะประกาศใหทราบ
เปนปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 
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แผน ก  แบบ ก2 
(1) สําเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หรือ

ปริญญาบัณฑิตอ่ืนๆ หรือเทียบเทา ในสาขาท่ีเกี่ยวของกบัดานธรณีวิทยาและธรณวีิทยาประยกุต และมี
พื้นความรูทางสาขาวิชาธรณีวิทยา โดยไดเรียนวิชาธรณวีิทยาและ/หรือธรณีวิทยาประยุกตมาแลว ไม
นอยกวา 35 หนวยกิต  และ 

(2) คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศ  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จะประกาศใหทราบ
เปนปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

 
  *การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามขอบังคับวาดวยการรับนักเรียนเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) 
   หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา เปนไปตามคูมือการสมัครเขาศึกษาซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบ
ในปการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได 
 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

ปญหาของนิสิตท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรฯ ท่ีผานมา  คือ นิสิตแรกเขายงัมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชา
ธรณีวิทยาไมแนนพอ  และมีนิสิตหลายคนที่มีหนวยงานสังกัดมิไดลาศึกษาตออยางถูกตอง  ทําใหนสิิตไมสามารถ
เรียนและทําวทิยานิพนธไดสําเร็จตามเปาหมายและเง่ือนไขเวลาท่ีหลักสูตรฯ กําหนด 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

หลักสูตรฯ มีกลยุทธในการดาํเนินการเพื่อแกไขปญหาของนิสิตท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรฯ ดังกลาว  คือ 
กําหนดใหผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรจะตองสอบผานการวัดความรูพื้นฐานในสาขาวิชาธรณีวิทยา  และนําเสนอ
หัวขอโครงงานวิจยัและแผนการศึกษาระหวางการศึกษาในหลักสูตร ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวันสอบ
สัมภาษณ  และเม่ือผูสมัครสอบผานเปนนสิิตแรกเขาในหลักสูตรฯ แลว จะตองแสดงเอกสารการลาศึกษาตอจากตน
สังกัดอยางเปนทางการ ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัเปดภาคการศึกษา 
 2.5 แผนการรับนสิิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 
จํานวนนิสิต 

2556 2557 2558 2559 2560 
นิสิตใหม 4 11 10 10 10 
นิสิตเกา 11 12 15 15 15 
รวม 15 23 25 25 25 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 5 8 10 10 10 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
รายละเอียดรายรับ 

2556 2557 2558 2559 2560 
คาธรรมเนียมการสมัคร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

คาลงทะเบียน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

รวมรายรับ 1,306,000 1,306,000 1,306,000 1,306,000 1,306,000 

  2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
ปงบประมาณ 

หมวดเงิน 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. งบลงทุน      

 คาครุภัณฑ - 302,970.30 295,081.97 65,573.77 65,573.77 

รวม (1) - 302,970.30 295,081.97 65,573.77 65,573.77 

2. งบดําเนินการ      

 หมวดคาตอบแทน 58,690.48 67,326.73 65,573.77 118,032.79 118,032.79 

 หมวดคาใชสอย 741,347.37 740,594.06 721,311.48 1,121,311.48 1,121,311.48 

 หมวดคาวัสดุ 85,791.67 84,158.42 81,967.21 180,327.89 180,327.89 

 หมวดคาสาธารณูปโภค 171,259.84 188,191.88 205,479.95 367,647.06 367,647.06 

 หมวดเงินอุดหนุน 75,952.38 84,158.42 81,967.21 131,147.54 131,147.54 

รวม (2) 1,133,041.74 1,164,429.51 1,156,299.62 1,918,466.76 1,918,466.76 

รวมท้ังสิ้น  (1) + (2) 1,133,041.74 1,467,399.81 1,451,381.59 1,984,040.53 1,984,040.53 

จํานวนนิสิต (หนวยเปนคน) 25 25 25 25 25 

คาใชจายตอหัวนิสิต 45,321.67 58,695.99 58,055.26 79,361.62 79,361.62 

  หมายเหตุ งบประมาณรายจาย เปนงบประมาณเงินรายไดระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธรณีวิทยา  ซึ่งไดรับจัดสรร/
อนุมัติจากภาควิชาฯ และคณะวิทยาศาสตร 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามระเบียบขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2551 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
   ระยะเวลาการศึกษา  2  ป 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก1 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ    36 หนวยกิต 
แผน ก  แบบ ก2 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา   18 หนวยกิต 
  +  รายวิชาบังคับ        8 หนวยกิต 
  +  รายวิชาเลือก (ไมนอยกวา)    10 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ    18 หนวยกิต 
หมายเหตุ 

1. นิสิตทุกคนในหลักสูตร แบบ ก1  จะตองลงทะเบียนเรียน รายวิชา 2307700 สัมมนา
ธรณีวิทยา (Seminar in Geology)  ทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยไมนับ
หนวยกิต และประเมินผลรายวิชาเปน S/U 
2307700* สัมมนาธรณีวทิยา   S/U 
  Seminar in Geology 

2. นอกจากนี้นิสิตในหลักสูตรฯ ท้ังแบบ ก1 และ ก2 ทุกคนอาจตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม หรือเขารวมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยไมนับหนวยกิต 

  3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1  รายวชิาบังคับ 

แผน ก  แบบ ก1        
2307700* สัมมนาธรณีวทิยา     S/U 
 Seminar in Geology 
แผน ก  แบบ ก2       8 หนวยกิต 
2307600* ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับธรณศีาสตร   3 (2-3-7) 
 Research Methodology for Geosciences 
 
* รายวิชาใหม 
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2307624 ธรณีวิทยาของเอเซียอาคเนย    3 (3-0-9) 
 Geology of Southeast Asia 
2307701 สัมมนาธรณีวทิยา 1     1 (1-0-3) 
 Seminar in Geology I 
2307702 สัมมนาธรณีวทิยา 2     1 (1-0-3) 
 Seminar in Geology II 
 

3.1.3.2  รายวชิาเลือก 
แผน ก  แบบ ก2   ไมนอยกวา                10 หนวยกิต 
2307501 การวิเคราะหขอมูลทางธรณีวิทยา   3 (2-3-7) 
 Geological Data Analysis 
2307505 คอมพิวเตอรสําหรับธรณีวิทยา    3 (2-3-7) 
 Computer for Geology 
2307511 ธรณีวิทยาสภาวะแวดลอม    3 (2-3-7) 
 Environmental Geology 
2307512 จุลบรรพชีวินวิทยา     3 (2-3-7) 
 Micropaleontology 
2307521 ธรณีวิทยาทางทะเล     3 (3-0-9) 
 Marine Geology 
2307527* ธรณีวิทยาใตดนิ     3 (2-3-7) 
 Subsurface Geology 
2307532 ศิลาวิทยาของสินแร     3 (2-3-7) 
 Ore Petrology 
2307533 หินและแรอุตสาหกรรม    2 (2-0-6) 
 Industrial Rocks and Minerals 
2307551 ธรณีเทคโทนิคส     3 (3-0-9) 
 Geotectonics 
2307553 ธรณีแปรสัณฐานจุลภาค    3 (3-0-9) 
 Microtectonics 
2307556 การสํารวจดวยวิธีคล่ืนส่ันสะเทือน   3 (3-0-9) 
 Seismic Prospecting 
 
* รายวิชาใหม 
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2307570 การสํารวจหาแหลงแร     3 (3-0-9) 
 Mineral Exploration 
2307572 ธรณีวิทยาปโตรเลียมเบ้ืองตน    3 (3-0-9) 
 Introduction to Petroleum Geology 
2307573 อุทกธรณีวิทยา     3 (3-0-9) 
 Hydrogeology 
2307574 วิทยาศาสตรทางอุทก     3 (3-0-9) 
 Hydrological Science 
2307576 ระบบการสะสมตัวของตะกอนพลัดถ่ิน   3 (3-0-9) 
 Terrigenous Clastic Depositional Systems 
2307578 ธรณีวิทยาวิศวกรรม     3 (2-3-7) 
 Engineering Geology 
2307579 ธรณีเคมีวิเคราะห     3 (2-3-7) 
 Analytical Geochemistry 
2307580 การวิเคราะหอันตรายจากแผนดินไหว   3 (3-0-9) 
 Seismic Hazard Analysis 
2307581* อุทกธรณีวิทยาประยุกต    3 (2-3-7) 
 Applied Hydrogeology 
2307582 ธรณีวิทยาถานหิน     2 (2-0-6) 
 Coal Geology 
2307593 ธรณีวิทยาควอเทอรนารี    3 (2-3-7) 
 Quaternary Geology 
2307597 สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับธรณีศาสตร  3 (2-3-7) 
 GIS for Earth Sciences 
2307622 ตะกอนวิทยาขั้นสูง     3 (2-3-7) 
 Advanced Sedimentology 
2307623 จลุทรรศนศาสตรของตะกอนและหินช้ัน  3 (2-3-7) 
 Sedimentary Petrography 
2307661 ธรณีสัณฐานวทิยาข้ันสูง    3 (2-3-7) 
 Advanced Geomorphology 
2307662 ธรณีวิทยาภาพถายข้ันสูง    3 (2-3-7) 
 Advanced Photogeology 
 
* รายวิชาใหม 

 



13 

 

2307671 การวิเคราะหหินและแร    3 (2-3-7) 
 Rock and Mineral Analysis 
2307681 หัวขอพิเศษทางธรณีวิทยา    2 (2-0-6) 
 Special Topics in Geology 
2307682 การศึกษาคนควาดวยตนเองทางธรณีวิทยา  3 (0-9-0) 
 Independent Study in Geology 
 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวชิาระดับบัณฑติศึกษาในระดบั 500-600 ของภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีเปด
สอนในจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวชิาเลือกได  โดยเนื้อหารายวิชาดังกลาวตองเกีย่วของกับ
งานวิจยัหรือหวัขอวิทยานิพนธของนิสิต แตไมเกนิ 3 หนวยกิต  ท้ังนี้ตองไดรับความเหน็ชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาใน
ระดับปริญญาบัณฑิต หรือในระดับตํ่าวา 500 ได  โดยไมนับหนวยกิตและใหมีการประเมินผล
รายวิชาเปนแบบ S/U เทานัน้ 

 
3.1.3.3  วิทยานิพนธ 

แผน ก  แบบ ก1       36 หนวยกิต 
2307816* วิทยานิพนธ      36 หนวยกิต 
 Thesis 
แผน ก  แบบ ก2       18 หนวยกติ 
2307813 วิทยานิพนธ      18 หนวยกิต 
 Thesis 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 
แผน ก  แบบ ก1 

ปท่ี ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย 
1 2307700  สัมมนาธรณีวิทยา  0 2307700  สัมมนาธรณีวิทยา  0 
 2307816  วิทยานิพนธ  9 2307816  วิทยานิพนธ  9 
  รวม 9  รวม 9 
   
2 2307700  สัมมนาธรณีวิทยา  0 2307700  สัมมนาธรณีวิทยา  0 
 2307816  วิทยานิพนธ  9 2307816  วิทยานิพนธ  9 
  รวม 9  รวม 9 
   

 
* รายวิชาใหม 
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แผน ก  แบบ ก2 

ปท่ี ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย 
1 2307600  ระเบียบวิธีวจิัยสําหรับธรณีศาสตร 3 2307624  ธรณีวิทยาของเอเซียอาคเนย 3 
 xxxxxxx  วิชาเลือก  3 2307701  สัมมนาธรณีวิทยา 1 1 
 xxxxxxx  วิชาเลือก  2 2307813  วิทยานิพนธ  6 
  รวม 8  รวม 10 
   
2 2307813  วิทยานิพนธ  6 2307702  สัมมนาธรณีวิทยา 2 1 
 xxxxxxx  วิชาเลือก  3 2307813  วิทยานิพนธ  6 
  xxxxxxx  วิชาเลือก  2 
  รวม 9  รวม 9 
   

 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
       *3.1.6 เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข) 
 



15 

 

3.2  คณาจารยในหลักสูตร 
  1. อาจารยประจําหลักสูตร 
 

จํานวนผลงานทางวิชาการ 
(ยอนหลังไมเกิน 5 ป) 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

วิจัย ตํารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 มนตรี  ชูวงษ* 

3-1405-00026-xx-x 
ศาสตราจารย Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Geology 
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

16 1 - 856 856 856 856 

2 ปญญา  จารุศิริ 
3-1020-02446-xx-x 

รองศาสตราจารย Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Geology 
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

31 1 - 504 504 504 504 

3 ฐานบ  ธิติมากร* 
3-8499-00229-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 
M.Sc 
M.Sc. 
วท.บ. 

