
 
 
 

ประกาศ หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาธรณวีิทยา  
เร่ือง การสอบวดัคุณสมบัติ 

(Qualifying Exam) 
---------------------------- 

 เพื่อให้การสอบวดัคุณสมบติัของหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตสาขาธรณีวิทยาเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯจึงได้ก าหนดแนวปฎิบติัในการสอบ โดยให้ถือปฏิบติั
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

1) ให้นิ สิตยึดตามข้อบังคับตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ส่วนท่ี 4 ขอ้ 80-87 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Exam)  

2) นิสิตลงทะ เบ ียน รายว ิช าก ารสอบ วดัค ุณสมบ ตั ิ (Qualifying Exam) และแจ ง้ต ่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯเพื่ออนุมติัจดัสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 

3) การสอบขอ้เขียนจะด าเนินการในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 12:00 น. เป็นเวลา 5 วนั วนัละ 1 
วิชา โดยนิสิตตอ้งสอบขอ้เขียนส าหรับวดัคุณสมบติั ในรายวิชาดงัน้ี  
3.1) แร่วิทยา (Mineralogy) 
3.2) ศิลาวิทยาหินอคันีและหินแปร (Igneous and metamorphic petrology) 
3.3) ตะกอนวิทยา (Sedimentology) 
3.4) ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural Geology) 
3.5) ธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) 

4) ส าหรับเกณฑ์การประเมิน นิสิตจะตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่คร่ึงหน่ึง (>50%) ในทุกวิชา จึงจะผ่าน
การสอบวดัคุณสมบติั 

5) ส าหรับนิสิตท่ีสอบไม่ผา่นสามารถลงทะเบียนสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 
 

     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
     (ศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  ชูวงษ)์ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต 
                     สาขาวชิาธรณีวทิยา 
 
 



 
 
 

ประกาศ  หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาธรณวีิทยา  
เร่ือง แนวทางการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาดุษฎบีัณฑิต 

---------------------------- 
 เพื่อให้การเสนอขออนุมติัโครงร่างวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาธรณีวิทยา
เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯจึงไดก้ าหนดแนวทางการขออนุมติั
โครงร่างวทิยานิพนธ์ โดยใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

1) ตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ส่วนท่ี 5 
ขอ้ 88-93 นิสิตต้องผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ในส่วนท่ี 4 ข้อ 80-87 
และไดรั้บอนุมติัโครงร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้ก าหนดขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2) เลขานุการหลกัสูตรปรึกษากบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯเพื่อก าหนดวนัพิจารณาโครง
ร่างฯ แล้วแจง้ให้นิสิตทราบ 

3) นิสิตหารือกบัอาจารยที์่ปรึกษาเร่ืองรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และใส่รายชื่อ
ดงักล่าวลงในโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย ซ่ึงรายละเอียดของคณะกรรมการสอบให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของบณัฑิตวิทยาลยั 

4) นิสิตส่งเอกสารการเสนอขออนุมติัโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมลายเซ็นอาจารยท่ี์ปรึกษาให้กบั
เลขานุการหลกัสูตรในรูปแบบส่ิงพิมพจ์  านวน 1 ชุด และรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน 1 ชุด ล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ ก่อนการน าเสนอโครงร่างฯ 

6)  ในกรณีคณะกรรมการสอบฯ มีมติให้นิสิตแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตตอ้งท าการแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลงัจากวนัพิจารณา 

 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
 
(ศาสตราจารย ์ดร.มนตรี ชูวงษ)์ 

   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต 
                     สาขาวชิาธรณีวทิยา 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศ  หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาธรณวีิทยา  
เร่ือง เกณฑ์การน าเสนอสัมมนา คร้ังที ่1 รายวชิาสัมมนา   

---------------------------- 
 นิสิตท่ีไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาสัมมนา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ใหย้ดึ
แนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ให้นิสิตท าการประมวลและวิเคราะห์เน้ือหาในบทความวิชาการความท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกล้เคียงกบั
วิทยานิพนธ์ โดยหลังจากได้ปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เก่ียวกับเน้ือหาท่ีจะน าเสนอแล้ว ให้
น าเสนอร่างหัวข้อสัมมนาต่อเลขาหลกัสูตรฯ ล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนท าการสัมมนา 
 2) ให้นิสิตท าสรุปเน้ือความท่ีได้จากบทความวิชาการท่ีได้วิเคราะห์มาในรูปเล่มรายงาน มีเน้ือหา
ครอบคลุมประเด็นท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์บทความทั้งหมด แลว้ส่งให้เลขาหลกัสูตรฯ ในรูปแบบส่ิงพิมพจ์  านวน 
1 ชุด และรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน 1 ชุด ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนการสัมมนา (หากนิสิตไม่ส่งในเวลา
ท่ีก าหนดจะไม่อนุญาตใหน้ าเสนอสัมมนา) 

3) ใหนิ้สิตเตรียมบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนา 
 3) ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานไม่เกิน 40 นาที และเวลาในการตอบค าถามไม่เกิน 30 นาที
 4) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีหน้าท่ีในการประเมินผลการสัมมนาว่า มีความเหมาะสมท่ีจะให้
ผา่นหรือไม่ผา่น ซ่ึงจะแจง้ใหนิ้สิตทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลงัเสร็จส้ินการสัมมนา 
  
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
 
 
(ศาสตราจารย ์ดร.มนตรี ชูวงษ)์ 

   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต 
                     สาขาวชิาธรณีวทิยา 
      
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศ  หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาธรณวีิทยา  
เร่ือง เกณฑ์การน าเสนอสัมมนา คร้ังที ่2 รายวชิาสัมมนา   