Geophysics 
Geophysics 

Geology 
เทคโนโลยีธรณี 

5 - - 745 745 745 745 

4 วิชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 
3-1022-01544-xx-x 

อาจารย Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Geology 
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

6 - - 1,020 1,020 1,020 1,020 

5 พิษณุพงศ  กาญจนพยนต* 
3-7303-00931-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Geology 
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

6 - 1 1,308 1,308 1,308 1,308 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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2. อาจารยผูสอน(อาจารยประจาํ) 
 

จํานวนผลงานทางวิชาการ 
(ยอนหลังไมเกิน 5 ป) 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
วิจัย ตํารา บทความ 2554 2555 2556 2557 

1 ธนวัฒน  จารุพงษสกุล 
3-1002-00670-xx-x 

ศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา 7 - - 550 550 550 550 

2 สมบัติ  อยูเมือง 
3-1011-00375-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา 3 - - 468 468 468 468 

3 จักรพันธ  สุทธิรัตน 
3-1101-02321-xx-x 

รองศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา 8 1 - 474 474 474 474 

4 ฐาสิณีย  เจริญฐิติรัตน 
3-7399-00474-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา 16 - - 1,062 1,062 1,062 1,062 

5 เครือวัลย  จันทรแกว 
3-5012-00758-xx-x 

อาจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา 8 1 - 1,297 1,297 1,297 1,297 

6 สันติ  ภัยหลบลี้ 
3-3009-00079-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา 6 - - 567 567 567 567 

7 ศรีเลิศ  โชติพันธรัตน 
3-9097-00044-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก การจัดการสิ่งแวดลอม 6 1 1 1,050 1,050 1,050 1,050 

8 อัคนีวุธ  ชะบางบอน 
3-1011-00210-xx-x 

อาจารย ปริญญาเอก โลกศาสตร 3 - - - - 800 800 

9 ปยะพงษ  เชนราย 
3-1805-00447-xx-x 

อาจารย ปริญญาโท ธรณีวิทยา 4 - - 500 500 - - 
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 3. อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษ) 
 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

1 นายวิสุทธิ์  พิสุทธอานนท 
3-1017-01298-xx-x 

รองศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา Pisutha-Arnond, V., Phuvichit, S., Leepowpant, Q. Mineralogical variation in the 
size fractions of a Ranong kaolin, Southern Thailand (1993) Journal of the 
Southeast Asian Earth Sciences, 8 (1-4), pp. 293-305. 

2 นายนภดล  มวงนอยเจริญ 
3-1005-00071-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา Muangnoicharoen, N., Phongprayoon, P. A geological investigation of Nam Mun 
damsite, Changwat Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand (1984) In 
Proceedings of the Conference on Applications of Geology and the National 
Development: pp. 171-174. Nov. 19-22, 1984, Bangkok, Thailand. 

3 นายสมชาย  นาคะผดุงรัตน 
3-1005-00006-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ธรณีวิทยา Nakapadungrat, S., Maneenai, D. The Phuket, Phangnga and Takua Pa Tin-field, 
Thailand (1993) Journal of the Southeast Asian Earth Sciences, 8 (1-4), pp. 359-
368. 

4 นายทิวา  ศุภจรรยา 
3-1015-00836-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ธรณีวิทยา Supajanya, T. Remote sensing application in archaeological study in Tung Kula 
Ronghai, Northeast Thailand (1989) In Franco-Thai Workshop on Remote 
Sensing: pp. 150-161. Nov. 2-4, 1989, Khon Kaen, Thailand. 

5 นายวิโรจน  ดาวฤกษ 
3-1005-01064-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ธรณีวิทยา Charusiri, P., Pongsapich, W., Daorerk, V., Vedchakanchana, S. Geology and 
40Ar/39Ar geochronology of Pranburi-Hua Hin igneous-metamorphic complex, 
South-Central Thailand: Implication for tectonic evolution (1992) In Proceedings 
of the Technical Conference on Development Geology for Thailand into the Year 
2000: pp. 110-120. Dec. 13-14, 1990, Bangkok, Thailand. 

6 นายปองศักดิ์  พงษประยูร 
3-1006-00357-xx-x 

ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ธรณีวิทยา Muangnoicharoen, N., Phongprayoon, P. A geological investigation of Nam Mun 
damsite, Changwat Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand (1984) In 
Proceedings of the Conference on Applications of Geology and the National 
Development: pp. 171-174. Nov. 19-22, 1984, Bangkok, Thailand. 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 - ไมมี - 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
  ......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

4.2 ชวงเวลา  
  ......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

การทํางานวจิยั ตองเปนหัวขอท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจยัเพื่อพฒันาองคความรูใหมทางดานธรณีวิทยา 
พรอมท้ังนําเสนอเปนวิทยานพินธ และเผยแพรบทความวิจัยสูสาธารณะและวงวิชาการ 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 ในการทํางานวิจัย  หัวขอวทิยานิพนธท่ีนสิิตสนใจ ตองสามารถสรางองคความรูใหม มองเห็นประโยชนท่ี
จะไดรับจากงานวิจยั มีขอบเขตงานวจิัยท่ีสามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทุกคนตองขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อจัดทําแผนงานวิจยัและโครง
รางวิทยานพินธเพื่อสงใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากอนสงไปยังคณะและบัณฑิตวทิยาลัย  ในทุก
ภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาวทิยานิพนธ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบแผนงานวิจยัจากอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธเปนลายลักษณอักษร และสงใหกับเลขานุการหลักสูตรภายในสองสัปดาหนับจากวันเปดภาค
การศึกษา เพื่อรวบรวมและสงใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเพื่อประเมินผลการศึกษาและมาตรฐานผล
การเรียนรูเพื่อใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี ้
 มีความรู รูรอบ รูลึก  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ  คิดเปน สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ 
สามารถคิดริเร่ิมสรางสรรค มีทักษะในการคิดแกปญหา  ทําเปน มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการส่ือสาร มี
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ  ใฝรูและรูจักวิธีการ
เรียนรู  มีภาวะผูนํา  มีสุขภาวะ  มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ  ดํารงความเปนไทยในกระแสโลกาภวิัตน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นิสิตมีทักษะในการศึกษาและวจิัยทางธรณวีิทยาข้ันสูง  สามารถนําความรูความเขาใจทางธรณีวิทยามา
วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใชและแกปญหาทางดานธรณีวิทยาและดานตางๆ ได  รวมท้ังสามารถนําเสนอ
ผลงานวิจัยเปนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ  และเผยแพรบทความวิจยัซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิทยานพินธในวารสาร
หรือส่ิงพิมพวชิาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ 
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5.3 ชวงเวลา 
 ตลอดระยะเวลาการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาท่ีมีการเรียนรายวิชาเต็มเวลา  ตามขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  โดยนิสิตสามารถทํางานวิจยัไดต้ังแตภาคการศึกษา
แรกท่ีเขาศึกษา 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
 แผน ก  แบบ ก1 
 จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 36  หนวยกิต 
 แผน ก  แบบ ก2 
 จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 18  หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  เลขานกุารหลักสูตรฯ จะเปนผูประสานงานกับนิสิต  เพื่อใหนิสิตสามารถ
ติดตอกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําท่ีจะทําหนาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ  ซ่ึงหากนิสิต
ยังไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตสามารถเขาขอรับคําปรึกษาทางดานวชิาการในเบ้ืองตนจากเลขานกุาร
หลักสูตร โดยจะพิจารณาใหความชวยเหลือกบันิสิตเปนกรณ ี
 และเพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตทุกคนในหลักสูตร แผน ก แบบ ก2  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 2307600 ระเบียบวธีิวิจัยสําหรับธรณีศาสตร (Research Methodology for Geosciences)  และ 2307624 
ธรณีวิทยาของเอเซียอาคเนย (Geology of Southeast Asia) ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ในปการศึกษาแรก
ท่ีลงทะเบียนเรียน  เพื่อเสริมพื้นฐานเร่ืองระเบียบวิธีวจิัยสําหรับการศึกษาธรณวีิทยา และธรณวีิทยาของประเทศ
ไทยและเอเซียอาคเนย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ในทุกภาคการศกึษาท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประเมินผล
จากความกาวหนาในการทําวิจัย และประเมินผลจากวิทยานิพนธตามแผนงานวิจัยและระยะเวลาท่ีนิสิตและอาจารย
ท่ีปรึกษาไดสงใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เม่ือชวงเปดภาคการเรียน 
 สําหรับกระบวนการประเมินผลของการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานพินธ และการเผยแพร
ผลงาน ใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความมุงม่ันท่ีจะผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยจัดใหมีการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมใหนิสิตในหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําในการบูรณการความรูดานธรณีวิทยากบัวิทยาศาสตรสาขาอ่ืนๆ เพื่อ
นําไปใชปองกนัและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของพบัิติภัยธรรมชาติ และการกระทํามนุษยท่ีมีตอ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมท้ังการสรางองคความรูใหมเพื่อกําหนดงานวจิัยไปใชในการพัฒนาประเทศดานการ
จัดการการใชประโยชนท่ีดนิในการพัฒนาเมือง การพฒันาชายฝงทะเล การพัฒนาระบบน้ําใตดนิและน้ําผิวดนิเพื่อ
ชุมชนและการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบการทําเหมืองแร เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ
หาแนวทางการปองกันเกีย่วกับพิบัติภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไทย  นอกจากนั้นยงัตองการใหนสิิตมี
ทักษะทางดานสารสนเทศ (IT) ในระดับสูง เพื่อท่ีบัณฑิตจะสามารถเรียนรูและวิจยัไดดวยตนเองและมีความรูอยาง
ตอเนื่องไปในอนาคต 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
สามารถแกไขปญหาไดอยางประสิทธิภาพและ
สรางสรรค 

- สงเสริมใหมีตัวอยางโจทยปญหาใหนิสิตไดชวยกัน
คิดวิเคราะหหาทางแกไขในรายวิชาตางๆ 

- สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมตางๆ ท้ังของ
ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึน 

- สนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสทํางานวิจยัรวมกับ
อาจารยมหาวทิยาลัย นกัวิจยั และนักวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

มีความรอบรูในสายงานวิชาชีพดานธรณวีทิยา - สนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสทํางานวิจยัรวมกับ
อาจารยมหาวทิยาลัย นกัวิจยั และนักวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอก 

- สงเสริมใหนิสิตเขารวมการการประชุมวิชาการตางๆ 
เพื่อใหพบเหน็ลักษณะงานและผลงานวิจัยท่ี
หลากหลาย 

- สงเสริมใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจยัในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

มีความรับผิดชอบตอสังคมหรือส่ิงแวดลอม - สนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสเขารวมโครงการตาง ๆ 
เพื่อใหมีโอกาสในการแสดงความคิดเหน็หรือ
รับทราบการเคล่ือนไหวตอขาวสารที่เกี่ยวกับสังคม
และส่ิงแวดลอม 

- สงเสริมใหมีกจิกรรมท่ีตระหนักตอการรักษา
ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวนัของนิสิตในสาขาวิชา 

มีความมุงม่ันในการใหบริการสาธารณะ สนับสนุนใหนิสิตมีจิตสํานกึในการใหความชวยเหลือ
ผูอ่ืน โดยเร่ิมจากการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
ระหวางนิสิต และการใหความชวยเหลือสังคมรอบดาน 

มีทักษะทาง IT ในระดับสูง สงเสริมใหมีการใชทักษะทางดาน IT ท่ีถูกพัฒนาทักษะ
จากงานวิจยั ในการเรียนการสอนของรายวชิาตางๆ 

มีบุคลิกภาพท่ีดี มีการสอดแทรกเร่ืองการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค
การเจรจาส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการ
วางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวของ 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดการบรรยายพิเศษใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม
และขอกฎหมายท่ีเกีย่วของในวิชาชีพ และมีกิจกรรมท่ี
เสริมสรางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความเปนผูนาํ มีความรับผิดชอบและมีวนิัยในตนเอง - กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตองทํางานเปนกลุมและ
มีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน
กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน
เพื่อฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก
กลุมท่ีดี 

- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกัน
เปนหวัหนาในการดําเนินกจิกรรมเพ่ือฝกใหนิสิตมี
ความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรง
เวลา การเขาเรียนสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในช้ัน
เรียน และการเสริมความกลาในการแสดงความ
คิดเห็น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. มีความรู 
   1.1 รูรอบ 
มีความรูรอบในสาขาตางๆ และสามารถประยุกตใชในการดํารงชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

   1.2 รูลึก 
มีความรูพื้นฐานทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสราง ธรณีสัณฐานวิทยา ธรณีแปรสัณฐาน ศิลา
วิทยา และตะกอนวิทยาอยางถองแท และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแขนงยอยทาง
ธรณีวิทยาได  มีความรูที่ทันสมัยอยางลึกซึ้งในสาขาใดสาขาหนึ่งทางธรณีวิทยา จนสามารถ
นําไปสูการคนควา วิจัยองคความรูใหม หรือประยุกตใช 

- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนแบบปฏิบัติ 
- การสอนแบบอภิปราย 
- การสอนแบบสัมมนา 
- การสอนแบบสาธิต 
- การสอนแบบฝกภาคสนาม 
- การสอนแบบโครงการ 
- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การศึกษาคนควาโดยอิสระ 
- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การสอบขอเขียน 
- การสอบปากเปลา 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 
- การประเมินการนําเสนอปากเปลา 

2. มีคุณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่มีตอตัวเองและตอสังคม   มีความซื่อสัตย
สุจริตตอตนเองและผูอื่น   มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

   2.2 มีจรรยาบรรณ 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

- การสอน โดยสอดแทรกหัวขอจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 

- การสอน โดยใหเรียนรูจากบุคคลตนแบบที่ดี 
- การสอนแบบสาธิต 
- การเรียนรูผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการเขารวมกิจกรรม 

3. คิดเปน 
   3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ 
สามารถวิเคราะห สังเคราะห และประเมินความรูไดอยางเหมาะสม 

   3.2 สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค 
สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการทางธรณีวิทยาอยางริเริ่มสรางสรรค 

   3.3 มีทักษะในการคิดแกปญหา 
สามารถระบุปญหาไดอยางชัดเจน ตั้งสมมติฐานและเสนอวิธีการตรวจสอบสมมติฐานอยางถูกตอง
และหลักการ พรอมทั้งสามารถดําเนินการแกไขปญหานั้นจนลุลวง 

- การสอนแบบอภิปราย 
- การสอนแบบสัมมนา 
- การสอนแบบฝกภาคสนาม 
- การสอนแบบโครงการ 
- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การศึกษาคนควาโดยอิสระ 

- การสอบขอเขียน 
- การสอบปากเปลา 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 
- การประเมินการนําเสนอปากเปลา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

4. ทําเปน 
   4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ 
มีทักษะในการวิจัยทางธรณีวิทยาในสาขาเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่งในระดับที่สามารถนําไป
ปฏิบัติเพื่อการวิจัยได 

   4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร 
ใชภาษาไทยไดดีมากทั้งการฟง พูด อานและเขียน  สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได   ใช
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีทั้งการฟง พูด อานและเขียน  สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ เขียน
วิทยานิพนธและบทความวิจัยได 

   4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบคน วิเคราะห ติดตามความกาวหนาในศาสตรที่
เกี่ยวของกับทางธรณีวิทยา และนําเสนอผลงานวิชาการได 

   4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ 
ใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติในการออกแบบการทดลอง และวิเคราะหขอมูลทางการวิจัยได
อยางเหมาะสม 

   4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ 
วางแผนและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธดี และทํางานเปน
หมูคณะ  และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับทางธรณีวิทยา 

- การสอนแบบสัมมนา 
- การสอนแบบฝกภาคสนาม 
- การสอนแบบโครงการ 
- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การศึกษาคนควาโดยอิสระ 
- การเรียนรูผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบขอเขียน 
- การสอบปากเปลา 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 
- การประเมินการนําเสนอปากเปลา 
- การประเมินการเขารวมกิจกรรม 

5. ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู 
   5.1 ใฝรู 
แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

   5.2 รูจักวิธีการเรียนรู 
ตระหนักถึงความถูกตองและนาเชื่อถือของแหลงการเรียนรูตางๆ  รูจักเทคนิค วิธีและกระบวนการ
ในการเรียนรู  และและนําไปใชในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การศึกษาคนควาโดยอิสระ 
- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 
- การประเมินการนําเสนอปากเปลา 

6. มีภาวะผูนํา 
มองการณไกล กลาแสดงออก อดทน หนักแนน รูจักเสียสละ ใหอภัย และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น  รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 

- การสอนแบบสัมมนา 
- การสอนแบบฝกภาคสนาม 
- การสอนแบบโครงการ 
- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การศึกษาคนควาโดยอิสระ 
- การเรียนรูผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการเขารวมกิจกรรม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

7. มีสุขภาวะ 
ตระหนักถึงความสําคัญ รูจักวิธีการ และดูแลสุขภาพกายแลจิตของตนเอง  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
ปรับตัวและทนสภาพกดดันตางๆ ในหนาที่ การศึกษา การทํางานและสังคมได 

- การสอนแบบบรรยาย (ดานสุขภาวะ) 
- การสอนแบบปฏิบัติ (ดานสุขภาวะ) 
- การสอนแบบสัมมนา 
- การสอนแบบฝกภาคสนาม 
- การสอนแบบโครงการ 
- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การศึกษาคนควาโดยอิสระ 
- การเรียนรูผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ดานสุขภาวะ) 
- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบขอเขียน 
- การสอบปากเปลา 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 
- การประเมินการเขารวมกิจกรรม 

8. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสมบัติ  มีจิตอาสา ไมดู
ดาย มุงทําประโยชนใหสังคมและประเทศชาติ 

- การสอนแบบสัมมนา 
- การสอนแบบฝกภาคสนาม 
- การสอนแบบโครงการ 
- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การเรียนรูผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เชน รณรงคใหนิสิตเขารวมและเปนคณะทํางานจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีสวนชวย พัฒนาหรือประเมิน

คุณลักษณะดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เชน กิจกรรมทําความสะอาดภาควิชาและงานทําบุญ
เลี้ยงพระเนื่องในวันคลายวันกอตั้งภาควิชา พิธีรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต กิจกรรมงาน
แสดงความยินดีบัณฑิตใหม เปนตน 

- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 
- การประเมินการเขารวมกิจกรรม/การทํางานใน

คณะทํางาน 

9. ดํารงความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
สํานึกในคุณคาแหงตนและความเปนไทย  มีบรรทัดฐานแหงความพอดีในการครองชีวิต  ตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรูเทาทันตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
สังคม 

- การสอนแบบสัมมนา 
- การสอนแบบฝกภาคสนาม 
- การสอนแบบโครงการ 
- การสอนโดยใชปญหาหรือวิจัยเปนฐาน 
- การเรียนรูผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เชน รณรงคใหนิสิตเขารวมและเปนคณะทํางานจัดกิจกรรมที่พัฒนาสํานึกความเปนไทย เชน กิจกรรม

ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคลายวันกอตั้งภาควิชา พิธีรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต  เปนตน 

- การใหคําปรึกษารายบุคคล 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินรายงาน/ผลงาน/โครงงาน 
- การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 
- การประเมินการเขารวมกิจกรรม/การทํางานใน

คณะทํางาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 



3230711 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (แบบ ก1) (วท.ม.)
Master of Science, Master of Science in Geology (M.Sc.)
คณะ (faculty) : : 23 - คณะวิทยาศาสตร
3 - มหาบัณฑิต
ระบบผลการศึกษา : CU

รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

3 - รายวิชาบังคับ/Required Course

2307700 - SEMINAR
การเรียนการสอน

กิจกรรม

สรุป

การเรียนการสอน

กิจกรรม



รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

11 - รายวิชาวิทยานิพนธ/Thesis

2307816 - THESIS
การเรียนการสอน

กิจกรรม

สรุป

การเรียนการสอน

กิจกรรม



outcome
1. มีความรู

1.1. รูรอบ
1.2. รูลึก

2. มีคุณธรรม

2.1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.2. มีจรรยาบรรณ

3. คิดเปน

3.1. สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
3.2. สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค
3.3. มีทักษะในการคิดแกปญหา

4. ทําเปน

4.1. มีทักษะทางวิชาชีพ
4.2. มีทักษะทางการสื่อสาร
4.3. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4. มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
4.5. มีทักษะทางการบริหารจัดการ

5. ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู

5.1. ใฝรู
5.2. รูจักวิธีการเรียนรู

6. มีภาวะผูนํา
7. มีสุขภาวะ
8. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
9. ดํารงความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน

 - วัตถุประสงคที่มีการประเมิน  - วัตถุประสงคที่ไมมีการประเมิน



3230712 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (แบบ ก2) (วท.ม.)
Master of Science, Master of Science in Geology (M.Sc.)
คณะ (faculty) : : 23 - คณะวิทยาศาสตร
3 - มหาบัณฑิต
ระบบผลการศึกษา : CU

รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

3 - รายวิชาบังคับ/Required Course

2307600 - RES METH GEOSCIENCES
การเรียนการสอน

กิจกรรม

2307624 - GEOLOGY SE ASIA
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307701 - SEMINAR I
การเรียนการสอน

กิจกรรม

2307702 - SEMINAR II
การเรียนการสอน

กิจกรรม

สรุป

การเรียนการสอน



กิจกรรม



รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

7 - รายวิชาเลือก/Elective Course

2307501 - GEOLOGIC DATA ANAL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307505 - COMP GEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307511 - ENVT GEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307512 - MICROPALEONTOLOGY
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307521 - MARINE GEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม

2307527 - SUBSURFACE GEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307532 - ORE PETROLOGY
การเรียนการสอน



กิจกรรม
2307533 - IND ROCKS MINERAL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307551 - GEOTECTONICS
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307553 - MICROTECTONICS
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307556 - SEISMIC PROSPECT
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307570 - MIN EXPLORATION
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307572 - INTRO PETROL GEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307573 - HYDROGEOLOGY
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307574 - HYDROLOGICAL SCI
การเรียนการสอน



กิจกรรม
2307576 - TERR CLAST DEP SYS
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307578 - ENG GEOLOGY
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307579 - ANAL GEOCHEM
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307580 - SEIS HAZARD ANAL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307581 - Appl Hydrogeology
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307582 - COAL GEOLOGY
การเรียนการสอน

กิจกรรม

2307593 - QUATERNARY GEOLOGY
การเรียนการสอน

กิจกรรม

2307597 - GIS EARTH SCIENCE
การเรียนการสอน



กิจกรรม

2307622 - ADV SEDIMENTOLOGY
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307623 - SEDIMENTARY PETRO
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307661 - ADV GEOMORPHOLOGY
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307662 - ADV PHOTOGEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307671 - ROCK MIN ANAL
การเรียนการสอน

กิจกรรม
2307681 - SPEC TOPICS GEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม

2307682 - INDEP STUDY GEOL
การเรียนการสอน

กิจกรรม

สรุป



การเรียนการสอน

กิจกรรม



รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

11 - รายวิชาวิทยานิพนธ/Thesis

2307813 - THESIS
การเรียนการสอน

กิจกรรม

สรุป

การเรียนการสอน

กิจกรรม



outcome
1. มีความรู

1.1. รูรอบ
1.2. รูลึก

2. มีคุณธรรม

2.1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.2. มีจรรยาบรรณ

3. คิดเปน

3.1. สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
3.2. สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค
3.3. มีทักษะในการคิดแกปญหา

4. ทําเปน

4.1. มีทักษะทางวิชาชีพ
4.2. มีทักษะทางการสื่อสาร
4.3. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4. มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
4.5. มีทักษะทางการบริหารจัดการ

5. ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู

5.1. ใฝรู
5.2. รูจักวิธีการเรียนรู

6. มีภาวะผูนํา
7. มีสุขภาวะ
8. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
9. ดํารงความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน

 - วัตถุประสงคที่มีการประเมิน  - วัตถุประสงคที่ไมมีการประเมิน
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ระบุทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรและแสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2.) โดยระบุวาเปนความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  ระดบัปริญญาตรี การประเมนิผลรายวิชาใชสัญลักษณ A  B+  B  C+  C  D+  D และ F  หรือใชสัญลักษณ S หรือ U 
  ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวชิาใชสัญลักษณ A  B+  B  C+  C  D+  D และ F  หรือใชสัญลักษณ 
S หรือ U  สวนวิทยานิพนธใช ดีมาก ดี ผาน และตก 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามท่ีหลักสูตรไดคาดหวังจากการเรียนรูในแตละรายวิชาตามท่ีไดกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูไว  โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาและวิเคราะหจากคะแนนการทดสอบ 
คะแนนขอสอบ คะแนนจากงานท่ีมอบหมาย และการนําเสนองานในช้ันเรียน ซ่ึงอาจจะแตกตางกันในแตละ
รายวิชาข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะประเมินขอสอบหรือวิธีการประเมินของแตละ
รายวิชาวาสอดคลองกับความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม และผลการประเมินและขอเสนอแนะของแตละ
รายวิชาในหลักสูตรตองผานความเหน็ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไดรับการแตงต้ัง กอนจะ
ประกาศผลใหอาจารยผูสอนและนิสิตทราบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมข้ึน 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  หลักสูตรระดบัปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1 
    เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
    การเผยแพรวิทยานิพนธ 
     ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือยอมรับให

ตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
    เกณฑอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
   แผน ก แบบ ก2 
    ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา 
    การเผยแพรวิทยานิพนธ 
     ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) 

    เกณฑอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
   แผน ข 
    ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลา 
    การเผยแพรผลงานการคนควาอิสระ 
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 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร ผลงานการคนควา
อิสระของนิสิตตองไดรับการตีพิมพ หรือยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ 
หรือเสนอตอท่ีประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

    เกณฑอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ เพือ่ใหทราบถึง นโยบาย ปรัชญา รวมถึงระเบียบตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร  ตลอดจนทราบและเขาใจในรายละเอียดของหลักสูตร และบทบาทของ
รายวิชาท่ีตนรับผิดชอบและรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

- สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรู และสรางเสริมประสบการณในการพฒันาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู รวมถึงการผลิตส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ 

- สงเสริมใหฝกอบรมหรือดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ 
- สงเสริมใหเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในภาควิชาเพ่ือทบทวน แลกเปล่ียน และประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยแตละทาน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

- สงเสริมใหมีการทํางานรวมกบัหนวยงานตางๆ เพือ่พัฒนาความกาวหนาและแลกเปล่ียนความรูกับ
นักวจิัยหรือนกัวิชาการในหนวยงานตางๆ 

- สงเสริมใหเขารวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
- สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง โดยผานการทําวิจยัท่ีตรงกับสาขาวิชา การศึกษาตอ การฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวชิาชีพ
ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ 

- สงเสริมและจูงใจใหอาจารยสรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ซ่ึงสามารถเผยแพรไดในระดบันานาชาติ 
- สงเสริมการทําวิจยัสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิชาชีพ 
- จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการวิจยัและสนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสเขารวมกลุมวิจยัในระดับ

คณะหรือระดับมหาวิทยาลัย 
- กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอตําแหนงทางวิชาการ 

 



42 

 

 

หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาธรณีวิทยา ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (กรณีบริหารหลักสูตร
แบบตอเนื่อง) ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริหารคณะ ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาใน
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2551  โดยมีหัวหนาภาควิชาฯ เปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายการบริหารใหแกอาจารยผูรับผิดชอบในหลักสูตรนําไปปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตและวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (กรณีบริหารหลักสูตร
แบบตอเนื่อง)  ทําหนาท่ีกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร ดูแลบริหารจัดการ วางแผนดาํเนินงาน  และ
ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือประเมินตนเองและนําผลที่ไดใชในการพฒันาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และยทุธศาสตรของภาควิชา ตลอดจนนโยบายของคณะวิทยาศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  โดยยดึ
หลักปรัชญาของหลักสูตรท่ีจะเปนแหลงผลิตมหาบัณฑติ นักวิชาการ นักวจิัย และนกัธรณีวิทยาท่ีมีความรอบรูและ
เช่ียวชาญดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต และเปนแหลงความรูและอางอิงทางวิชาการดานธรณีวิทยาและ
ธรณีวิทยาประยุกต  โดยมีแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศและนานาชาติ   สามารถสรุปอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดังตอไปนี ้

(1) บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ บัณฑติวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
(2) ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ ใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวา
ดวยการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2551 และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(3) กาํกับและดูแลการสอนและการสอบของหลักสูตร 
(4) กํากับใหการดาํเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพ 
(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณบด ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
มอบหมาย 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณในการบริหารหลักสูตร มีรายรับท้ังหมดจากเงินอุดหนนุของรัฐและเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับผานภาควิชาธรณีวิทยา  โดยจะนํามาจัดสรรตามความจําเปนเพื่อจัดซ้ือทรัพยากรการเรียนการ
สอนและเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเพียงพอกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน และการเรียนรูดวย
ตนเองของนิสิต  ทําใหหลักสูตรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและปรัชญาของ
หลักสูตร 
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 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  ภาควิชาธรณวีทิยา คณะวิทยาศาสตร  มีความพรอมท้ังดานอาคารสถานท่ีและครุภณัฑอยางเพียงพอสําหรับ
การเรียนการสอนและงานวิจยัของนิสิตและอาจารยในหลักสูตร  รวมถึงมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการ
สืบคนผานฐานขอมูลผานหองสมุดระดับภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  2.2.1 ตําราหรือส่ิงพิมพท่ีใชประกอบการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ จากหองสมุดภาควิชาธรณีวทิยาเปนหลัก 
ปจจุบันมีตําราอยูประมาณ 4,500 เลม วารสาร 50 ชนิด เอกสารและส่ิงตีพิมพทางวชิาการอ่ืนๆ อีกประมาณ 3,800 
เลม นอกจากนี้นิสิตสามารถใชเอกสารหรือส่ือส่ิงพิมพท่ีอยูในหองสมุดภาคคณะวทิยาศาสตร สถาบันวิทยบริการ
และหองสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของนอกจากนี้ยงัสามารถคนควาขอมูลจากหองสมุดในหนวยงานอื่นๆและ
วารสารท่ีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยเปนสมาชิก ผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  2.2.2 คอมพิวเตอร นิสิตสามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในหองคอมพิวเตอรของภาควิชาธรณีวิทยาและ
คณะวิทยาศาสตร  นอกจากนีย้ังสามารถใชระบบเครือขายและระบบเครือขายไรสายของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  2.2.3 ครุภัณฑวิทยาศาสตร นิสิตสามารถใชครุภัณฑวิทยาศาสตรของภาควิชาธรณีวิทยา และครุภณัฑ
วิทยาศาสตรของศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  หลักสูตรจะประสานงานและหนวยงานหองสมุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการจัดซ้ือส่ืออิเล็กทรอนิกส 
หนังสือ ตําราที่เกี่ยวของ เพือ่ใหบริการแกอาจารยและนสิิตในการคนควาวิจยั และใชในการเรียนการสอน   ในสวน
ของอุปกรณ ครุภัณฑ และส่ิงกอสรางตางๆ หลักสูตรและภาควิชามีการประชุมวางแผนจัดสรรงบประมาณประจําป
และจัดซ้ืออุปกรณ ครุภณัฑ และจัดส่ิงกอสรางตางๆ ใหเพียงพอ เพื่อตอบสนองตอความตองการของหลักสูตร 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรมีการสํารวจความตองการทรัพยากรผานแบบสอบถามจากอาจารยและนิสิต และนําผลการ
ประเมินหารือกับภาควิชา 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 
  มีการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเปนผูกําหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีตองการ 
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารยผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะประชุมรวมกนัในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลและขอสรุปสําหรับ
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.3  การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
  คณาจารยพเิศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติใหกบันิสิต 
ดังนั้นการแตงต้ังอาจารยพิเศษจะตองเปนมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และใหเปนไปตาม
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ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  โดยกําหนดนโยบายการ
แตงต้ังอาจารยพิเศษ ดังนี ้

(1) ตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท 
(2) การพิจารณาตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอประวัติและ

ผลงานท่ีตรงกับหัวขอหรือรายวิชาท่ีสอน 
(3) การเชิญอาจารยพิเศษตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย 
(4) ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศกึษาหรือทุกคร้ังท่ีมีการสอน 
(5) จํานวนอาจารยพิเศษไมเกนิกึ่งหนึ่งของคณาจารยประจําในหลักสูตร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยใหสอดคลองกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
  สนับสนุนการเขาฝกอบรมเฉพาะทางท่ีสอดคลองกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อสามารถใหบริการดานการ
สนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆแกนิสิต 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนิสิตใหมทุกปการศึกษา เพือ่แนะนําและใหขอมูลเกี่ยวกบั
หลักสูตร กฎเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ จัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธใหอยางเหมาะสม ให
คําแนะนําในการเขียนวิทยานิพนธ 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดอาจารยท่ีปรึกษาทางวชิาการหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหแก
นิสิตทุกคน พรอมกําหนดบทบาทหนาท่ีการใหคําแนะนาํปรึกษาดานตางๆ เพื่อใหสามารถใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 

(3) อาจารยท่ีปรึกษาทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาแกนิสิตท่ีอยูภายใตการดูแล  พรอมจัดทําตาราง
การทํางานติดไวหนาหองทํางาน 

 5.2  การอุทธรณของนิสิต 
  นิสิตสามารถอุทธรณในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ ท้ังนี้ภายใตกฎระเบียบและกระบวนการ
ในการพิจารณาคําอุทธรณของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. ความตองการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 จากการติดตามความตองการของตลาดแรงงานดานธรณวีิทยาท่ีผานมา  พบวามหาบัณฑติท่ีจบในสาขาวิชา
ธรณีวิทยาท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสรางงานวิจยัระดบัลึก ยังเปนท่ีตองการของหนวยงานท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยอยูมาก  เนื่องจากยังมีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนนอยท่ี
เลือกเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 หลักสูตรมีระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร โดยมีการจัดสงแบบสอบถามความพึงพอใจ 
และความเหมาะสมของการเรียนการสอนในการนําไปใชประกอบวิชาชีพของมหาบัณฑิตผูท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอ
หลักสูตร  นอกจากนี้ หลักสูตรมีระบบการติดตามและประเมินผลผูท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรและคุณภาพของ
งานวิจยั  เพื่อใหไดผลผลิตท้ังในแงมหาบัณฑิต และ/หรืองานวิจยัตรงตามความตองการของสังคมและผูใช
มหาบัณฑติ  โดยมีการจดัสงแบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณภาพของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต 
ใหแกผูบังคับบัญชา  รวมท้ังมีการประเมินเพื่อนําผลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรใชตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-CQA) ดังนี้ 

ตัวบงชี ้
ผลการ

ดําเนินงานในป
การศึกษา 2553 

1. ผูรับเขาศึกษา  

      1.1 คา GPAX เฉล่ียของผูสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรในแตละป 2.77 

2. อาจารย  

     2.1 รอยละอาจารยที่สําเร็จปริญญาเอกในหลักสูตร 70.83 
     2.2 ผลงานตีพิมพหรืองานสรางสรรค/จดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาในระดับประเทศตออาจารยในหลักสูตรตอป 2 
     2.3 ผลงานตีพิมพหรืองานสรางสรรค/จดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาในระดับนานาชาติตออาจารยในหลักสูตรตอป 1.29 
     2.4 สัดสวนศาสตราจารย-รองศาสตราจารยตออาจารยในหลักสูตร 0.25 
     2.5 รอยละอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาการ  วิชาชีพ 10 
     2.6 ผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษานิสิต 76.76% 

3. กระบวนการการเรียนการสอน  

     3.1 คาเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรตอปการศึกษา 4.16 
     3.2 รอยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงตอป (มีระดับการปรับปรุง) 6.25 
     3.3 รอยละนิสิตที่ถูกใหออกกลางคัน (ไมรวมลาออกกลางคัน) 0 
     3.4 ระยะเวลาเฉล่ียของการศึกษาที่บัณฑิตใช 4 ป 
     3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 80% 

4. ปจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ  

      4.1 รอยละงบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการจัดหาหนังสือและวารสารตอปการศึกษา 59.12 
      4.2 จํานวนคอมพิวเตอรตอนิสิต 1:8 
      4.3 มูลคาครุภัณฑ/อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนและการวิจัยตอ FTES (หักคาเสื่อมราคา) 1,282 ตอคน 
      4.4 คาใชจาย (รวมคาเสื่อมราคาครุภัณฑ) ตอ FTES 22,878 ตอคน 
      4.5 ระดับความพึงพอใจตอปจจัยสนับสนุนการศึกษา 69.53% 
      4.6 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําใน 4 เดือน ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละป 100 
      4.7 รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละป (บัณฑิตศึกษา คิดเฉพาะบัณฑิตเม่ือเขาศึกษายังไมไดทํางาน) 100 
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ตัวบงชี ้
ผลการ

ดําเนินงานในป
การศึกษา 2553 

      4.8 รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่นิสิตหรือบัณฑิตไดรับ 0 
      4.9 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 84% 

5. ผลงานวิจัย (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)  