---------------------------- 
 นิสิตท่ีไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาสัมมนา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ใหย้ดึ
แนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ใหนิ้สิตส่งหัวข้อสัมมนา 2 หลงัจากไดข้อ้สรุปจากการปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อ
เลขาหลกัสูตรฯ ล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนท าการสัมมนา 
 2) ใหนิ้สิตร่างโครงร่างข้อเสนองานวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ท่ีผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
(พร้อมลายเซ็นรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา) ให้เลขาหลกัสูตรฯ ในรูปแบบส่ิงพิมพจ์  านวน 1 ชุด และรูปแบบ 
ไฟล ์PDF จ  านวน 1 ชุด ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนการสัมมนา (หากไม่ส่งตามก าหนดจะไม่อนุญาตให้
เสนอสัมมนา) 

3) ใหนิ้สิตเตรียมบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนา 
 4) ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานไม่เกิน 40 นาที และเวลาในการตอบค าถามไม่เกิน 30 นาที  
 5) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีหนา้ท่ีในการประเมินผลการสัมมนาวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะให้
ผา่นหรือไม่ผา่น ซ่ึงจะแจง้ใหนิ้สิตทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลงัเสร็จส้ินการสัมมนา 
  
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
   
 
 

(ศาสตราจารย ์ดร.มนตรี ชูวงษ)์ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต 
                     สาขาวชิาธรณีวทิยา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศ  หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาธรณวีิทยา  
เร่ือง เกณฑ์การน าเสนอสัมมนา คร้ังที ่3 รายวชิาสัมมนา   

---------------------------- 
 นิสิตท่ีไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาสัมมนา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ให้ยึด
แนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ให้นิสิตส่งหัวข้อสัมมนา 3 หลงัจากไดข้อ้สรุปจากการปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ต่อเลขาหลกัสูตรฯ ล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนท าการสัมมนา 

2) ให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจยัท่ีได้ด าเนินการไป ทั้งน้ีตอ้งแสดงความก้าวหน้าของงานวิจยัส าหรับ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างชัดเจน โดยเสนอร่างบทความวิชาการ (manuscript) ท่ี เป็นส่วนหน่ึงของ
วทิยานิพนธ์ ซ่ึงพร้อมท่ีจะพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการได ้โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและมี
ลายเซ็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาก ากับ พร้อมไฟล์งานน าเสนอ  (Microsoft PowerPoint) รูปแบบ Handouts 4 
slides/page ท่ีจะน าเสนอในวนัสัมมนา เสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ในรูปแบบส่ิงพิมพ์
จ  านวน 1 ชุด และรูปแบบไฟล์ PDF  จ านวน 1 ชุด ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนวนัสัมมนา (หากไม่ส่งตาม
ก าหนดจะไม่อนุญาตใหเ้สนอสัมมนา) 

3) ใหนิ้สิตเตรียมบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนา 
 4) ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานไม่เกิน 40 นาที และเวลาในการตอบค าถามไม่เกิน 30 นาที  
 5) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีหน้าท่ีในการประเมินผลการสัมมนาว่า มีความเหมาะสมท่ีจะให้
ผา่นหรือไม่ผา่น ซ่ึงจะแจง้ใหนิ้สิตทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลงัเสร็จส้ินการสัมมนา 
  
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

(ศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  ชูวงษ)์ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต 
                     สาขาวชิาธรณีวทิยา 
 
 
 



     

  
 

ประกาศ  หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาธรณวีิทยา  
เร่ือง เกณฑ์การน าเสนอสัมมนา คร้ังที ่4 รายวชิาสัมมนา   

---------------------------- 
 นิสิตท่ีไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาสัมมนา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ให้ยึด
แนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ให้นิสิตส่งหัวข้อสัมมนา 4 หลงัจากไดข้อ้สรุปจากการปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ต่อเลขาหลกัสูตรฯ ล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนท าการสัมมนา 
 2) ให้นิสิตจดัส่งบทคัดย่อและร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เลขาหลักสูตรฯ ในรูปแบบส่ิงพิมพ์
จ  านวน 1 ชุด และรูปแบบไฟล ์PDF จ านวน 1 ชุด ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนการสัมมนา (หากไม่ส่งตาม
ก าหนดจะไม่อนุญาตใหเ้สนอสัมมนา) 
 3) โดยนิสิตผูล้งทะเบียนจะตอ้งส่งร่างบทความวิชาการ (manuscript) ฉบับที่ 2 ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
วทิยานิพนธ์ ซ่ึงพร้อมท่ีจะพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการได ้ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและมี
ลายเซ็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาก ากบัให้เลขานุการประจ าหลกัสูตรฯ ในรูปแบบส่ิงพิมพจ์  านวน 1 ชุด และรูปแบบ
ไฟล ์PDF จ านวน 1 ชุด ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนวนัสัมมนา  

4) ใหนิ้สิตเตรียมบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมฟังสัมมนา 
 5) ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานไม่เกิน 40 นาที และเวลาในการตอบค าถามไม่เกิน 30 นาที
 6) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีหน้าท่ีในการประเมินผลการสัมมนาวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะให้
ผา่นหรือไม่ผา่น ซ่ึงจะแจง้ให้นิสิตทราบหลงัเสร็จส้ินการสัมมนา โดยเน้ือหาในการสัมมนาตอ้งแสดงให้เห็นวา่
วทิยานิพนธ์มีความกา้วหนา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ลงนามรับรอง 
  
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

(ศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  ชูวงษ)์ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต 
                     สาขาวชิาธรณีวทิยา 
      
 