      5.1 สัดสวนการตีพิมพในวารสารในประเทศตอบัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษาน้ัน ๆ 1 
      5.2 สัดสวนการตีพิมพในวารสารนานาชาติตอบัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษาน้ัน ๆ 0.3 
      5.3 ทุนวิจัยจากแหลงภายนอกตอจํานวนนิสิตที่ศึกษาในปการศึกษาน้ัน ๆ 50,000 
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หมวดท่ี 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  การประเมินการสอนหลักจะใหนิสิตผูเรียนเปนผูประเมินอาจารยผูสอน ในดานทักษะหรือเทคนคิการสอน
และกระบวนการในการจัดการเรียนรู  นอกจากนี้การทดสอบนิสิตหรือสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการตอบโต
หรือรวมอภิปรายแสดงความเห็นในช้ันเรียน ก็สามารถนํามาประเมินประสิทธิผลการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของแตละรายวิชา  และสามารถไดขอมูลสําหรับนําไปปรับปรุงวิธีการสอนได 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) นิสิตประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวชิาเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชาผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) ผลการประเมินจะจัดสงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตร เพื่อนําขอมูลไปใชปรับปรุงตอไป 
(3) หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินท่ีเปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามา

วางแผนพฒันาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณของหลักสูตร 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

(1) แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ท่ีประกอบดวยอาจารยผูแทนทุกสาขาวิชา ผูแทนนิสิต
ปจจุบันระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

(2) คณะอนกุรรมการประเมินหลักสูตรฯ วางแผนการประเมินอยางเปนระบบ 
(3) คณะอนกุรรมการประเมินหลักสูตรฯ ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจาก

นิสิตผูเรียนปจจุบัน และจากบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา 
(4) ผลการประเมินหลักสูตรจะจัดสงประธานหลักสูตร เพื่อนําขอมูลไปใชปรับปรุงตอไป 

 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
 คณะอนกุรรมการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอกทําการวิเคราะหและ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม  และใชขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑติ ประกอบการ
ประเมิน 

 2.3 โดยผูใชบัณฑติและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
(1) คณะอนกุรรมการประเมินหลักสูตรติดตามขอมูลบัณฑิตใหม  โดยสํารวจผลการประเมินบัณฑิตและ

หลักสูตรจากนายจางและ/หรือผูบังคับบัญชา ดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
(2) คณะอนกุรรมการประเมินหลักสูตรติดตามจากผูเกีย่วของอ่ืนๆ 
(3) ผลการประเมินบัณฑิตและหลักสูตรจะจดัสงประธานหลักสูตร เพื่อนําขอมูลไปใชปรับปรุงตอไป 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรกําหนดใหมีการพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในแตละป  ให
เปนไปตามการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  โดยใหประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 
ขอ 7 ขางตน  โดยมีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาธรณีวิทยาหรือสาขา
ท่ีเกี่ยวของกับดานธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกตอยางนอย 1 คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดยีวกับ
การประกันคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูลและผลการประเมินขางตน  ทําใหทราบถึงคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม ซ่ึงสามารถ
นํามาวิเคราะหและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป  โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ท้ังนี้เพื่อให
หลักสูตรมีคุณภาพและความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  จากการรวบรวมขอมูลและการประเมินเนื้อหาและการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา  กรณีท่ีพบปญหา
ในรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวชิานัน้ๆ ไดทันที  ซ่ึงถือเปนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยท่ีไมมีผลกระทบ
โครงสรางของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  การปรับปรุงท้ังหลักสูตร ถือเปนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรางของหลักสูตรจะทําทุก 5 
ป เม่ือครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตร  เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
มหาบัณฑติโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตรและเสนอ
ประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

(2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
(3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงและใหขอเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรท่ีไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร พิจารณา

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบ 

 
 
 
 
 
*หมายถึง หัวขอท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เนื่องจากเปนขอมูลที่จําเปนตอการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 



49 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

คําอธิบายรายวิชา 
(แผน ก  แบบ ก1) 
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2307700* สัมมนาธรณีวิทยา 0 (0-0-0) 

การเสนอโครงรางวิทยานพินธ การอภิปรายเร่ืองทางธรณีวิทยาและ/หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ การรายงาน
ความกาวหนาและการอภิปรายวิทยานิพนธของนิสิต 

 Seminar in Geology 0 (0-0-0) 
 SEMINAR 

Presentation of thesis proposal, discussion on topics in geology and/or related fields, progress report 
and discussion on student’s thesis 
 

2307816* วิทยานิพนธ 36  หนวยกิต 
งานวิจยัทางธรณีวิทยา 

 Thesis 36  credits 
 THESIS 

Research in geology and/or related fields. 
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คําอธิบายรายวิชา 
(แผน ก  แบบ ก2) 
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2307501 การวิเคราะหขอมูลทางธรณีวิทยา 3 (2-3-7) 
หลักการเกีย่วกับขอมูลเชิงปริมาณทางธรณีวิทยา การนําเอาสถิติความนาจะเปนไปได วิธีการทาง
คณิตศาสตรอ่ืนๆ ตลอดจนคอมพิวเตอร มาใชประโยชนในงานดานธรณีวิทยา อนุมาน และประเมินคา
ขอมูลทางธรณีวิทยา การเสนอผลงานเก่ียวกับขอมูลทางธรณีวิทยาดวยแผนภาพ และแผนภมิูชนิด
ตางๆ รวมถึงการสรางแบบจําลองในทางธรณีวิทยา 

 Geological Data Analysis 3 (2-3-7) 
 GEOL DATA ANAL 

Principles of geological quantification, application of statistics, probability, other mathematical 
techniques in geological problems, the use of computer in analysis, deduction and evaluation of 
geological data, graphic representations. 

 
2307505 คอมพิวเตอรสําหรับธรณีวิทยา 3 (2-3-7) 

การประยกุตอุปกรณดานคอมพิวเตอร ท้ังซอฟแวรและฮารดแวร ในการเก็บขอมูล วิเคราะหและ
นําเสนอขอมูลดานธรณีวิทยาอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะหอยางงาย สําหรับ
การทํางานดานธรณีวิทยาสาขาตางๆ 

 Computer for Geology 3 (2-3-7) 
 COMP GEOL 

Application of computer hardware and software for collecting, analyzing and presenting geological 
data effectively; Development of simplified software for specific geological work. 

 
2307511 ธรณีวิทยาสภาวะแวดลอม 3 (2-3-7) 

การนําเอาธรณีวิทยาไปประยุกตใชประโยชนตอความตองการของสังคมโดยตรงในดานการวางแผน
และพัฒนาตามโครงการตาง ๆ ภัยพิบัติทางธรณีวิทยา  ปญหามลพิษและการอนุรักษ 

 Environmental Geology 3 (2-3-7) 
 ENVT GEOL 

Direct application of geology to human society in planning and development programs, geological 
hazards, pollution and conservation. 

 
2307512 จุลบรรพชีวินวิทยา 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307214 ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา และ 2307215 บรรพ

ชีวินวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
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จุลบรรพ ชีวนิชนิดตางๆ ความสําคัญของจุลบรรพชีวินท่ีมีตอการจดัลําดับช้ันหนิ การเทียบสัมพันธ
และการกระจายตัว การใชประโยชนในอุตสาหกรรมน้ํามัน การศึกษาสภาวะแวดลอมและสภาวะ
อากาศโบราณ 

 Micropaleontology 3 (2-3-7) 
 MICROPALEONT 
 Condition :  PRER 2307214 Paleontology Laboratory AND 2307215 Paleontology, or Consent 

of Faculty 
Study of microfossils; stratigraphic and environment significance, distribution; an assessment of 
their implication for oil industry, paleoenvironment and paleoclimate interpretations. 

 
2307521 ธรณีวิทยาทางทะเล 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307103 ธรณีวิทยากายภาพ 1 หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
ภูมิสัณฐานและโครงสรางของแองมหาสมทุร การไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทร สภาวะทางเคมีของ
น้ําทะเล ตะกอนใตทะเลและทรัพยากรในทะเล 

 Marine Geology 3 (3-0-9) 
 MARINE GEOL 
 Condition :  PRER 2307103 Physical Geology I, or Consent of Faculty 

Morphology and structure of the ocean basins, ocean water circulation, chemistry of the sea water, 
marine sediments and marine resources. 

 
2307527 ธรณีวิทยาใตดนิ 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307223 ตะกอนวิทยา  2307254 ธรณีวิทยาโครงสราง และ 

2307323 หลักของการลําดบัชั้นหิน หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
การสํารวจและแปลผลโครงสรางทางธรณีวิทยา  ชนิดของหินและเฟซีสซ่ึงใชขอมูลจากหลุมเจาะและ
ขอมูลทางธรณีฟสิกส  การทําแผนท่ีธรณีวิทยาใตดิน  การวิเคราะหลักษณะของแองสะสมตัวของ
ตะกอน 

 Subsurface Geology 3 (2-3-7) 
 SUBSUR GEOL 
 Condition :  PRER 2307223 Sedimentology, 2307254 Structural Geology AND 2307323 

Principles of Stratigraphy, or Consent of Faculty 
Exploration and interpretation of geological structures; lithology, facies using borehole and 
geophysical data; preparation of subsurface maps and sedimentary basin analysis. 
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2307532 ศิลาวิทยาของสินแร 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307225 แรวิทยา และ 2307431 แหลงแร  หรือโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะ 
โครงสรางเนื้อแร ชนิดของแร ลําดับการตกผลึก แบบการเกิดท่ีปรากฏบนกอนแรและภายใตกลอง
จุลทรรศน ธรณีเคมีท่ีเกี่ยวของกับการเกิดแรและแหลงแร วิวัฒนาการของเปลือกโลกท่ีสัมพันธกับ
อาณาบริเวณท่ีมีแหลงแร 

 Ore Petrology 3 (2-3-7) 
 ORE PETROLOGY 
 Condition :  PRER 2307225 Mineralogy AND 2307323431 Mineral Deposits, or Consent of 

Faculty 
Megascopic and microscopic investigations of ore textures, minerals and paragenesis, mode of 
occurrence; geochemical approach of mineralization and mineral deposits, plate tectonics and 
metallogenic provinces. 

 
2307533 หินและแรอุตสาหกรรม 2 (2-0-6) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307225 แรวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 

การใชประโยชนของวัสดุทางธรณีวิทยาในอุตสาหกรรม สมบัติและขอมูลจําเพาะของหินและแรท่ี
สําคัญท่ีใชในอุตสาหกรรม แนวโนมของความกาวหนาเทคโนโลยีในอนาคต และปญหาท่ีเกี่ยวของ 

 Industrial Rocks and Minerals 2 (2-0-6) 
 IND ROCKS MINERAL 
 Condition :  PRER 2307225 Mineralogy, or Consent of Faculty 

Utilization of geological materials in industries, properties and specification of important industrial 
rocks and minerals, future trend of technological advancement and related problems. 

 
2307551 ธรณีเทคโทนิคส 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307254 ธรณีวิทยาโครงสราง หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
กลศาสตรดานการแปรรูปรางของหิน การวิเคราะหโครงสรางของหิน เทคนคิดานการถายทอด
สถานะภาพของโครงสรางโดยแผนภูมิ แนวความคิดเกีย่วกับประวัติโครงสรางของโลก ความสัมพันธ
ระหวางภูมิสัณฐาน และโครงสรางทางธรณีวิทยาขนาดใหญ 

 Geotectonics 3 (3-0-9) 
 GEOTECTONICS 
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 Condition :  PRER 2307254 Structural Geology, or Consent of Faculty 
Lithosphere and asthenosphere, concepts of global tectonics, plate tectonics, driving mechanism, 
plate boundaries, creation and consumption of plates, tectonic and metamorphic belts of the world. 
 

2307553 ธรณีแปรสัณฐานจุลภาค 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307254 ธรณีวิทยาโครงสราง และ 2307345 ศิลาวิทยาหิน

อัคนีและหินแปร หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
กฎเกณฑของการวิเคราะหโครงสรางจุลภาค การเปล่ียนลักษณะ กลไกการเปล่ียนลักษณะ ร้ิวขนาน
โครงสรางชนิดเสนและการเรียงตัวกนัของหนวยผลึก เขตรอยเฉือน 

 Microtectonics 3 (3-0-9) 
 MICROTECTONICS 
 Condition :  PRER 2307254 Structural Geology AND 2307345 Igneous and Metamorphic 

Petrology, or Consent of Faculty 
Principle of microstructure analysis, deformation, deformation mechanism, foliation, lineation and 
lattice preferred orientation, shear zone. 

 
2307556 การสํารวจดวยวิธีคล่ืนส่ันสะเทือน 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307358 ธรณีฟสิกสเบื้องตน หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
หลักการ เคร่ืองมือ การเก็บ และวเิคราะหขอมูล การแปรความหมาย และการใชประโยชนของวิธีคล่ืน
ส่ันสะเทือน 

 Seismic Prospecting 3 (3-0-9) 
 SEISMIC PROSPECT 
 Condition : PRER 2307358 Introduction to Geophysics, or Consent of Faculty 

Fundamentals, instruments, data acquisition, data processing, interpretation and application of 
SEISMIC method. 

 
2307570 การสํารวจหาแหลงแร 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307431 แหลงแร หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจ การประเมินความสมบูรณของแหลงแร การจัดระบบและควบคุม
โครงการสํารวจหาแหลงแร 

 Mineral Exploration 3 (3-0-9) 
 MINERAL EXPLO 
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 Condition :  PRER 2307431 Mineral Deposits, or Consent of Faculty 
Practical approach to mineral prospecting; evaluation techniques; organization and supervision of 
mineral surveys. 

 
2307572 ธรณีวิทยาปโตรเลียมเบื้องตน 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307254 ธรณีวิทยาโครงสราง หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
ความรูเบ้ืองตนทางธรณีวิทยาปโตรเลียมคลอบคลุมการเกิดและแหลงท่ีมาของ ปโตรเลียม หินตน
กําเนิด หนิกกัเก็บ การเคล่ือนยายตลอดจนการกักเก็บน้าํมันในหิน เทคนิคดานการสํารวจและพัฒนา
แหลงปโตรเลียม แหลงปโตรเลียมท่ีสําคัญของโลก 

 Introduction to Petroleum Geology 3 (3-0-9) 
 INTRO PETROL GEOL 
 Condition :  PRER 2307254 Structural Geology, or Consent of Faculty 

Basic petroleum geology; occurrence and origin of petroleum, source rocks, reservoir rocks, 
migration and traps; petroleum exploration and production methods; petroleum provinces of the 
world. 

 
2307573 อุทกธรณีวิทยา 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307223 ตะกอนวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะ 
วัฏจักรของน้ํา สมบัติของหินและโครงสรางทางธรณีวิทยาซ่ึงมีความเก่ียวของกับน้ําบาดาล ทฤษฎี
พื้นฐานเกี่ยวกบัการไหลและกฏของดารซี การขุดเจาะ การพัฒนา และการตรวจสอบบอน้ําบาดาลเพื่อ
การผลิต การสํารวจภาคพืน้ผิวและภายใตดินเพื่อหาแหลงน้ําบาดาล เคมีของน้ําบาดาลและปญหา
ส่ิงแวดลอม สถานะการณน้ําใตดินในประเทศไทย 

 Hydrogeology 3 (3-0-9) 
 HYDROGEOLOGY 
 Condition :  PRER 2307223 Sedimentology, or Consent of Faculty 

Hydrological cycle, rock properties and structure affecting groundwater; fundamental theories of 
flow and Darcy’s law; construction, development and testing of well for yield; surface and 
subsurface investigation of groundwater, groundwater chemistry and environmental problems, 
groundwater situation in Thailand. 

 
2307574 วิทยาศาสตรทางอุทก 3 (3-0-9) 
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น้ําและวัฏจักรของพลังงาน มหาสมุทร และการหมุนเวยีนของมวลอากาศ และการเกิดสภาวะเรือน
กระจก เคมีของน้ําในบรรยากาศและน้ําฝน น้ําใตดนิ น้ําทาทะเลสาบ ปากแมน้ํา และมหาสมุทร 

 Hydrological Science 3 (3-0-9) 
 HYDROLOGICAL SCI 

Water and energy cycles; oceanic and atmospheric circulation and the greenhouse effects; rainwater 
and atmospheric chemistry; groundwater; rivers, lakes, estuaries, and the oceans. 

 
2307576 ระบบการสะสมตัวของตะกอนพลัดถ่ิน 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307223 ตะกอนวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะ 
รูปแบบของตะกอนพลัดถ่ินท่ีสะสมตัว ระบบการสะสมตัวของตะกอนนํ้าพัดพา ตะกอนลําน้ํา ตะกอน
ปากแมน้ํา ตะกอนพลดัถ่ินบริเวณชายฝง ไหลทวีป ลาดทวีป และแองลึก ระบบการสะสมตัวของ
ตะกอนทะเลสาบและทะเลทราย การเกดิปโตรเลียมในระบบการสะสมตัวของตะกอน 

 Terrigenous Clastic Depositional Systems 3 (3-0-9) 
 TERR CLAST DEP SYS 
 Condition :  PRER 2307223 Sedimentology, or Consent of Faculty 

Geological processes acting on depositional facies models; fluvial system, delta system, lacustrine 
system, eolian system; sequence stratigraphy; petroleum depositional system. 

 
2307578 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307254 ธรณีวิทยาโครงสราง หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
หลักการทางปฐพี และศิลากลศาสตร การสํารวจเพ่ือแสวงหาท่ีต้ังโดยวิธีธรณวีิทยา และธรณีฟสิกส 
การสํารวจหาแหลงวัสดกุอสราง 

 Engineering Geology 3 (2-3-7) 
 ENG GEOLOGY 
 Condition :  PRER 2307254 Structural Geology, or Consent of Faculty 

Principles of soil and rock mechanics; site investigation by geological and geophysical methods; 
exploration for construction materials. 

 
2307579 ธรณีเคมีวิเคราะห 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307203 ธรณีวิทยากายภาพ 2 หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
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หลักการและการประยุกตทางธรณีเคมีวิเคราะห ข้ันตอนการทํางาน การเก็บและสุมตัวอยาง การบด
ตัวอยาง การเตรียม การละลายและการเผาตัวอยาง เทคนิคการวิเคราะหตัวอยางท้ังในภาคสนามและใน
หองปฏิบัติการ การประมวลผลการวิเคราะห 

 Analytical Geochemistry 3 (2-3-7) 
 ANAL GEOCHEM 
 Condition :  PRER 2307203 Physical Geology II, or Consent of Faculty 

Principles and applications of analytical geochemistry; working steps: sampling and preservation, 
grinding, sample preparation, sample decomposition and fusion; sample analysis in field and 
laboratory; data interpretation. 
 

2307580 การวิเคราะหอันตรายจากแผนดินไหว 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307103 ธรณีวิทยากายภาพ 1 และ 2307254 ธรณีวิทยา

โครงสราง หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
แหลงกําเนิดแผนดินไหว การวิเคราะหอันตรายจากแผนดนิไหวโดยการประเมินคา การวิเคราะห
อันตรายจากแผนดินไหวโดยความเปนไปได ตัวแปรการออกแบบ การพัฒนาตัวแปร การบันทึกการ
เคล่ือนไหวอยางรุนแรง ตัวแปรการไหวของพ้ืนดิน การประเมินแอมปลิจูด และตัวแปรความถ่ี 

 Seismic Hazard Analysis 3 (3-0-9) 
 SEIS HAZARD ANAL 
 Condition :  PRER 2307103 Physical Geology I AND 2307254 Structural Geology, or Consent 

of Faculty 
Earthquake sources; deterministic seismic hazard analysis; probabilistic seismic hazard analysis; 
design parameter and development; strong motion record; ground motion parameters; estimation of 
amplitude parameters and frequency content parameter. 
 

2307581* อุทกธรณีวิทยาประยุกต 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307223 ตะกอนวิทยา และ 2307573 อุทกธรณีวิทยา  หรือ

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
 

พฤติกรรมของดินและน้ําในชั้นไมอ่ิมตัวดวยน้าํ แบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล การปนเปอนของ
น้ําบาดาล กระบวนการท่ีมีผลตอการเคล่ือนตัวในวัสดช้ัุนน้ํา แนวคิดเกีย่วกับการเคล่ือนตัวโดยการพา
และการแพรกระจายและผลของปฏิกิริยาตางๆ และกรณศึีกษา 

 Applied Hydrogeology 3 (2-3-7) 
 APPL HYDROGEOLOGY 
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 Condition :  PRER 2307223 Sedimentology AND 2307573 Hydrogeology, or Consent of 
Faculty 

Unsaturated soil-water characteristics; groundwater modeling; contaminated groundwater; processes 
affecting contaminant migration through porous media; concept of advective-dispersive transport 
with reacting solutes; and case studies. 

 
2307582 ธรณีวิทยาถานหิน 2 (2-0-6) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307223 ตะกอนวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะ 
การกําเนดิและสภาวะแวดลอมของการสะสมตัวของถานหิน กระบวนการแปรสภาพเปนถานหิน 
สมบัติของถานหิน การจําแนกและการบรรยายลักษณะของถานหิน การสํารวจและพัฒนาแหลงถาน
หิน การใชประโยชนจากถานหินและปญหาสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของ บทบาทของถานหินในดาน
พลังงานของประเทศไทย 

 Coal Geology 2 (2-0-6) 
 COAL GEOLOGY 
 Condition :  PRER 2307223 Sedimentology, or Consent of Faculty 

Origin and depositional environment of coal; coalification processes; properties of coal, 
classification and description of coal; coal exploration and development; coal utilizations and their 
environmental implications; the role of coal in Thailand’s energy scenario. 

 
2307593 ธรณวิีทยาควอเทอรนารี 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307266 ธรณีสัณฐานวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
ลักษณะท่ัวไปของชวงอายุควอเทอรนารี รูปแบบการจําแนกธรณวีิทยาควอเทอรนารี ตะกอนใน
มหาสมุทร การลําดับช้ันหินโดยวิธีธรณกีาลวิทยา และการจําแนกวิธีการหาอายุสําหรับธรณีวิทยาควอ
เทอรนารี ธารน้ําแข็ง และการเปล่ียนแปลงระดับน้ําทะเล และสภาพสภาวะแวดลอมนอกบริเวณธาร
น้ําแข็งปกคลุม 

 Quaternary Geology 3 (2-3-7) 
 QUATERNARY GEOLOGY 
 Condition :  PRER 2307266 Geomorphology, or Consent of Faculty 

General characteristics of the Quaternary; classical models of Quaternary geology, oceanic 
sediments, chronostratigraphy and classification; dating methods for Quaternary, glaciation, sea 
levels, and non-glaciation environments. 
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2307597 สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับธรณีศาสตร 3 (2-3-7) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ชนิดของขอมูลรูปแบบเชิงพื้นท่ีและรูปแบบอ่ืนๆ ทางธรณีศาสตร การ
พัฒนาฐานขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะโครงสรางของขอมูล การนําขอมูลเขาสู
ระบบและการจัดการ การวิเคราะหขอมูล และการสรางแบบจําลอง ชนิดและลักษณะของซอฟตแวร
และการเช่ือมโยงขอมูลระยะไกลเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 GIS for Earth Science 3 (2-3-7) 
 GIS EARTH SCIENCE 

Geographic Information Systems: types of spatial and non-spatial data in earth science, GIS database 
development, data structure, data capturing and management, GIS data analysis and modeling, GIS 
softwares and contribution of remote sensing to GIS. 

 
2307600* ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธรณีศาสตร 3 (2-3-7) 

ความหมาย ประเภทและเปาหมายของการวิจัยทางธรณีศาสตร  แนวคิด กระบวนการและการใช
เหตุผลทางวิทยาศาสตรในการทําวิจัยทางธรณีศาสตร  การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงรางงานวิจยั 
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การแปลผล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวจิัย และการ
นําเสนอผลการวิจัยทางธรณศีาสตร 

 Research Methodology for Geosciences 3 (2-3-7) 
 RES METH GEOSCIENCES 

Definition, type and goal of research in geosciences; scientific concepts, processes and reasoning in 
geoscience research; research planning, proposal writing, data collection and analysis, interpretation, 
conclusion, research reporting and presentation in geosciences. 

 
2307622 ตะกอนวิทยาขั้นสูง 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307223 ตะกอนวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะ 
เลือกศึกษาในรายละเอียดหวัขอตางๆ ไดแก สภาวะแวดลอมของการตกตะกอน รูปทรงทางเรขาคณิต
ของแหลงสะสมตัวของตะกอน การเปล่ียนแปลงภายหลังการสะสมตัว ธรณีวิทยาของดินเหนียว 

 Advanced Sedimentology 3 (2-3-7) 
 ADV SEDIMENTOLOGY 
 Condition :  PRER 2307223 Sedimentology, or Consent of Faculty 

Detailed study of selected topics: various sedimentary environments, geometry of sedimentary 
bodies, diagenesis, clay geology. 
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2307623 จุลทรรศนศาสตรของตะกอนและหินชั้น 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307222 ปฏิบัติการตะกอนวิทยา และ 2307223 ตะกอน

วิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
จุลทรรศนศาสตรของหินคารบอเนต หินทราย และหนิโคลน การจัดกลุมแรหนัก การสังเคราะหเชิง
ตะกอนวิทยาจากจุลทรรศนศาสตรของตะกอนและหินช้ัน 

 Sedimentary Petrography 3 (2-3-7) 
 SEDIMENTARY PETRO 

 Condition :  PRER 2307222 Sedimentology Laboratory AND 2307223 Sedimentology, or 
Consent of Faculty 

Petrography of carbonate rocks, clastic rocks; determination of heavy mineral assemblages; 
sedimentological synthesis of petrographic studies. 

 
2307624 ธรณีวิทยาของเอเซียอาคเนย 3 (3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307103 ธรณีวิทยากายภาพ 1 หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
วิวัฒนาการดานธรณีวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเทียบลําดบัช้ันหินและการแปลความหมาย
ทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญ และปญหาดานธรณีวิทยา 

 Geology of Southeast Asia 3 (3-0-9) 
 GEOLOGY SE ASIA 
 Condition :  PRER 2307103 Physical Geology I, or Consent of Faculty 

Geological evolution of Southeast Asia lithostratigraphic correlation and interpretation, important 
geological resources, and geological problems. 

 
2307661 ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307266 ธรณีสัณฐานวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
วิวัฒนาการของธรณีสัณฐานและความสัมพันธระหวางธรณีสัณฐานท่ีอยูในระบบเดยีวกัน ส่ิงทับถม
บนพื้นผิวโลกและสภาวะแวดลอมของการสะสมตัว รวมถึงเทคนิคการทําแผนท่ีธรณีสัณฐานวิทยา
ระดับรายละเอียด 

 Advanced Geomorphology 3 (2-3-7) 
 ADV GEOMORPHOLOGY 
 Condition :  PRER 2307266 Geomorphology, or Consent of Faculty 
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Evolution of landforms and their relationships in a similar geomorphical system, superficial deposits 
and their environments, techniques of detailed geomorphological mapping 

 
2307662 ธรณีวิทยาภาพถายขั้นสูง 3 (2-3-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาท่ีตองสอบผาน 2307266 ธรณีสัณฐานวิทยา หรือโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะ 
การประยกุตใชภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมในการสํารวจทางธรณีวิทยาข้ันสูง การ
วิเคราะห ภาพโทรสัมผัสกับงานดานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ และดานธรณีพบัิติภัย 

 Advanced Photogeology 3 (2-3-7) 
 ADV PHOTOGEOL 
 Condition :  PRER 2307266 Geomorphology, or Consent of Faculty 

The application of aerial photographs and satellite images in detailed geological exploration; 
analysis  in remote-sensing images for geological resources investigation and geo-hazard. 

 
2307671 การวิเคราะหหินและแร 3 (2-3-7) 

การวิเคราะหหินและแรดวยวิธีการตางๆ โดยเนนเทคนคิการวัดความเขมของสี อะตอมมิกสเปกโทรเม
ตรี เทคนิคการใชรังสีเอกซแบบดิฟแฟช่ันและฟลูออเรสเซนต และอีพีเอ็มเอ ข้ันตอนการทํางาน การ
เก็บและสุมตัวอยาง การบดตัวอยาง การเตรียม การละลายและการเผาตัวอยาง เทคนิคการวิเคราะห
ตัวอยางท้ังในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ การประมวลผลการวิเคราะห 

 Rock and Mineral Analysis 3 (2-3-7) 
 ROCK & MIN ANAL 

Analysis of rocks and minerals by various methods, emphasis on colorimetry, atomic spectrometry, 
X-ray diffraction and fluorescence techniques and EPMA; working steps: sampling and preservation, 
grinding, sample preparation, sample decomposition and fusion; field-sample analysis and sample 
analysis in laboratory; and data interpretation. 

 
2307681 หัวขอพิเศษทางธรณีวิทยา 2 (2-0-6) 

ศึกษาโจทยวจิยัทางธรณีวิทยา และ/หรือ สาขาท่ีเกี่ยวของเฉพาะคนหรือกลุมนิสิต ภายใตคําปรึกษา
แนะนําจากอาจารย 

 Special Topics in Geology 2 (2-0-6) 
 SPEC TOPICS GEOL 

Study of current interest in geology and/or related fields will be chosen for a student or a group of 
students to be studied under supervision. 
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2307682 การศึกษาคนควาดวยตนเองทางธรณีวิทยา 3 (0-9-0) 

นิสิตเลือกหัวขอเพื่อศึกษาคนควา หรือแกปญหาทางธรณีวิทยา และ/หรือ สาขาท่ีเกี่ยวของท้ังทาง
ทฤษฏีและทางปฏิบัติ  ภายใตคําปรึกษาแนะนําจากอาจารย 

 Independent Study in Geology 3 (0-9-0) 
 INDEP STUDY GEOL 

Independent study in a problem in geology will be selected by student. The theoretical and practical 
studies will be done under supervision. 

 
2307701 สัมมนาธรณีวิทยา 1 1 (1-0-3) 

การเสนอโครงรางวิทยานพินธและการอภปิรายเร่ืองทางธรณีวิทยา และ/หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 
 Seminar in Geology I 1 (1-0-3) 
 SEMINAR I 

Presentation of thesis proposal, discussion on topics in geology and/or related fields. 
 
2307702 สัมมนาธรณีวิทยา 2 1 (1-0-3) 

การรายงานความกาวหนาและอภิปรายวิทยานิพนธของนสิิต 
 Seminar in Geology II 1 (1-0-3) 
 SEMINAR II 

Progress report and discussion on student’s thesis. 
 
2307813 วิทยานิพนธ 18  หนวยกิต 

งานวิจยัทางธรณีวิทยา 
 Thesis 18  credits 
 THESIS 

Research in geology and/or related fields. 
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ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2539) 

หนวย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2558) 

หนวย
กิต 

ความแตกตาง 

  แผน ก  แบบ ก1  เพิ่มแผนการศึกษาแบบ ก1 

  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  

  จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 36  
     

แผน ก  แบบ ก2  แผน ก  แบบ ก2  ปรับปรุงแผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  คงเดิม 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 18 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 18  
 รายวิชาบังคับ 2  รายวิชาบังคับ 8 เพิ่มรายวิชาบังคับ 2 วิชา 
 รายวิชาเลือก 16  รายวิชาเลือก 10 ปรับหนวยกิตลดลง 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 18 จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 18 คงเดิม 

 
รายวิชา 

หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2539) 

หนวย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2558) 

หนวย
กิต 

ความแตกตาง 

  แผน ก  แบบ ก1  เพิ่มแผนการศึกษาแบบ ก1 

  รายวิชาบังคับ   
   2307700* สัมมนาธรณีวิทยา S/U  

  วิทยานิพนธ 36  
   2307816* วิทยานพินธ 36  
     

แผน ก  แบบ ก2  แผน ก  แบบ ก2  ปรับปรุงแผนการศึกษา 

รายวิชาบังคับ 2 รายวิชาบังคับ 8 เพิ่มรายวิชาบังคับ เนื่องจากนิสิต
หลายคนไมมีพื้นความรูธรณีวิทยา 

   2307600* ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธรณีศาสตร 3  บังคับเพิ่มเติม 
   2307624 ธรณีวิทยาของเอเซียอาคเนย 3  
 2307701 สัมมนาธรณีวิทยา 1 1  2307701 สัมมนาธรณีวิทยา 1 1  คงเดิม 
 2307702 สัมมนาธรณีวิทยา 2 1  2307702 สัมมนาธรณีวิทยา 2 1  

รายวิชาเลือก 16 รายวิชาเลือก 10 ปรับลดรายวิชาเลือก เนื่องจาก
หลักสูตรบังคับลง 8 หนวยกิตแลว 

 2307501 การวิเคราะหขอมูลทางธรณีวทิยา 3  2307501 การวิเคราะหขอมูลทางธรณีวทิยา 3 คงเดิม 
   2307505* คอมพิวเตอรสําหรับธรณีวิทยา 3 รายวิชาเปดใหม 
 2307511 ธรณีวิทยาสภาวะแวดลอม 3  2307511 ธรณีวิทยาสภาวะแวดลอม 3  คงเดิม 
 2307512 จุลบรรพชีวินวิทยา 3  2307512 จุลบรรพชีวินวิทยา 3  
 2307521 ธรณีวิทยาทางทะเล 3  2307521 ธรณีวิทยาทางทะเล 3  
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หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2539) 

หนวย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2558) 

หนวย
กิต 

ความแตกตาง 

   2307527* ธรณีวิทยาใตดิน 3 รายวิชาเปดใหม 
 2307532 ศิลาวิทยาของสินแร 3  2307532 ศิลาวิทยาของสินแร 3  
 2307533 หินและแรอุตสาหกรรม 2  2307533 หินและแรอุตสาหกรรม 2  
 2307551 ธรณีเทคโทนิคส 3  2307551 ธรณีเทคโทนิคส 3  คงเดิม 
 2307553 ธรณีแปรสัณฐานจุลภาค 3  2307553 ธรณีแปรสัณฐานจุลภาค 3  
 2307556 การสํารวจดวยวิธีคล่ืนสั่นสะเทือน 3  2307556 การสํารวจดวยวิธีคล่ืนสั่นสะเทือน 3  
 2307570 การสํารวจหาแหลงแร 3  2307570 การสํารวจหาแหลงแร 3  
 2307572 ธรณีวิทยาปโตรเลียมเบ้ืองตน 3  2307572 ธรณีวิทยาปโตรเลียมเบ้ืองตน 3  
 2307573 อุทกธรณีวิทยา 3  2307573 อุทกธรณีวิทยา 3  
 2307574 วิทยาศาสตรทางอุทก 3  2307574 วิทยาศาสตรทางอุทก 3  
 2307576 ระบบการสะสมตัวของตะกอนพลดัถิ่น 3  2307576 ระบบการสะสมตัวของตะกอนพลัดถิ่น 3  
 2307578 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3  2307578 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3  
 2307579 ธรณีเคมีวเิคราะห 3  2307579 ธรณีเคมีวเิคราะห 3  
 2307580 การวิเคราะหอันตรายจากแผนดนิไหว 3  2307580 การวิเคราะหอันตรายจากแผนดนิไหว 3  
   2307581* อุทกธรณีวิทยาประยุกต  รายวิชาเปดใหม 
 2307582 ธรณีวิทยาถานหิน 2  2307582 ธรณีวิทยาถานหิน 2  
 2307593 ธรณีวิทยาควอเทอรนารี 3  2307593 ธรณีวิทยาควอเทอรนารี 3  
 2307597 สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับธรณีศาสตร 3  2307597 สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับธรณีศาสตร 3  คงเดิม 
 2307622 ตะกอนวิทยาขั้นสูง 3  2307622 ตะกอนวิทยาขั้นสูง 3  
 2307623 จุลทรรศนศาสตรของตะกอนและหินชั้น 3  2307623 จุลทรรศนศาสตรของตะกอนและหินชั้น 3  
 2307661 ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง 3  2307661 ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง 3  
 2307662 ธรณีวิทยาภาพถายขั้นสูง 3  2307662 ธรณีวิทยาภาพถายขั้นสูง 3  
 2307671 การวิเคราะหหินและแร 3  2307671 การวิเคราะหหินและแร 3  
 2307681 หัวขอพิเศษทางธรณีวิทยา 2  2307681 หัวขอพิเศษทางธรณีวิทยา 2  
 2307682 การศึกษาคนควาดวยตนเองทางธรณีวิทยา 3  2307682 การศึกษาคนควาดวยตนเองทางธรณีวิทยา 3  

วิทยานิพนธ 18 วิทยานิพนธ 18  คงเดิม 

 2307813 วิทยานิพนธ 18  2307813 วิทยานิพนธ 18  
     
* รายวิชาใหม 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
(เฉพาะบทความท่ีอยูในฐาน Scopus นับยอนหลังถึงป ค.ศ. 2007) 
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ศาสตราจารย ดร.มนตรี  ชูวงษ 
 
คุณวุฒิ วท.บ. (ธรณีวิทยา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2536) 
  วท.ม. (ธรณีวิทยา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2539) 
  Ph.D. (Geology)   University of Tsukuba  (พ.ศ. 2550) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 
1. Rhodes, B.P., Kirby, M.E., Jankaew, K., Choowong, M. Evidence for a mid-Holocene tsunami deposit along 

the Andaman coast of Thailand preserved in a mangrove environment (2011) Marine Geology, 282 (3-4), 
pp. 255-267. 

2. Phantuwongraj, S., Choowong, M. Tsunamis versus storm deposits from Thailand (2011) Natural Hazards, pp. 
1-20. Article in Press. Cited 1 time. 

3. Choowong, M. Forewarning of M 7.6 earthquake at Andaman Islands: Where next? (2010) Current Science, 
98 (8), pp. 1013-1014. 

4. Sawai, Y., Jankaew, K., Martin, M.E., Prendergast, A., Choowong, M., Charoentitirat, T. Diatom assemblages 
in tsunami deposits associated with the 2004 Indian Ocean tsunami at Phra Thong Island, Thailand (2009) 
Marine Micropaleontology, 73 (1-2), pp. 70-79. Cited 11 times. 

5. Di Geronimo, I., Choowong, M., Phantuwongraj, S. Geomorphology and superficial bottom sediments of 
Khao Lak Coastal Area (SW Thailand) (2009) Polish Journal of Environmental Studies, 18 (1), pp. 111-121. 
Cited 3 times. 

6. Choowong, M., Phantuwongraj, S., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Yumuang, S., Charusiri, P. Beach 
recovery after 2004 Indian Ocean tsunami from Phang-nga, Thailand (2009) Geomorphology, 104 (3-4), pp. 
134-142. Cited 8 times. 

7. Jankaew, K., Atwater, B.F., Sawai, Y., Choowong, M., Charoentitirat, T., Martin, M.E., Prendergast, A. 
Medieval forewarning of the 2004 Indian Ocean tsunami in Thailand (2008) Nature, 455 (7217), pp. 1228-
1231. Cited 44 times. 

8. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K.-I., Charoentitirat, T., Charusiri, P., Phantuwongraj, S., Wongkok, 
P., Choowong, A., Subsayjun, R., Chutakositkanon, V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P. Flow conditions of 
the 2004 Indian ocean tsunami in Thailand, inferred from capping bedforms and sedimentary structures 
(2008) Terra Nova, 20 (2), pp. 141-149. Cited 16 times. 
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9. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K.-i., Charusiri, P., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Jankaew, 
K., Kanjanapayont, P., Phantuwongraj, S. 2004 Indian Ocean tsunami inflow and outflow at Phuket, 
Thailand (2008) Marine Geology, 248 (3-4), pp. 179-192. Cited 18 times. 

10. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charusiri, P., Daorerk, V., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, 
V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P. Erosion and deposition by the 2004 Indian Ocean tsunami in Phuket and 
Phang-nga provinces, Thailand (2007) Journal of Coastal Research, 23 (5), pp. 1270-1276. Cited 16 times. 

11. Songmuang, R., Charusiri, P., Choowong, M., Won-In, K., Takashima, I., Kosuwan, S. Detecting active 
faults using remote-sensing technique: A case study in the Sri Sawat Area, Western Thailand (2007) 
ScienceAsia, 33 (1), pp. 23-33. Cited 2 times. 
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รองศาสตราจารย ดร.ปญญา  จารุศิริ 

 
คุณวุฒิ วท.บ. (ธรณีวิทยา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2519) 
  วท.ม. (ธรณีวิทยา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2523) 
  Ph.D. (Geology)   Queen’s University (Kingston)  (พ.ศ. 2532) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 
1. Ladachart, R., Suthirat, C., Hisada, K., Charusiri, P. Distribution of heavy metals in core sediments from the 

middle part of Songkhla Lake, Southern Thailand (2011) Journal of Applied Sciences, 11 (17), pp. 3117-
3129. 

2. Chenrai, P., Meyers, J., Charusiri, P. High-resolution mapping using a sub-audio magnetic survey at the 
Comet Gold Mine, Western Australia (2011) Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 22 (4), pp. 
393-401. 

3. Hasegawa, H., Tada, R., Jiang, X., Suganuma, Y., Imsamut, S., Charusiri, P., Ichinnorov, N., Khand, 
Y.Drastic shrinking of the Hadley circulation during the mid-Cretaceous supergreenhouse (2011) Climate of 
the Past Discussions, 7 (1), pp. 119-151. Cited 1 time. 

4. Saengsrichan, W., Charoentitirat, T., Meesook, A., Hisada, K.-I., Charusiri, P. Paleo-environments and 
tectonic setting of the Mesozoic Thung Yai Group in Peninsular Thailand, with a new record of 
Parvamussium donaiense Mansuy, 1914 (2011) Gondwana Research, 19 (1), pp. 47-60. Cited 1 time. 

5. Hirsch, F., Charusiri, P., Ahmad, T. The south and east facades of Sundaland (2011) Gondwana Research, 19 
(1), pp. 1-2. 

6. Hasegawa, H., Imsamut, S., Charusiri, P., Tada, R., Horiuchi, Y., Hisada, K.-I. 'Thailand was a desert' during 
the mid-Cretaceous: Equatorward shift of the subtropical high-pressure belt indicated by eolian deposits 
(Phu Thok Formation) in the Khorat Basin, northeastern Thailand (2010) Island Arc, 19 (4), pp. 605-621. 
Cited 1 time. 

7. Hara, H., Kurihara, T., Kuroda, J., Adachi, Y., Kurita, H., Wakita, K., Hisada, K.-I., Charusiri, P., 
Charoentitirat, T., Chaodumrong, P. Geological and geochemical aspects of a Devonian siliceous succession 
in northern Thailand: Implications for the opening of the Paleo-Tethys (2010) Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 297 (2), pp. 452-464. 

8. Piyaphong, C., Meyers, J., Charusiri, P. Euler deconvolution technique for gravity survey (2010) Journal of 
Applied Sciences Research, 6 (11), pp. 1891-1897. 



71 

 

9. Pailoplee, S., Sugiyama, Y., Charusiri, P. Probabilistic seismic hazard analysis in Thailand and adjacent areas 
by using regional seismic source zones (2010) Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 21 (5), pp. 
757-766. Cited 1 time. 

10. Pailoplee, S., Sugiyama, Y., Charusiri, P. Deterministic and probabilistic seismic hazard analyses in 
Thailand and adjacent areas using active fault data (2009) Earth, Planets and Space, 61 (12), pp. 1313-1325. 
Cited 2 times. 

11. Hara, H., Wakita, K., Ueno, K., Kamata, Y., Hisada, K.-i., Charusiri, P., Charoentitirat, T., Chaodumrong, P. 
Nature of accretion related to Paleo-Tethys subduction recorded in northern Thailand: Constraints from 
mélange kinematics and illite crystallinity (2009) Gondwana Research, 16 (2), pp. 310-320. Cited 14 times. 

12. Chuangcham, U., Wirojanagud, W., Charusiri, P., Milne-Home, W., Lertsirivorakul, R. Landfill site 
characterisation at Kham Bon village, Muang district, Khon Kaen province, NE Thailand (2009) 
International Journal of Environment and Waste Management, 4 (3-4), pp. 299-321. 

13. Ampaiwan, T., Hisada, K.-I., Charusiri, P. Lower Permian glacially influenced deposits in Phuket and 
adjacent islands, peninsular Thailand (2009) Island Arc, 18 (1), pp. 52-68. Cited 2 times. 

14. Kamata, Y., Ueno, K., Hara, H., Ichise, M., Charoentitirat, T., Charusiri, P., Sardsud, A., Hisada, K.-I. 
Classification of the Sibumasu and Paleo-Tethys tectonic division in Thailand using chert lithofacies (2009) 
Island Arc, 18 (1), pp. 21-31. Cited 2 times. 

15. Pailoplee, S., Takashima, I., Kosuwan, S., Charusiri, P. Earthquake activities along the Lampang-Theon 
fault zone, Northern Thailand: Evidence from paleoseismological and seismicity data (2009) Journal of 
Applied Sciences Research, 5 (2), pp. 168-180. 

16. Choowong, M., Phantuwongraj, S., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Yumuang, S., Charusiri, P. 
Beach recovery after 2004 Indian Ocean tsunami from Phang-nga, Thailand (2009) Geomorphology, 104 (3-
4), pp. 134-142. Cited 8 times. 

17. Soe, M., Won-In, K., Takashima, I., Charusiri, P. Lateritic soil mapping of the Phrae basin, northern 
Thailand using satellite data (2008) ScienceAsia, 34 (3), pp. 306-316. 

18. Chuangcham, U., Wirojanagud, W., Charusiri, P., Milne-Home, W., Lertsirivorakul, R.Assessment of heavy 
metals from landfill leachate contaminated to soil: A case study of Kham Bon Landfill, Khon Kaen 
Province, NE Thailand (2008) Journal of Applied Sciences, 8 (8), pp. 1383-1394. Cited 1 time. 

19. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K.-I., Charoentitirat, T., Charusiri, P., Phantuwongraj, S., Wongkok, 
P., Choowong, A., Subsayjun, R., Chutakositkanon, V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P. Flow conditions of 
the 2004 Indian ocean tsunami in Thailand, inferred from capping bedforms and sedimentary structures 
(2008) Terra Nova, 20 (2), pp. 141-149. Cited 16 times. 
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20. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K.-i., Charusiri, P., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., 
Jankaew, K., Kanjanapayont, P., Phantuwongraj, S. 2004 Indian Ocean tsunami inflow and outflow at 
Phuket, Thailand (2008) Marine Geology, 248 (3-4), pp. 179-192. Cited 18 times. 

21. Morley, C.K., Smith, M., Carter, A., Charusiri, P., Chantraprasert, S. Evolution of deformation styles at a 
major restraining bend, constraints from cooling histories, Mae Ping fault zone, western Thailand (2007) 
Geological Society Special Publication, (290), pp. 325-349. Cited 10 times. 

22. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charusiri, P., Daorerk, V., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, 
V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P. Erosion and deposition by the 2004 Indian Ocean tsunami in Phuket and 
Phang-nga provinces, Thailand (2007) Journal of Coastal Research, 23 (5), pp. 1270-1276. Cited 16 times. 

23. Danphaiboonphon, V., Charusiri, P., Galong, W. Application of enhanced ground geophysical data to active 
fault analysis in the Southern Sri Sawat fault segment, South of Srinakarin Dam, Western Thailand (2007) 
ScienceAsia, 33 (3), pp. 257-264. 

24. Songmuang, R., Charusiri, P., Choowong, M., Won-In, K., Takashima, I., Kosuwan, S. Detecting active 
faults using remote-sensing technique: A case study in the Sri Sawat Area, Western Thailand (2007) 
ScienceAsia, 33 (1), pp. 23-33. Cited 2 times. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐานบ  ธิติมากร 
 
คุณวุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)  มหาวิทยาลัยขอนแกน  (พ.ศ. 2535) 
  M.Sc. (Geology)   Asian Institute of Technology  (พ.ศ. 2537) 
  M.Sc. (Geophysics)   University of Missouri-Rolla  (พ.ศ. 2544) 
  Ph.D. (Geophysics)   University of Missouri-Rolla  (พ.ศ. 2549) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 
1. Thitimakorn, T, 2010, Comparison of Shear -Wave Velocity Profiles of Bangkok Subsoils from Multi-

Channel Analysis of Surface Wave and Downhole Seismic Methods, Journal of Applied Sciences Research, 
6(12): 1953-1959. 

2. Anderson, N., Thitimakorn, T., Ismail, A., Hoffman, D. A comparison of four geophysical methods for 
determining the shear wave velocity of soils (2007) Environmental and Engineering Geoscience, 13 (1), pp. 
11-23. Cited 4 times. 

3. Anderson, N.L., Ismael, A.M., Thitimakorn, T. Ground-penetrating radar: A tool for monitoring bridge scour 
(2007) Environmental and Engineering Geoscience, 13 (1), pp. 1-10. Cited 3 times. 
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อาจารย ดร.วิชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 
 
คุณวุฒิ วท.บ. (ธรณีวิทยา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2539) 
  วท.ม. (ธรณีวิทยา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2543) 
  Ph.D. (Geology)   University of Tsukuba  (พ.ศ. 2547) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 
1. Choowong, M., Phantuwongraj, S., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Yumuang, S., Charusiri, P. 

Beach recovery after 2004 Indian Ocean tsunami from Phang-nga, Thailand (2009) Geomorphology, 104 (3-
4), pp. 134-142. Cited 8 times. 
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P., Choowong, A., Subsayjun, R., Chutakositkanon, V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P. Flow conditions 
of the 2004 Indian ocean tsunami in Thailand, inferred from capping bedforms and sedimentary structures 
(2008) Terra Nova, 20 (2), pp. 141-149. Cited 16 times. 

3. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K.-i., Charusiri, P., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Jankaew, 
K., Kanjanapayont, P., Phantuwongraj, S. 2004 Indian Ocean tsunami inflow and outflow at Phuket, 
Thailand (2008) Marine Geology, 248 (3-4), pp. 179-192. Cited 18 times. 

4. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charusiri, P., Daorerk, V., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, 
V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P. Erosion and deposition by the 2004 Indian Ocean tsunami in Phuket and 
Phang-nga provinces, Thailand (2007) Journal of Coastal Research, 23 (5), pp. 1270-1276. Cited 16 times. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิษณุพงศ กาญจนพยนต 
 
คุณวุฒิ วท.บ. (ธรณีวิทยา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2542) 
  วท.ม. (ธรณีวิทยา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2546) 
  Ph.D. (Geology)  University of Vienna  (พ.ศ. 2552) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 
1. Kanjanapayont, P., Grasemann, B., Edwards, M.A., Fritz, H. Quantitative kinematic analysis within the 

Khlong Marui shear zone, southern Thailand (2012) Journal of Structural Geology, 35, pp. 17-27. 
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